
KAUNAS VISIEMS: ATVYKIMO VARTAI 
 

Kęstutis Vaikšnoras 

Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Menų akademija 

 

 

 

 

V., Pavardė:  Kęstutis Vaikšnoras  

E-paštas:  kestutis.vaiksnoras@go.kauko.lt 

E-puslapis:  - 

Institucija:  Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Menų akademija 

Adresas:  Mackevičiaus g. 27, Kaunas 

Telefono nr.:  +370 62075661  

 

Tyrimo tikslas. Tinkamai pasirengti lankytojų iš viso pasaulio į Kauną atvykimui – gerinti fizinės ir vizualinės 

aplinkos sprendimus bei mobilumo dizaino sistemas, atsižvelgiant į skirtingus žmonių poreikius, lūkesčius ir jų 

įvairovę (žmonės su negalia, kitakalbiai, tėvai su mažamečiais vaikais ir kt.). „Kaunas – Europos kultūros sostinė 

2022“ programa „Dizainas laimei“ kvietė architektus ir dizainerius prisidėti prie aplinkos prieinamumo gerinimo 

idėjų Kaunui auginimo. Taikinyje klausimas – kaip pasitinkame ir išlydime į Kauną atvykstančiuosius? Ar 

pagrindiniai Kauno atvykimo / išvykimo vartai (1 pav.) atliepia žmonių įvairovės poreikius ir lūkesčius? Kaip 

veikia ženklų ir nuorodų sistemos?  Ką galėtume padaryti, kad kelionė į ir iš Kauno būtų lengvai suprantama, 

patogi ir sklandi visiems? 

Reikšminiai žodžiai:  informavimo sistemos mieste, įvairių socialinių grupių žmonių poreikiai 

 

Tyrimo metodai.  Tai profesinio augimo – mąstymo ir veikimo ribų plėtimo, laboratorija. Galimų vartotojų 

tapatybės nustatymas, patirčių imitavimas ir poreikių žemėlapio konstravimas. 

Rezultatai ir / arba išvados. Viešųjų Kauno erdvių – atvykimo vartų – fizinės ir vizualinės aplinkos 

prieinamumo padėties išaiškinimas vartotojų įvairovės požiūriu ir pirminių idėjų / vizijų miesto vartų dizaino 

gerinimui pateikimas. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Seminarinėje dalyje mentoriai pristatė „Dizaino visiems“ 

teoriją ir praktiką; praktinėje dalyje – dalinosi originaliomis metodikomis, kuriant vartotojų tapatybės, jų patirčių 

ir poreikių žemėlapius (2 pav.). Kūrybinių dirbtuvių metu buvo vykdomi  pagrindinių Kauno atvykimo vartų 

erdvių: oro uostas, autobusų ir traukinių stotys, lauko ir vidaus erdvių, informacinės sklaidos ir pasiekiamumo 

užtikrinimo tyrimai bei generuojamos  naujos informacinio lauko gerinimo strategijos ir idėjos prieinamumui 

tobulinti. 
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1 pav. Vartai. Šaltinis: Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras, autc.lt 

 

2 pav. Anton’as atvyksta į Kauną. Aut. Kęstutis Vaikšnoras, 2020 


