
  

Kauno kultūros centras įgyvendina bendrai Europos regioninės plėtros fondo ir Kauno miesto savivaldybės 

lėšomis finansuojamą projektą „ Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės 

reikmėms“. Projektas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastuktūrą“. Šio projekto įgyvendinimu Kauno kultūros centras siekia aktualizuoti infrastruktūrą, 

skirtą teikti kultūros paslaugas, sudaryti sąlygas kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir užtikrinti įvairių 

visuomenės grupių dalyvavimą kultūrinėje veikloje, taip skatinti visuomeninį aktyvumą.  

Projekto tikslinė grupė – Kauno kultūros centro bendruomenė, kurią sudaro: tęstinės kultūros veiklos dalyviai 

(tai visų amžiaus grupių, įvairių socialinių sluoksnių žmonės daugiausiai gyvenantys Kauno mieste ar rajone), 

renginių lankytojai (įvairaus amžiaus grupių bei skirtingų socialinių sluoksnių žmonės, daugiausiai gyvenantys 

Kauno mieste ir rajone, taip pat asmenys atvykstantys į renginius iš kitų šalies savivaldybių bei užsienio svečiai) 

ir kultūros centro darbuotojai.  

Įgyvendinant projektą numatyta atnaujinti kultūros centro infrastruktūrą: atlikti tiek paties kultūros centro 

pastato atnaujinimo, restauravimo darbus, tiek ir atnaujinti turimą įrangą. 

Pastato atnaujinimo metu bus atlikti visų pastato fasadų tvarkybos darbai, įskaitant fasadų dekoratyvinio 

apšvietimo įrengimą, atlikti kiemo rūsio perdangos kapitalinio remonto darbai. Numatyta pilnai suremontuoti 

kiemo rūsio patalpas, pastato 3 aukšto ir kitų bendrų erdvių patalpas, įrengti keltuvą ir taip pastatą pritaikyti 

žmonėms su negalia. Taip pat bus įrengta rūsio patalpų ir san. mazgų vėdinimo sistemą, įrengtos vėdinimo 

sistemos salėse. 

Siekiant išlaikytas esamus ir pritraukti papildomus lankytojų srautus, padidinti renginių įvairovę, užtikrinti 

profesionalaus meno sklaidą, projekto įgyvendinimo metu planuojama kultūros centro infrastruktūrą papildyti 

nauja, modernia įranga, skirta kultūrinių paslaugų teikimui. 

Bus įsigyta išvykstamųjų renginių lauko erdvėse organizavimui trūkstama įranga: scena su garso ir apšvietimo 

įranga, lauko baldai, mobili stoginė. Kultūros centro pastato bendrosiose erdvėse bus suprojektuota ir 

sumontuota interaktyvios ekspozicijos įranga. Numatoma įsigyti aukštos klasės reikalavimus tenkinantį 

koncertinį fortepijoną  ir didžiojoje salėje sumontuoti šiuolaikinius reikalavimus tenkinančią akustikos sistemą. 

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. 

Įgyvendinus projektą bus padidintas teikiamų kultūrinių paslaugų skaičius (papildomi profesionalaus meno 

renginiai, papildomos parodos ir renginiai atvirose miesto erdvėse, pradės veiklą mažiausiai 3 nauji mėgėjų 

meno kolektyvai, įkurtos mažiausiai 3 edukacinės programos, 1 studija). Projekto naudą pajus kultūrinių 

paslaugų lankytojai. Planuojama, kad objekte renginių skaičius per metus padidės 38 renginiais, o lankytojų 

skaičius – 39.020 lankytojų. 


