1

Kauno miesto savivaldybės
2016–2018 metų strateginio veiklos plano
1 priedas
MIESTO DARNAUS VYSTYMOSI PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų
valdytojas

2016 metai
Kauno miesto savivaldybės administracija

Vykdytojas (-ai)

Energetikos skyrius
Miesto tvarkymo skyrius
Plėtros programų ir investicijų skyrius
Transporto ir eismo organizavimo skyrius
Miesto planavimo ir architektūros skyrius
Kultūros skyrius
Uţsienio ryšių skyrius
Švietimo skyrius
Aplinkos apsaugos skyrius

Programos
pavadinimas

Miesto darnaus vystymosi programa

Programos
parengimo
argumentai

Numatoma rengti ir plėtoti Savivaldybės veiklos, atskirų veiklos sričių ir
miesto plėtros strategijas, atsiţvelgiant į Savivaldybės teikiamų paslaugų
vartotojų patenkinimo indeksą, nustatytą tiriant gyventojų nuomonę.
Atsiţvelgiant į šias strategijas rengiama projektinė dokumentacija Europos
Sąjungos (ES) ir kitų tarptautinių fondų paramai gauti, vykdomas paramą
gavusių projektų administravimas.
Programa siekiama skatinti verslo plėtrą, technologinių parkų ir verslo
inkubatorių veiklą. Numatoma įgyvendinti miesto teritorijos bendrojo
plano sprendinius, nustatyti ţemės naudojimo reţimus atsiţvelgiant į
tvarios ir darnios plėtros principus. Planuojama suformuoti ţemės sklypus
Savivaldybės ir kitiems visuomeniniams pastatams eksploatuoti. Tęsiamas
miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) rengimas ir atnaujinimas.
Miesto skaitmeninis ţemėlapis naudojamas įvairiai planavimo
informacijai (inţinerinei, verslo, turizmo ir kt.) pateikti.
Vykdant programą siekiama skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą,
vykdyti informacijos apie Kauno miestą sklaidą, dalyvauti miestus
jungiančių asociacijų, tarptautinių organizacijų veikloje, organizuoti
bendrus projektus ir renginius su kitais miestais ir regionais, pristatyti
Kauno miesto plėtros galimybes ir potencialą tarptautiniuose ir šalies
renginiuose, miestą lankantiems uţsienio ţiniasklaidos atstovams ieškoti
bendradarbiavimo partnerių uţsienyje.
Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių
funkcijos:
savivaldybės biudţeto sudarymas ir tvirtinimas;
savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ţemės ir kito turto
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;
savivaldybėms įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų
organizavimas ir vykdymas;

Kodas

Kodas

188764867

1

2

Prioritetas (-ai)
pagal
Savivaldybės
strateginį plėtros
planą

teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir
detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas;
specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą
leidţiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka;
savivaldybės
strateginio
planavimo
dokumentų
ir
juos
įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas;
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas;
adresų suteikimas ţemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo
paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidţiama pastatų
statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas
gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir
kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas
Tvarios ekonominės raidos skatinimas ir
1
konkurencingumo didinimas
Kodas
Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas
2
(-ai)
Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymasis
3
Uţtikrinti tvarią, konkurencingą ekonominę aplinką

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas (-ai)

Programos tikslas

Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti
miesto valdymo kokybę

1
Kodas
(-ai)

Uţtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros
vystymąsi
Vadovaujantis plėtros strategijomis pritraukti
finansinę paramą miestui plėtoti, skatinti verslą

2
3

Kodas

1.1

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinant tikslą siekiama: rengti projektų paraiškas ir projektinę dokumentaciją
(galimybių studijas, investicijų projektus, techninius projektus ir pan.) siekiant pritraukti ES ir
kitų fondų investicijas; pagal pasirašytas sutartis tęsti tarptautinių programų projektų
įgyvendinimą arba pradėti įgyvendinti naujus projektus; rengti strateginio planavimo
dokumentus; skatinti inovacinio smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, technologinių parkų ir verslo
inkubatorių veiklą.
Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir
1.1.1
Kodas
prieţiūra
Siekiant uţtikrinti efektyvų Kauno miesto savivaldybės funkcijų vykdymą, miesto plėtrą ir
didesnę teritorinę socialinę sanglaudą regione, panaudoti ES ir kitas finansines investicijas,
būtina tobulinti strateginio planavimo procesą. Šiam tikslui pasiekti pagal poreikį rengiami ir
koreguojami ilgalaikiai plėtros ir trimečiai Kauno miesto savivaldybės strateginiai veiklos planai
– 2016–2018 m., 2017–2019 m. ir tolesnių metų. Taip pat pagal poreikį rengiami sektoriniai
strateginiai dokumentai.
Siekiant įgyvendinti darnaus judumo priemones bus rengiamas Kauno miesto darnaus
judumo planas, kuriuo vadovaujantis bus įsigyjamos naujos viešojo transporto priemonės,
tobulinama elektroninio bilieto sistema, išmaniosios keleivių informavimo sistemos ir kitos
priemonės.
Siekiant tobulinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą ir skatinti į vartotoją orientuotą
poţiūrį, numatoma tęsti vartotojų patenkinimo teikiamomis viešosiomis paslaugomis tyrimus,
apskaičiuoti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksą ir nustatyti tobulintinas institucijų ir
Uždavinys
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įstaigų veiklos sritis, lemiančias geresnį vartotojų patenkinimą.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Parengtų strateginio planavimo dokumentų skaičius
2
2
1
Atliktų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimų skaičius
1
1
1
Investicijų pritraukimas ir verslo skatinimas
1.1.2
Uždavinys
Kodas
Verslo plėtrai skatinti įgyvendinama Kauno miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo (toliau – SVV) plėtros programa. Programoje numatyta teikti paramą verslo subjektams
pagal Kauno miesto savivaldybės patvirtintas atskirų sričių SVV subjektų subsidijavimo
programas. Kurią sritį remti, kiekvienais metais nusprendţia Kauno miesto savivaldybės taryba.
Produkto vertinimo kriterijus
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Vykdomų verslo rėmimo priemonių skaičius
1
1
1
Lietuvos finansinės paramos, ES ir kitų tarptautinių
1.1.3
Uždavinys
Kodas
programų projektų rengimas ir administravimas
Numatoma rengti Kauno miesto socialinę ir ekonominę plėtrą, transporto, turizmo ir kitos
susijusios infrastruktūros tobulinimą, aplinkos apsaugą skatinančių projektų paraiškas ir šiems
projektams įgyvendinti reikalingą dokumentaciją. Taip pat pagal pasirašytas Lietuvos finansinės
paramos ir tarptautines sutartis tęsiamas projektų įgyvendinimas arba pradedami įgyvendinti
nauji projektai, finansuojami pagal Lietuvos, ES, kitų šalių-donorių finansinius mechanizmus,
įvairias ES iniciatyvas ir programas.
Savivaldybės biudţeto asignavimai bus naudojami projektų įgyvendinimo dokumentams
parengti (paraiškų, investicijų projektų, energetinių auditų ir kitos techninės dokumentacijos).
Taip pat lėšos bus naudojamos pastatų ir kitų statinių techninių projektų, detaliųjų planų,
kadastrinių matavimų dokumentams rengti ir įteisinti.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Įgyvendinamų projektų skaičius
3
8
16
Parengtų projektų įgyvendinimo dokumentų (paraiškų, investicijų
projektų, galimybių studijų, techninių projektų, projektų vykdymo
administravimo sutarčių) skaičius

Programos tikslas

5–10

Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto
teritorijas

5–10

5–10

Kodas

1.2

Tikslo aprašymas:
Teritorijų planavimas – procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima
ţemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų
priemonių nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inţinerinės ir socialinės infrastruktūros
sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų uţimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės
ir privačių interesų suderinimą.

Uždavinys

Urbanistinių ir architektūrinių konkursų rengimas ir
projektų ekspertizės atlikimas

Kodas

1.2.1

Planuojama rengti Kauno miestui svarbių architektūrinių ir urbanistinių objektų projektinių
pasiūlymų konkursus, svarstyti svarbius projektus ir atlikti jų ekspertizę.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Atliktų urbanistikos ir architektūros darbų ekspertizių skaičius
10
10
10
Suorganizuotų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius
2
2
2
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
1.2.2
Uždavinys
Kodas
Įgyvendinant šį uţdavinį rengiami teritorijų planavimo dokumentai – kompleksinio
(bendrieji ir detalieji planai) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose grafiškai ir
raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių
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ir sąlygų sprendiniai, teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose pagal teritorijų planavimo
lygmenį ir uţdavinius nustatomas planuojamų teritorijų erdvinis vystymas ir svarbiausi
naudojimo ir apsaugos reikalavimai arba reglamentas, lėšos, reikalingos ţemės naudojimo
reţimams, teisėms, prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.
Vykdomas įvairios paskirties teritorijų detalusis planavimas. Numatoma skirti lėšų ţemės
naudojimo reţimams, teisėms, prievolėms nustatyti, keisti ar panaikinti. Planuojama parengti
detaliuosius planus, ţemės sklypų planus. Pagal detaliuosius planus ir laisvų ţemės sklypų
planus numatoma atlikti ţemės sklypų kadastrinius matavimus – parengti ţemės sklypų planus,
juos suderinti, įtraukti į kadastrą ir paţymėti ţemės sklypų ribas vietoje.
Toliau kuriant ir tobulinant skaitmeninį ţemėlapį, siekiama įdiegti išsamų ir informatyvų
skaitmeninių duomenų banką, skirtą miestui planuoti ir informacijai apie geografinį įvairių
infrastruktūros objektų išdėstymą mieste teikti, pateikti Kauno miesto gatvių tinklų geografinę
informacinę sistemą.
Planuojamas lėšų poreikis išlaidoms uţ valstybinių ţemės sklypų, skirtų savivaldybės
savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre apmokėti.
Įregistravus ţemės sklypus Nekilnojamojo turto registre, atsiranda galimybė Kauno miesto
savivaldybei kreiptis į Nacionalinę ţemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministerijos, kad perduotų juos valdyti panaudos teise.
Produkto vertinimo kriterijai
2 16 m. 2017 m. 2018 m.
Parengtų (pakoreguotų) kompleksinių teritorijų planavimo
30
34
34
dokumentų skaičius
Parengtų specialiųjų planų skaičius
1
1
1
Suderintų topografinių nuotraukų (naujai paklotų poţeminių
1
1
1
komunikacijų kontrolinių nuotraukų) skaičius
Atliktų kadastrinių matavimų skaičius
71
71
71
Parengta detaliųjų planų
145
145
145
Parengtų topografinių planų (suformuotų ţemės sklypų)
181
181
181
skaičius
Informuoti apie miestą, skatinti tarptautinį
1.3
Programos tikslas
Kodas
bendradarbiavimą ir turizmą
Tikslo aprašymas:
Įgyvendinant tikslą siekiama: teikti visuomenei informaciją apie Savivaldybėje vykstančius
renginius, priimtus sprendimus, vykdomas programas ir kt.; leisti informacinius leidinius, skirtus
Kauno miestui pristatyti; dalyvauti tarptautinių ir šalies organizacijų veikloje; sudaryti prielaidas
ir sąlygas atvykstamojo turizmo plėtrai.
Uždavinys

Informacijos apie miestą sklaida, miesto
patrauklumo didinimas

Kodas

1.3.1

Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Kauno miesto savivaldybės vykdomą veiklą,
projektus, renginius ir kitus įvykius, kurti ir palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, formuoti
palankią nuomonę apie Kauno miesto savivaldybės administracijos veiklą – rengiami ir leidţiami
informaciniai leidiniai, vaizdo medţiaga, perkamos ţiniasklaidos ir duomenų skelbimo naujienų
bazėse paslaugos.
Numatoma leisti informacinius leidinius, skirtus Kauno miestui ir jo privalumams bei
išskirtinumams pristatyti. Lėšos reikalingos Kauno miestą reprezentuojančių ir pristatančių
leidinių, brošiūrų leidybai, duomenims kaupti bei sisteminti, duomenų rinkiniams, skirtiems
specialistams, išleisti. Informaciją leidinių pavidalu numatoma pateikti specialiuose
informaciniuose leidiniuose ir kompaktinėse plokštelėse, platinamose įvairiose įstaigose, verslo
atstovybėse, Lietuvos ambasadose uţsienyje, vietinėse ir tarptautinėse parodose, konferencijose,
seminaruose ir kt.
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Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Informacijos sklaidos apie Kauno miesto savivaldybę priemonių
14
14
14
skaičius
Informacinių leidinių egzempliorių skaičius, tūkst.
200
200
200
Miesto tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas,
plėtros galimybių pristatymas tarptautiniu ir šalies
1.3.2
Uždavinys
Kodas
mastu
Kauno miesto savivaldybė yra įvairių šalies ir tarptautinių organizacijų ir asociacijų narė.
Dalyvavimas šiose organizacijose suteikia galimybę keistis patirtimi, dalyvauti bendruose
projektuose, aktyviau skleisti informaciją apie Kauno miestą, taip pat įpareigoja narius mokėti
narystės mokesčius.
Savivaldybė dalyvauja Merų pakto projekte, kuriuo siekiama įtraukti Europos miestus ir
miestelius į kovą prieš klimato kaitą. Paktą pasirašiusios savivaldybės turės pranašumą
konkuruojant dėl ES lėšų, kadangi daugelis Europos finansavimo programų yra palankesnės
klimato kaita rūpintis įsipareigojusioms savivaldybėms.
Numatoma dalyvauti turizmo mugėse, siekiant uţtikrinti Kauno turistinio produkto
realizavimą, didinti potencialių rinkų informuotumą ir Kauno miesto patrauklumą. Labai svarbu
bendromis organizatorių ir agentų pastangomis, stiprinti ir išryškinti miesto privalumus, sudarant
ištisus ar dalinius turistinius maršrutus po Kauną, plėsti ir praturtinti juos nauja informacija ir
duomenimis, skleisti turizmo informaciją tikslinėse tarptautinėse turizmo ir konferencijų turizmo
mugėse.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama, skaičius
5
5
5
Tarptautinių turizmo mugių, kuriose pristatytas Kauno miestas,
8
12
13
skaičius
Viešosios turizmo informacinės sistemos kūrimas ir
1.3.3
Uždavinys
Kodas
miesto turizmo rinkodaros vystymas
Siekiama sudaryti prielaidas ir sąlygas vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrai. Efektyviai
panaudojant rinkodaros priemones siekiama didinti tarptautinį Kauno miesto, kaip turistinės
vietovės, ţinomumą, gerinti reputaciją, didinti turizmo srautus į miestą, iš turizmo gaunamas
pajamas.
Numatoma vykdyti turizmo informacijos funkcijas: rinkti, kaupti, apdoroti ir nemokamai
teikti turistams informaciją apie Kauno teritorijoje esančius turizmo objektus, vietoves, teikiamas
paslaugas; leisti ir platinti specialius kartografinius ir informacinius leidinius; kaupti, atnaujinti,
tvarkyti ir teikti Lietuvos turizmo informacijos sistemai (toliau  LTIS) duomenis apie
Savivaldybės teritorijoje esančius turizmo išteklius ir turizmo paslaugų teikėjus; uţtikrinti
turizmo informacinės sistemos (turizmo informacijos centrų) funkcionavimą ir plėtrą; atstovauti
Kauno miestui parodose, mugėse ir kt. renginiuose.
Siekiama uţtikrinti tinkamą mieste esančios turizmo informacinės sistemos prieţiūrą
(remontas ir naujų nuorodų, rodyklių ir informacinių stendų įrengimas). Plėtoti vientisą Kauno
miesto turizmo leidinių ir suvenyrų stilių, atlikti turizmo produkto vartotojų tyrimus, organizuoti
uţsienio šalių ir Lietuvos ţurnalistų vizitus ir turizmo misijas. Pirkti reklaminius plotus
specialiuose leidiniuose ir interneto portaluose, uţsakomąsias laidas regioninėse televizijose,
pristatyti miestą periodinių elektroninių leidinių specialiuose Kaunui skiriamuose numeriuose
(puslapiuose). Taip pat numatoma teikti Lietuvos ambasadoms, turizmo ir verslo atstovybėms
uţsienyje Kauną pristatančią medţiagą.
Siekiant atgaivinti turistinę laivininkystę, skatinti gyventojus paţinti vietoves, suţadinti norą
tikslingai ir turiningai praleisti laisvalaikį gamtos prieglobstyje, numatoma vystyti ir skatinti
vandens turizmo plėtrą, naujų paslaugų ir produktų kūrimą (teikimą).
Aplinkos ministerija sėkmingai vykdo projektą „Kauno marių ţuvynas“, kurio tikslas –
pritaikyti Kauno marias rekreacijai ir mėgėjiškai ţvejybai. Aplinkos ministerija planuoja Kauno
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marias ţuvinti tol, kol šiame vandens telkinyje bus pakankamas ţuvų kiekis. Siekiama pritaikyti
Kauno marias rekreacijai ir mėgėjiškai ţvejybai ir sukurti viešąją infrastruktūrą.
Produkto vertinimo kriterijai
2016 m. 2017 m. 2018 m.
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių
ir turizmo paslaugų teikėjų, kurių duomenys tvarkomi, kaupiami 1000
1000
1000
ir atnaujinami LTIS, skaičius
Vandens maršrutų skaičius
2
2
2
Kauno miestui pristatyti (reklamai) skirtų priemonių skaičius
12
14
16
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Projektų paraiškų finansavimas ir techninės dokumentacijos rengimas prisidės prie miesto
socialinės ir ekonominės plėtros, transporto, turizmo ir kitos susijusios infrastruktūros
tobulinimo, taip pat gyvenamosios ir investicinės miesto aplinkos patrauklumo didėjimo.
Tarptautinių programų projektų įgyvendinimas ir strateginio planavimo dokumentų rengimas
leis sustiprinti Savivaldybės administracinius gebėjimus ir viešojo administravimo efektyvumą,
leis efektyviau spręsti bendruomenei aktualias problemas, didins Savivaldybės veiklos
skaidrumą.
Tinkamai ir laiku parengti teritorijų planavimo dokumentai leis išlaikyti miesto socialinio,
ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą, formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją,
darbo ir poilsio aplinką, suderinti fizinių ir juridinių asmenų ir Savivaldybės interesus dėl
teritorijos ir ţemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo. Teritorijų planavimas uţtikrins
subalansuotą Kauno miesto teritorijos raidą, kryptingą infrastruktūros objektų plėtrą, skatins
investicijas. Teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsena sudarys sąlygas vykdyti
teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sisteminį kokybinį ir kiekybinį
aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Informacijos sklaida didins Savivaldybės veiklos skaidrumą, skatins gyventojų įsitraukimą į
aktualių miestui sprendimų priėmimą, kultūrinį aktyvumą. Programos įgyvendinimas sudarys
prielaidas Kauno miesto įvaizdţiui ir turistiniam patrauklumui gerinti, atvykstamojo turizmo
plėtrai. Dalyvaujant įvairių tarptautinių ir šalies organizacijų veikloje bus keičiamasi patirtimi,
planuojami nauji projektai, skleidţiama informacija apie Kauną. Bus skatinamas inovacijų
kūrimas ir diegimas versle, siekiant didinti miesto konkurencingumą ir ţinomumą
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; Lietuvos ir Europos
Sąjungos finansinės investicijos ir kitų fondų paramos lėšos; skolintos lėšos
Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
1 PRIORITETAS. TVARIOS EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS IR
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.1 tikslas. Kaunas – palankiausias verslui miestas Lietuvoje
1.1.1 uţdavinys. Uţtikrinti palankias sąlygas verslui, skatinti verslumą
1.1.2 uţdavinys. Didinti miesto investicinį patrauklumą
1.3 tikslas. Kaunas – konkurencingas kultūrinio ir konferencijų turizmo traukos centras
1.3.2 uţdavinys. Sudaryti palankias sąlygas turizmo paslaugų plėtrai ir gerinti paslaugų kokybę
3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS
3.4 tikslas. Darni miesto teritorijų plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka
3.4.1 uţdavinys. Planuoti darnią miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrą
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas; Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas; Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir veiksmų programos;
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2014–2020 m. nacionalinės paţangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482; 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos programavimo dokumentai (Partnerystės sutartis ir veiksmų programa); Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas
iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandţio 2 d.
sprendimu Nr. T-127; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos
Respublikos statybos įstatymas; Ţemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289;
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8; Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu
Nr. D1-21; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymas; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimas Nr.
T-147 „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybei tapti asociacijos „Energie-Cities“ nare; Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. T-26 „Dėl pritarimo Kauno
miesto savivaldybės dalyvavimui įgyvendinant Merų paktą“; Lietuvos Respublikos visuomenės
informavimo įstatymas; Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079; Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas; Lietuvos
turizmo plėtros 2014 – 2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m.
birţelio 30 d. įsakymas Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m.
kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių
patvirtinimo“ ir kt.

