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Biudžetiniai metai 2016 metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

 
Kodas  188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Sporto skyrius 

Miesto tvarkymo skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Energetikos skyrius  

Aprūpinimo skyrius 

Statybos valdymo skyrius 

Kultūros paveldo skyrius 

Socialinės paramos skyrius 

Socialinių paslaugų skyrius 

Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius 

Sveikatos apsaugos skyrius 

Švietimo skyrius 

Aplinkos apsaugos skyrius 

Plėtros programų ir investicijų skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Investicijų programa Kodas 2 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Numatoma vykdyti naujų statinių statybą ir esamų rekonstrukciją ir 

atnaujinimą (renovaciją). Plėtojant Kauno miestą, planuojama rengti ir 

įgyvendinti miestui reikšmingų statinių ir visuomeninių socialinių, 

švietimo ir ugdymo, sveikatos prieţiūros, kultūros, sporto įstaigų bei 

Savivaldybės nekilnojamojo turto statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir 

rekonstrukcijos projektus.  

Programa siekiama plėtoti miesto susisiekimo, inţinerinę ir energetinę 

infrastruktūrą, viešojo transporto sistemą. Įgyvendinat šią programą 

svarbu kokybiškai parengti Kauno miesto infrastruktūros gerinimo ir 

plėtojimo projektus ir uţtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą. Išplėtotas ir 

modernizuotas susisiekimo tinklas Kauno mieste uţtikrins didėjančių 

transporto srautų laidumą ir jų pasiskirstymą, sumaţins avaringumą ir 

taršą mieste. Miesto inţinerinės ir energetinės infrastruktūros plėtra leis 

racionaliai ir efektyviai naudoti energiją, pagerins energijos valdymo 

galimybes mieste.  

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: 

savivaldybei nuosavybe priklausančios ţemės ir kito turto 

valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;  

statinių naudojimo prieţiūra įstatymų nustatyta tvarka;  

savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių prieţiūra, taisymas, 

tiesimas ir saugaus eismo organizavimas 
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Prioritetas (-ai) 

pagal Savivaldybės 

strateginį plėtros 

planą 

Tvarios ekonominės raidos skatinimas ir 

konkurencingumo didinimas Kodas 

(-ai) 

1 

Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas 3 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas (-ai) 

Uţtikrinti tvarią ir konkurencingą ekonominę 

aplinką Kodas 

(-ai) 

1 

Uţtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros 

vystymąsi 
3 

Programos tikslas Plėtoti ir vystyti inţinerinius statinius Kodas 2.1 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinant tikslą siekiama: vykdyti miesto gatvių, tiltų ir kitų transporto objektų, pėsčiųjų 

ir dviračių takų rekonstrukciją ir plėtrą, diegti eismo saugą didinančias priemones; plėtoti 

viešojo transporto sistemą; rekonstruoti ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus ir rengti šiems 

darbams atlikti būtiną techninę dokumentaciją; uţtikrinti geriamojo vandens ir nuotekų 

surinkimo paslaugos teikimą gyventojams; vykdyti naujų kapinių įrengimą ir esamų plėtrą. 

Uždavinys 
Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų 

rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  2.1.1 

Numatoma gerinti susisiekimą Kauno mieste įrengiant šviesoforais reguliuojamas 

sankryţas, rekonstruojant ir priţiūrint gatves, tiesiant pėsčiųjų ir dviračių takus: 

įgyvendinamas 2010 m. parengtas Laisvės al. rekonstrukcijos techninis projektas. 2016 m. 

planuojama atlikti V etapo tarp A. Mickevičiaus g. ir Nepriklausomybės a. rekonstrukcijos 

darbus;  

Savivaldybės biudţeto, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir kitomis lėšomis, 

vadovaujantis Kauno miesto gatvių prieţiūros programa, bus vykdomi gatvių projektavimo, 

rekonstrukcijos,  remonto ir prieţiūros darbai; 

vykdoma šviesoforais reguliuojamų sankryţų Savanorių pr. rekonstrukcija;  

siekiant sudaryti patogias sąlygas kelionėms dviračiais iš įvairių mikrorajonų į darbą, 

viešąsias erdves, mokslo įstaigas ir kt. vietas, planuojama tiesti naujus  pėsčiųjų ir dviračių 

takus. Siekiant pritaikyti esamą susisiekimo infrastruktūrą dviratininkams, prie gatvių bus 

įrengiamos dviračių trasos. 

Programoje numatytos lėšos M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo 

koncesijos mokesčiui. Pagal koncesijos sutartį, Kauno miesto savivaldybė kas ketvirtį turi 

mokėti koncesijos mokestį ir kasmet sumokėti faktinį kredito kintamų palūkanų pokyčių 

skirtumą. Taip pat numatytos lėšos Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo koncesijos 

mokesčiui mokėti ir teismų priimtoms nutartims vykdyti. 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Rekonstruotų gatvių ilgis (km) 6 8 8 

Rekonstruotų tiltų ilgis (km) 1 0,6 0,6 

Rekonstruotų ar naujai įrengtų šviesoforais reguliuojamų 

sankryţų skaičius 
15 8 8 

Parengtų komunalinių objektų techninių projektų ir jų 

ekspertizių skaičius 
6 12 10 

Sankryţų (Savanorių pr.), kuriuose įdiegtos saugaus eismo 

priemonės, skaičius 
4 2 2 

Įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius 2 3 5 

Įrengtų dviračių trasų ilgis (km) 6,4 5,2 6,0 
 

Uždavinys   
Inţinerinių statinių plėtros projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 
Kodas  2.1.2 

Numatomos lėšos energetikos objektų projektams rengti ir įgyvendinti. Turint objektų 

projektinę dokumentaciją ir sąmatinius skaičiavimus galima tiksliau nustatyti objektų darbų 
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apimtis ir kainas. Projektai rengiami atsiţvelgiant į gyventojų, seniūnijų, įmonių pastabas ir 

pasiūlymus. 

2016 m. numatoma įrengti apšvietimo tinklus gatvėse ir kvartaluose, kuriuose yra jau 

suprojektuoti elektros apšvietimo tinklai, parengti įrengimo techniniai projektai: Riešės g., 

Batniavos g., Gervių g. ir jos prieigų. Taip pat numatoma parengti techninį projektą ir įrengti 

apšvietimo tinklus Vytauto pr. atkarpoje nuo Kęstučio g. iki Miško g. 

Kauno pilies prieigos ir jos teritorija nėra gerai apšviesta, todėl sutrumpėja pilies lankymo 

laikas, sudėtinga pritraukti privačius investuotojus, kyla techninių problemų organizuojant 

renginius. Atsiţvelgus į esamą situaciją numatoma įgyvendinti elektros apšvietimo tinklų 

įrengimo III etapą – Kauno pilies aplinka – Santakos pėsčiųjų takai – Nemuno krantinė šalia 

prieplaukos (amfiteatro). 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Įrengtų apšvietimo tinklų ilgis (km) 5 10 15 

Parengtų energetikos objektų projektų skaičius 29 30 30 
 

Programos tikslas 
Statyti, rekonstruoti ir atnaujinti (renovuoti) 

statinius, gerinant miesto aplinkos kokybę 
Kodas 2.2 

Tikslo aprašymas: 

Įgyvendinant tikslą siekiama: rengti ir įgyvendinti bendrojo naudojimo rekreacinės 

paskirties objektų rekonstrukcijos ir plėtros projektus; atnaujinti ir pritaikyti Savivaldybės 

administracijos veiklai ir bendruomenės poreikiams tenkinti svarbius pastatus ir patalpas; 

uţtikrinti socialinių, švietimo ir ugdymo, sveikatos prieţiūros, kūno kultūros ir sporto įstaigų 

pastatų atnaujinimą ir plėtrą; gerinti socialinių, švietimo ir ugdymo, sveikatos prieţiūros, kūno 

kultūros ir sporto paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, įsigyjant šių įstaigų veiklai būtiną 

įrangą; didinti socialinių paslaugų prieinamumą Kauno mieste. 

Uždavinys 

Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties 

statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir 

rekonstrukcijos projektų rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  2.2.1 

Planuojamas finansavimas Aleksoto ir Ţaliakalnio seniūnijų integruotų teritorijų vystymo 

programoms įgyvendinti. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimu  

Nr. T-470 pritarė Savivaldybės dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Aleksoto ir Ţaliakalnio 

seniūnijų integruotų teritorijų vystymo programas ir jų bendrajam finansavimui.  

20162017 metais įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ integruotose teritorijose bus vykdomos tokios 

veiklos: Neries upės kairiojo kranto šlaite esančių buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų plėtra 

(Širvintų 2-asis takas, Puntuko g., Ţemaičių g. nuo Nr. 118 iki Nr. 128 ir nuo Nr. 151 iki Nr. 

172, Vyšnių g., Ievų takas, Algirdo g. nuo Nr. 4 iki Nr. 52, Tvirtovės al. nuo Savanorių pr. iki 

Nr. 35, Kalniečių g. nuo A. Kačanausko g. iki Tvirtovės al., Kalniečių g. nuo Nr. 90 iki 

Tvirtovės al., Varėnos, Obuolių g., Limos takas, Tvirtovės al. (tarp Nuokalnės g. ir        

Savanorių pr.), Radvilėnų pl. (nuo Nr. 14 iki J. Basanavičiaus al.), Lašo g., Iniciatorių g., 

Purienų g. (nuo Kalniečių g. iki S. Lozoraičio g.), Gerviečių g., Jaunimo a.) Birţų g., Kapsų g.), 

kurio vertė 755 950 Eur; Neries upės kairiojo kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų 

rekonstrukcija (Anykščių g. (nuo Nr. 14 iki Zanavykų g.); Kapsų g. (nuo Rokiškio g. iki 

Zanavykų g.); Zarasų g. (nuo Nr. 24A iki Ţemaičių g.); Zanavykų g. (nuo Anykščių g. iki Nr. 47 

ir nuo Nr. 47 iki Jonavos g.); Darbininkų g. (nuo Zanavykų g. iki P. Dovydaičio g.), kurio vertė 

330 000 Eur, ir Aleksoto gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija (Rąţės g. nuotekų tinklo 

prijungimas prie nuotekų tinklo Seniavos pl. (į nuotekų siurblinę Nr. 106), buitinių nuotekų 

magistralės iš Garliavos rekonstrukcija – Slankų g. (nuo Ţilvičių g. iki Kiečių g.), Kiečių g. (nuo 

Slankų g. iki Ţemoji g.), Ţemoji g. (nuo Kiečių g. iki Blindţių g.), Blindţių g. (nuo Ţemosios g. 

iki Lygiosios g. 31), Bitininkų g. (nuo Lygiosios g. 31 iki Europos pr.), kurio vertė 396 000 Eur. 

Taip pat numatoma atlikti Savivaldybės didţiosios salės stogo remonto darbus.  
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Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Įgyvendinamų bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties 

statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos 

projektų skaičius 

5 2 3 

Atnaujintų specialiųjų planų skaičius 1 1 1 

Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinamos vystymo programos, 

skaičius 
2 2 2 

 

Uždavinys 

Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir 

socialinių paslaugų įstaigų statinių statybos, 

atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos 

projektų rengimas, įgyvendinimas ir veiklai būtinos 

įrangos atnaujinimas 

Kodas 2.2.2 

Siekiant skatinti Kauno miesto švietimo ir kultūros įstaigų plėtrą, 2016 m. planuojama tęsti  

Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, taip pat 

pradėti įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) ir VIP lėšomis finansuojamus naujus projektus.  

Panaudojant Kauno miesto savivaldybės biudţeto lėšas, planuojama vykdyti programas, 

susijusias su švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų įstaigų pastatų,   

teritorijų ir veiklai būtinos įrangos atnaujinimu: bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių 

atnaujinimo ir kitų statinių (inţinerinių) kiemo statinių rekonstravimo programas.  

Numatoma skirti lėšų „Ţalgirio“ arenai valdyti, naudoti ir koncesijos mokesčiui mokėti. 

Panaudojant Kauno miesto savivaldybės, VIP ir ES finansinės paramos lėšas, planuojama 

rengti techninę dokumentaciją, taip pat atnaujinti, renovuoti ar rekonstruoti biudţetinių sporto 

mokyklų sporto bazes ir administracines patalpas. Numatoma įgyvendinti projektus, kuriuos 

įgyvendinus bus rekonstruota ir pritaikyta visuomenės sveikatinimo, kultūros ir sporto 

poreikiams S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro infrastruktūra (stadionas, sporto halė), 

teritorijoje prie sporto centro bus pradėtas statyti lengvosios atletikos manieţas, taip pat 

renovuoti ar įrengti kiti sporto paskirties pastatai. 

Numatoma įgyvendinti investicinius projektus, finansuojamus ES lėšomis, siekiant gerinti 

socialinių paslaugų infrastruktūrą ir biudţetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. Bus modernizuotos ir pritaikytos socialinių paslaugų įstaigų patalpos senyvo 

amţiaus ir senyvo amţiaus asmenims su negalia, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, 

įsigyti baldai, reikalingos priemonės, įrenginiai ar technika, tvarkoma socialinių paslaugų 

įstaigų aplinka pritaikant asmenims su negalia. Planuojama socialinėje įstaigoje įsteigti padalinį, 

kuriame būtų teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos (6 mėnesius ir ilgiau) 

šeimoms ir moterims su nepilnamečiais vaikais, laikinai netekusiems būsto.  

Didinant bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį, numatomas biudţetinių įstaigų 

dalyvavimas projektuose, kuriuos įgyvendinant bus teikiama integrali pagalba namuose. 

Vykdant institucinės globos pertvarką, numatoma plėsti infrastruktūrą, reikalingą 

organizuoti alternatyvias institucinei vaiko globai formas. Bus kuriama kompleksiškai teikiamų 

paslaugų sistema, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai 

(globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą 

bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai 

palankioje biologinėje aplinkoje, o jeigu jos nėra – įtėvių, globėjų šeimoje.  

 

Produkto vertinimo kriterijai 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Įgyvendinamų sporto įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo 

projektų skaičius 
7 4 2 

Įgyvendinamų švietimo ir ugdymo įstaigų plėtros ir veiklos 

sąlygų gerinimo projektų skaičius 
1 1 1 

Įgyvendinamų sveikatos įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų 

gerinimo projektų skaičius 
5 3 2 
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Įgyvendinamų kultūros įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų 

gerinimo projektų skaičius 
2 1 1 

Įgyvendinamų socialinių įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų 

gerinimo projektų skaičius 
2 1 1 

 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus numatytus gatvių rekonstrukcijos ir viešojo transporto plėtros projektus pagerės 

eismo sąlygos, sutrumpės kelionės laikas, pagerės šalia esančių teritorijų pasiekiamumas, 

sumaţės neigiamas transporto poveikis aplinkai. Įgyvendinus eismo saugą gerinančias 

priemones, įrengus gatvių apšvietimą sumaţės eismo įvykių tikimybė, padidės saugumas mieste. 

Išvystyta ir efektyviai funkcionuojanti transporto sistema sudarys prielaidas sėkmingai miesto 

plėtrai. Inţinerinės infrastruktūros ir miesto kapinių plėtra uţtikrins miesto ir gyventojų būtinų 

poreikių tenkinimą. 

Socialinių, švietimo ir ugdymo, kultūros, sveikatos prieţiūros, kūno kultūros ir sporto 

paslaugų įstaigų pastatų atnaujinimas ir plėtra, šių įstaigų veiklai būtinos įrangos įsigijimas 

uţtikrins tinkamas šių įstaigų veiklos sąlygas ir sudarys prielaidas gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę. Viešosios kultūros ir poilsio infrastruktūros plėtra prisidės prie gyventojų poreikių 

tenkinimo, didins Savivaldybės gyvenamosios aplinkos ir turistinį patrauklumą. Visa tai leis 

formuoti visavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją ir darbo aplinką mieste 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; Savivaldybės 

privatizavimo fondas; skolintos lėšos; dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių; 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos; ES struktūrinių fondų ir kitų fondų 

paramos lėšos; kitos 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 

1.1.2 uţdavinys. Didinti miesto investicinį patrauklumą 

1.2 tikslas. Kaunas  Šiaurės ir Baltijos regiono kultūros lyderis 

1.2.2 uţdavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą 

1.2.3 uţdavinys. Uţtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą 

1.3 Kaunas  konkurencingas kultūrinio ir konferencijų turizmo traukos centras 

1.3.1 uţdavinys. Plėtoti viešąją turizmo ir miesto įvaizdį gerinančią infrastruktūrą 

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS 

3.1 tikslas. Efektyvi ir moderni inžinerinio aprūpinimo infrastruktūra 

3.1.1 uţdavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

3.1.2 uţdavinys. Didinti energetikos sistemų ir energijos suvartojimo efektyvumą 

3.2 tikslas. Kokybiška ir saugi susisiekimo infrastruktūra 

3.2.1 uţdavinys. Uţtikrinti kokybišką susisiekimo infrastruktūrą 

3.2.2 uţdavinys. Plėtoti viešojo ir bevariklio transporto sistemas 

3.4 tikslas. Darni miesto teritorijų plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka 

3.4.2 uţdavinys. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

Lietuvos Respublikos transporto kodeksas; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 

kadastro įstatymas; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos 
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biudţeto sandaros įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. balandţio 15 d. nutarimu Nr. 534; Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio ministro 2002 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. 522; Lietuvos 

Respublikos kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymas; Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2006 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. A1-93; Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas; 2014–2020 metų nacionalinės paţangos programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482; Integralios 

pagalbos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353; Perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatymas; Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymai 

 


