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Biudžetiniai metai 2016 metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 
Kauno miesto savivaldybės administracija Kodas  188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Miesto tvarkymo skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Energetikos skyrius 

Miesto civilinės saugos skyrius 

Viešosios tvarkos skyrius 

Kultūros paveldo skyrius 

Aplinkos apsaugos skyrius 

Sporto skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa Kodas 5 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Programa siekiama didinti miesto patrauklumą, sukuriant jaukią ir švarią 

miesto aplinką, priţiūrint ir tvarkant miesto viešąsias teritorijas. Plėtojant 

miesto urbanistinę visumą, atsiţvelgiama į gamtos ir Kauno mieste 

išlikusių kultūros paveldo objektų autentiškumą, architektūros vertybių 

išsaugojimą, atkūrimą ir tausojantį naudojimą. Siekiama sumaţinti 

uţterštumą mieste ir uţtikrinti piliečių saugumą. Priţiūrima, tausojama ir 

ekologiška aplinka sukuria estetiško miesto įvaizdį. 

Programa skirta Kauno miesto aplinkosaugos politikai, kuriai pritarta 

Kauno miesto tarybos 1999 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 133, 

įgyvendinti. Politikos tikslas – uţtikrinti miesto gyventojams sveiką 

aplinką, skatinant darnią ekonomikos ir visuomenės plėtrą, gerinant 

aplinkos kokybę, saugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius. 

Programa, kaip šios politikos realizavimo instrumentas, vykdoma 

pagrindinėmis kryptimis: aplinkosaugos kriterijų taikymas valdant ir 

planuojant miestą; miesto aplinkos kokybės išsaugojimas ir gerinimas; 

miesto gamtinės įvairovės apsauga; gamtos išteklių racionalus 

naudojimas; atliekų tvarkymas; visuomenės aplinkosauginis švietimas 

(ugdymas, mokymas, informavimas), siekiant atsakomybės uţ aplinkos 

išsaugojimą. 

Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje nustatytos savarankiškosios savivaldybių 

funkcijos: 

savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas;  

kraštovaizdţio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės 

įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje 

esančių ţeldynų apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, 

apskaitos, atskirų ţeldynų ţemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į 

Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena;  

adresų suteikimas ţemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo 

paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidţiama pastatų 
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statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas 

gatvėms, savivaldybės teritorijoje esantiems pastatams, statiniams ir 

kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;  

aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; 

šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

organizavimas;  

komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių ţaliavų 

surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir 

eksploatavimas;  

savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių prieţiūra, tiesimas ir 

saugaus eismo organizavimas;  

dalyvavimas, bendradarbiavimas uţtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir 

įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones; 

savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo 

valstybinio valdymo įgyvendinimas;  

sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės 

organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose uţtikrinimas;  

ritualinių paslaugų teikimo uţtikrinimas ir kapinių prieţiūros 

organizavimas 

Prioritetas (-ai) 

pagal 

Savivaldybės 

strateginį plėtros 

planą 

Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas 
Kodas 

 
3 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas 

Uţtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros 

vystymąsi  
Kodas 3 

Programos tikslas 
Plėtoti sveiką ir ţalią, tvarkingą ir saugų miestą, 

išsaugoti miesto kultūros paveldo savitumą 
Kodas 5.1 

Tikslo aprašymas:  

Siekiant uţtikrinti tinkamą miesto gatvių tinklo ir susijusios infrastruktūros būklę 

kiekvienais metais vykdomi gatvių, pėsčiųjų perėjų, tiltų ir viadukų, apšvietimo tinklų prieţiūros 

ir remonto darbai, priţiūrimos ir diegiamos eismo saugą didinančios priemonės. Vykdant 

programą priţiūrimos miesto viešosios teritorijos (ţaliųjų plotų prieţiūra, sanitarija, 

apţeldinimas, paplūdimių prieţiūra, kapinių tvarkymas), vykdoma saugios miesto aplinkos 

plėtra, kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir prieţiūra, miestas puošiamas švenčių metu. 

Įgyvendinant šį tikslą siekiama pagerinti miesto aplinkos būklę, racionaliai naudoti gamtos 

išteklius, sumaţinti ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos 

išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo ir kt. priemones. Taip pat 

numatyta įgyvendinti uţterštų teritorijų valymo projektus. 

Uždavinys 
Miesto viešųjų erdvių ir objektų prieţiūra ir 

tvarkymas 
Kodas  5.1.1 

Pagal Kauno miesto savivaldybės uţsakymus atliekamas gatvių paprastasis remontas, taip 

pat greideriuojamos gatvės be pagerintos dangos. Atliekamas įvaţiuojamųjų kelių į 

gyvenamuosius kvartalus ir švietimo įstaigas remontas. Vykdoma Pėsčiųjų takų (šaligatvių) 

įrengimo ir remonto programa, Dviračių takų prieţiūros programa, pagal kurias skiriamos lėšos 

gatvių, šaligatvių, dviračių takų prieţiūrai,  atstatymui ir remontui. Ţiemos sezono metu 

barstomos gatvės, įkalnės, šaligatviai, laiptai ir poţeminių perėjų laiptai. Vykdoma viadukų, 

tiltų, poţeminių perėjų, per gatves ir įvaţiuojamuosius kelius įrengtų pralaidų, drenaţinių 
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griovių prieţiūra ir remontas. Siekiant uţtikrinti saugų eismą priţiūrimi esami ir įrengiami nauji 

kelio ţenklai, vykdomas miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų ţenklinamas. Vykdoma gatvių 

apšvietimo elektros tinklų, stacionarios prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos 

paţeidimo sistemos Taikos pr.–Pašilės g. sankryţoje ir eismo reguliavimo priemonių, šviesoforų 

postų Kauno mieste prieţiūra, eksploatacija ir remontas. Numatoma įrengti papildomą 

apšvietimą pėsčiųjų perėjose. 

Vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintais Vietinės rinkliavos uţ 

naudojimąsi nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatais, VšĮ ,,Automobilių 

stovėjimo aikštelės“ organizuoja ir renka vietinę rinkliavą, rūpinasi rinkliavos surinkimo 

priemonių funkcionavimu. Savivaldybės įmonės ir viešojo konkurso būdu parinkti paslaugų 

teikėjai vykdo miesto kapinių tvarkymą, aprūpinimą vandeniu, elektra, esamų tinklų, tvorų, 

kelių, takų, ţeldinių prieţiūrą, kapinių apsaugą ir švaros jose uţtikrinimą, ritualinių paslaugų 

teikimą, ţemės sklypo paruošimą laidoti, neatpaţintų ir vienišų mirusiųjų perveţimą ir 

saugojimą; gatvių ir kitų viešųjų mieto erdvių valymą ir tvarkymą, ţeldinių, miškų, miško parkų 

prieţiūrą ir tvarkymą; S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijos prieţiūrą; teikia beglobių 

gyvūnų gaudymo, surinkimo iš gyventojų, jų karantinavimo, eutanazijos ir globos paslaugas; 

atlieka paplūdimių prieţiūrą, eksploataciją ir kt. 

Numatoma įrengti papildomą apšvietimą pėsčiųjų perėjose. Siekiant uţtikrinti gatvių 

apšvietimą tamsiu paros metu, apmokamos išlaidos uţ elektros energijos suvartojimą, vykdomi 

apšvietimo elektros tinklų prieţiūros darbai. AB LESTO, vykdydama elektros linijų 

rekonstrukciją, pagal parengtą planą demontuoja gatvių apšvietimo elektros oro linijas (keičia 

defektuotas atramas), todėl, siekdama uţtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą, Savivaldybė sumoka 

uţ naujų  elektros linijų įrengimą ir defektuotų atramų keitimą. Pakankamas miesto apšvietimas 

turi įtakos saugesniam transporto judėjimui, sumaţėja avarijų skaičius, padidėja ţmonių 

saugumas tamsiu paros metu, sumaţėja nusikalstamumas, pagerėja miesto įvaizdis. 

Siekiant išryškinti švenčių metu miesto centrines gatves ir labiausiai kauniečių ir turistų 

lankomas vietas, numatoma papuošti miesto erdves. Taip pat miestas puošiamas valstybės 

švenčių dienomis – Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir per Kauno miesto dienos renginius. 

Organizuojamas ir koordinuojamas Vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo 

teritorijų valymas ir prieţiūra. Pagal Savivaldybės administracijos uţsakymus mieste šienaujami 

ţalieji miesto plotai, Laisvės alėjoje ir kitose miesto svečių lankomose vietose įrengiami ir 

priţiūrimi gėlynai, karpomi ir priţiūrimi krūmai ir gyvatvorės, nupjaunami ir pašalinami 

avariniai medţiai, vietoj nupjautų senų ar avarinių medţių atsodinami nauji. Kasmet pavasarį ir 

rudenį organizuojamos talkos, kuriose dirbantys miesto gyventojai aprūpinami šiukšlių maišais, 

pirštinėmis ir kitu inventoriumi. Prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus puošiamas miestas.  

Vykdomi kiti einamieji darbai – lėšos naudojamos įvairiems nenumatytiems paprastojo 

remonto darbams, gatvių pavadinimų lentelėms gaminti ir pakabinti, informaciniams stendams 

įrengti ir pan. Taip pat vykdomas bešeimininkių statinių nukėlimas, sunaikinimas arba 

pergabenimas į bešeimininkių statinių saugojimo aikštelę, atlyginama ţala automobilių 

savininkams dėl automobilių apgadinimo patekus į duobes gatvėse. 

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

Eksploatuojamų šviesoforų skaičius 100 110 115 

Lėšos, surenkamos uţ automobilių stovėjimą Kauno mieste 

(mln. Eur) 
3,7 3,9 4,1 

Eksploatuojamų miesto gatvių apšvietimo tinklų ilgis (km) 1100 1200 1500 

Remontuojamų gatvių (gatvių atkarpų) plotas (tūkst. m
2
) 300 350 360 

Remontuojamų tiltų ir viadukų skaičius 3 4 4 

Suremontuotų įvaţiuojamųjų kelių plotas (tūkst. m
2
) 54 60 60 

Ţiemos sezono metu barstomos miesto susisiekimo 

infrastruktūros plotas (ha) 
314,1 314,1 314,1 

Įrengtų ar suremontuotų pėsčiųjų takų (šaligatvių) plotas (tūkst. 

m
2
) 

2,5 3,4 3,5 

Tvarkomos ir valomos miesto teritorijos plotas (ha) 386,5 386,5 386,5 
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Priţiūrimų ir tvarkomų paplūdimių skaičius 4 4 4 

Priţiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius 26 26 26 
 

Uždavinys Saugaus miesto priemonių įgyvendinimas Kodas  5.1.2 

Siekiant palaikyti viešąją tvarką ir saugumą Kauno mieste, įvairiose miesto vietose įrengtos 

56 (30 valdomų ir 26 stacionarios) vaizdo perdavimo kameros ir 2 vaizdo stebėjimo mobiliosios 

skaitmeninės (4G) kameros. Ateityje planuojama plėtoti vaizdo perdavimo kamerų tinklą, kuris 

apimtų ne tik miesto pagrindines gatves, bet ir kitus objektus. 

Siekiant tinkamai vykdyti Kauno – saugaus miesto 2014–2017 m. programą, padidinti 

miestiečių saugumą, gerinti avaringumo situaciją keliuose ir sumaţinti ţuvusiųjų skaičių, 

planuojama įdiegti greičio matavimo prietaisų sistemą. Kauno mieste planuojama įrengti  

stacionarias greičio matavimo prietaisų vietas ir įsigyti mobilius matavimo prietaisus.  

Nuo 2013 m. vykdomas laipsniškas gyventojų perspėjimo ir informavimo elektros sirenų 

valdymo modernizavimas. 2016 m. planuojama tęsti pradėtus darbus ir įsigyti elektros sirenų 

valdymo įrenginių likusioms elektros sirenoms ir juos įjungti į bendrą tinklą. Ekstremalių 

situacijų plane kiekvienais metais numatyta rengti Savivaldybės lygio funkcines pratybas. 

Pratyboms koordinuoti numatoma įsigyti nešiojamas radijo stoteles.  

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

Eksploatuojamų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius     54 54 54 

Vykdytų nusikalstamumo prevencijos priemonių skaičius     13 15       18 
 

Uždavinys 
Miesto kultūros paveldo objektų išsaugojimas, 

prieţiūra ir pritaikymas visuomenės poreikiams 
Kodas  5.1.3 

Vykdant Kauno pilies ir piliavietės tvarkymo ir projektavimo darbus numatoma Kauno 

pilies fosoje įrengti tribūnas (amfiteatrą) ţiūrovams ir parengti projektinius pasiūlymus Kauno 

pilies pietvakariniam bokštui, bastėjai ir daliai sienų restauruoti ir pritaikyti visuomenės 

poreikiams. Savivaldybė yra pasirašiusi ketinimų protokolą su Krašto apsaugos ministerija dėl 

bendradarbiavimo įkuriant Vytauto Didţiojo karo technikos muziejaus Kauno skyrius. 

Numatoma Kauno tvirtovės 6-ojo forto restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams         

I etapo darbų pradţia. 

Numatoma rengti Kauno miesto savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų projektinę 

dokumentaciją, kurios pagrindu rengiami Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos aktai. Kultūros paveldo objektų įrašymą į Lietuvos Respublikos 

registrą ir skelbimą savivaldybės saugomais objektais koordinuoja Kauno miesto nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo taryba. 

Įrengiamos memorialinės lentos, skirtos įamţinti įţymius kauniečius, tvarkomi paminklai ir 

skulptūros, esančios viešose miesto erdvėse.  

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birţelio 19 d. sprendime Nr. T-336 

nustatytą tvarką vykdoma Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa. Vykdant 

programą lėšos planuojamos panaudoti saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos, avarinės 

būklės likvidavimo ir projektavimo darbams.  

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

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertinimų skaičius 10 12 14 

Įrengtų paminklų ir memorialinių lentų skaičius 13 12 12 

Kultūros paveldo teritorijose tvarkomų objektų skaičius 10 12 14 
 

Uždavinys   Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas Kodas  5.1.4 

Numatoma vykdyti priemones, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta ţala, kai 

kaltininkas nenustatytas, neţinomas arba Savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka privalo šias 

priemones įgyvendinti. Planuojama vykdyti gamtos išteklių apsaugos, atkūrimo ir gausinimo 

priemones, biologinės įvairovės išsaugojimo ir ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo ir 

padarinių likvidavimo priemones. Siekiant išvengti (sumaţinti) neigiamą poveikį aplinkai, 

numatyta skirti lėšų aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti (smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris 
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didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore, surinkimo iš miesto gatvių ir šalinimo 

darbams), komunalinėms atliekoms surinkti ir pašalinti iš Savivaldybei priskirtų tvarkyti 

teritorijų, atliekų tvarkymo sistemai plėtoti.  

Numatoma vykdyti aplinkos stebėsenos ir prevencines priemones – Kauno miesto aplinkos 

kokybės stebėseną (oro, vandens, maudyklų, ţeldinių). Siekiant pagerinti aplinkos oro kokybę, 

planuojama įsigyti naujas gatvių prieţiūros ir valymo mašinas, parengti oro kokybės valdymo 

priemonių planus, organizuoti visuomenės informavimo priemones apie galimybes gyventojams 

prisidėti prie aplinkos oro taršos sumaţinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes. 

Siekiant maţinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį į sąvartynus ir sudaryti geresnes sąlygas 

rūšiuoti atliekas, numatoma įgyvendinti projektą „Atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 

infrastruktūros plėtra“. Vykdant šį projektą bus įrengiamos naujos atliekų surinkimo ir rūšiavimo 

aikštelės kartu su surinkimo infrastruktūra. 

Numatomas saugomų teritorijų ir parkų sutvarkymas ir reikiamos infrastruktūros įrengimas. 

Planuojama vykdyti Nemuno ir Nevėţio santakos kraštovaizdţio draustinio teritorijos, 

Panemunės miško parko, Aukštųjų Šančių ąţuolyno, Kalniečių, Draugystės ir Dainavos parkų 

sutvarkymą ir pritaikymą gyventojų poilsiui ir rekreacijai.  

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

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių 

skaičius 
15 15 15 

Aplinkos stebėsenos vietų (taškų) skaičius 67 67 67 

Įsigytų naujų gatvių valymo mašinų (naujų įrenginių skaičius) 7/3   

Įrengtų atliekų surinkimo aikštelių skaičius  835  

Įgyvendintų teritorijų tvarkymo projektų skaičius 1 2 2 
 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programos priemones padidės miesto viešųjų erdvių patrauklumas ir saugumas, 

bus sudarytos sąlygos saugesniam transporto ir pėsčiųjų eismui, mieste bus uţtikrinta švara ir 

tvarka. Visa tai prisidės prie pilnavertės, sveikos ir harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio 

aplinkos formavimo mieste. 

Programa leis uţtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą, gamtosaugos objektų prieţiūrą ir plėtrą, 

bus likviduojami taršos ţidiniai, kompensuota aplinkai padaryta ţala, priţiūrima, saugojama ir 

puoselėjama gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti visuomenė 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; skolintos lėšos; Kelių 

prieţiūros ir plėtros programos lėšos; Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos.  

 

Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 

programa: 

3 PRIORITETAS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS 

3.3  tikslas.  Saugi ir švari aplinka, efektyvus atliekų tvarkymas 

3.3.1 uţdavinys. Saugoti ir tausoti aplinką, plėtoti efektyvų komunalinių atliekų tvarkymą 

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 transporto kodeksas; 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymas; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos ţemės įstatymas; Keleivinio 

kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 

1997 m. balandţio 28 d. įsakymu Nr. 150; 2005 m. balandţio 1 d. Kauno miesto šviesoforų 

postų techninės prieţiūros ir gedimų likvidavimo sutartis Nr. 1085, 2007 m. balandţio 6 d. 
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paslaugų teikimo sutartis Nr. 200; Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos įstatymas; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. 

įsakymas Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo 

taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos ţeldynų įstatymas; Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatymas; Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas; Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymas; Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų 

reikalavimų aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-229 

 


