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PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T– 97
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MISIJA
Kauno miesto savivaldybės misija – uţtikrinti gyventojų lūkesčius atitinkantį teikiamų viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų lygį, skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, didinti Kauno miesto
patrauklumą ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybę.
Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis
Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, patvirtintu Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. balandţio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės
strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“.
II SKYRIUS
STRATEGINIAI POKYČIAI
Kauno miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2022 metų išskirtos trys
prioritetinės sritys: tvarios ekonominės raidos skatinimas ir konkurencingumo didinimas; sumanios
ir pilietiškos visuomenės ugdymas; darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas.
Kauno miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti Strateginio plėtros plano prioritetinėse
srityse numatytus tikslus, uţdavinius ir priemones parengė trumpalaikį 2016-2018 metų strateginį
veiklos planą, kuriame nurodyti svarbiausi Kauno miesto veiklos prioritetai, juos įgyvendinsiantys
svarbiausi darbai ir siekiami rezultatai.
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKLOS PRIORITETAI
Kauno miesto savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai yra glaudţiai susiję
ne tik su Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse nurodytais
tikslais ir uţdaviniais, bet ir Kauno miesto savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos
nuostatomis. Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentai rengiami ir veiklos
prioritetai nustatyti vadovaujantis darnaus miestų plėtros principais.
Užtikrinti tvarią, konkurencingą ekonominę aplinką
Siekiant, kad Kaunas taptų palankiausias verslui miestas, Lietuvoje planuojama įgyvendinti
keletą uţdavinių: uţtikrinti palankias sąlygas verslui, skatinti verslumą ir didinti miesto investicinį
patrauklumą.
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Sėkmingai bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Kaunas pristatomas kaip atviras
vietos ir uţsienio investicijoms miestas, kuriame bus suteikiama visa reikalinga administracinė
pagalba potencialiems investuotojams siekiant pagreitinti teritorijų planavimo, techninio
projektavimo dokumentų derinimo, tvirtinimo, leidimų išdavimo procedūras.
Sparčiai Lietuvoje besiplečiantys tarptautinių įmonių paslaugų centrai ir informacinių
technologijų bendrovės neaplenkia ir Kauno miesto, čia savo biurus plečia bendrovė „Intermedix
Lietuva“, sėkmingai veikia bendrovės „Callcredit“, „Virtustream“, „Nielsen & Nielsen“, kitos
bendrovės. Šios tarptautinės įmonės Kauną pasirinko neatsitiktinai, Kaune įsikūrę 8 universitetai,
kitos aukštojo mokslo įstaigos, Kauno technologijos universitete paruošiami technologijų
specialistai gerai vertinami. Lietuvoje 10-15 proc. per metus augant paslaugų centrų skaičiui, auga
ir aukštos klasės biurų poreikis. Kauno mieste artimiausi metu planuojama 5-ių didelių aukštos
klasės biurų kompleksų statyba (rekonstrukcija).
Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių verslo situaciją ir gyventojų verslumo lygį, yra
bendras įmonių skaičius ir įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų. 2015 m. pradţioje Kauno mieste
veikė 12.914 ūkio subjektai, iš jų 82,6 proc. (arba 10662) – maţos ir vidutinės įmonės. 2016 m.
pradţioje Kauno mieste veikė 13676 ūkio subjektai, iš jų 80,9 proc. (arba 11074) – maţos ir
vidutinės įmonės. Bendras įmonių skaičius 1000 gyventojų 2016 m. pradţioje sudarė 45,9.
Kauno miesto savivaldybė, siekdama ir toliau skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą,
2016 metais įgyvendins Kauno miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą.
2016 m. planuojamai įgyvendinti Jaunimo verslumo skatinimo programai „Kauno startuoliai“
Kauno miesto savivaldybės biudţete numatyta 100 tūkst. Eur. Šia programa siekiama sudaryti
palankias sąlygas verslo plėtrai, skatinti verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Kauno
mieste.
Pagal naujos Viešųjų įstaigų dalinio finansavimo programos veiklos „Kauno regiono
ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo skatinimas, regiono konkurencingumo didinimas“
prioritetą „Uţsienio investicijų skatinimas Kauno mieste ir regione“ bus finansuojamos tokios
tiesioginių uţsienio investicijų skatinimo veiklos kaip investuotojams iš uţsienio skirtos
inovatyvios svetainės anglų kalba sukūrimas, straipsnių (reportaţų) rinkinys tikslinėje uţsienio
šalyje ir investuotojams skirtuose interneto portaluose, Kauno investicinio potencialo pristatymas
tikslinei auditorijai uţsienyje, pirmiausia Skandinavijos šalyse, parengta visiems prieinama ir
kasdien atnaujinama duomenų bazė lietuvių ir anglų kalbomis apie pramoninės paskirties pastatus ir
sklypus, dėl kurių gali būti teikiamos investicijos.
Pasinaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų, kitos tarptautinės paramos,
valstybės ir Savivaldybės biudţetų lėšomis plėtojama ir viešoji kultūros infrastruktūra, uţtikrinamas
kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir populiarinimas.
Kauno miesto konkurencingumui didinti bus plėtojama viešoji turizmo ir miesto įvaizdį
gerinanti infrastruktūra: tiesiami nauji dviračių takai, apšviečiami turizmo infrastruktūros objektai,
atliekamos kitos rekreacines funkcijas atliekančių zonų atnaujinimo ir palaikymo veiklos,
įgyvendinamos Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015–2022 metų plane ir Kauno miesto
konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programoje nurodytos veiklos.
Ugdyti sumanią ir pilietišką visuomenę, tobulinti miesto valdymo kokybę
Siekiant, kad Kauno miesto švietimo įstaigose teikiamos švietimo paslaugos atitiktų
besimokančios visuomenės poreikius būtina formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo
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įstaigų tinklą atsiţvelgiant tiek į miesto bendruomenės poreikius, tiek ir derinantis su privačiomis
iniciatyvomis.
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas bus uţtikrinamas įkuriant naujas vietas Kauno
miesto gyventojų vaikams. Vien per 2016 m. planuojama įsteigti 6 naujas vaikų grupes
daugiafunkciuose centruose ir įrengti naują vaikų darţelį S. Ţukausko gatvėje, taip sudarant sąlygas
iki rugsėjo 1 d. visiems norintiesiems patekti į vaikų darţelius.
2016 m. bus vykdomi darbai ir kitose Kauno miesto švietimo įstaigose: modernizuojami
pastatai, gerinama aplinkos infrastruktūra, patalpose įrengiama moderni edukacinė aplinka. Įrengus
11 naujų sporto aikštynų šalia mokyklų pagerės sąlygos ne tik mokyklų auklėtinių kūno kultūros
veiklai, bet ir bus sudarytos sąlygos vietos bendruomenei aktyviai praleisti laisvalaikį.
Kaunas turi stiprų akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto įvaizdį, kurį būtina nuolat
plėtoti. Sklandus Savivaldybės, aukštųjų, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų ir verslo
organizacijų bendradarbiavimas sudarytų prielaidas aukštąsias mokyklas baigusiems studentams
neišvykti iš miesto ir kurti savo gyvenimą Kaune, prisidėtų prie jaunimo pritraukimo į Kauną
skatinimo.
Kauno miestas nuolat gerina kultūros paslaugų kokybę ir didina prieinamumą. Tam
pasitelkiamos naujos viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimo iniciatyvos spręsti bendrosios
gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdţio stiprinimo, sveikatos gerinimo, socialinių paslaugų
teikimo, jaunimo reikalų, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, bendradarbiavimo su bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais Kauno mieste veikiančiais juridiniais asmenimis
klausimus ir teikti viešąsias paslaugas Kauno miesto gyventojams. 2016 m. biudţete viešųjų
paslaugų teikimo projektams įgyvendinti numatoma apie 3,5 mln. Eur.
Įgyvendinant tikslą „Sudarytos sąlygos visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą“ bus
gerinama sporto paslaugų kokybė ir prieinamumas: modernizuojamos ne tik Kauno miesto
savivaldybei priklausančių sporto mokymo įstaigų priemonės, bet ir plėtojama viešoji sporto
infrastruktūra. Bene svarbiausias Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros projektas – S. Dariaus
ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija, kuri kompleksiškai susijusi su naujojo lengvosios atletikos
manieţo statyba ir Sporto halės rekonstrukcija. Šiam 2015 m. pradėtam įgyvendinti ir kitus dvejus
metus vystomam projektui numatytos ES investicijų 2014–2020 metams, valstybės biudţeto ir kitos
lėšos. Per ilgesnį laikotarpį bus plėtojama ir kita miesto sporto infrastruktūra, panaudojant
visuomeninės paskirties teritorijas tiek naujų objektų statybai, tiek ir senų modernizavimui. Šiame
sąraše yra regbio stadionas, įsikūręs Partizanų g. 192, futbolo stadionai, įsikūrę Kareivinių g. 13 ir
Jovarų g. 4, tarptautinius standartus atitinkanti irklavimo trasa Lampėdţio eţere, rankinio ir
dvikovinių sporto šakų centras, įsikūręs Kovo 11-osios g. 26, lengvosios atletikos manieţas, sporto
bazė Kauno marių antrojo iškyšulio teritorijoje, esanti R. Kalantos g. 132, atvirų ir uţdarų teniso
kortų įrengimas. Be aktyvios sporto veiklos ir laisvalaikio, miestiečiai ir miesto svečiai galės
lankytis įdomiuose Kauno miesto organizuotuose renginiuose.
Neatsiejama senėjančios visuomenės dalis – kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos
prieţiūros ir socialinės paslaugos, kurias teikia Kauno mieste veikiančios sveikatos prieţiūros
įstaigos, socialinių paslaugų centrai, nevyriausybinės organizacijos. Kauno miesto savivaldybė,
pasinaudodama 5,7 mln. Eur ES investicijomis 2014–2020 metams, 2016–2018 metais planuoja
įsigyti socialinių būstų ir sumaţinti socialinio būsto laukiančių šeimų skaičių.
Siekiant aukštos viešųjų paslaugų kokybės, didinamas miesto valdymo efektyvumas,
ypatingą dėmesį teikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
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darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetencijoms stiprinti. Išplėstas interaktyvių
elektroninių paslaugų, naujai įdiegtų elektroninių priemonių spektras taip pat prisidės prie miesto
valdymo efektyvumo didinimo.
Kauno miestas bus patrauklus gyventi, jei bus saugus ir bendruomeniškai atviras. Tam
uţtikrinti pasitelkiami ne tik Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos,
Transporto ir eismo organizavimo skyrių specialistai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato darbuotojai, bet ir aktyvios bendruomenės, vykdančios įvairias gyventojų saugumą
didinančias prevencines, švietėjiškas programas.
Užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi
Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas Kauno mieste vyks įgyvendinant įvarius miesto
strateginius, teritorijų vystymo ir planavimo dokumentus: be strateginio plėtros ir veiklos planų –
Kauno miesto bendrąjį planą iki 2023 m., Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programą
2014–2020 m., Kauno miesto darnaus judumo planą ir kitus.
Kauno miesto savivaldybė drauge su pavaldţiomis įmonėmis (AB „Kauno energija“,
UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“) ir kitomis įstaigomis uţtikrina, kad
nuolat būtų atnaujinama ir plėtojama vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūra, šilumos tiekimo
tinklų, energetikos sistemų infrastruktūra, susisiekimo infrastruktūra, plėtojamos viešojo ir
bevariklio transporto sistemos. Planuojama 2016 m. nutiesti daugiau naujų gatvių ir gatvėms,
šaligatviams bei įvaţoms į kiemus skirti 30 proc. daugiau lėšų nei praėjusiais metais.
2016 m. sausio 15 d. patvirtintoje Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programoje
2014–2020 metams numatyti svarbiausi Kauno miesto investicijų projektai, kuriems įgyvendinti
bus naudojami įvairūs finansavimo šaltiniai, tarp jų ir ES struktūrinių fondų lėšos. Tikslinėse
Aleksoto ir Ţaliakalnio teritorijose planuojama ES investicijų suma sieks 108 mln. Eur. Bus
engiamas Kauno miesto darnaus judumo planas, kuriame bus siekiama atlikti visapusišką transporto
ir ţmonių keliavimo įpročių analizę mieste, uţtikrinti darnaus judumo mieste variantų kūrimą,
geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose ir susisiekimą visomis transporto priemonėmis
ar pėsčiomis, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką maţai teršiančiam
transportui.
Kauno miesto plėtra planuojama vadovaujantis darnios miesto teritorijų ir infrastruktūros
plėtros principais. Bus rengiami ir atnaujinami teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai,
kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai), jų pagrindu atnaujinami miesto parkai, viešosios ir
poilsio erdvės, rekreacijos zonos, bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra, gerinama atliekų
surinkimo infrastruktūra įrengiant mieste poţeminius konteinerius, bus įsigyta nauja gatvių valymo
technika, kuri įgalins sumaţinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis.
2016 m. numatoma daugiau kaip 320 tūkst. Eur eismo saugumo priemonėms (gatvių sankryţų
rekonstrukcijai, šviesoforų modernizavimui).
ANTRASIS SKIRSNIS
SVARBIAUSI DARBAI
Kauno miesto savivaldybė 2016 m. planuoja atlikti keletą svarbiausių darbų, kuriems bus
skiriamas didţiausias Kauno miesto savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės
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administracijos darbuotojų dėmesys ir Kauno miesto savivaldybės 2016 m. biudţeto, ES investicijų
2014–2020 metams, valstybės biudţeto ir kitos lėšos:
1. Pasirengimas svarbiausiems projektams įgyvendinti:
1.1. S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija;
1.2. Nacionalinis mokslo ir inovacijų centras;
1.3. naujasis lengvosios atletikos manieţas;
1.4. Sporto halės rekonstrukcija;
1.5. Dainų slėnio atnaujinimas;
1.6. Pietrytinio aplinkkelio statyba ir geleţinkelio trasos „Rail Baltica“ plėtra;
1.7. kitų Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programų projektų įgyvendinimas.
2. Gatvių, šaligatvių, įvaţų į kiemus tvarkymas.
3. Laisvės al. rekonstrukcija.
4. Dviračių takų tiesimas.
5. Kultūros paveldo objektų tvarkymas.
6. Viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimas:
6.1. bendrajai gyventojų kultūros ugdyti;
6.2. miesto įvaizdţiui stiprinti;
6.3. visuomenės sveikatai stiprinti;
6.4. nevyriausybinėms organizacijoms ir miesto bendruomenei įgalinti;
6.5. socialinių paslaugų plėtrai;
6.6. kūno kultūros ir sporto plėtojimui.
7. Investicijos į mokyklas ir darţelius:
7.1. sporto aikštynams įrengti;
7.2. naujam darţeliui pastatyti ir naujoms darţelių grupėms įrengti;
7.3. darţelių ir mokyklų inţinerinėms sistemoms modernizuoti ir aplinkai sutvarkyti.
8. Jaunimo verslumui skatinti – programai „Kauno startuoliai“ įgyvendinti.
9. Energetiškai efektyviems būstams įsigyti pagal socialinio būsto fondo plėtros programą.
III SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS
1. Miesto darnaus vystymosi programa (1 priedas);
2. Investicijų programa (2 priedas);
3. Viešųjų paslaugų teikimo programa (3 priedas);
4. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (4 priedas);
5. Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa (5 priedas);
6. Savivaldybės veiklos programa (6 priedas);
7. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (7 priedas).
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IV SKYRIUS
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI
1. Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano efekto vertinimo kriterijų
sąrašas (8 priedas);
2. Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano rezultato vertinimo
kriterijų sąrašas (9 priedas).
___________________________________

