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I KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
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Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Išorės aplinka1 2003 2020 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4

Kauno -Vilniaus dvimiesčio plėtojimas1.1 2003 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2

1.1.1 2003 2020 Nepradėta vykdytiGeležinkelio
atkarpos „Vilnius–
Kaunas“ sujungimas
su Kauno oro uosto
terminalu

Geležinkelio
atkarpos „Vilnius–
Kaunas“ sujungimas
su Kauno ir Vilniaus
oro uosto
terminalais
(Įrengtas
elektrifikuoto
geležinkelio ruožas
Karmėlava–
Pravieniškės (apie
11,5 km))

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

Valstybės
biudžeto
lėšos
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pavadinimas
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Rezultato aprašymas

1.1.2 2003 2020 Vykdoma Parengtas projektas
Nr. VP2-51-SM-02-V-
01-003 „Techninė
pagalba
(projektavimas)
linijos Vilnius -
Kaunas kelio
modernizavimui
greičiui iki 160 km/h,
antrojo kelio statybai
ruožuose Kyviškės –
Valčiūnai ir Pušynas-
Paneriai“. Projektas
patvirtintas 2009-
05-14 įsakymu Nr. 3-
208 „Dėl Lietuvos
2007-2013 m.
Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos
ekonomikos augimo
veiksmų programos
5 prioriteto
„Transeuropinių
transporto tinklų
plėtra“ priemonės
VP2-5.1-SM-02-V
„Transeuropinės
reikšmės
geležinkelio linijų
modernizavimas ir
plėtra, reikiamos
infrastruktūros
sukūrimas
viešiesiems
logistikos centrams
steigti“ valstybės
projektų sąrašo Nr.
VP2-5.1-SM-02-V-01
patvirtinimo.
Projekto
įgyvendinimui LR

Modernizuoti
geležinkelio ruožo
Vilnius–Kaunas
infrastruktūrą

Padidėjęs
susisiekimo
greitis iki 160 km/h
bei pagerėjąs eismo
saugumas
geležinkelio ruože
Kaišiadorys –
Kaunas.

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

Valstybės
biudžeto
lėšos
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susisiekimo ministro
2009-10-05 įsakymu
Nr. 3-494 skirtos
Europos Sąjungos
fondų lėšos. Parengti
5 techniniai
projektai.

Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės,1.2 2013 2020 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2

1.2.1 2013 2020 Įgyvendinta 2016 metais įrengta
Marvelės krovininės
prieplaukos
infrastruktūra,
paskelbtas Marvelės
krovininės
prieplaukos
koncesijos
konkursas.
2015 metais
parengta „TEN
Tinklo kelio E41
modernizavimo
pagal atskirus
ruožus nuo Kauno iki
Vilkijos (nuo 225.6
iki 181 km.
galimybių studija).

Keleivinio ir
krovininio vandens
transporto vystymas

Sukurta
infrastruktūra
Nemuno kaip
vandens kelio
 E 41 naudojimui.
Parengta studija.

Kauno miesto
savivaldybė
Kauno rajono
savivaldybė

Kita
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1.2.2 2016 2020 Vykdoma 2016-03-08 LR
Vyriausybės
patvirtinta
Nacionalinė Lietuvos
transporto plėtros
programa, bei
programos
įgyvendinimo
priemonių planas.
Parengta techninė
užduotis Kauno
miesto darnaus
judumo planui
parengti.
Pagrindiniai plano
tikslai: įvertinti
pagrindinius visų
Kauno miesto ir
priemiesčio
susisiekimo sistemos
naudotojų judumo
poreikius, vystyti ir
integruoti skirtingus
susisiekimo būdus;
subalansuotai
išnaudoti miesto
erdvę, plėtoti
teikiamas transporto
paslaugas, didinti
eismo saugą;
įgyvendinti 2013-12-
23 d. „
Konkurencingos
efektyviu išteklių
naudojimu
grindžiamos judumo
sistemos mieste
kūrimas“ Nr.
18136/13 (KOM
(2013)913 galutinis)
rekomendacijas
miestų transporto
srityje; prisidėti prie
bendro

Transportinių ryšių
plėtra ir
modernizavimas
Kauno
priemiesčiuose

Parengtas
transporto plėtros ir
modernizavimo
planas/studija

Kauno miesto
savivaldybės
administracija
Kauno rajono
savivaldybė

Valstybės
biudžeto
lėšos
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transeuropinio
transporto tinklo
gerinimo ir didinti
Europos transporto
sistemos
veiksmingumą.



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Reguliaraus geležinkelio maršruto  į Lenkiją nauja europine vėže  „Rail Baltica“ atidarymas, tai pirmas žingsnis tarptautinio transporto koridoriaus
„NORTH SEA-BALTIC“ sukūrimui, kuris sujungs Beneliukso šalis, Vokietiją Lenkiją ir Lietuvą, vėliau Latviją, Estiją ir Suomiją.
2. Magistralinių tarptautinių kelių tinklo, supančio Kauną, plėtra prisideda prie bendro transeuropinio transporto tinklo gerinimo ir didina Europos
transporto sistemos veiksmingumą.
3. 2016-03-05 – 7 šalių transporto ministerijų atstovai Varšuvoje pasirašė bendrą deklaraciją dėl transporto koridoriaus  „Via Carpatija“ statybų.
4. Dižiojo Kauno (Kauno miesto ir Kauno rajono) urbanistinės struktūros formavimasis: teritorinė, ekonominė, socialinė, infrastruktūros integracija.
5.    Krovinių uosto statyba Marvelėje, Nemuno vandens kelio infrastruktūros gerinimas didina Kauno, kaip vidaus vandenų uosto reikšmę.



LR vidaus vandens kelių schema

Via Carpatia transporto koridorius



Via Baltica E67 tarptautinis ES kelių tinklas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Neįgyvendinamos Vilniaus –Kauno dvimiesčio projekto priemonės.
2. Neįgyvendinamas Jungtinių Tautų vidaus vandenų kelių maršrutas E41-E70 pagal Sanglaudos fondo strategiją.



Vilniaus - Kauno dvimiesčio projektas-3 schema

JT vid. vandenų kelias E41-E70



Vilniaus ir Kauno dvimiesčio projektas 1 schema

Vilniaus ir Kauno dvimiesčio projektas-2 schema
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Miesto struktūra2 2011 2023 Įgyvendintos priemonės:
5
Vykdomos priemonės:
11
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 5
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 21

Naujamiesčio gyvybingumo didinimas2.1 2016 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1
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2.1.1 2016 2020 Vykdoma 2016 metais
parengtas
kompleksinio
teritorijų planavimo
dokumentas:
Žemės sklypų
Krėvos g. 2A, 4, 6, 8,
Kaune, detalusis
planas (reg. Nr.
T00077992).
2015 metais
parengti
kompleksinio
teritorijų planavimo
dokumentai:
“Pieno centro”
kvartalo
Kaunakiemio g. 1
detalusis planas
(reg. Nr.
T00017635);
Žemės
sklypoVytauto pr. 24
detalusis planas
(reg. Nr.T0022188);
Žemės sklypų
Kaunakiemio g. 2, 4
detaliųjų planų
koregavimas (reg.
Nr. 00076304);
Rengiamas
kompleksinio
teritorijų planavimo
dokumentas:
Nemuno salos
Karaliaus
Mindaugo pr. 50A.
(2013 sąlygos Nr. R-
8862).

Intensyvios plėtros
skatinimas

Parengtas kvartalo
detalusis planas

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos
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Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas2.2 2013 2020 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3

2.2.1 2013 2015 Įgyvendinta 2015 m. pastatytas
Intermodalinis
terminalas Kauno
viešąjame logistikos
centre (Palemone).
2015-05-26 duotas
startas Kauno
intermodalinio
terminal, įsikūrusio
Palemone, veiklai.
Nutiesus europinę
“Rail Baltica” vėžę,
Kauno VLC taps
vienu stipriausių
krovinių gabenimo,
logistikos centrų
Baltijos jūros
regione.

Pramonės centrų
infrastruktūros
plėtra

Pastatytas
Intermodalinis
terminalas Kauno
viešąjame logistikos
centre (Palemone)

Investicijų ir
strateginio
planavimo skyrius
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.2.2 2015 2020 Vykdoma 2016 m. tęsiamos
žemės paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros.
2015 m. pradėtos
žemės paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros.

Pramonės ir
logistikos centro
prie vakarinio
Aplinkkelio
infrastruktūros
sukūrimas

Parengtas Briuselio
gatvės techninis
projektas.

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.2.3 2016 2019 Nepradėta vykdytiPramonės centro
Julijanavoje
išlaikymas

Parengtas
kompleksinio
teritorijų planavimo
dokumentas

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos
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Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas2.3 2016 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 0

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2

2.3.1 2016 2020 Nepradėta vykdytiMetropolinių
urbanistinių  ašių
(Žemaičių pl.,
Raudondvario pl.,
Veiverių g, A.
Juozapavičiaus pr.,
Vaidoto g.;
planuojamame
Europos pr. tęsinyje
Vakarinio lanksto
link; Savanorių pr.
ties Kalniečiais)
kokybinė plėtra

Parengta
metropolinių
urbanistinių ašių
plėtojimo studija.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.3.2 2016 2020 Nepradėta vykdytiLokalių urbanistinių
ašių (Žemaičių g.,
trasa iš Varnių,
Nuokalnės gatvių,
Tvirtovės alėjos ir
Taikos pr., A.
Juozapavičiaus pr.,
Europos pr. – jo
tęsinys iki vakarinio
lanksto) kokybinė
plėtra

Parengta lokalių
urbanistinių ašių
plėtojimo studija.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas2.4 2011 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų
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2.4.1 2011 2017 Vykdoma Parengtas 210 ha
Kauno miesto
savivaldybės
teritorijos Ateities pl.
rekonstruoti ir Kauno
Pietrytiniam
aplinkkeliui tiesti
detalusis planas,
(reg. Nr.
T00077745);
nustatyti paimamos
žemės poreikiai.
2016- 04-12
sprendimu Nr. T-188
„Dėl žemės
paėmimo
visuomenės
poreikiams“ pritarta
paimti visuomenės
poreikiams
(nutraukti
naudojimosi teisę)
žemės sklypus ar jų
dalis ir sklypuose
esančius statinius
reikalingus žemės
sklypams, skirtiems
Ateities pl
rekonstruoti ir Kauno
pietrytiniam
aplinkkeliui tiesti“.
Pateiktas prašymas
ir dokumentai NŽT.
NŽT priėmė
sprendimą pradėti
žemės  paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūras.

Pietrytinio aplinkelio
(Ateities pl. )
teritorijos
rezervavimas

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.
Paimta žemė  210
ha  visuomenės
poreikiams.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius,
Turto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos
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Įgyvendi
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2.4.2 2015 2020 Vykdoma 2016 m. tęsiamos
žemės  paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros.
2015 m. pradėtos
žemės paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros

Teritorijos
rezervavimas
Briuselio g.
suprojektuoti

Paimta žemė 6,79
ha  visuomenės
poreikiams.

Turto skyrius Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.4.3 2015 2020 Nepradėta vykdyti Neskirtos lėšos
žemės išpirkimui.

Europos pr.
šiaurinės dalies
paėmimas
visuomenės
poreikiams

Paimta žemė 19,02
ha  visuomenės
poreikiams.

Turto skyrius Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.4.4 2015 2020 Vykdoma Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas
registruotas 2016-
07-20, reg. Nr.
T00078772.
Pradėtos žemės
paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros.

Technikumo g.
dalies (nuo Naujokų
g. iki Kalvarijos g.)
teritorijos
rezervavimas

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.
Paimta žemė  8 ha
visuomenės
poreikiams.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius,
Turto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.4.5 2017 2020 Nepradėta vykdytiŠeštokų g. ir jos
tęsinys iki
planuojamo Šeštokų
žiedo teritorijos
rezervavimas

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Kauno miesto identiteto formavimas2.5 2013 2020 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4
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2.5.1 2015 2020 Vykdoma 2016 metais
Aukštosios Fredos
dvaro rūmuose
tęsiami išsamūs
tyrimų darbai. Tik
užtikrinus paveldo
objekto vertingųjų
savybių išsaugojimą
bus galima pradėti
rūmų restauravimo
bei tvarkomuosius
darbus.
Rengiamas Kauno
tvirtovės VI forto
restauravimo ir
pritaikymo
visuomenės
poreikiams
projektas. Atlikti
archeologiniai
tyrimai, parengtas
restauravimo
techninis projektas,
parengtos 2
ekspertizės.

Buvusiose ir
esamose
pramoninėse,
inžinerinėse
teritorijose, buvusių
dvarų sodybose,
specialios paskirties
teritorijose –
kultūros paveldo
išsaugojimas,
vykdant
rekonstrukciją,
konversiją

Parengti 2 techniniai
projektai

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.5.2 2013 2015 Vykdoma  Rengiamas Kauno
istorinės dalies
vadinamos
Naujamiesčiu (u/k
22149)
paveldosaugos
specialusis
planas/tvarkymo
planas. Užsakovas
kultūros paveldo
departamentas.
Naujamiesčio
tvarkymo plano
koncepcija parengta
2016 metais.

Užstatytų miesto
dalių funkcijų
architektūrinių
ženklų
išsaugojimas,
vykdant
rekonstrukciją,
konversiją

Patvirtintas
Naujamiesčio
specialusis planas.
Parengti teritorijos
reglamentai.

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos
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2.5.3 2014 2016 Vykdoma 2016 m. pradėtas
inicijuoti projektinių
pasiūlymų
parengimo
konkursas.
2016 m. darbai buvo
vykdomi pagal
Kauno miesto
savivaldybės 2016-
2018 metų
strateginio veiklos
plano (2 priedas)
investicijų programą.
III pilies tvarkymo
etapo metu
numatyta atkurti
pietvakarinį pilies
bokštą bei gynybinę
sieną. Taip pat
ketinama atkurti
Kauno pilies bastėjos
patalpas. Šio etapo
darbams
planuojama
pasitelkti 2014-2020
m. ES struktūrinių
fondų finansinę
paramą.
2015 m. patvirtintas
"Žemės sklypo Pilies
g. 17, Kaune,
detalusis planas"
(Reg. Nr.
T00075648);
pradėtas rengti
žiūrovų vietų
įrengimo Kauno
pilies fosoje
projektas.;
vykdomi istoriniai
tyrimai, pradėtas
rengti techninis
projektas, pratęstas
medinio tilto

Kauno pilies (III
etapas)
restauravimas ir
pritaikymas
visuomenės
reikmėms

Parengtas Kauno
pilies restauravimo
techninis projektas

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

draudimas.

2.5.4 2013 2014 Įgyvendinta Muziejus renovuotas
2014 metais.

Vytauto Didžiojo
karo muziejaus
renovacija

Renovuotas
muziejus

Krašto apsaugos
ministerija

Kita

Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas2.6 2014 2023 Įgyvendintos priemonės:
3
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 6

2.6.1 2015 2020 Vykdoma ES paramos 2014-
2020 m. Aleksoto
viešosios
infrastruktūros
plėtrai projekte
numatytas Jiesios
piliakalnio
sutvarkymas.
2016 metais
inicijuotas pirkimas
techninio projekto
rengimo paslaugoms
įsigyti.

Jiesios piliakalnio
sutvarkymas,
pritaikymas turizmui

Parengtas
piliakalnio
sutvarkymo
projektas

Kultūros paveldo
skyrius,
Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

2.6.2 2014 2018 Įgyvendinta 2016 m. pateiktas
projektinis
pasiūlymas ir
paraiška ES
finansavimui gauti
projektui
„Visuomenės
aplinkosauginį
švietimą
skatinančios
infrastruktūros
atnaujinimas
Lietuvos zoologijos
sode“.
2015 m. parengtas
Žemės sklypo
Radvilėnų pl. 21,
Kaune, detaliojo
plano koregavimas
(reg. Nr.
T00076157);
parengta 14
kompleksinių
techninių projektų.
Rengiamas
investicinis projektas
ES finansavimui
gauti.

Lietuvos zoologijos
sodo rekonstrukcija
ir plėtra
(Pasirengimas
Lietuvos zoologijos
sodo atnaujinimui)

Lietuvos zoologijos
sodo teritorijos
galimybių studijos ir
detaliojo plano
parengimas.
Parengtas techninis
projektas.

Aplinkos ministerija,
Biudžetinė įstaiga
Lietuvos zoologijos
sodas

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto
lėšos

2.6.3 2014 2018 Įgyvendinta 2014 metais atlikti
Universiteto Kauno
botanikos sodo
laboratorijos pastato
Ž.E. Žilibero g. 2
tvarkybos ir
techninio projekto
parengimo ir
tvarkybos darbai.

VDU Kauno
botanikos sodo
pastatų
atnaujinimas ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams (Vytauto
Didžiojo universiteto
pastatų, adresu Ž.
Žilibero g. 5/ Ž.
Žilibero g. 7, Kaune,
rekonstrukcija)

Parengtas techninis
projektas
Rekonstruotas 2
992 m² patalpų
plotas

VDU Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

2.6.4 2015 2016 Įgyvendinta 2015 m. įvyko Dainų
slėnio atnaujinimo
supaprastinto atviro
projekto konkursas.
Dainų slėnio  Tunelio
g. 37, Kaune
detalusis planas
patvirtintas Kauno
miesto savivaldybės
administracijos
2016-02-02 įsakymu
Nr. A-22.

Dainų slėnio
sutvarkymas

Suorganizuotas
urbanistinis
architektūrinis
konkursas

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

2.6.5 2015 2023 Vykdoma Parengtos trijų
kvartalų  dalių
renovacijos
schemos: (Gričiupio
mikrorajono dalies
šalia daugiabučių
prie M. Riomerio g.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23 (
pabaigta rengti
2016-07-05); Eigulių
mikrorajono kvartalo
dalies šalia
daugiabučių  K.
Škirpos g.2, 4, 6, 11,
13, 15 (pabaigta
2016-12-12);
 Dainavos
mikrorajone prie
Pramonės pr.).

Rengti BP
numatytus
žemesnio lygmens
kompleksinius
teritorijų planavimo,
kvartalinės
renovacijos
dokumentus

Parengti 22
kompleksinio
teritorijų planavimo
dokumentai

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

2.6.6 2016 2023 Vykdoma 2016 m. įvyko
„Mokslo salos „
architektūrinių idėjų
konkursas.
Kauno miesto
savivaldybė
paskelbė skulptūrų
idėjų konkursą- nauji
meno kūriniai turėtų
papuošti dešimt
vietų miesto centre.
„Kauno akcentai“
skulptūrų ir meninių
instaliacijų miesto
viešosiose vietose
konkursui pateikti 77
darbai
(vizualizacijos).

Urbanistinių ir
architektūrinių
idėjinių projektų/
programų
parengimas

Parengtos 5 atskirų
miesto dalių idėjiniai
projektai/
programos

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didėja NT registre įregistruotos žemės plotas (2013 m. – 74,24 km², 2014 m. – 77,75 km², 2015 m. – 86,52 km², 2016 m. – 98,54 km²).
2. Vyksta miesto centrinės dalies teritorijų architektūrinių idėjų konkursai (Skulptūrų ir meninių instaliacijų miesto viešosiose vietose konkursas „Kauno
akcentai“, „Mokslo salos“ architektūrinių idėjų konkursas.).
3. Pradėti rengti kvartalinės  renovacijos projektai ( parengtos Gričiupio mikrorajono dalies šalia daugiabučių prie M. Riomerio g., Eigulių mikrorajono
kvartalo dalies šalia daugiabučių  K. Škirpos g. ir Dainavos mikrorajone prie Pramonės pr. renovacijos schemos).
4. Sparčiai vyksta visuomeninių, komercinių, biurų objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų plėtra ir viešųjų erdvių atnaujinimas.
5. Vyksta miesto paplūdimių  ir pakrančių teritorijų sutvarkymas (Panemunė , Nemuno salos paplūdimių sutvarkymas, krantinės įrengimas prie Brastos
g).
6. Vyksta susisiekimo tinklo modernizavimas.



Nekilnojamojo turto registre įregistruota žemė

Žemės fondas

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažėja gyventojų tankis mieste (2013 m. – 1954.7 gyv. sk./km²., 2014 m. – 1936.7 gyv. sk./km²., 2015 m. – 1919.5 gyv. sk./km²., 2016 m. – 1898.6.
gyv. sk./km².)
2. Nemažėja mieste esančių dykrų.
3. Nerengiami neužstatytų teritorijų miesto plėtroje kompleksiniai  teritorijų planavimo dokumentai.
4. Toliau chaotiškai užstatomi buvę žemės ūkio paskirties žemės sklypai miesto pakraščiuose užkertant kelią miesto struktūros vystymui.
5. Nesiformuoja socialinė infrastruktūra miesto pakraščiuose esančiose užstatytose vienbučiais-dvibučiais gyvenamaisiais pastatais teritorijos.
6. Auga švytuoklinė migracija mieste.



Gyventojų tankis mieste

Gyventojų skaičius



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Socialinė aplinkos sprendiniai3 2013 2023 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 4

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 6

Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę3.1 2013 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

3.1.1 2013 2020 Vykdoma 2016 metais -
renovuoti 63
daugiabučiai
gyvenamieji namai,
suderinti 298
investiciniai planai,
215 projektams
pritarė gyventojai,
atnaujinami 56
daugiabučiai namai.
Daugiabučių namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
programa,
patvirtinta LR
Vyriausybės 2004 m.
rugsėjo 23 d.
nutarimu Nr. 1213
(papildyta 2015 m.
vasario 25 d.
nutarimu Nr. 213).
2014 m. renovuota
14 daugiabučių
namų; parengti 97
daugiabučių
modernizavimo
investicijų planai,
2015 m. renovuotas
21 daugiabutis
namas.

Daugiabučių namų
renovacijos
programos
vykdymas

Renovuota 113
daugiabučių

Statybos skyrius Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto
lėšos

3.1.2 2015 2020 Vykdoma Parengtos trijų
kvartalų dalių
renovacijos schemos
(Gričiupio
mikrorajone prie M.
Riomerio g., Eigulių
mikrorajone prie K.
Škirpos g., Dainavos
mikrorajone prie
Pramonės pr.).

Daugiabučių namų
kiemų
infrastruktūros bei
želdynų gerinimo
programa

Suformuoti sklypai
prie daugiabučių
namų.
Patvirtinta
programa

Seniūnijos
Miesto tvarkymo
skyrius
Aplinkos apsaugos
skyrius

Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas3.2 2017 2023 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 0

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 1
Iš viso: 1

3.2.1 2017 2023 Neįgyvendinta Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo 16
straipsnio 11 dalimi
2016 m išnuomotas
Kauno miesto
savivaldybės
socialinis būstas – 7
butai, būstų bendras
plotas – 313,35 m².
Nauji daugiabučiai
nebus statomi.

Naujų daugiabučių
statybos projektų
įgyvendinimas

Pastatyti  2
daugiabučiai

Statybos skyrius Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Visuomeninės paskirties objektų statyba ir  plėtra3.3 2014 2017 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 1

3.3.1 2014 2017 Vykdoma 2016 metais
pradėtos rengti
sąlygos
architektūriniam
konkursui rengti.
2015 metais
parengtas Teritorijos
prie M. ir O.
Minkovskių g. 33,
Kaune, detalusis
planas (reg. Nr.
T00074666).

Kauno kongresų ir
parodų rūmų
statyba

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.
Techninis projektas.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius
Statybos skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra3.4 2015 2022 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2

3.4.1 2015 2022 Vykdoma Parengtas ir
įgyvendintas
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
ligoninės Kauno
klinikų laboratorinės
diagnostikos
infrastruktūros
atnaujinimo
projektas (VP3-2.1-
SAM-10-V-01-110).
Rengiamas projektas
“Palaikomojo
gydymo ir slaugos
paslaugų kokybės
gerinimas Kauno
miesto
savivaldybėje”
(Projekto Nr. VP3-
2.1-SAM-10-V-01-
092).

Sveikatos priežiūros
įstaigų
infrastruktūros bei
paslaugų kokybės
gerinimas

Parengti 2
techniniai projektai

- Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

3.4.2 2015 2020 Įgyvendinta 2016 m. ES ir EEE
vykdomi projektai:
„Bendrojo ugdymo
mokyklų
(progimnazijų ir
pagrindinių mokyklų
) modernizavimas :
šiuolaikinių
mokymosi erdvių
kūrimas (projekto
kodas Nr. 09.1.3-
CPVA-V-704-01-
0001). Pagal
nustatytus kriterijus
atrinktos 7 mokyklos
tame tarpe Kauno
Vinco Kudirkos
progimnazija. Pagal
parengtus techninius
projektus bus
atnaujinta dalis
atrinktų mokyklų
edukacinių erdvių,
vykdant
rekonstrukcijos
darbus aprūpinant
jas būtiniausiomis
mokymo
priemonėmis.
2015 m. parengti
techniniai projektai:
„Mokyklos pastato
Vijūnų g. 2, Kaune
rekonstravimo
projektas“; Mokslo
paskirties pastato   J.
Gruodžio g. 25,
Kaune, priestato
remontas“;  Kauno
Maironio gimnazijos
pastato Gimnazijos
g. 3  projektiniai
pasiūlymai ir
urbanistiniai

Bendrojo ugdymo
mokyklų
infrastruktūros
kokybės gerinimas

Parengti 2 techniniai
projektai

Švietimo, kultūros ir
turizmo plėtros
reikalų valdyba
Statybos skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

pasiūlymai naujos
sporto salės
statybai.



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didėja renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius (2014 m. – 14 vnt., 2015 m. – 21 vnt. 2016 m. – 63 vnt.).
2. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gydymo objektus ( 2014 m. – 16 vnt., 2015 m. – 4 vnt., 2016 m. - 5 vnt.).
3. Tvarkomos viešosios erdvės.
4. Vyksta bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas.
4. Pradėti griauti pastatai vaiduokliai (Karaliaus Mindaugo g).
5.  Statoma daugiau  naujų pastatų ypač miesto centrinėje teritorijoje.
7.     Padaugėjo pirmokų skaičius (2014 m. – 2735 mok., 2015 m. – 2909 mok., 2016 m. – 3198 mok.
8.     Atidaromos naujos mokyklos ( 2016 m. Kaune atidaryta Karalienės Mortos mokykla, Erudito licėjus, anglų kalbos mokykla (Pingu's English).
9.     Mažėja registruotų bedarbių skaičius ( 2014 m. – 15,2 tūkst.  gyv.  2015 m. – 13,5 tūkst. gyv., 2016 m. – 12,4 tūkst. gyv. ).
10.   Didėja išduotų statybos leidimų skaičius  statyti gyvenamuosius daugiaaukščius pastatus ( 2014 m. – 317 vnt., 2015 m. – 38 vnt., 2016 m. - 64 vnt.).



2016 m. baigti statyti gyvenamieji pastatai

Vidutinis buto dydis



Daugiabučiai pastatai

Renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius



Renovacijos žemėlapis

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažėja gyventojų skaičius ir sensta miesto visuomenė (2014 m. – 304012 gyv. sk., 2015 m. – 301357 gyv. sk., 2016 m. - 297846 gyv. sk )
2. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gyvenamuosius (dviejų butų) pastatus ( 2014 m. – 251 vnt., 2015 m. – 210 vnt., 2016 m. 42 vnt.).
3. Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius statyti gyvenamuosius (vieno buto) pastatus ( 2014 m. – 838 vnt., 2015 m. – 493 vnt., 2016 m. 110 vnt.).
4. Mažėja mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose.



Gyventojų skaičius

Leidimai statyti 1 buto pastatus



Leidimai statyti 2 butų pastatus



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Ekonominės aplinkos sprendiniai4 2013 2023 Įgyvendintos priemonės:
2
Vykdomos priemonės:
18
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 8
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 28

Verslo ir pramonės teritorijų plėtra, modernizavimas, konversija4.1 2015 2023 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 4

4.1.1 2016 2023 Nepradėta vykdytiVerslo  ir pramonės
teritorijų plėtra
(teritorijų ties
Vakariniu
aplinkkeliu
Linkuvoje ir
Kazliškiuose, ties
rytiniu aplinkkeliu
Rokuose)

Parengta 13
teritorijų planavimo
dokumentų.
Parengta 3 poveikio
aplinkai vertinimo
ataskaitos.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.1.2 2015 2018 Vykdoma 2016 m pradėti
rengti/rengiami
techniniai projektai:
Pėsčiųjų tunelio su
dviračių ir pėsčiųjų
takais po "Rail
Baltica" trasa ;
Chemijos ir R.
Kalantos g.
rekonstravimo,
įrengiant sankryžą
su Pietrytiniu
aplinkkeliu ir "Rail
Baltica" trasa; J.
Pabrėžos g. (nuo
Europos pr. iki Alyvų
g.) rekonstravimo; K.
Sprangausko g. (nuo
Z.Tiškos g. iki Kauno
miesto ribos)
rekonstravimo;
J. Petruičio g. (nuo
Vyčio Kryžiaus g. iki
Kauno miesto ribos)
rekonstravimo;
Vyčio Kryžiaus g.
(nuo Technikumo g.
iki K. Dulksnio g.)
rekonstravimo;
Kalvarijos g. (nuo
Europos pr. iki Via
Baltica)
rekonstravimo;
Kauno Ąžuolyno
parke esančios
infrastruktūros
sutvarkymo,
pritaikant ją
visuomenės
poreikiams. Parengti
techniniai projektai
pėsčiųjų perėjų
Savanorių pr,
Karaliaus Mindaugo

Kokybinė plėtra
gerinant
susisiekimo,
inžinerinių sistemų
būklę, pastatų ir
teritorijų estetinį
vaizdą
(modernizavimas)

Parengti techniniai
projektai

Statybos skyrius
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

pr ir S. Daukanto
sankryžoje, Varnių
g., Taikos pr.
Rengiamas Kauko
laiptų techninis
projektas.

4.1.3 2015 2020 Vykdoma Parengtas Karinių
oro pajėgų aviacijos
bazės gelbėjimo
posto Veiverių g.132
Kaune techninis
projektas; “Pieno
centro” kvartalo
Kaunakiemio g. 1
pastatų konversijos
techninis projjektas.
Įvykdytas apie 30 ha
teritorijos prie
Lakūnų  pl. Kaune
architektūrinis -
urbanistinis
konkursas.

Buvusių gamybinių
(pramonės)
teritorijų konversija
(Aleksote,
Petrašiūnuose,
Naujamiestyje)

Parengti 3 teritorijų
planavimo
dokumentai/
techniniai projektai

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Kita

4.1.4 2018 2023 Nepradėta vykdytiEsančių gamybinių
teritorijų,
išsidėsčiusių šalia
upių konversija

Parengti 3 teritorijų
planavimo
dokumentai

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Kita

Komercijai skirtų teritorijų plėtra, gerinant infrastruktūros bei jų aplinkos4.2 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.2.1 2015 2020 Vykdoma 2016 m. parengti
verslo centrų K.
Baršausko g ,
Karaliaus Mindaugo
g. šalia griaunamo
“Respublikos”
viešbučio. Parengti
“LIDL” prekybos
centrų Europos pr. Ir
Baltų pr. Jonavos g,
Savanorių pr.
techniniai projektai.
Vykdoma įmonių
Raudondvario pl.
127, Neries krantinė
16 ir Žaliakalnio
pirmojo pramonės
rajono teritorijų
konversija.
2015 m. parengti
“LIDL” prekybos
centrų Europos pr. ir
Baltų pr. techniniai
projektai. Vykdoma
įmonių
Raudondvario pl.
127,  Neries krantinė
16 ir Žaliakalnio
pirmojo pramonės
rajono teritorijų
konversija.

Komercijai skirtų
teritorijų  kokybinė
plėtra šalia
pagrindinių miesto
transporto ašių

Parengtas 1
teritorijų planavimo
dokumentas.
Parengti 2 techniniai
projektai

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius,
Miesto tvarkymo
skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.2.2 2015 2020 Vykdoma 2016 m parengtas
Kauno prekybos ir
pramogų centro
“Molas” bendrųjų
erdvių performavimo
ir interjero
atnaujinimo
techninis projektas.
2015 m. parengtas
autobusų stoties
Vytauto pr. 24
techninis projektas.

Rekonstruota esama
infrastruktūra,
sutankintas esamų
komercinių teritorijų
užstatymas.

Parengti 2 techniniai
projektai

Miesto tvarkymo
skyrius

Kita

Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros kūrimas, palaikymas,4.3 2013 2021 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 7

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 9

4.3.1 2015 2020 Vykdoma Rengiami apžvalgos
aikštelės projektiniai
pasiūlymai.
Parengta Kauno
miesto Aleksoto
seniūnijos viešosios
infrastruktūros
kompleksinės
plėtros 2014-2020
metų investicinė
programa.

Suformuota
Aukštosios Fredos
rekreacinė zona

Parengta
rekreacijos
plėtojimo studija.
Įsteigtas Antanavos
parkas; apžvalgos
aikštelė Antakalnio
g. gale; įrengti
dviračių ir/ar
pėsčiųjų takai tarp
šių teritorijų.

Seniūnijos,
Aplinkos apsaugos
skyrius;
Švietimo, kultūros ir
turizmo plėtros
reikalų valdyba

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.3.2 2015 2018 Vykdoma Rekreacinės
paskirties mažosios
architektūros
objektų atnaujinimas
ir plėtra vykdoma
nuolat viso miesto
teritorijoje.
2016 metais Kauno
miesto savivaldybė
vaikų žaidimo
aikštelių įrenginiams
atnaujinti ir
naujiems įrengti iš
savivaldybės
biudžeto skyrė 77
tūkst. eurų.

Rekreacinės
paskirties mažosios
architektūros
objektų
atnaujinimas ir
plėtra

Parengtos schemos Seniūnijos Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.3.3 2015 2020 Vykdoma
Pagal ES paramos
programą vykdomas
Kauno Panemunės
paplūdimio su
poilsiaviete
įrengimas, gerinant
Panemunės
paplūdimio
techninius
parametrus.
2016 m. įrengtas
paplūdimys
Lampėdžiuose.
Rengiamas smėlio
paplūdimys Nemuno
saloje.

Paplūdimių su
pliažais įrengimas

Įrengti 6 paplūdimiai Seniūnijos
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.3.4 2016 2021 Vykdoma Priemonė vykdoma
pastoviai visose
Kauno miesto
seniūnijose
atnaujinant viešąsias
erdves -įrengiami
lauko treniruokliai,
vaikų žaidimo
aikštelės,
informaciniai
stendai.

Esamos laisvalaikio
infrastruktūros
atnaujinimas

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.
Parengtos schemos
ir   techniniai
projektai.

Seniūnijos
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.3.5 2015 2016 Vykdoma 2016 m pradėtas
rengtas  Aleksoto
apžvalgos aikštelės
rekonstravimo
projektas ( „Žemės
sklypo prie V.
Čepinskio g. 5
formavimo ir
pertvarkymo
projektas").
2016-03-15 Kauno
miesto savivaldybės
tarybos sprendimu
Nr. T-105 patvirtinta
„Turizmo paviljonų
išdėstymo schema“ .

Apžvalgos aikštelių
infrastruktūros
įrengimas ir
priežiūra

Parengta 12
aikštelių
sutvarkymo
projektinių
pasiūlymų.
Atnaujintos 9
aikštelės.

Seniūnijos
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
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o šaltinis

Įgyvendi
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nimo
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Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.3.6 2013 2015 Vykdoma  Rengiamas žemės
sklypo Karaliaus
Mindaugo pr. 50A,
Kaune, detalusis
planas.
2016 m. saloje
įrengtos papildomos
keturios aikštelės
pritaikytos
paplūdimio tenisui ir
paplūdimio tinkliniui.
2016 m įvyko
Nemuno saloje
planuojamo statyti
Nacionalinio mokslo
ir inovacijų centro
„Mokslo sala“
architektūrinis
konkursas.

Nemuno salos su
parku sutvarkymas

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.3.7 2016 2019 Vykdoma Parengtos Kauno
miesto Aleksoto ir
Žaliakalnio seniūnijų
viešosios
infrastruktūros
kompleksinės
plėtros 2014-2020
metų investicinė
programos
(projektai).
Vykdoma Kalniečių
parko rekonstrukcija.

Viešųjų zonų
infrastruktūros
atnaujinimo
programos
parengimas

Parengta programa Seniūnijos
Miestų tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.3.8 2016 2019 Įgyvendinta 2016-03-15 Kauno
miesto savivaldybės
tarybos sprendimu
Nr. T-105 patvirtinta
„Turizmo paviljonų
išdėstymo schema“ .

Rekreacines
funkcijas atliekančių
zonų viešosios
infrastruktūros
įrengimo,
atnaujinimo ir
palaikymo
programos
parengimas

Parengta programa.
Parengta
rekreacines
funkcijas
atliekančiose
zonose turizmo
paviljonų išdėstymo
schema

Kultūros ir turizmo
plėtros skyrius,
Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Europos
Sąjungos
paramos
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.3.9 2016 2020 Nepradėta vykdytiDaugiabučių namų
kvartaluose
visuomeninės
paskirties sklypų
suformavimas,
numatant viešąsias
zonas

Parengti teritorijų
planavimo
dokumentai

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Profesionalaus  ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas4.4 2014 2023 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 7

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 5
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 13

4.4.1 2015 2018 Įgyvendinta Parengtas techninis
projektas.

Sporto komplekso
skirto boksui,
dziudo, fechtavimui
įkūrimas

Parengtas techninis
projektas

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.4.2 2015 2018 Vykdoma 2016 m. kovo 15
Kauno miesto
savivaldybės
sprendimu Nr. T-97
patvirtintas „Kauno
miesto savivaldybės
2016-2018 metų
strateginis veiklos
planas, kuriame
numatyta plėtra
sporto
infrastruktūros,
panaudojant
visuomeninės
paskirties  teritorijas
tiek naujų objektų
statybai tiek ir senų
modernizavimui.
Šiame sąraše yra
tarptautinius
standartus
atitinkanti irklavimo
trasa Lampėdžio
ežere.
Atliekamos poveikio
aplinkai vertinimo
procedūra.
2015 m. parengtas
esamo pastato
rekonstrukcijos
techninis projektas,
koreguojamas
sklypo detalusis
planas.

Irklavimo trasos
Lampėdžio ežere
įrengimas

Parengtas techninis
projektas.
Įrengta 2 km
irklavimo trasa.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Kita

4.4.3 2016 2022 Nepradėta vykdyti Darbus planuojama
pradėti 2017 metais.

Techninių sporto
šakų bazės įkūrimas

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.4.4 2016 2022 Nepradėta vykdyti 2016 m. kovo 15
Kauno miesto
savivaldybės
sprendimu Nr. T-97
patvirtintas „Kauno
miesto savivaldybės
2016-2018 metų
strateginis veiklos
planas, kuriame
numatyta sporto
infrastruktūros
plėtra, panaudojant
visuomeninės
paskirties  teritorijas
tiek naujų objektų
statybai tiek ir senų
modernizavimui.
Šiame sąraše yra
futbolo stadionas,
įsikūręs Kareivinių g.

Stadiono esančio
Kareivinių g.
rekonstrukcija

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.5 2016 2020 Nepradėta vykdyti 2016 m. kovo 15
Kauno miesto
savivaldybės
sprendimu Nr. T-97
patvirtintas „Kauno
miesto savivaldybės
2016-2018 metų
strateginis veiklos
planas kuriame
numatyta plėtra
sporto
infrastruktūros,
panaudojant
visuomeninės
paskirties  teritorijas
tiek naujų objektų
statybai tiek ir senų
modernizavimui.
Šiame sąraše yra
regbio stadionas,
įsikūręs Partizanų g.

Regbio stadiono
rekonstrukcija

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.4.6 2017 2023 Vykdoma
2016 m. parengti
investiciniai
projektai,
koreguojamas
sklypo detalusis
planas, rengiamas
stadiono
rekonstrukcijos
techninis projektas.

S. Dariaus ir S.
Girėno sporto centro
stadiono ir halės
renovacija

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.7 2015 2023 Vykdoma Parengti/rengiami
techniniai projektai
Kauno mokyklų
stadionų
atnaujinimui – J.
Urbšio katalikiškos
mokyklos teritorijoje,
Partizanų g. J. Urbšio
mokyklos stadionas,
Rokų, Kovo -11-
osios, Vytauto
Didžiojo universiteto
“Rasos”, Šv. Mato
gimnazijų, V.
Kudirkos
progimnazijos,
Vaišvydavos
pagrindinės, J.
Dobkevičiaus ir
Kauno
humanitarinės
mokyklų bei
Generolo Povilo
Plechavičiaus kadetų
licėjaus.
Priemonė vykdoma
pagal 2011-2020
metų valstybinė
sporto plėtros
strategiją.

Sporto mokyklų
infrastruktūros
(stadionų, aikščių,
salių) atnaujinimas

Parengti techniniai
projektai.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis
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nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
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Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.4.8 2015 2020 Nepradėta vykdyti Programa
nerengiama.
Rengiami
sveikatinimo,
kultūros ir užimtumo
komplekso Perkūno
al. 5 rekonstrukcijos
projekto projektiniai
pasiūlymai.
Atnaujintos 50
viešos paskirties
sporto žaidimų
aikštelės (atnaujinti,
suremontuoti lauko
treniruokliai).

Viešųjų sporto
kompleksų ir
pavienių atvirų
viešųjų sporto
objektų nuolatinės
priežiūros ir
tvarkymo
programos
vykdymas

Parengta programa. Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.9 2016 2019 Vykdoma Pagal parengtas
sutvarkymo
schemas 2016
metais įrengtos
sporto aikštelės
Nemuno saloje,
Santakos parke.

Neprofesionalaus
sporto ir laisvalaikio
objektų vystymas

Parengtos
sutvarkymo
schemos.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius,
Statybos skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.1
0

2016 2023 Vykdoma
Inventorizuojamos
aikštelės ir
įrenginiai,
formuojami sklypai ir
rengiami laisvalaikio
zonų (teritorijų)
daugiabučių namų
kvartaluose
techniniai projektai.

Atlikti sporto ir
aktyvaus laisvalaikio
zonų (teritorijų)
daugiabučių namų
kvartaluose
inventorizaciją

Parengti teritorijų
planavimo
dokumentai.
Parengti  techniniai
projektai

Seniūnijos,
Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
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Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

4.4.1
1

2014 2017 Vykdoma 2016 m. Pramonės
pr. 22 Sporto salės
prieigose įkurta
Kūno dizaino studija.
Prie Kauno kolegijos
akademinio
miestelio 2014 m.
atnaujintas lauko
sporto aikštynas,
akademinio
miestelio erdvėse
įrengtos 2 sporto
salės (Pramonės pr.
22 ir Pramonės pr.
20 ) skirtos žaisti
krepšinį, salės
futbolą, salės
tinklinį, lėkščiasvydį,
stalo tenisą, užsiimti
aerobika, veikia
treniruoklių salė.

Sporto kompleksų
įkūrimas

Įkurtas sporto
kompleksas prie
Kauno kolegijos

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.1
2

2016 2019 Vykdoma 2016-12-05
paskelbtas VĮ
„Kauno sporto
miestelis“ dalinio
teisių pardavimo
viešasis aukcionas.
2015 metais įkurta
vieša įstaiga „Kauno
sporto miestelis“
teritorijoje esančioje
Taikos pr. 131.

Kauno sporto
miestelio įkūrimas

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

4.4.1
3

2016 2020 Nepradėta vykdytiBuriavimo centro
įkūrimas

Parengtas techninis
projektas.

Kūno kultūros ir
sporto skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Vyksta teritorijų, skirtų komercijai ir esančių šalia pagrindinių transporto ašių, plėtra.
2. Smarkiai didėja pastatų skirtų šiuolaikiškiems biurams statybos apimtys.
3. Sparčiai vyksta naujų daugiabučių gyvenamųjų kvartalų statyba.
4. Įgauna pagreitį sporto infrastruktūros plėtra.
5. Plečiasi konferencinis turizmas.
6. Plečiasi aktyvaus poilsio tinklas.
7.    Didėja išduotų statybos leidimų statyti gamybos ir pramonės objektus ( 2014 m. – 66 vnt., 2015 m. – 7 vnt., 2016 m. - 14 vnt.).



Leidimai statyti gamybos ir pramonės objektus.

Statomi daugiabučiai pastatai Gertrūdos g. 2



Statomas Biurų pastatas Jonavos g.

Statomas Piliamiesčio kvartalas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti prekybos objektus ( 2014 m. – 60 vnt., 2015 m. – 23 vnt., 2016 m. 14 vnt.).
2. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti maitinimo objektus ( 2014 m. – 8 vnt., 2015 m. – 4, vnt., 2016 m. - 1 vnt.).
3. Mažėja išduotų statybos leidimų statyti sandėliavimo objektus ( 2014 m. – 61 vnt., 2015 m. – 27, vnt., 2016 m. - 25 vnt.).



Leidimai statyti prekybos objektus

Leidimai statyti sandėliavimo objektus



Leidimai statyti maitinimo objektus



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
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Įgyvendi
nimo
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Rezultato aprašymas

Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai5 2014 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 8

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 9

Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir5.1 2014 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 8

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 9



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

5.1.1 2014 2020 Vykdoma 2016 metais
parengti ir
registruoti Kauno
marių regioninio
parko tvarkymo
planas. Reg. Nr.
T00079143 ir Kauno
marių regioninio
parko ir jo zonų bei
buferinės apsaugos
zonos ribų planas.
KP vertinimo tarybos
2015-06-29 aktu
KPD-RM-2239
nustatytos Ž. Šančių
kareivinių pirmo
pastatų komplekso
Juozapavičiaus pr.
11, 11A vertingosios
savybės.
2014 m. patvirtinta
"Paveldotvarkos
programa".
Rengiamas Kauno
istorinės dalies
vadinamos
Naujamiesčiu (u/k
22149)
paveldosaugos
specialusis planas /
tvarkymo planas.
Parengta koncepcija.
KPD prie KM
Nekilnojamojo
kultūros paveldo
vertinimo taryba
aktu KPD-SK-230
nustatė buvusios
urbanistinės
vietovės (U40)
Kauno tvirtovės
artilerijos kareivinių
pastatų komplekso
vertingąsias

Urbanistinių vietovių
išsaugojimas

Parengti teritorijų
paveldotvarkos
projektai

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

Valstybės
biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

savybes.

5.1.2 2015 2020 Vykdoma Rengiamas Kauno
Ąžuolyno parko
infrastruktūros
sutvarkymo ir
pritaikymo
visuomenės
poreikiams techninis
projektas.

Kauno Ąžuolyno
parko teritorijos
sutvarkymas

Parengtas parko
paveldotvarkos
projektas

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

5.1.3 2015 2020 Nepradėta vykdyti Nebuvo skirtas
finansavimas.
2016 m tokio tipo
projektai nebuvo
vykdomi.

Istorinių miesto
dalių, turinčių
kultūros vertės
požymius,
paveldosauginis
įvertinimas ir
įrašymas į kultūros
vertybių registrą

Atliktas
paveldosauginis
vertinimas, įrašyta į
kultūros vertybių
registrą (2 vnt.)

Kultūros paveldo
departamentas,
Kultūros paveldo
skyrius

Valstybės
biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

5.1.4 2014 2020 Vykdoma   2015 m. –
techninis projektas.
Sudarytas ketinimų
protokolas su Kauno
rajono savivaldybe
dėl Kauno tvirtovės
regioninio parko
įkūrimo.
2016 m. įkurtas
Kauno tvirtovės
architektūrinis
parkas.
2016 m spalio 14 d
Kaune pradėjo veiklą
VŠĮ „Kauno tvirtovės
regioninis parkas
2016 m skirtos lėšos
Kauno tvirtovės VII
forto, Archyvo g. 61
pritaikymo
gyventojų bendrai
kultūrai puoselėti.
Pagal 2016 m. kovo
7 d. patvirtintą
paveldo tvarkos
2016 metų
programą skirtos
lėšos Kauno
tvirtovės vadavietės
pastatų komplekso
Komendanto rūmai,
Gedimino g. 25,
Kaune restauravimo
ir konservavimo
darbams.
  2015 m. –
parengtas   techninis
projektas. Sudarytas
ketinimų protokolas
su Kauno rajono
savivaldybe dėl
Kauno tvirtovės
regioninio parko
įkūrimo.

Kauno tvirtovės
objektų tvarkymas ir
priežiūra

Nustatytos Kauno
tvirtovės apsaugos
zonos.
Parengtas
komplekso
tvarkymo nuostatos.
Parengtas VI forto
techninis projektas.
Įkurtas Kauno
tvirtovės istorinis
architektūrinis
parkas.

Kultūros paveldo
skyrius,
VšĮ „Kauno tvirtovės
projektai“

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

2014 m. parengti VI
forto projektiniai
pasiūlymai,

5.1.5 2016 2018 Vykdoma 2016-10-14 dieną
oficialiai atidarytas
Kauno tvirtovės
regioninis parkas.
Kauno tvirtovės
regioninio parko
veiklos tikslai –
organizuoti ir
įgyvendinti Kauno
tvirtovės paveldo
pritaikymą
šiuolaikiniams
visuomenės
poreikiams,
išnaudojant karinio
paveldo mokslinį,
turistinį ir kultūrinį
potencialą,
populiarinti Kauno
tvirtovės paveldą
Lietuvos ir Europos
visuomenėje.

Bendros
informacinės
sistemos apie Kauno
tvirtovę sukūrimas

Sukurta informacinė
sistema

Kultūros paveldo
skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

5.1.6 2015 2018 Vykdoma 2015 m. Europos
paveldo ženklo
iniciatyvai
įgyvendinti įrengtos
9 informacinės
lentos, sukurtas
reprezentacinis
filmas, atributika
apie Kauno
tarpukarį, mobili
aplikacija, pristatanti
Kauno tarpukario
paveldo objektus.
2016-02-02 Kaunas
pristatė naujai
sukurtą mobiliąją
programėlę „1919-
1940-ųjų Kaunas“
pristatančią
tarpukario
modernizmo
architektūrą.
Programėlė veikia
lietuvių, anglų,
vokiečių ir prancūzų
kalbomis.
 2015-12-18 Kaunui
suteiktas UNESCO
dizaino miesto
statusas.
Atsižvelgiant į
tarptautinį
pripažinimą
pastaraisiais metais
ir modernizmo
architektūros bei
laikinosios sostinės
laikotarpio
renesansą, Kauno
miesto savivaldybė
bendradarbiaudama
su Lietuvos
Respublikos Kultūros
ministerija ir

Informacijos apie
Kauno tarpukario
laikotarpio kultūros
paveldą sistemos
sukūrimas ir
skleidimas

Sukurta informacinė
sistema

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Lietuvos nacionaline
UNESCO komisija bei
ekspertais
(architektūrologais,
menotyrininkais,
istorikais,
paveldosaugininkais)
2016 m. parengė
paraišką į UNESCO
Preliminarųjį
Pasaulio paveldo
sąrašą.

5.1.7 2015 2018 Vykdoma 2016 m buvo
nuspręsta Kauno
Žaliakalnio žydų
senąsias kapines
inventorizuoti ir
identifikuoti ten
esančius kapus.
Pirmasis etapas
įgyvendintas. Vienas
sudėtingesnių
momentų nustatyti,
kas palaidota šiose
kapinėse. 2016-10-
19 baigti daugiau
kaip mėnesį trukę
fotofiksavimo darbai,
kuriais senosiose
žydų kapinėse
įamžinti beveik 6
tūkstančiai antkapių.
2015 m. pradėti
senųjų žydų kapinių
prie Radvilėnų pl.,
kapinių prie T.
Masiulio ir Jėgainės
g. tvarkymo darbai.
2014 m. įvykdyti
Panemunės kapinių
Vaidoto g.
informacinio ženklo
išplėtimo darbai.

Informacinių
nuorodų į kapinėse
esančius kultūros
paveldo objektus
įrengimas

Įrengtos
informacinės
nuorodos

Kultūros paveldo
skyrius,
Švietimo, kultūros ir
turizmo plėtros
reikalų valdyba,
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

5.1.8 2015 2020 Vykdoma KPD prie KM
Nekilnojamojo
kultūros paveldo
vertinimo tarybos
2014 m. aktais
patikslinta:
1. Aukštųjų Šančių
piliakalnio (u/k1804)
vertingosios savybės
(Nr. KPD-VL-528).
2. Eigulių piliakalnio
(u/k 1801)
vertingosios savybės
(Nr. KPD-VL-529).
3. Jiesios piliakalnio
su gyvenviete
vertingosios savybės
(Nr. KPD-VL-530).
4. Vilijampolės,
Veršvų piliakalnio
(u/k1805)
vertingosios
savybės.

Piliakalnius ir jų
apsaugos zonas
tvarkyti pagal
apsaugos
reglamentus

Parengti apsaugos
reglamentai

Kultūros paveldo
skyrius,
Švietimo, kultūros ir
turizmo plėtros
reikalų valdyba

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

5.1.9 2015 2015 Vykdoma Stebėsena vykdoma
nuolat. Ataskaitos
teikiamos kasmet.
2015 m. parengta
metinė kultūros
paveldo objektų
patikrinimo
stebėsenos aktų
ataskaita.
2016 m. parengta
metinė kultūros
paveldo objektų
patikrinimo
stebėsenos aktų
ataskaita. Per metus
buvo patikrinti 80
kultūros paveldo
objektai ir išduoti
kultūros paveldo
objektų būklės
patikrinimo 80 aktų.

Kauno miesto
kultūros paveldo
apsaugos ir tinkamo
panaudojimo
sprendinių
įgyvendinimo
stebėsenos
vykdymas

Parengta
stebesėnos
ataskaita

Kultūros paveldo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

5.1. Siekiama, kad Kauno modernizmo architektūra atsidurtų iškiliausių pasaulio paveldo vertybių sąraše.
5.2.  Daugėja pastatų savininkų skaičius pasinaudojusių miesto parama tvarkant fasadus.
5.3.  Pradėta teikti teisinė apsauga mediniams unikaliems mediniams pastatams (L. Kairiūkščio namui Kaune, Panemunėje).
5.4.  Tvarkomi/sutvarkyti apleisti pastatai saugomose teritorijose ( Laisvės al. 44, Kęstučio g. 72, Gedimino g. 46, Pilies g. 12, Totorių g. 5, S. Daukanto 10).
5.5.  Rengiami tvarkybos projektai apleistų pastatų sutvarkymui ( Vytauto pr. 2, Pregalės koncerno pastato Kaunakiemio g. 5, Kęstučio g. 54).

Kauno arkikatedra bazilika

IV fortas po sutvarkymo



NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

5,1. Nepradedami tvarkyti kai kurie Kauno tvirtovės objektai – fortai, įtvirtinimai, baterijos, tvirtovės keliai.
5.2.   Nyksta netvarkomi mediniai unikalūs Kauno senamiesčio, naujamiesčio ir Kauno priecentrio pastatai Žaliakalnyje, Panemunėje, Aleksote.



Žaliakalnio nykstantys medinukai

Apleistas VIII fortas



Apleisti fortai



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Gamtinės aplinkos sprendiniai6 2015 2021 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 2
Iš viso: 6

Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas6.1 2015 2021 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 2
Iš viso: 6

6.1.1 2016 2020 Nepradėta vykdytiKauno miesto
paviršinių vandens
telkinių pakrančių
apsaugos juostų
tvarkymas

Parengtas
specialusis planas

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

6.1.2 2017 2021 Nepradėta vykdytiNaujose
urbanizuojamose
bei esamose
užstatytose
rekonstruojamose ar
konvertuojamose
teritorijose įkurti
viešas erdves –
aikštes, ypač prie
svarbesnių gatvių
sankryžų, greta
vystomų
komercinių,
gyventojų
aptarnavimo centrų

Įkurtos  3 viešos
erdvės

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

6.1.3 2016 2018 Neįgyvendinta
 Esami želdynai ir
miškai yra
identifikuoti, atlikta
želdinių
inventorizacija. Nauji
vietinės reikšmės
rekreacinių želdynų
plotai tvirtinami
tarybos sprendimu.

Naujų vietinės
reikšmės
rekreacinių želdynų
išdėstymas

Parengtas
specialusis planas

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

6.1.4 2018 2020 Nepradėta vykdytiPramoninėse
teritorijose,
esančiose ar naujai
įkuriamose greta
gyvenamųjų
mikrorajonų
apsauginių želdynų
juostų
suformavimas ir
įteisinimas

Parengti teritorijų
planavimo
dokumentai

Aplinkos apsaugos
skyrius
Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

6.1.5 2015 2018 Vykdoma 2015 m. buvo
parengti Aukštųjų
Šančių ąžuolyno,
Draugystės,
Dainavos, Kalniečių
parkų
rekonstrukcijos ir
Nemuno ir Nevėžio
santakos
kraštovaizdžio
draustinio sklypų
formavimo projektai.
2016 metais
parengtas teritorijos
tarp Europos pr. ir
Vilties g.
žemėtvarkinis
projektas skvero ribų
įteisinimui.
Rengiami Aukštųjų
Šančių ąžuolyno,
Draugystės,
Dainavos, Kalniečių
parkų
rekonstrukcijos ir
Nemuno ir Nevėžio
santakos
kraštovaizdžio
draustinio sklypų
formavimo projektai.

Atskirųjų želdynų
sklypų ribų
įteisinimas

Parengti teritorijų
planavimo
dokumentai

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

6.1.6 2016 2019 Neįgyvendinta
SP rengti
nenumatoma dėl
pasikeitusių teisės
aktų. Šlaitų
teritorijos
išsaugojimas
vykdomas
vadovaujantis,
saugomų teritorijų,
miškų įstatymais ir
kitais teisės aktais.

Šlaitų teritorijų
išsaugojimas

Parengtas
specialusis planas

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1.Vykdoma Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsena. 2016 metų stebėsenos ataskaita parengta pagal Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos
2013-2017 metų programą.
2. Pradedami rekonstruoti miesto parkai (Parengti parkų sutvarkymo (rekonstrukcijos ) projektai Draugystės, Kalniečių, Dainavos parkų, rengiamas Santarvės
parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) projektas, rengiamas Kauno Ąžuolyno parko infrastruktūros sutvarkymo projektas).
3. Rengiami žemėtvarkos projektai želdynų riboms įreisinti.
4. Pradėtos tvarkyti didžiųjų upių pakrantės ir prieigose esančios viešosios erdvės pritaikant jas gyventojų poreikiams.
5. Tvirtinami visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų sąrašai ir skiriamos lėšos jiems įgyvendintii.

Sala

Santakos parkas



NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didėjanti vandens šaltinių tarša menkina pakrančių panaudojimo galimybes.
2. Netvarkomi, šiukšlinami upių šlaitai,  išleidžiamos nuotekos.

Šlaitas prie Jonavos g.

Netvarkomi šlaitai Kaune - Brazilka



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

Susisiekimo sprendiniai7 2005 2023 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 9

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 9
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 19

Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir7.1 2005 2023 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5

7.1.1 2005 2020 Vykdoma Vykdomos sklypo
įteisinimo
procedūros.
2016 m. pradėtos
vykdyti žemės
paėmimo
visuomenės
poreikiams
procedūros.

Kauno miesto
pietrytinio
aplinkkelio
įrengimas (A2
kategorijos gatvė su
skirtingų lygių
mazgais ir nauju
tiltu žemiau Kauno
marių)

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas.
Parengtas techninis
projektas.

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius,
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.1.2 2016 2020 Nepradėta vykdytiRaudondvario
pietinio aplinkkelio
su nauju tiltu per
Nevėžį įrengimas

Parengtas techninis
projektas.

Susisiekimo
ministerija,
Miesto tvarkymo
skyrius

Valstybės
biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

7.1.3 2016 2020 Vykdoma Kartu su žemės
paėmimo procedūra
pradedamas rengti ir
techninis kelio
rekonstrukcijos
projektas.
Suplanuotų
automagistralės
modernizacijos
darbų tikslas –
stiprinant eismo
saugumo priemones
sudaryti galimybę
padidinti čia
leidžiamą greitį.
Kelyje A1
įgyvendinamas
pirmas dinaminio
eismo valdymo
(kintamos
informacijos
elektroniniais
ženklais) etapas.
2016 m.
automagistralėje A1
buvo pakeisti visi
eismo kryptis
skiriantys atitvarai.
Suplanuota kelio
rekonstrukcija – bus
įrengtos 6 eismo
juostos. Tam
rengiamas
specialusis planas ir
vykdomos žemės
paėmimo
procedūros. Viena
pagrindinių užduočių
modernizuojant kelią
A1 Vilnius – Kaunas –
Klaipėda yra
Biruliškių sankryžos
rekonstrukcija
(ruože nuo 94 iki

A1 kelio Vilnius–
Kaunas–Klaipėda
ruožo ties Kaunu
rekonstravimas
(praplėtimas iki 6
eismo juostų)

Parengtas techninis
projektas.

Susisiekimo
ministerija,
Miesto tvarkymo
skyrius

Valstybės
biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
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Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

107 kilometro).

7.1.4 2020 2023 Nepradėta vykdytiMiesto gatvių tinklo
integravimas į
nepertraukiamo
eismo aplinkkelių
sistemą, įrengiant
naujas gatvių trasas
ir skirtingų lygių
jungtis.

Parengti sankryžų
techniniai projektai

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.1.5 2016 2020 Vykdoma 2016 m. parengti
techniniai projektai:
Pėsčiųjų tunelio su
dviračių ir pėsčiųjų
takais po „Rail
Baltica“ trasa
techninis projektas;
Chemijos ir R.
Kalantos gatvių
rekonstravimo,
įrengiant sankryžą
su pietrytiniu
aplinkkeliu ir „Rail
Baltica“ trasa
techninis projektas;
Marių g.
rekonstravimo iki
Palemono gatvės,
įrengiant sankirtą su
„Rail Baltica trasa
techninis projektas.

Magistralinio
geležinkelio vieno
lygio pervažų su
pagrindinėmis
gatvėmis
panaikinimas,
įrengiant skirtingo
lygio sankirtas

Parengti skirtingo
lygio sankirtų
techniniai projektai

Susisiekimo
ministerija,
Miesto tvarkymo
skyrius

Valstybės
biudžeto
lėšos

Miesto transporto problemų sprendimas7.2 2012 2023 Įgyvendintos priemonės:
1
Vykdomos priemonės: 1

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 1
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3

7.2.1 2012 2016 Įgyvendinta Priemonė
įgyvendinta , tiltas
pastatytas.

Panemunės tilto
rekonstrukcija

Pastatytas tiltas. Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
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Įgyvendi
nimo
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Rezultato aprašymas

7.2.2 2020 2023 Nepradėta vykdytiRadialinio-žiedinio B
kategorijos gatvių
tinklo suformavimas
(Suformuotas
Senamiesčio–
Naujamiesčio
apvažiavimas,
įrengiant Kėdainių
gatvės trasą su tiltu
per Nemuną bei
gerinant H. ir O.
Minkovskių gatvės
parametrus
kairiajame Nemuno
krante iki pat M. K.
Čiurlionio tilto)

Parengtas Kėdainių
tilto techninis
projektas.

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.2.3 2015 2021 Vykdoma 2015 m. Vyko
teisminis procesas
del Vijūkų g.; Kitoms
gatvėms neskirtas
finansavimas arba
nepaimta žemė
visuomenės
reikmėms.
2016 m. patvirtintas
Žemės sklypo
Romainiuose
(kadastro Nr.
1901/0281:1170) ir
žemės sklypo
Vijūkuose (kadastro
Nr. 1901/0281:699),
Kaune, detaliųjų
planų koregavimo
projekta. Reg. Nr.
T00078568.

Trūkstamų  gatvių
jungčių
suprojektavimas
(Vijūkų g., Europos
pr., Minkovskių g.,
Briuselio g.)

Parengti 4 techniniai
projektai

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
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nimo
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Įgyvendi
nimo
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Rezultato aprašymas

Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra7.3 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3

7.3.1 2015 2017 Vykdoma 2016 m. parengta ir
suderinta su
Darnaus judumo
miesto plano
komisija Darnaus
judumo Kauno
mieste plano
techninė užduotis.

Kauno miesto
susisiekimo
sistemos indikatorių
nustatymas ir
pokyčių stebėsena

Parengta indikatorių
ir stebėsenos
sistema

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.3.2 2016 2020 Vykdoma 2016-11-21 priimtas
Kauno miesto
tarybos sprendimas
Nr. Nr. T-144 „dėl
pritarimo dalyvauti
įgyvendinant
projektą „Darnios
eismo saugos
diegimas remiantis
Norvegijos patirtimi“
pakeitimas.

Intelektinių eismo
valdymo sistemų
diegimas  B1, B2 ir
svarbiausiose C1,
C2 kategorijų
gatvėse

Įkurtas eismo
valdymo centras.

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.3.3 2015 2016 Vykdoma Parengtas  Juodųjų
dėmių Kauno mieste
žemėlapis,
nustatytos ir ištirtos
66 avaringiausios
miesto vietos.

Avaringumo
situacijos mieste
stebėsena

Parengti
avaringumo
žemėlapiai

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Viešojo transporto sistemos modernizavimas7.4 2018 2023 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 0

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai
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nimo
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7.4.1 2020 2023 Nepradėta vykdytiPlanuojamų
autobusų ir
troleibusų viešojo
transporto trasų
plėtra

Pakoreguota viešojo
susisiekimo
transporto schema

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.4.2 2020 2023 Nepradėta vykdyti„Parkuok ir važiuok“
automobilių
stovėjimo aikštelių
įrengimas

Parengti 4 aikštelių
techniniai projektai

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.4.3 2018 2020 Nepradėta vykdytiPersėdimo punktų
įrengimas

Parengti 3
persėdimo punktų
techniniai projektai

Transporto ir eismo
organizavimo
skyrius
Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Dviračių infrastruktūros plėtra7.5 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2

7.5.1 2015 2019 Vykdoma Priemonė vykdoma
pagal Kauno miesto
BP, Kauno miesto
dviračių takų
įrengimo, priežiūros
ir remonto darbų
2014-2015 metų
programas. 2015 m.
parengti dviračių
tako šalia
Užnemunės g.,
pėsčiųjų tunelio su
dviračių ir pėsčiųjų
takais po „Rail
Baltica" trasa
projektiniai
pasiūlymai.

Dviračių trasų
įrengimas prie naujų
gatvių

Parengti techniniai
projektai.

Aplinkos apsaugos
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



Nr.
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pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai
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7.5.2 2015 2020 Vykdoma Vykdant dviračių
takų plėtrą
vadovaujamasi
Kauno miesto
dviračių eismo
plėtros strategija
Priemonė vykdoma
pagal Kauno miesto
BP, Kauno miesto
dviračių takų
įrengimo, priežiūros
ir remonto darbų
2016 metų
programą patvirtintą
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
2016 m vasario 2 d
sprendimu Nr. T-4.
Parengti techniniai
projektai dviračių ir
pėsčiųjų tako prie
Užnemunės g. ir
Kauno rajono ribos .
Dviračių ir pėsčiųjų
takas 1.5 km
įrengtas 2016
balandžio mėn.
Parengtas Pėsčiųjų ir
dviračių tako
Veiverių g. nuo
Vytauto Didžiojo tilto
iki Kauno miesto
ribos techninis
projektas;
Rengiamas dviračių
ir pėsčiųjų tako
Jonavos g. –
Kleboniškio g.
techninis projektas.
Rengiamas dviračių
ir pėsčiųjų tako
Savanorių pr.
techninis projektas.

Dviračių – pėsčiųjų
takų ir tilto
įrengimas

Įrengta trasos
„Senamiestis-
Aleksotas-
Naujamiestis“ 8 km,
„Eiguliai-Kalniečiai-
Žaliakalnis“ – 5,4
km (per Nuokalnės
g. virš esamos
pėsčiųjų perėjos
(Žaliakalnio ir
Kalniečių miesto
dalių sujungimas)).

Seniūnijos Europos
Sąjungos
paramos ir
valstybės
biudžeto
lėšos
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Laukiamų rezultatų
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Laivybos infrastruktūros plėtra7.6 2016 2023 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 0

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 3
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 3

7.6.1 2016 2019 Nepradėta vykdytiRezervuotos vietos
keleivinių
prieplaukų įrengimui

Parengtas teritorijų
planavimo
dokumentas

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.6.2 2018 2023 Nepradėta vykdytiVidaus vandens
infrastruktūros
objektų plėtra
Nemuno upėje

Parengtas techninis
projektas

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

7.6.3 2018 2023 Nepradėta vykdytiVidaus vandens
infrastruktūros
objektų plėtra
Neries upėje

Parengtas techninis
projektas

Miesto tvarkymo
skyrius

Savivaldybė
s biudžeto
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1.  Pradėjo veikti automobilių ir dviračių dalijimosi City Bee sistemos.
2.  Gerinama infrastruktūros kokybė (rekonstruojamos gatvės ir jų elementai).
3.   Rengiami naujų gatvių techniniai projektai  (Šapokos g.,  Pabrėžos g. dalis, I-oji Alyvų ir kt.).
4.   Rengiami techniniai projektai gatvių rekonstrukcijai (Kalvarijos g. Pabrėžos g. Radvilėnų g. ir kt).
5.   Vystoma dviračių takų infrastruktūra.
6.    Parengtas Juodųjų dėmių žemėlapis.
7.   Vykdomi Jiesios , Varnių, Kauno hidroelektrinės (HE)   tiltų kapitaliniai remontai .
8.   Atnaujinamas viešasis transportas.
9    Rengiami magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų su pagrindinėmis gatvėmis, įrengiant skirtingo lygio sankirtas, techniniai projektai.
10. Pradėjo kursuoti traukiniai maršrutu Kaunas – Balstogė.
11. Baigiamas rengti „Rail Baltica“ Kaunas –Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.
12. Vystoma vidaus vandenų transporto infrastruktūra.



2016 m. juodųjų dėmių žemėlapis

Baltų - Žiemgalių žiedinės sankryžos statyba

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Nevystomi svarbių transporto jungčių – Žemaičių plento įkalnės, Kėdainių g. įkalnės, Piliakalnio g. įkalnės projektavimo ir statybos darbai.
2. Nevykdomi Neries upės vagos pritaikymo laivybai darbai.



Leidimai keliams tiesti
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Laukiamų rezultatų
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Įgyvendi
nimo
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Rezultato aprašymas

Inžinerinės komunikacijos sprendiniai8 2015 2022 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės:
12
Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 14

Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas8.1 2015 2022 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
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pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai
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Įgyvendi
nimo
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8.1.1 2015 2020 Vykdoma Kauno
kogeneracinės
jėgainės statybos
projektas vykdomas
pasitelkiant .
Lietuvos energijos“
ir „Fortum Heat
Lietuva“
kompetencijas.
Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis -2014-
2018 m.  Įrengtų
atliekomis ir biokuru
kūrenamų
kogeneracinių
elektrinių komplekso
šiluminė galia galėtų
sudaryti iki 70
megavatų (MW), o
elektrinė galia – iki
24 MW.  Parengta
poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita,
rengėjas UAB
„Sweco Lietuva“.
Kauno
kogeneracinės
jėgainės projektą
Vyriausybė 2015m
gegužės 28 d.
nutarimu pripažino
valstybei svarbiu
ekonomikos
projektu. 2016-10-
06 Vyriausybė
‚Lietuvos energijos“
ir „Fortum Heat
lietuva „ statomą
Kauno kogeneracinę
jėgainę pripažino
valstybinės svarbos
atliekų tvarkymo
objektu. Vyksta

Atliekas deginančios
katilinės statyba  ir
jos integravimas į
bendrą Kauno
miesto centralizuotą
šilumos tiekimo
sistemą.

Pastatyta  atliekas
deginanti katilinė
(Biruliškių k., Kauno
r. ) ir sujungta su
Kauno miesto
centralizuota
šilumos sistema

Aplinkos apsaugos
skyrius

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
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nimo
data

Rezultato aprašymas

statybos darbų
konkursai.(www.
kogen.lt)

8.1.2 2015 2022 Vykdoma 2015 m. rengiamas
strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo
(SPAV) dokumentas
"Dėl Kauno miesto
mikrorajonų šilumos
tiekimo specialiojo
plano atnaujinimo".
2016 metais
gegužės 3 d.
sprendimu Nr. T-203
patvirtintas ir
įregistruotas
„Atnaujintas Kauno
miesto mikrorajonų
šilumos tiekimo
specialusis planas“.
Reg. Nr. T00078490.

Kauno miesto
šilumos ūkio
specialiojo plano
atnaujinimas

Atnaujintas
specialusis planas

Energetikos skyrius Savivaldybė
s biudžeto
lėšos

Elektros infrastruktūros plėtra8.2 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 3

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 2
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5

8.2.1 2015 2020 Nepradėta vykdytiKauno elektros
energijos
paskirstymo tinklo
plėtra

Įrengtos 110 kV ir
330 kV kabelinės
elektros linijos

Energetikos skyrius Kita

8.2.2 2015 2020 Vykdoma Per 2015 metus
nutiesta 47 km 0,4-
10 kW elektros linijų.

Esamo elektros
energijos
paskirstymo tinklo
plėtra

Patiesta 35 km
elektros energijos
paskirstymo tinklo

Energetikos skyrius Kita

8.2.3 2015 2020 Vykdoma Per 2015 metus
nutiesta 44 km 0,4-
10 kW kabelių linijų.

Naujų paskirstymo
tinklų kabelinėmis
linijomis tiesimas

Patiesta 35 km
paskirstymo tinklų
kabelinėmis
linijomis

Energetikos skyrius Kita
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Laukiamų rezultatų
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8.2.4 2015 2020 Vykdoma Per 2015 metus
įrengtos 35
transformatorinės

Esamų
transformatorinių
rekonstravimas ar
naujų įrengimas

Įrengtos 23
transformatorinės

Energetikos skyrius Kita

8.2.5 2015 2020 Nepradėta vykdytiNaujų elektros linijų
tiesimas BP
numatytuose
komunikaciniuose
koridoriuose.

Patiesta 35 km
elektros linijų

Energetikos skyrius Kita

Dujotiekio plėtra8.3 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 2

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 2
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(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
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8.3.1 2015 2020 Vykdoma Priemonė vykdoma
pagal 2014 metų
dujotiekio tinklų
plėtros programą.
2016 Kaune
pradėtas  didžiausias
rajono dujofikavimo
projektas, kurio
metu į Vaišvydavos
mikrorajono
gyvenamuosius
namus numatyta
nutiesti beveik 56
kilometrus dujų
tinklų. Projektą
planuojama
įgyvendinti iki 2018
metų vasario mėn.
2016 m planuojama
pastatyti 25 km
dujotiekio. Vėliau
pagal gyventojų
prašymus bus
įrengtas likęs 31
kilometras. Projektas
suteiks galimybę
gamtines dujas savo
namuose įsivesti net
1649 sklypų
savininkams. (Dujų ir
elektros skirstymo
bendrovė ESO).

Dujotiekio
skirstomojo tinklo
plėtra

Nutiesta 20 km
dujotiekio
skirstomojo tinklo

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Kita

8.3.2 2015 2020 Vykdoma 2014-2016 m.
magistralinio
dujotiekio plėtra
vykdoma pagal
investicinį projektą
„Magistralinio
dujotiekio Vilnius –
Kaunas ir Kaunas –
Šakiai jungtis
(antroji gija).

Naujų vidutinio
slėgio dujotiekių
tiesimas BP
numatytuose
infrastruktūros
koridoriuose

Patiesta 20 km
vidutinio slėgio
tinklo

Urbanistikos ir
architektūros
skyrius

Kita
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Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra8.4 2015 2020 Įgyvendintos priemonės:
0
Vykdomos priemonės: 5

Nepradėtos vykdyti
priemonės: 0
Neįgyvendintos
priemonės: 0
Iš viso: 5

8.4.1 2015 2020 Vykdoma 2014 m. naujų
vandentiekio tinklų
paklota – 5,59 km.,
 2015 m. naujų
vandentiekio tinklų
paklota – 11,41km.
Vykdant Rangos
sutartį Nr. 5-10
„Vandentiekio ir
nuotekyno tinklų
statybos darbai“ per
2016 m. buvo
nutiesta 1,065 km.
naujų tinklų.

Vandentiekio tinklų
plėtra numatomose
mažo ir vidutinio
užstatymo
intensyvumo
gyvenamosiose
zonose.

Nutiesta 56,5 km
vandentiekio tinklų

UAB „Kauno
vandenys“

Kita

8.4.2 2015 2020 Vykdoma 2014 m. naujų
buitinių nuotekų
tinklų paklota –
10,22 km.
2015 m. naujų
buitinių nuotekų
tinklų paklota –
15,28 km.
Vykdant Rangos
sutartį Nr. 5-10
„Vandentiekio ir
nuotekyno tinklų
statybos darbai“ per
2016 m. buvo
nutiesta 2,836 km.
naujų nuotekų
tinklų.

Buitinių nuotekų
tinklų plėtra

Nutiesta 80,6 km
buitinių nuotekų
tinklų

UAB „Kauno
vandenys“

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

8.4.3 2015 2020 Vykdoma 2014 m. naujų
buitinių nuotekų
tinklų paklota –
10,22 km.
2015 m. naujų
buitinių nuotekų
tinklų paklota –
15,28 km.
Vykdant Rangos
sutartį Nr. 5-10
„Vandentiekio ir
nuotekyno tinklų
statybos darbai“ per
2016 m. buvo
nutiesta 1,065 km.
naujų nuotekų
tinklų.

Naujų nuotekų
surinkimo tinklų
plėtra esamose ir
naujai užstatomose
teritorijose

Nutiesta 80,6 km
naujų nuotekų
surinkimo tinklų.

UAB „Kauno
vandenys“

Kita

8.4.4 2015 2020 Vykdoma UAB „Kauno
vandenys“  vykdo
paviršinių nuotekų
išleistuvų Kauno m.
(118 vnt.) į atvirus
vandens telkinius
užterštumo
monitoringą. (2015
m. išleista  3 902
707 m3. paviršinių
nuotekų, t. y. 62,767
t skend. medžiagų,
1,175 t naftos
produktų, 39,282 t
BDS7, bendro azoto
26,663t, bendro
fosforo 3,092 t,
chloridų 259,783 t,
sulfatų 191,250 t.

Paviršinių nuotekų,
išleidžiamų į atvirus
vandens telkinius,
kontrolės vykdymas

Parengta
stebėsenos
ataskaita

UAB "Kauno
vandenys"

Kita



Nr.
Priemonės

pavadinimas
Laukiamų rezultatų

aprašymas
Atsakingi vykdytojai

(-as)
Finansavim

o šaltinis

Įgyvendi
nimo

pradžia

Įgyvendi
nimo

pabaiga
Statusas

Įgyvendi
nimo
data

Rezultato aprašymas

8.4.5 2016 2019 Vykdoma 2016 metais Kauno
miesto taryba
priėmė sprendimą
dėl pritarimo
projekto „Paviršinių
nuotekų tinklų
rekonstrukcija ir
plėtra Kaune“
paraiškos rengimui ir
teikimui Europos
sąjungos struktūrinių
fondų finansinei
paramai gauti.

Naujų paviršinių
nuotekų surinkimo
tinklų plėtra ir
esamų nuotekų
tinklų rekonstrukcija
esamose ir naujai
užstatomose
teritorijose
(Žaliakalnyje ir
Aleksote)

Lietaus nuotėkio
plotas, iš kurio
surenkamam
paviršiniam
vandeniui tvarkyti
įrengta ir (ar)
rekonstruota
infrastruktūra, – 549
ha. Prioritetas
teikiamas paviršinių
nuotekų
infrastruktūros
(įskaitant valymo
įrenginius) plėtrai ir
rekonstrukcijai
Kauno miesto
integruotoje
teritorijų vystymo
programoje,
patvirtintoje
Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministro
2016 m. sausio 15
d. įsakymu Nr. 1V-
32, išskirtose
tikslinėse
teritorijose
(Žaliakalnyje ir
Aleksote).

UAB „Kauno
vandenys“

Europos
Sąjungos
paramos
lėšos



TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Įgyvendinami projektai įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas („Inkaro“, „Šilko „Petrašiūnų elektrinės“ katilinių rekonstrukcija).
2. Sparčiai vyksta integruoto tinklo magistralių  modernizavimas.
3. Vykdant europinės integracijos strategiją vykdomi projektai „Nauja elektros tinklo valdymo sistema“, „Išmanioji apskaita“, „Elektros ir dujų  tinklo GIS“.
4. Pradėtas vykdyti didžiausias dujofikavimo projektas -  tiesiami dujotiekio tinklai  į Vaišvydavos mikrorajoną.
5. Vykdomas projektas „ Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumui užtikrinti“ siekiant užtikrinti visuomenės saugumą.
6. Didėja išduotų statybos leidimų skaičius  tiesti elektros tinklus ( 2014 m. – 85 vnt., 2015 m. – 20 vnt., 2016 m. - 33 vnt.).



Statybos leidimai tiesti elektros tinklus

Elektros perdavimo tinklo schema 2016 m.



Dujų tinklai

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1.    Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius  tiesti dujų tinklus ( 2014 m. – 576 vnt., 2015 m. – 167 vnt., 2016 m. - 47 vnt.).
 2.     Mažėja išduotų statybos leidimų skaičius  tiesti ryšių komunikacijų  tinklus ( 2014 m. – 23 vnt., 2015 m. – 35 vnt., 2016 m. - 22 vnt.).



Leidimai tiesti dujų tinklus

Leidimai tiesti nuotekų šalinimo tinklus



Leidimai tiesti ryšių tinklus



II Išvados: 2016 - 2016 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius





III. Prognozės

1. Kauno miesto išorės aplinkos formavimo ir plėtros priemonės bus vykdomos Vyriausybės institucijų nustatytais terminais ir lėšomis pagal Vyriausybės
nustatytus priemonių prioritetus,  skatinat ir tarpininkaujant Savivaldybei. Vykdant šias priemones, Kauno miesto savivaldybės teritorijos išorės aplinkos plėtra
bus svarbus miesto ilgalaikės plėtros veiksnys.
2. Miesto pozityvi plėtra, konkurencingumo, svarbumo, išskirtinumo didinimas stiprins miesto įtaką  išorinei aplinkai.
3. Dėl subalansuotos  ir tvarios miesto aplinkos nuolatinio formavimo, patrauklaus gyventi, dirbti, ilsėtis miesto kūrimo Kaunas taps patrauklus tiek miesto
gyventojams ir miesto svečiams, tiek potencialiems investuotojams.
 4. Kaunas 2022 m. taps „Europos kultūros sostine“ – tai suteiks miestui galimybę parodyti Europai savo savitumą, unikalumą, tapatybę. Šis vardas padės
didinti kultūros ir kūrybinių industrijų  potencialą, aktyviau pritraukti investicijas, sukurti ilgalaikes darbo vietas.
5. Didės Kauno,  susisiekimo ir logistikos centro, daugiarūšio (sausumos kelių, geležinkelių, oro ir upių) transporto mazgo reikšmė.
 6. Miestas taps įvairiarūšio (rekreacinio, pramoginio, sportinio, konferencinio, sveikatinimo) turizmo centru, gausiai lankomu užsienio bei šalies turistų, Kaunas
bus įtrauktas į būtinų aplankyti Europos miestų sąrašą.
7. Miesto istorinė aplinka bus išsaugota ir naudojama šiandienos reikmėms – mokslui, kultūrai, poilsiui, turizmui, gyvenamajai funkcijai.



8. Energetinis gyvenamųjų daugiabučių pastatų ir jų aplinkos renovavimas sumažins centralizuotai teikiamos šilumos gamybos ir tiekimo poreikį, pagerins
miesto gyvenamosios aplinkos kokybę ir būklę.

IV. Siūlymai:

Išorės aplinka
1.Kauno savivaldybei dalį priemonių vykdyti bendradarbiaujant su kaimyninėmis savivaldybėmis, Valstybės institucijomis.
2. Suteikti prioritetą visų rūšių Kauno susisiekimo tinklo jungčių su kaimyninių šalių ir Lietuvos susisiekimo sistemomis plėtojimui ir sprendiniams miesto
teritorijoje;
3. Patikslinti miesto urbanistinių ašių plėtros specifiką, ir nustatyti šių ašių vystymosi prioritetus;
4. Apibrėžti Kauno miesto statusą išorės daugiarūšėje susisiekimo sistemoje;
5. Sudaryti teritorines galimybes įvykdyti svarbiausius Kauno miesto proveržius išorės tolimesnėje (Europos ir Baltijos jūros regiono) bei artimoje aplinkoje
(Kauno regionas ir miesto gretimosios teritorijos);
Miesto struktūra
1. Parengti atskirų miesto dalių urbanistinės plėtros galimybių studijas.
2. Daugiau dėmesio skirti viešųjų erdvių, jos elementų (pvz. aikščių) atnaujininui, įteisinimui, naujų erdvių sukūrimui ne tik miesto centre bet viso miesto
urbanizuotose teritorijose.
3.  Tobulinti daugiafunkcių teritorijų galimų žemės naudojimo būdų morfologinę darną.
4. Patikslinti BP funkcinių zonų turinį pagal galiojančius teisės aktus.
Socialinė aplinka
1. Kompleksiškai renovuojant gyvenamuosius kvartalus formuoti aktyviąsias zonas (kiemus) skatinti jose bendruomenių iniciatyvas.
2. Parengti viešųjų paslaugų centrų plėtros strategiją.
3. Parengti kultūros objektų sistemos raidos pasiūlymus, siekiant įvykdyti KEKS 2020 reikalavimus ir tolimesnę – Kauno, kaip kultūros miesto plėtrą.
Ekonominė aplinka
1. Viešosios susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūros plėtrą investicijoms patraukliose teritorijose (Europos pr. tąsoje, Vijūkų gt.  ir kt.) pripažinti prioritetinėmis.
2. Plėtoti visų turizmo rūšių objektų  - viešbučių, motelių ir kitų turizmo įstaigų tinklą.
3.  Plėtoti verslo centrų sistemą.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka
1. Skirti didesnį dėmesį tarpukario modernizmo mūrinių ir medinių pastatų, nykstančių dvarų sodybų išsaugojimui ir sutvarkymui.
2. Būtina parengti Senamiesčio transporto studiją numatant priemones, sumažinančias transporto tranzitinius srautus.
Gamtinė aplinka
1. Vykdyti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai procesai, nuošliaužos ir kt.) apsaugos priemonių SP parengimą.
2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų jungčių (šlaitų, teritorijų plėtros ir tvarkymo) programas.
Susisiekimas
1. Integruoti miesto gatvių tinklą į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant naujas gatvių ir skirtingų lygių jungtis.
2. Būtina detalizuoti ir patikslinti Kauno miesto BP susisiekimo sistemos sprendinius.
3. Suteikti prioritetą svarbios Senamiesčio apylankos Kėdainių tilto ir jo prieigų projektavimo darbams.
4. Vystyti laivybą valstybinės reikšmės vandens keliuose (Nemune, Neryje, Nevėžyje, Kauno mariose).
Inžinerinės komunikacijos

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:



1. Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį.
2. Vykdyti paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius kontrolę.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus nustatyta būtinumas keisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13
įsakymu Nr. A-715 patvirtintą programą ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą, patikslinant priemonių plano struktūrą bei prioritetus,
priemones, rezultatus, įgyvendinimo terminus bei atsakingus vykdytojus.

Dėl bendrojo plano keitimo:

Bendrojo plano keisti nereikia.
Tikslinga koreguoti Bendrojo  plano sprendinius atsižvelgiant į visuomenės ir kitus 2016 metais gautus pasiūlymus, sprendiniuose pastebėtas klaidas ir
kolizijas pagal pridedamą Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelę Nr. 12.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Siekiant tinkamai pasirengti BP keitimo ar koregavimo darbams, nustatant keitimo ar koregavimo poreikį, pobūdį, plėtros tikslus bei uždavinius, reikia atlikti
miesto struktūros, miesto dalių ir plėtros sričių tyrimo darbus bei parengti reikiamas plėtros galimybių studijas.

V. Priedai:


