
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno miesto savivaldybės tarybos strateginio planavimo komisija sudaryta

Savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės

tarybos strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (pakeista

Savivaldybės tarybos 2019-11-19 sprendimu Nr. T-502 ir Savivaldybės tarybos 2020-12-22

sprendimu Nr. T-559). Komisija sudaryta iš 10 narių: mero, mero pavaduotojų ir Savivaldybės

tarybos komitetų pirmininkų. Komisijos pirmininku išrinktas meras Visvaldas Matijošaitis,

Komisijos pirmininko pavaduotoju – mero pavaduotojas Andrius Palionis.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 Strateginio planavimo komisijos posėdžiai. Komisijai

buvo pateikti svarstyti Kauno miesto savivaldybės 2021−2023 metų strateginio veiklos plano

projektas, Kauno miesto savivaldybės 2020−2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo

2020 metų ataskaitos projektas ir Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m.

įgyvendinimo ataskaitos projektas. Projektams buvo pritarta ir siūlyta teikti tvirtinti Kauno miesto

savivaldybės tarybai.

2020 m. gruodžio mėnesį pradėtas rengti naujo periodo Kauno miesto savivaldybės

strateginio plėtros plano (toliau – SPP) iki 2030 m. projektas, nes ankstesnis SPP galioja iki 2022 m.

antro ketvirčio pabaigos. 2021 m. pradžioje Strateginio planavimo komisija išklausė informaciją apie

SPP iki 2030 m. projekto rengimo procesą ir nustatė SPP projektui parengti 8 visuomenines darbo

grupes bei jų veiklos apimtis. 2021 m. spalio mėnesį Strateginio planavimo komisijai buvo pristatyta

informacija apie SPP iki 2030 m. projekto rengimo metu atliktus tyrimus bei analizes ir pateikta

SPP iki 2030 m. koncepcija.

Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės atskiros ūkio šakos

(sektoriaus) plėtros strateginių dokumentų rengimo suderinimą su Strateginio planavimo komisija,

2021 metais Komisijai buvo pateikti svarstyti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto

valdymo strategijos ir Kauno Aleksoto inovacijų pramonės parko plėtros plano parengimo paslaugų

pirkimo dokumentai, kuriems Komisija pritarė bendru sutarimu.

Strateginio planavimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir

Strateginio planavimo komisijos nuostatais.

Strateginio planavimo komisijos pirmininkas               Visvaldas Matijošaitis
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