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Vykdytojas (-ai)

2013-2015 ieji metai
Kauno miesto savivaldybės administracija
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų
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Energetikos skyrius
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Kultūros ir turizmo plėtros skyrius
Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius

Kodas
(-ai)
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Programos
pavadinimas

Miesto darnaus vystymosi programa

Programos
parengimo
argumentai

Programa numatoma rengti ir plėtoti Savivaldybės veiklos, atskirų veiklos
sričių ir miesto plėtros strategijas, kurios rengiamos atsižvelgiant į
Savivaldybės teikiamų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksą, nustatytą
tiriant gyventojų nuomonę. Atsižvelgiant į šias strategijas rengiama
projektinė dokumentacija ES ir kitų tarptautinių fondų paramai gauti,
vykdomas paramą gavusių projektų administravimas.
Programa siekiama skatinti verslo plėtrą, technologinių parkų ir verslo
inkubatorių veiklą. Numatoma įgyvendinti miesto teritorijos bendrojo
plano sprendinius, nustatyti žemės naudojimo režimus atsižvelgiant į
tvarios ir darnios plėtros principus. Planuojama nustatyti Savivaldybės ir
kito visuomeninio nekilnojamojo turto sklypų ribas. Tęsiamas miesto
geografinės informacinės sistemos (GIS) rengimas ir atnaujinimas. Miesto
skaitmeninis žemėlapis naudojamas įvairiai planavimo informacijai
(inžinerinei, verslo, turizmo ir kt.) pateikti.
Vykdant programą siekiama skatinti vietinį ir tarptautinį turizmą, vykdyti
informacijos apie Kauno miestą sklaidą, dalyvauti miestus jungiančių
asociacijų, tarptautinių organizacijų veikloje, organizuoti bendrus
projektus ir renginius su kitais miestais ir regionais, pristatyti Kauno
miesto plėtros galimybes ir potencialą tarptautiniuose ir šalies renginiuose,
miestą lankantiems užsienio žiniasklaidos atstovams ieškoti
bendradarbiavimo partnerių užsienyje.
Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos
savarankiškosios savivaldybių funkcijos – infrastruktūros, socialinės ir
ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų
rengimas, turizmo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo programų rengimas;
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas; teritorijų planavimas,
savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių

Kodas

1

2

Prioritetas (-ai)
pagal
Savivaldybės
strateginį planą
Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos strateginis
tikslas:
Programos tikslas

įgyvendinimas; specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą
leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka; savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas
ir disponavimas juo; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios
veiklos skatinimas.
Konkurencingos ekonomikos plėtra
1
Darnios ir veržlios visuomenės kūrimas
2
Kodas
(-ai)
Miesto aplinkos kokybės gerinimas
3
Miesto valdymo kokybės gerinimas
4
Užtikrinti konkurencingą ekonominę aplinką

Kodas

1

Vadovaujantis plėtros strategijomis pritraukti
finansinę paramą miestui plėtoti, skatinti verslą

Kodas

1.1

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinamu tikslu siekiama: rengti projektų paraiškas ir projektinę dokumentaciją
(galimybių studijas, investicinius projektus, energetinius auditus, techninius projektus ir pan.)
siekiant gauti ES bei kitų fondų finansinę paramą; pagal pasirašytas sutartis tęsti tarptautinių
programų projektų įgyvendinimą arba pradėti gyvendinti naujus projektus; rengti strateginio
planavimo dokumentus; skatinti inovacinio smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, technologinių
parkų ir verslo inkubatorių veiklą.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai:
Įsisavintų ES struktūrinių ir kitų fondų finansinės paramos lėšų suma, (tūkst. Lt);
Ūkio subjektų, įsikūrusių MTP „Technopolis“, skaičius;
Savivaldybės bendrai finansuotų SVV subjektų projektų skaičius ir lėšų, skirtų šių projektų
bendram finansavimui, pokytis, lyginant su ankstesniais metais, (proc.).
Uţdavinys

Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir
priežiūra

Kodas

1.1.1

Siekiant kuo efektyviau paskirstyti turimus ribotus finansinius išteklius, geriau įvertinti ES
struktūrinių fondų teikiamas galimybes, rengiamas Kauno miesto savivaldybės 2013–2015 metų
strateginis veiklos planas. Kartu su strateginiu veiklos planu, įgyvendinant projektą „Kauno
miesto savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano parengimas“, taip pat parengti
tyrimai, sektorinės studijos ir strategijos: Kauno miesto savivaldybės gyventojų susisiekimo
poreikio tyrimas; Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono savitumui tiriamoji studija;
Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studija; Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma
strategija.
Siekiant tobulinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą ir skatinti į vartotoją orientuotą
požiūrį, numatoma ištirti vartotojų patenkinimą teikiamomis viešosiomis paslaugomis,
apskaičiuoti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indeksą ir nustatyti tobulintinas institucijų ir
įstaigų veiklos sritis, lemiančias aukštesnį vartotojų patenkinimą. Tyrimą numatoma atlikti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.
1V-339 patvirtinta Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Parengtų strateginių planų skaičius;
Atliktų viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo tyrimų skaičius.
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Uţdavinys

Investicijų pritraukimas ir verslo skatinimas

Kodas

1.1.2

Uždaviniu numatomas dalinis VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – KRPA) veiklos
finansavimas. KRPA rengia ir įgyvendina Kauno regiono plėtros tarybos LR Vyriausybės
nustatyta tvarka atrinktus regiono projektus, bendrai finansuojamus ES struktūrinės paramos ir
LR valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendina kitoms savivaldybėms aktualius projektus,
finansuojamus Lietuvos, ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis.
Vykdomas ES SF ir Savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto „Mokslo ir technologijų
parko „Technopolis“ infrastruktūros sukūrimas“ II etapas. MTP „Technopolis“ kuriamas remti
įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų, informacinių technologijų, tiksliosios
pramonės srityje. Projekto II etapu planuojama pastatyti antrąjį „Technopolio“ pastatą (2.400
m2).
Verslo plėtrai skatinti įgyvendinama Kauno miesto savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros programa. Parama verslo subjektams teikiama pagal Kauno miesto savivaldybės
tarybos patvirtintas atskiras smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų subsidijavimo
programas ir patvirtintus metinius asignavimus. Prioritetas skirstant numatytą paramą teikiamas
fiziniams asmenims, mažoms ir labai mažoms įmonėms.
Siekiama stiprinti Kauno miesto inovacijų sistemą, tobulinant esamą žinių ir technologijų
sklaidos terpę, skatinant verslo, mokslo bendruomenę ir savivaldą aktyvinti mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtrą bei inovacijų veiklą. Numatoma organizuoti renginius, pristatančius Kauno
miesto inovacijų sistemos dalyvių vykdomą veiklą, siekiant skatinti inovacijų kūrimą ir diegimą
versle, tokiu būdu didinant miesto konkurencingumą bei žinomumą.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus:
Vykdomų verslo rėmimo priemonių skaičius.
Uţdavinys

ES ir kitų tarptautinių programų projektų rengimas
ir administravimas

Kodas

1.1.3

Numatoma rengti Kauno miesto socialinę ir ekonominę plėtrą, transporto, turizmo ir kitos
susijusios infrastruktūros tobulinimą skatinančių projektų paraiškas ir šių projektų įgyvendinimui
reikalingą dokumentaciją. Taip pat pagal pasirašytas tarptautines sutartis tęsiamas tarptautinių
programų projektų įgyvendinimas arba pradedami įgyvendinti nauji projektai, finansuojami
pagal ES, kitų šalių-donorų finansinius mechanizmus, įvairias ES iniciatyvas bei programas.
Uždaviniu įgyvendinami projektai kuriais siekiama: gerinti bevariklio transporto, pėsčiųjų ir
dviratininkų eismo sąlygas, didinti šių transporto rūšių eismo saugumą, tokiu būdu skatinant
gyventojus dažniau keliauti aplinką neteršiančiomis priemonėmis; skatinti ir plėtoti turizmo zonų
infrastruktūrą, norint sudaryti kuo geresnes sąlygas miesto svečiams praleisti atostogas Kaune;
vykdyti apleistų buvusių karinių teritorijų socialiai-ekonomiškai teisingą panaudojimą ir
integravimą į subalansuotą miesto urbanistiką; formuoti ir įtvirtinti Kauno, kaip naujo industrinio
logistikos centro, kurio tikslas – tapti tarptautinio logistikos tinklo dalimi, vaidmenį Baltijos
jūros regione.
Bus tęsiami kultūros ir švietimo įstaigų pastatų renovavimo darbai, finansuojami Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Savivaldybės biudžeto asignavimai bus panaudojami
projektų įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimui. 2013–2015 m. Valstybės
investicijų programai planuojama pateikti naujus projektus, todėl bus reikalingos lėšos naujų
investicinių, techninių projektų ir energetinių auditų parengimui.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Įgyvendinamų projektų skaičius;
Parengtų projektų (paraiškų) ES fondų paramai gauti, skaičius.
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Programos tikslas

Plėtoti urbanistinę struktūrą, planuoti miesto
teritorijas

Kodas

1.2

Tikslo aprašymas:
Teritorijų planavimas – tai procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai,
žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti,
žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai
formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms
teritorijoje nustatyti. Savivaldybė organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą,
derinimą, tvirtinimą atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse
nustatyta tvarka.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai:
Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius;
Surengtų urbanistinių-architektūrinių konkursų skaičius.
Uţdavinys

Urbanistinių-architektūrinių konkursų rengimas ir
projektų ekspertavimas

Kodas

1.2.1

Planuojama rengti Kauno miestui svarbių architektūrinių ir urbanistinių objektų projektinių
pasiūlymų konkursus, svarstyti svarbius projektus ir atlikti jų ekspertizę.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Atliktų urbanistikos bei architektūros darbų ekspertizių skaičius;
Suorganizuotų urbanistinių konkursų skaičius.
Uţdavinys

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Kodas

1.2.2

Įgyvendinant šį uždavinį rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas,
vykdomas įvairios paskirties teritorijų detalusis ir specialusis planavimas. Numatoma tęsti
įvairios paskirties teritorijų specialiųjų planų (aukštybinių pastatų, degalinių išdėstymo, didžiųjų
prekybos įmonių išdėstymo, automobilių saugyklų išdėstymo) rengimo darbus. Lėšos reikalingos
žemės naudojimo režimams, teisėms, prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Detaliaisiais
planais suformavus valstybinės žemės sklypus, jie registruojami nekilnojamojo turto registre.
Įregistravus sklypus Savivaldybė gali tinkamai naudoti žemę bei joje esamus statinius, taip pat
įregistruoti daiktines teises (t. y. panaudos, patikėjimo ar nuosavybės).
Toliau kuriant ir tobulinant skaitmeninį žemėlapį, siekiama įdiegti išsamų ir informatyvų
skaitmeninių duomenų banką, skirtą miestui planuoti ir informacijai apie geografinį įvairių
infrastruktūros objektų išdėstymą mieste teikti. Tai leistų Savivaldybės administracijos skyrių
darbuotojams greitai gauti reikiamą geografinę informaciją. Taip pat siekiama skaitmeniniame
miesto žemėlapyje pateikti Kauno mieto gatvių apšvietimo tinklų geografinę informacinę
sistemą.
Pagal detaliuosius planus ir laisvų (neužstatytų) žemės sklypų planus numatoma atlikti
žemės sklypų kadastrinius matavimus – parengti sklypų ribų planus, juos suderinti, įtraukti į
kadastrą ir pažymėti žemės sklypų ribas vietovėje. Pabaigus žemės reformą Kaune bus galima
gauti tikslią informaciją apie kokybinę ir kiekybinę miesto plėtrą, kviesti investuotojus, taip pat
bus galimybė tiksliai surinkti mokesčius už žemę ir atsiskaityti su pretendentais į žemę.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Parengtas (pakoreguotas) Kauno miesto bendrasis planas;
Parengtų specialiųjų planų skaičius;
Skaitmeninio žemėlapio duomenų pildymas;
Atliktų kadastrinių matavimų skaičius;
Parengtų teritorijų detaliųjų ir jiems prilygintų planų skaičius;
Vykdomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo projektų skaičius.
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Programos tikslas

Informuoti apie miestą, skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą ir turizmą

Kodas

1.3

Tikslo aprašymas:
Įgyvendinamu tikslu siekiama: teikti visuomenei informaciją apie Savivaldybėje vykstančius
renginius, priimtus sprendimus, vykdomas programas ir kt.; leisti informacinius leidinius, skirtus
Kauno miestui pristatyti; dalyvauti tarptautinių ir šalies organizacijų veikloje; sudaryti prielaidas
ir sąlygas atvykstamojo turizmo plėtrai.
Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai:
Turizmo informacijos centruose apsilankiusių turistų skaičius, (tūkst.);
Parodų, kuriose Savivaldybė dalyvavo, skaičius.
Uţdavinys

Informacijos apie miestą sklaida, miesto
patrauklumo didinimas

Kodas

1.3.1

Norint suteikti visuomenei informaciją apie Savivaldybėje vykstančius renginius, priimtus
sprendimus, vykdomas programas, skelbti įvairius teisės aktus, skelbimus, užuojautas, yra
naudojamasi žiniasklaidos priemonėmis. Informacija talpinama miesto ir šalies dienraščiuose bei
skleidžiama televizijos laidose. Planuojama parengti ir išleisti Kauno miesto savivaldybės
tarybos, mero ir administracijos veiklos ataskaitas gyventojams. Miesto įvaizdžiui kurti
planuojama pasitelkti konsultacijas, rengti arba dalyvauti seminaruose ir konferencijose,
apklausose, tyrimuose.
Numatoma leisti informacinius leidinius, skirtus Kauno miestui ir jo privalumams bei
išskirtinumams pristatyti, informuoti visuomenę ir galimus investuotojus apie Kauno miesto
savivaldybės vykdomą veiklą, projektus, renginius, numatomas plėtros kryptis. Lėšos reikalingos
Kauno miestą reprezentuojančių ir pristatančių leidinių, brošiūrų leidybai, duomenų bazės apie
miesto ekonomikos raidą sukūrimui ir palaikymui, duomenų kaupimui bei sisteminimui,
duomenų rinkinių, skirtų specialistams, išleidimui. Informaciją leidinių pavidalu numatoma
pateikti specialiuose informaciniuose leidiniuose ir kompaktinėse plokštelėse, platinamose
įvairiose įstaigose, verslo atstovybėse, Lietuvos ambasadose užsienyje, vietinėse ir tarptautinėse
parodose, konferencijose, forumuose ir seminaruose, radijo ir televizijos žinių bei teminėse
laidose.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Informacijos sklaidos apie Kauno miesto savivaldybę priemonių skaičius;
Informacinių leidinių skaičius.
Uţdavinys

Miesto tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas,
plėtros galimybių pristatymas tarptautiniu ir šalies
mastu

Kodas

1.3.2

Kauno miesto savivaldybė yra įvairių šalies ir tarptautinių organizacijų ir asociacijų narė.
Dalyvavimas šiose organizacijose suteikia galimybę keistis patirtimi, dalyvauti bendruose
projektuose, aktyviau skleisti informaciją apie Kauno miestą, o taip pat įpareigoja narius mokėti
narystės mokesčius.
Savivaldybė dalyvauja Merų pakto projekte, kuriuo siekiama įtraukti Europos miestus ir
miestelius į kovą prieš klimato kaitą. Paktą pasirašiusios savivaldybės turės pranašumą
konkuruojant dėl ES lėšų, kadangi daugelis Europos finansavimo programų yra palankesnės
klimato kaita rūpintis įsipareigojusioms savivaldybėms.
Numatoma dalyvauti turizmo mugėse, siekiant užtikrinti Kauno turistinio produkto
realizavimą, didinti potencialių rinkų informuotumą ir Kauno miesto patrauklumą. Labai svarbu
bendromis organizatorių ir agentų pastangomis, stiprinti ir išryškinti miesto privalumus, sudarant
pilnus ar dalinius turistinius maršrutus po Kauną, plėsti ir praturtinti jų paketus nauja informacija
ir duomenimis, skleisti turizmo informaciją tikslinėse tarptautinėse turizmo mugėse.
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Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Organizacijų, kurių veikloje dalyvaujama skaičius;
Tarptautinių turizmo mugių, kuriuose pristatytas Kauno miestas, skaičius.
Uţdavinys

Turizmo viešosios informacinės sistemos kūrimas ir
Kodas
miesto turizmo rinkodaros vystymas

1.3.3

Uždaviniu siekiama: sudaryti prielaidas ir sąlygas atvykstamojo turizmo plėtrai Kauno
mieste, renkant, kaupiant, apdorojant ir nemokamai teikiant turistams informaciją apie
Savivaldybės teritorijoje esančius turistinius objektus, vietoves, teikiamas paslaugas; leisti ir
platinti specialius kartografinius ir informacinius leidinius; kaupti, atnaujinti, tvarkyti ir teikti
Nacionalinei turizmo informacijos sistemai (toliau – NTIS) duomenis apie Savivaldybės
teritorijoje esančius turizmo išteklius ir turizmo paslaugų teikėjus; užtikrinti turizmo
informacinės sistemos (turizmo informacijos centrų) funkcionavimą ir plėtrą; atstovauti Kauno
miestą parodose, mugėse ir kt. renginiuose.
Planuojama eksploatuoti (remontuoti ir atstatyti) mieste esančias turizmo informacines
nuorodas, įrengti papildomas nuorodas į turistinius objektus, informacinius terminalus, miestą
reklamuojančius stendus miesto prieigose. Siekiama sukurti vientisą Kauno miesto turizmo
leidinių ir suvenyrų stilių, atlikti turizmo produkto vartotojų tyrimus, organizuoti užsienio šalių ir
Lietuvos žurnalistų vizitus ir turizmo misijas. Numatoma pirkti reklaminius ir leidybinius plotus
specialiuose leidiniuose ir užsakomąsias laidas regioninėse TV, pristatyti miestą periodinių
leidinių specialiuose Kaunui skiriamuose numeriuose / puslapiuose, prenumeruoti ir įsigyti
ekonominius, turistinius ir statistinius leidinius. Taip pat uždaviniu numatoma teikti Lietuvos
turizmo informaciniams centrams užsienyje, Lietuvos ambasadoms ir verslo atstovybėms
užsienyje Kauną pristatančią medžiagą.
Sudaromos prielaidos ir sąlygos atvykstamojo turizmo plėtrai Kauno mieste. Panaudojant
pigių skrydžių privalumus ir aviakompanijų rinkodaros priemones siekiama teikti turistams
informaciją apie Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius turistinius objektus, vietoves,
turistams teikiamas paslaugas.
Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai:
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų,
kurių duomenys tvarkomi, kaupiami ir atnaujinami NTIS, skaičius;
Vandens maršrutų skaičius;
Kauno miesto pristatymui (reklamai) skirtų priemonių skaičius;
Priemonių dalykiniam turizmui vystyti skaičius;
Pigių skrydžių rinkodaros priemonių skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Projektų, paraiškų ES fondų finansavimui ir techninės dokumentacijos rengimas prisidės
prie miesto socialinės ir ekonominės plėtros, transporto, turizmo ir kitos susijusios
infrastruktūros tobulinimo, o tuo pačiu ir gyvenamosios bei investicinės miesto aplinkos
patrauklumo didėjimo. Tarptautinių programų projektų įgyvendinimas ir strateginio planavimo
dokumentų rengimas leis sustiprinti Savivaldybės administracinius gebėjimus ir viešojo
administravimo efektyvumą, leis efektyviau spręsti bendruomenei aktualias problemas, didins
Savivaldybės veiklos skaidrumą. MTP „Technopolis“ infrastruktūros plėtra skatins inovatyvaus
verslo plėtrą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
Tinkamai ir laiku parengti teritorijų planavimo dokumentai leis išlaikyti miesto socialinio,
ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą, formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją,
darbo ir poilsio aplinką, suderinti fizinių bei juridinių asmenų ir Savivaldybės interesus dėl
teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo. Teritorijų planavimas užtikrins
subalansuotą Kauno miesto teritorijos raidą, kryptingą infrastruktūros objektų plėtrą, skatins
investicijas.
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Informacijos sklaida didins Savivaldybės veiklos skaidrumą, skatins gyventojų įsitraukimą į
aktualių miestui sprendimų priėmimą, kultūrinį aktyvumą. Programos įgyvendinimas sudarys
prielaidas Kauno miesto įvaizdžio ir turistinio patrauklumo gerėjimui, atvykstamojo turizmo
plėtrai. Dalyvaujant įvairių tarptautinių ir šalies organizacijų veikloje bus keičiamasi patirtimi,
planuojami nauji projektai, skleidžiama informacija apie Kauną. Programa bus skatinamas
inovacijų kūrimas ir diegimas versle, didinant miesto konkurencingumą bei žinomumą.
Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos, Skolintos lėšos.
Veiksmai, numatyti Kauno miesto strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma
programa:
1. PRIORITETAS. KONKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA
1.1. Tikslas. Skatinti verslumą Kauno mieste
1.1.1. Uždavinys. Kurti investicijoms palankią verslo aplinką
1.1.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai
1.2. Tikslas. Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą
1.2.1. Uždavinys. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą
2. PRIORITETAS. DARNIOS IR VERŢLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS
2.1. Tikslas. Didinti Kauno, kaip švietimo ir mokslo miesto, reikšmę
2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę
2.2. Tikslas. Gerinti miesto kultūrinio gyvenimo kokybę
2.2.1 Uždavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą
3. PRIORITETAS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS
3.1. Tikslas. Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą
3.1.1. Uždavinys. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą ir eismo valdymo sistemą
3.1.2. Uždavinys. Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas
3.3. Tikslas. Uţtikrinti darnią miesto plėtrą
3.3.1. Uždavinys. Subalansuotai plėtoti urbanistinę struktūrą
4. PRIORITETAS. MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
4.1. Tikslas. Didinti miesto valdymo efektyvumą
4.1.1. Uždavinys. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų skaidrumą, siekiant
į rezultatus orientuoto miesto valdymo
4.1.2 Uždavinys. Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme
4.1.3. Uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, miestais ir regionais
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR biudžeto
sandaros įstatymas; Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategija ir veiksmų programa; LRV nutarimas „Dėl strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo“; Kauno miesto 2005–2015 m. strateginis planas; LR teritorijų
planavimo įstatymas; LR statybos įstatymas; LRV nutarimas Dėl žemės servitutų nustatymo
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo; LR Aplinkos ministro įsakymas Dėl detaliųjų planų
rengimo taisyklių patvirtinimo; LR saugomų teritorijų įstatymas; 2005-12-09 sutartis licencijai
gauti uzufrukto valdymas Nr. 200-2-2288; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-10-20
sprendimas Nr. T-550; Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas; LR socialinių paslaugų
įstatymas; Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93; LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas; LR asociacijų įstatymas; Kauno miesto
nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondo nuostatai; Kauno miesto savivaldybės tarybos
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2005-03-24 sprendimas Nr. T-147; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009-01-22 sprendimas
Nr. T-26; LR visuomenės informavimo įstatymas; LR turizmo įstatymas ir jo lydimieji aktai;
Nacionalinė turizmo plėtros programa ir kt.

