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Biudţetiniai metai 2013-2015 ieji metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 

valdyba 

Kūno kultūros ir sporto skyrius 

Kodas 

(-ai) 
188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Kūno kultūros ir sporto skyrius 

Miesto tvarkymo skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Aplinkos apsaugos skyrius 

Energetikos skyrius  

Bendrasis skyrius 

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius 

Statybos skyrius 

Kultūros ir turizmo plėtros skyrius 

Socialinių paslaugų skyrius 

Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius 

Sveikatos apsaugos skyrius 

Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Investicijų programa Kodas 2 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Numatoma vykdyti naujų statinių statybą bei esamų rekonstrukciją ir 

atnaujinimą (renovaciją). Plėtojant Kauno miestą, planuojama rengti ir 

įgyvendinti miestui reikšmingų statinių ir visuomeninių socialinių, 

švietimo ir ugdymo, sveikatos prieţiūros, kultūros, sporto įstaigų bei 

Savivaldybės nekilnojamojo turto statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir 

rekonstrukcijos projektus.  

Programa siekiama plėtoti miesto susisiekimo, inţinerinę ir energetinę 

infrastruktūrą, viešojo transporto sistemą. Įgyvendinat šią programą 

svarbu kokybiškai parengti Kauno miesto infrastruktūros gerinimo ir 

plėtojimo projektus bei uţtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą. Išplėtotas 

ir modernizuotas susisiekimo tinklas Kauno mieste uţtikrins didėjančių 

transporto srautų laidumą ir jų pasiskirstymą, sumaţins avaringumą bei 

taršą mieste. Miesto inţinerinės ir energetinės infrastruktūros plėtra leis 

racionaliai ir efektyviai naudoti energiją, pagerins energijos valdymo 

galimybes mieste.  

Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – 

savivaldybei nuosavybe priklausančios ţemės ir kito turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo; statinių naudojimo prieţiūra įstatymų 
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nustatyta tvarka; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

prieţiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; 

infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių 

plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros programų rengimas. 

Prioritetas (-ai)  

pagal Savivaldybės 

strateginį planą 

Konkurencingos ekonomikos plėtra 
Kodas 

(-ai) 

1 

Darnios ir verţlios visuomenės kūrimas 2 

Miesto aplinkos kokybės gerinimas 3 

Šia programa 

įgyvendinamas 

įstaigos strateginis 

tikslas: 

Uţtikrinti konkurencingą ekonominę aplinką Kodas 1 

Programos tikslas Plėtoti ir vystyti inţinerinius statinius Kodas 2.1 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinamu tikslu siekiama: vykdyti miesto gatvių, tiltų ir kitų transporto objektų 

rekonstrukciją ir plėtrą, diegti eismo saugą didinančias priemones; plėtoti viešojo transporto 

sistemą; rekonstruoti ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus bei rengti šių darbų atlikimui būtiną 

techninę dokumentaciją; uţtikrinti geriamojo vandens bei nuotekų surinkimo paslaugos teikimą 

gyventojams; vykdyti naujų kapinių įrengimą ir esamų plėtrą. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijus: 

 Įgyvendintų inţinerinių statinių plėtros ir vystymo projektų skaičius ir lėšos (mln. Lt). 

Uţdavinys   
Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų 

rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  2.1.1 

Įgyvendinant šį uţdavinį, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos (toliau - LAKD), Savivaldybės biudţeto lėšomis, numatoma vykdyti Technikumo 

g., Panemunės tilto, Tilto g., Kareivinių g., Z. Gerulaičio g., K. Veverskio g., Savanorių pr. 

įkalnės estakados, K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) rekonstrukciją, rengti 

Raudondvario pl., Vyčio Kryţiaus g., J. Petruičio g, šlaito nuo Jeruzalės sk. iki Oţeškienės 

laiptų rekonstrukcijos techninius projektus. Taip pat numatoma diegti gatvių stebėsenos 

(monitoringo) sistemą, kuri leis nuolat stebėti, analizuoti ir vertinti miesto gatvių būklę. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-04-05 sprendimu Nr. T-170 patvirtintoje 2012–

2014 m. Kauno miesto gatvių prieţiūros programoje numatyti 5-ių objektų projektavimo darbai, 

kurių daliai planuojama panaudoti  LAKD lėšas. 

Iš Savivaldybės biudţeto ir / ar skolintų lėšų 2013 m. numatoma parengti Linkuvos g., 

Baltijos g., J. Grušo g. bei Ţemaičių pl. rekonstrukcijos techninius projektus, įrengti ir 

rekonstruoti šviesoforines sankryţas, įrengti viešojo transporto intermodalinį terminalą greta 

Kauno geleţinkelio stoties. Taip pat pagal patvirtintą Kauno miesto gatvių prieţiūros programą 

numatoma vykdyti gatvių remonto darbus. 

ES struktūrinių fondų lėšomis 2013 m. numatoma vykdyti Juozapavičiaus prospekto 

kapitalinį remontą (gatvę numatoma sujungti su Vokiečių gatve ir išplatinti iki 14 m. pločio), 

Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies (nuo Parodos g. iki Vydūno al.) rekonstrukciją, Parodos ir 

K. Petrausko gatvėse įrengti troleibusų kontaktinį tinklą, Savanorių pr. įrengti viešojo transporto 

eismo juostas. 

Uţdaviniu numatytos lėšos M. K. Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo 

koncesijos mokesčiui. Pagal koncesijos sutartį, Kauno miesto savivaldybė kas ketvirtį turi 

mokėti koncesijos mokestį ir kasmet sumokėti faktinį kredito kintamų palūkanų pokyčių 

skirtumą. 

Planuojama priţiūrėti Kauno miesto viešojo transporto stogines stotelėse, kurių nepriţiūri 

UAB „Lagunta“ ir UAB „JCDecaux“, įrengti suolelius, gerinti viešojo transporto stotelių 
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infrastruktūrą. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Parengtų susisiekimo ir inţinerinės infrastruktūros galimybių studijų skaičius; 

 Rekonstruotų gatvių ilgis, (km); 

 Rekonstruotos Laisvės al. ilgis, (km); 

 Rekonstruotų ar naujai įrengtų šviesoforinių sankryţų skaičius; 

 Įrengtų dviračių takų ilgis, (km); 

 Parengtų ir ekspertuotų komunalinių objektų techninių projektų skaičius; 

 Sankryţų (Savanorių pr.), kuriuose įdiegtos saugaus eismo priemonės, skaičius. 

Uţdavinys   
Inţinerinių statinių plėtros projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 
Kodas  2.1.2 

Kauno mieste yra vietų, kur šalia socialiai remtinų asmenų gyvenamųjų namų yra 

magistralinės vandentiekio ir kanalizacijos trasos, tačiau šie asmenys neturi lėšų prisijungti prie 

minėtų tinklų. Uţdaviniu siekiama uţtikrinti geriamojo vandens bei nuotekų surinkimo 

paslaugos teikimą socialiai remtiniems asmenims. 

2013 m. planuojama suprojektuoti gatvių apšvietimo elektros tinklus: Lakūnų pl. atkarpa, 

takas nuo Vaidoto g. apsisukimo ţiedo iki Raudonojo Kryţiaus slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninės, Karo aviacijos g., Dumburio g. atkarpa ir kt. Taip pat numatoma atlikti Kauno miesto 

gatvių apšvietimo projekto I etapo galimybių studiją. 

Atsiţvelgiant į skirtas lėšas ir parengtus techninius projektus numatoma vykdyti elektros 

tinklų įrengimą neapšviestose miesto gatvėse, rekonstruoti gatvių apšvietimo tinklus AB 

LESTO demontavus elektros oro linijas. 

Taip pat uţdaviniu numatytos lėšos naujoms kapinėms įrengti ir veikiančioms plėsti. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Įrengtų apšvietimo tinklų ilgis, (km); 

 Įrengtų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, (km); 

 Modernizuotų apšvietimo maitinimo punktų skaičius; 

 Parengtų energetikos objektų projektų skaičius. 

Programos tikslas 
Statyti, rekonstruoti ir atnaujinti (renovuoti) 

statinius, gerinant miesto aplinkos kokybę 
Kodas 2.2 

Tikslo aprašymas:  

Įgyvendinamu tikslu siekiama: rengti ir įgyvendinti bendrojo naudojimo rekreacinės 

paskirties objektų rekonstrukcijos ir plėtros projektus; vykdyti Savivaldybės administracijos 

veiklai ir bendruomenės poreikių tenkinimui svarbių pastatų ir patalpų atnaujinimą ir 

pritaikymą; uţtikrinti socialinių, švietimo ir ugdymo, sveikatos prieţiūros, kūno kultūros ir 

sporto įstaigų pastatų atnaujinimą ir plėtrą; didinti socialinių, švietimo ir ugdymo, sveikatos 

prieţiūros, kūno kultūros ir sporto paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, įsigyjant šių 

įstaigų veiklai būtiną įrangą; didinti socialinių paslaugų prieinamumą Kauno mieste. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijus: 

 Įgyvendintų statybos, rekonstrukcijos ir atnaujinimo projektų skaičius ir lėšos (mln. Lt). 

Uţdavinys   

Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties 

statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir 

rekonstrukcijos projektų rengimas ir įgyvendinimas 
Kodas  2.2.1 

Uţdaviniu numatoma skirti lėšų pastatui Savanorių pr. 241A rekonstruoti. Pastatą 

numatoma pritaikyti administracinėms ir visuomenės reikmėms – seniūnijai įrengti ir asociacijai 

„Ţaliasis Ąţuolynas“. Taip pat pagal parengtą Panemunės paplūdimio statybos techninį projektą  

numatoma įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius. 
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Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijus: 

 Įgyvendinamų bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties statinių statybos, atnaujinimo 

(renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų skaičius. 

Uţdavinys   

Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir 

socialinės paramos įstaigų statinių statybos, 

atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos 

projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Kodas  2.2.2 

Siekiant skatinti Kauno miesto švietimo ir kultūros įstaigų plėtrą, 2013 metais bus rengiami 

ir įgyvendinami statybos, atnaujinimo (modernizavimo) ir rekonstrukcijos projektai. Pagal ES 

finansuojamas viešosios paskirties pastatų renovavimo priemones bus tęsiami pradėti Kauno 

Antano Smetonos gimnazijos, Ţaliakalnio ir V. Kudirkos progimnazijų, Kauno lopšelio-darţelio 

„Vėrinėlis“, Kauno Maironio gimnazijos pastato, J. Jablonskio g. 6, VDU “Rasos” gimnazijos ir 

Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastatų atnaujinimo investiciniai projektai. Taip pat bus 

teikiamos paraiškos naujų projektų įgyvendinimui – Kauno J. Jablonskio gimnazijos ir T. 

Ivanausko vidurinės mokyklos pastatų atnaujinimui. Įgyvendinus planuojamas priemones, bus 

efektyviau naudojama šilumos ir elektros energija pastato reikmėms bei bus sudarytos tinkamos 

mikroklimato sąlygos (tenkinančias higienos normų reikalavimus) vidaus patalpose. 

2013 m. panaudojant VIP skirtas lėšas planuojama toliau įgyvendinti šių švietimo įstaigų 

investicinius projektus: Kauno KTU Vaiţganto vidurinės mokyklos, Kauno „Versmės“ 

vidurinės mokyklos, VšĮ Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos, VšĮ Kauno Ąţuolo 

katalikiškos vidurinės mokyklos, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centro ir Kauno 

“Santaros” gimnazijos. Taip pat planuojama gauti finansavimą naujų projektų įgyvendinimui – 

Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos, Kauno Vėtrungės pradinės mokyklos ir Kauno 

Vaidoto pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimui. 

Gerinant Kauno miesto sporto įstaigų infrastruktūrą numatoma tęsti VšĮ ,,Girstutis“ kultūros 

ir sporto centro pastato sportinės ir kultūrinės dalies rekonstrukciją. Planuojama vykdyti Kauno 

plaukimo sporto mokyklos ,,Vilija“, Kauno ţiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“, Kauno 

plaukimo mokyklos baseino „Šilainiai“ bei Kauno Centro sporto mokyklos pastatų, o taip pat 

VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono rekonstrukcijos darbus, parengti Kauno 

sporto mokyklos „Gaja“ sporto bazės (K. Baršausko g. 66B) renovacijos investicijų ir techninį 

projektą. 

Siekiant išplėsti teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų skaičių ir padidinti ambulatorinės 

pagalbos apimtį, planuojama uţbaigti VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos korpuso ,,C“ statybą. 

Siekiant sumaţinti šilumos energijos sąnaudas ir pagerinti darbo sąlygas numatoma vykdyti VšĮ 

Kauno Šilainių poliklinikos bei VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos pastatų rekonstrukcijos 

darbus. Kauno Dainavos poliklinikos patalpose, suremontavus numatytas patalpas ir įsigijus 

branduolio magnetinio rezonanso įrangą, numatoma įkurti diagnostikos centrą. Siekiant 

pagerinti ligonių gydymo bei personalo darbo sąlygas ir padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą numatoma vykdyti VšĮ Kauno klinikinės ligoninės centrinės sterilizacinės įrangos 

įsigijimą bei operacinių bloko patalpų ir įrangos atnaujinimą. 

Uţdaviniu numatomas Kauno miesto socialinių paslaugų centro pastato rekonstravimas bei 

Dienos socialinės globos centro pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia įkūrimas. 

Kauno neįgaliojo jaunimo uţimtumo centro Socialinių paslaugų ţmonėms su proto negalia 

skyriuje numatoma įsteigti dienos socialinės globos centrą bei savarankiško gyvenimo namus. 

Tam numatoma rekonstruoti ir įrengti pastatą, esanti Šaldytuvų g. 52, bei įsigyti neįgaliųjų 

veţimui pritaikytą transporto priemonę. Kauno Panemunės senelių namuose numatoma įsteigti 

dienos centrą sergantiesiems kraujagysline senatvine demencija bei vykdyti socialinių paslaugų 

optimizavimo projektą. Tam numatoma atlikti pastato, esančio Kurtinių g. 1D, rekonstrukciją, 

įsigyti reikalingus baldus, įrangą ir transporto priemonę. 

Taip pat uţdaviniu numatoma skirti lėšų „Ţalgirio“ arenos valdymui, naudojimui ir 
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koncesijos mokesčiui mokėti. 2010-01-18 sudaryta Pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje 

valdymo ir naudojimo koncesijos sutartis, pagal kurią koncesininkas iki ūkinės veiklos pradţios 

savo lėšomis atliks būtinas investicijas. Kauno miesto savivaldybė nuo ūkinės veikos pradţios 

turės mokėti koncesijos mokestį. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Parengtas kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų techninis projektas; 

 Įgyvendinamų sporto įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo projektų skaičius; 

 Įgyvendinamų švietimo ir ugdymo įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo projektų 

skaičius; 

 Įgyvendinamų sveikatos įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo projektų skaičius; 

 Įgyvendinamų kultūros įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo projektų skaičius; 

 Įgyvendinamų socialinių įstaigų plėtros ir veiklos sąlygų gerinimo projektų skaičius. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus numatytus gatvių rekonstrukcijos ir viešojo transporto plėtros projektus pagerės 

eismo sąlygos, sutrumpės kelionės laikas, pagerės šalia esančių teritorijų pasiekiamumas, 

sumaţės neigiamas transporto poveikis aplinkai. Įgyvendinus eismo saugą gerinančias 

priemones, įrengus gatvių apšvietimą sumaţės eismo įvykių tikimybė, padidės saugumas mieste. 

Išvystyta ir efektyviai funkcionuojanti transporto sistema sudarys prielaidas sėkmingai miesto 

plėtrai. Inţinerinės infrastruktūros ir miesto kapinių plėtra uţtikrins miestui ir gyventojams 

būtinų poreikių tenkinimą. 

Socialinių, švietimo ir ugdymo, kultūros, sveikatos prieţiūros, kūno kultūros ir sporto 

paslaugų įstaigų pastatų atnaujinimas ir plėtra bei šių įstaigų veiklai būtinos įrangos įsigijimas, 

uţtikrins tinkamas šių įstaigų veiklos sąlygas ir sudarys prielaidas teikiamų paslaugų kokybės 

augimui. Viešosios kultūros ir poilsio infrastruktūros plėtra prisidės prie gyventojų poreikių 

tenkinimo, didins Savivaldybės gyvenamosios aplinkos ir turistinį patrauklumą. Visa tai leis 

formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją ir darbo aplinką mieste. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; Savivaldybės 

privatizavimo fondas; Skolintos lėšos; Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių; 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos; Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

kitų fondų paramos lėšos; Kitos lėšos. 

 

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

programa: 

1. PRIORITETAS. KONKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA 

1.2. Tikslas.  Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą 

1.2.1. Uţdavinys. 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. Uţdavinys. Uţtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 

2.2. Tikslas.  Gerinti miesto kultūrinio gyvenimo kokybę 

2.2.1  Uţdavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą 

2.3. Tikslas.  Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę 

2.3.1  Uţdavinys. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

3. PRIORITETAS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS 

3.1. Tikslas.  Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą 

3.1.1. Uţdavinys. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą ir eismo valdymo sistemą 

3.2.  Tikslas.  Atnaujinti ir plėtoti inţinerines sistemas 

3.2.1. Uţdavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas 
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3.2.2. Uţdavinys. Modernizuoti ir plėtoti atliekų šalinimo sistemą 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR civilinis kodeksas; LR transporto kodeksas, 

LR vietos savivaldos įstatymas, LR statybos įstatymas, LR valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 

LRV nutarimu patvirtinti LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, LR ţemės ūkio ministro 

įsakymu patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo bei tikslinimo taisyklės, LR Aplinkos apsaugos įstatymas, LR Biudţeto sandaros 

įstatymas, LR Teritorijų planavimo įstatymas, LR Kelių prieţiūros ir plėtros programos 

finansavimo įstatymas. 

 

 


