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Biudţetiniai metai 2013-2015 ieji metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 
Kauno miesto savivaldybės administracija 

Kodas 

(-ai) 
188764867 

Vykdytojas (-ai) 

Miesto tvarkymo skyrius 

Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

Statybos skyrius 

Energetikos skyrius 

Bendrasis skyrius 

Viešosios tvarkos tarnyba 

Kultūros paveldo skyrius 

Aplinkos apsaugos skyrius 

 

Programos  

pavadinimas 
Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa Kodas 5 

 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Programa siekiama didinti miesto patrauklumą, sukuriant jaukią ir švarią 

miesto aplinką, priţiūrint ir tvarkant miesto viešąsias teritorijas. Plėtojant 

miesto urbanistinę visumą, atsiţvelgiama į gamtos ir Kauno mieste 

išlikusių kultūros paveldo objektų autentiškumo, architektūros vertybių 

išsaugojimą, atkūrimą ir tausojantį naudojimą. Siekiama sumaţinti 

uţterštumą mieste ir uţtikrinti piliečių saugumą. Priţiūrima, tausojama ir 

ekologiška aplinka sukuria estetiško miesto įvaizdį. 

Programa skirta Kauno miesto aplinkosaugos politikai (1999 m. spalio 21 

d. Nr. 133)  įgyvendinti. Politikos tikslas – uţtikrinti miesto gyventojams 

sveiką aplinką, skatinant darnią ekonomikos ir visuomenės plėtrą, 

gerinant aplinkos kokybę, saugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius. 

Programa, kaip šios politikos realizavimo instrumentas, vykdoma 

pagrindinėmis kryptimis: Aplinkosaugos kriterijų taikymas valdant ir 

planuojant miestą; Miesto aplinkos kokybės išsaugojimas ir gerinimas; 

Miesto gamtinės įvairovės apsauga; Gamtos išteklių racionalus 

naudojimas; Atliekų tvarkymas; Visuomenės aplinkosauginis švietimas 

(ugdymas, mokymas, informavimas), siekiant atsakomybės uţ aplinkos 

išsaugojimą. 

Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – 

savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas; 

kraštovaizdţio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų 

saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių 

ţeldynų, ţeldynų apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, 

apskaitos, atskirų ţeldynų ţemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į 

Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena; savivaldybėms 
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priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo 

įgyvendinimas; adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės 

teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų 

pavadinimų, pastatų, gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimas ir 

keitimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

organizavimas; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių 

ţaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir 

eksploatavimas; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių prieţiūra, 

tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; dalyvavimas, 

bendradarbiavimas uţtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant 

nusikaltimų prevencijos programas; sanitarijos ir higienos taisyklių 

tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos 

viešosiose vietose uţtikrinimas; ritualinių paslaugų teikimo uţtikrinimas 

ir kapinių prieţiūros organizavimas. 

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: 

Gerinti miesto aplinkos kokybę  Kodas 3 

Programos tikslas 
Plėtoti sveiką ir ţalią, tvarkingą ir saugų miestą, 

išsaugoti miesto kultūros paveldo savitumą 
Kodas 5.1 

Tikslo aprašymas:  

Siekiant uţtikrinti tinkamą miesto gatvių tinklo ir susijusios infrastruktūros būklę 

kiekvienais metais vykdomi gatvių, pėsčiųjų perėjų, tiltų ir viadukų, apšvietimo tinklų prieţiūros 

ir remonto darbai, priţiūrimos ir diegiamos eismo saugą didinančios priemonės. Vykdant 

programą priţiūrimos miesto viešosios teritorijos (ţaliųjų plotų prieţiūra, sanitarija, 

apţeldinimas, paplūdimių prieţiūra, kapinių tvarkymas), vykdoma saugios miesto aplinkos 

plėtra, kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir prieţiūra, miestas puošiamas švenčių metu. 

Įgyvendinant šį tikslą bus pagerinta miesto aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos 

ištekliai, sumaţinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Tikslu numatoma vykdyti aplinkos 

išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo ir kt. priemones. Taip pat 

tikslu numatyta įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus uţterštų teritorijų 

valymo projektus. 

Rezultato (tikslo) vertinimo kriterijai: 

 Viešųjų erdvių tvarkymui ir prieţiūrai skiriama lėšų (tūkst. Lt) / 1 ha aptarnaujamo ploto; 

 Įgyvendinamų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius; 

 Įgyvendinamų kultūros paveldo priemonių / projektų skaičius. 

Uţdavinys   
Miesto viešųjų erdvių ir objektų prieţiūra ir 

tvarkymas 
Kodas  5.1.1 

Kauno miesto savivaldybės uţsakymais atliekamas gatvių paprastasis remontas, taip pat 

greideriuojamos gatvės be pagerintos dangos. Atliekamas įvaţiuojamųjų kelių į gyvenamuosius 

kvartalus ir švietimo įstaigas remontas. Vykdoma Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimo ir remonto 

programa, kuria skiriamos lėšos gatvių šaligatvių atstatymui ir remontui. Ţiemos sezono metu 

barstomos gatvės, įkalnės, šaligatviai, laiptai ir poţeminių perėjų laiptai. Vykdoma viadukų, 

tiltų, poţeminių perėjų, per gatves ir įvaţiavimus įrengtų pralaidų, drenaţinių griovių prieţiūra ir 

remontas. Uţtikrinant saugų eismą priţiūrimi esami ir įrengiami nauji kelio ţenklai, vykdomas 
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miesto gatvių ir pėsčiųjų perėjų ţenklinamas. Vykdoma gatvių apšvietimo elektros tinklų, 

stacionarios prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos paţeidimo sistemos Taikos pr.–

Pašilės g. sankryţoje bei eismo reguliavimo priemonių, šviesoforų postų Kauno mieste prieţiūra, 

eksploatacija ir remontas. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais Vietinės rinkliavos uţ naudojimąsi 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatais, VšĮ  ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ 

organizuoja ir renka vietinę rinkliavą, rūpinasi rinkliavos surinkimo infrastruktūrinės aplinkos 

materialinės dalies funkcionavimu. Savivaldybės įmonė ,,Kapinių prieţiūra“ vykdo miesto 

kapinių tvarkymą, aprūpinimą vandeniu, elektra, esamų tinklų, tvorų, kelių, takų, ţeldinių 

prieţiūrą, kapinių apsaugą ir švaros jose uţtikrinimą, ritualinių paslaugų teikimą, ţemės sklypo 

paruošimą laidoti, neatpaţintų ir vienišų mirusiųjų perveţimą bei saugojimą. Pagal pasirašytas 

paslaugų teikimo sutartis AB ,,Kauno tiltai“ vykdo S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijos 

prieţiūrą, UAB ,,Nuaras“ atlieka beglobių gyvūnų gaudymo, surinkimo iš gyventojų, jų 

karantinavimo, eutanazijos ir globos paslaugas, UAB ,,Lagna“ atlieka paplūdimių prieţiūrą ir 

eksploataciją. 

Organizuojamas ir koordinuojamas LR Vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo 

naudojimo teritorijų valymas ir prieţiūra. Miesto tvarkymo skyriaus uţsakymais mieste 

šienaujami ţalieji miesto plotai, Laisvės alėjoje ir kitose miesto svečių lankomose vietose 

įrengiami ir priţiūrimi gėlynai, karpomi ir priţiūrimi krūmai ir gyvatvorės, nupjaunami ir 

pašalinami avariniai medţiai, vietoj išpjautų senų ar avarinių medţių atsodinami nauji. Kasmet 

pavasarį ir rudenį organizuojamos talkos, kuriose dirbantys miesto gyventojai aprūpinami 

šiukšlių maišais, pirštinėmis ir kitu inventoriumi. Naujiesiems metams girliandomis puošiamas 

miestas,  kiekvienais metais mieste prieš Kalėdas-Naujametines šventes atveţamos ir pastatomos 

kelios didelės eglės.  

Vykdomi kiti einamieji darbai – lėšos naudojamos įvairiems nenumatytiems paprastojo 

remonto darbams, gatvių pavadinimų lentelių gamybai bei pakabinimui, informacinių stendų 

įrengimui ir pan. Taip pat vykdomas bešeimininkių statinių nukėlimas, sunaikinimas arba 

pergabenimas į bešeimininkių statinių saugojimo aikštelę, atlyginama ţala automobilių 

savininkams, dėl automobilių apgadinimo patekus į duobes gatvėse. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Eksploatuojamų šviesoforų skaičius; 

 Lėšos, surenkamos uţ automobilių stovėjimą Kauno mieste, (mln. Lt); 

 Eksploatuojamų miesto gatvių apšvietimo tinklų ilgis, (km); 

 Remontuojamų gatvių (gatvių atkarpų) ilgis, (km); 

 Remontuojamų tiltų ir viaduku skaičius; 

 Suremontuotų įvaţiuojamųjų kelių plotas, (tūkst. m
2
); 

 Ţiemos sezono metu barstomos miesto susisiekimo infrastruktūros plotas, (ha); 

 Įrengtų ar suremontuotų pėsčiųjų takų (šaligatvių) plotas, (tūkst. m
2
); 

 Tvarkomos ir valomos miesto teritorijos plotas, (ha); 

 Eksploatuojamų viešųjų tualetų skaičius; 

 Priţiūrimų (šienaujamų) ţeldynų plotas, (ha); 

 Priţiūrimų ir tvarkomų paplūdimių skaičius; 

 Priţiūrimų ir tvarkomų kapinių skaičius. 

Uţdavinys   Saugaus miesto priemonių įgyvendinimas Kodas  5.1.2 

Siekiant padidinti gyventojų saugumą, numatoma plėtoti ir priţiūrėti vaizdo stebėjimo 

kamerų tinklą, tęsti bendruomenės telkimą nusikalstamumo prevencijai, vykdyti priemones 

,,Bendruomenės svarba uţtikrinant viešąją tvarką ir saugumą Kauno mieste“. Siekiant uţtikrinti 

greitesnį policijos reagavimą į nusikalstamą veiklą, numatoma toliau nuomoti elektronines 

transporto priemones „Segway“, tęsti pradėtą neįgaliųjų integravimo į visuomenę programą, 

pagal kurią neįgalieji stebi vaizdo kamerų mieste fiksuojamus vaizdus. 
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Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Eksploatuojamų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius; 

 Vykdytų nusikalstamumo prevencijos priemonių skaičius. 

Uţdavinys   
Miesto kultūros paveldo objektų išsaugojimas, 

prieţiūra ir pritaikymas visuomenės poreikiams 
Kodas  5.1.3 

Uţdaviniu numatoma parengti Kauno mieste esančių Eigulių, Jiesios, Veršvų, Aukštųjų 

Šančių piliakalnių sutvarkymo bei pritaikymo turizmui projektus ir atlikti darbus. Taip pat 

numatoma parengti projektinius pasiūlymus karių kapų A. Juozapavičiaus pr. sutvarkymui, 

atstatyti Lietuvos savanorių karių kryţius Panemunės kapinėse, parengti projektą paminklo 

Aleksoto savanoriams kariams Aleksoto neveikiančiose kapinėse atstatymui, atlikti tyrimus, 

parengti projektinius pasiūlymus, projektus bei atlikti darbus Kauno tvirtovės VI-tame forte,  

sutvarkyti Kauno senąsias kapines, vykdyti Kauno pilies tvarkybą. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius; 

 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertinimų skaičius; 

 Įrengtų paminklų ir memorialinių lentų skaičius; 

 Kultūros paveldo teritorijoje tvarkomų objektų skaičius. 

Uţdavinys   Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas Kodas  5.1.4 

Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą 

numatoma vykdyti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros, aplinkos stebėsenos, atliekų prevencijos ir aplinkos atkūrimo, visuomenės švietimo ir 

mokymo aplinkosaugos klausimais, ţeldynų ir ţeldinių apsaugos, tvarkymo ir būklės stebėsenos, 

ţeldynų kūrimo, ţeldinių veisimo ir inventorizacijos priemones. 

Siekiant išvengti (sumaţinti) neigiamo poveikio aplinkai, reikalingos lėšos aplinkos teršimo 

šaltiniams pašalinti, t. y. atliekoms surinkti ir pašalinti iš Savivaldybei priskirtų tvarkyti 

teritorijų, atliekų tvarkymo sistemai plėtoti ir uţterštoms teritorijoms valyti, pavojingoms 

(gyvsidabrio ir kt.) ir kitoms atliekoms utilizuoti, rastų nenustatytų pavojingų cheminių 

medţiagų tyrimams atlikti, sorbuojančių priemonių, skirtų įvykusių incidentų metu 

išsiliejusiems į aplinką naftos produktams likviduoti, įsigijimui. 

Uţdaviniu taip pat numatoma vykdyti Kauno miesto vandens telkinių pakrančių (apsaugos 

juostų) tvarkymą, Dviračių takų prieţiūros, remonto ir įrengimo programos 2012-2013 m. 

įgyvendinimą, Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimą, Kauno miesto 

parkų, miško parkų, skverų tvarkymą, Sosnovskio barščių naikinimą, konteinerių aikštelių 

išdėstymo schemos koregavimą, specifinių atliekų surinkimo plėtrą, nesankcionuotų sąvartynų 

tvarkymą, Kauno miesto aplinkos kokybės stebėseną (oras, vanduo, maudyklos), Kauno mieste 

esančių tvenkinių ir kūdrų valymą, aplinkosaugos švietimo projektų rėmimą, aplinkosauginių 

renginių, akcijų, talkų, konkursų organizavimą, miškotvarkos projektų įgyvendinimą, ţeldinių 

rekonstrukcijos projektų įgyvendinimą, kaštonų išsaugojimo programos įgyvendinimą. 

Siekiant pagerinti aplinkos būklę ir uţtikrinti sveikesnę aplinką gyventojams, vykdomi 

uţterštų teritorijų tvarkymo darbai. Rengiami ir įgyvendinami projektai pagal ES paramos 

priemonę „Praeityje uţterštų teritorijų tvarkymas”, kuria remiamas praeityje uţterštų teritorijų 

išvalymas nuo aplinkai pavojingų medţiagų, nenaudojamų gręţinių likvidavimas, apleistų 

pastatų ir kitų aplinką ţalojančių objektų likvidavimas. 

Produkto (uţdavinio) vertinimo kriterijai: 
 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius; 

 Suorganizuotų sezoninių talkų skaičius. 
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Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programos priemones padidės miesto viešų erdvių patrauklumas ir saugumas, 

bus sudarytos sąlygos saugesniam transporto ir pėsčiųjų eismui, mieste bus uţtikrinta švara ir 

tvarka. Visa tai prisidės prie pilnavertės, sveikos ir harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio 

aplinkos formavimo mieste. 

Programa leis uţtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą, gamtosaugos objektų prieţiūrą ir plėtrą, 

bus likviduojami taršos ţidiniai, kompensuota aplinkai padaryta ţala, priţiūrima, saugojama ir 

puoselėjama gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti visuomenė. 

 

Planuojami programos finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudţetas; Savivaldybės 

privatizavimo fondas; Skolintos lėšos; Kelių prieţiūros ir plėtros programos 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 

1.2.2. Uţdavinys. Išryškinti ir parodyti miesto kultūros paveldo išskirtinumą 

2. PRIORITETAS. DARNIOS IR VERŢLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 

2.4. Tikslas.  Gerinti miesto gyventojams teikiamas sveikatos prieţiūros paslaugas ir 

socialinę integraciją 

2.4.3. Uţdavinys. Uţtikrinti saugumą mieste 

3. PRIORITETAS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS 

3.3.  Tikslas.  Uţtikrinti darnią miesto plėtrą 

3.3.2. Uţdavinys. Maţinti miesto taršą 

3.3.3. Uţdavinys. Tausojančiai naudoti ir turtinti gamtos išteklius, puoselėti gamtinę aplinką 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: LR transporto kodeksas, LR vietos savivaldos 

įstatymas, LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, LR aplinkos apsaugos 

įstatymas, LR teritorijų planavimo įstatymas, LR saugomų teritorijų įstatymas, LR statybos 

įstatymas, LR ţemės įstatymas, Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti 

Susisiekimo ministerijos 1997-04-28 įsakymu Nr. 150, Kauno miesto šviesoforų postų techninės 

prieţiūros ir gedimų likvidavimo 2005-04-01 sutartis Nr. 1085, Paslaugų teikimo 2007 04 06 

sutartis Nr. 200; LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas; 

LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei 

Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“, LR ţeldynų įstatymas, LR atliekų tvarkymo 

įstatymas, LR aplinkos oro apsaugos įstatymas. 

 


