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Kauno miesto 2005-2015 m. strateginio plano
korektūros 2008-2015 m. laikotarpiu
2 priedas

Kauno miesto savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plano
rodiklių sistema
Vizija

Rodiklio kodas ir
pavadinimas

a. Gyventojų skaičiaus
metinė kaita

b. Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
c. Kauno miesto
aukštosiose mokyklose
besimokančių studentų
skaičius, tenkantis
10000 gyventojų

Kaunas – universitetinis Baltijos jūros regiono mokslo, žinių ekonomikos ir aukštųjų
technologijų sklaidos miestas, Rytų Europos transporto ir logistikos centras, šalies kultūros
židinys, sporto sostinė ir upių uostas. Kaune gyvena kūrybinga, nuolat besimokanti,
dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomenė. Tai miestas patogus miestiečiams,
patrauklus investuotojams ir svetingas atvykstantiems žmonėms.
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

Procenti- Rodiklio
nis
vertinimas
Rodiklio
Rodiklio Metai Rodiklio
Metai
Metai
pokytis (pagerėjo ↑;
reikšmė
reikšmė
*
reikšmė
(2005/ pablogėjo
2006)
↓)

proc.

Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos
2005
Vyriausybės (Statistikos
departamentas)

-0,9

2006

-0,7

2007*

n.d.

0,2

↑

Lt

Statistikos departamentas 2005

1250

2006

1478

2007*

n.d.

18,24

↑

žm.

Statistikos departamentas,
Kauno aukštosios
2005
mokyklos

1611

2006

1618

2007*

n.d.

0,4

↑

n.d.

2006

n.d.

2007*

n.d.

-

-

n.d.

2006

n.d.

2007*

n.d.

-

-

3

2006

2,3

2007*

n.d.

-23,3

↓

d. Bendrasis vidaus
produktas (BVP),
tūkst. Lt
Tyrimas
2005
tenkantis vienam
gyventojui
e. Šalies BVP dalis,
proc.
Tyrimas
2005
sukurta Kauno mieste
f. Registruotų bedarbių
Statistikos departamentas,
ir darbingo amžiaus
proc.
2005
Kauno darbo birža (KDB)
gyventojų santykis
g. Materialinės
investicijos, tenkančios
vienam gyventojui
h. Tiesioginės užsienio
investicijos, tenkančios
vienam gyventojui
i. Kauno mieste
vykusių tarptautinių
kultūros renginių
skaičius

Lt

Statistikos departamentas 2005

4781

2006

5409

2007*

n.d.

13,1

↑

Lt

Statistikos departamentas 2005

3973

2006

3735

2007*

4,970

-6,0

↓

vnt.

Kauno miesto
savivaldybės
administracijos Kultūros 2005
švietimo departamento
Kultūros skyrius

n.d.

2006

20

2007*

16

-

-
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j. Kauno mieste
vykusių kūno kultūros
ir sporto renginių
(vietinių, nacionalinių,
tarptautinių) skaičius
(vnt.)

vnt.

Kauno miesto
savivaldybės
administracijos Socialinių
2005
reikalų departamento
Kūno kultūros ir sporto
skyrius

k. Dienų skaičius, kai
Aplinkos apsaugos
kietųjų dalelių
vnt.
agentūra prie Aplinkos 2005
koncentracija ore
ministerijos
viršijo leistiną ribinę
vertę
l. Išleistų
nepakankamai išvalytų
tūkst.m³ Statistikos departamentas 2005
nuotekų kiekis
m. Miesto teritorijoje
įrengtų želdynų dalis
nuo visos miesto
teritorijos ploto

proc.

Miesto plėtros
departamentas Aplinkos
apsaugos skyrius

2005

n.d.

2006

n.d.

2007*

2670

-

-

56

2006

54

2007*

n.d.

-

↑

23 054

2006

23 846 2007*

n.d.

-

↓

n.d.

2006

n.d.

-

-

7,02

2007*

Kaunas – antras pagal dydį miestas Lietuvoje, siekiantis įgyti Baltijos regiono mokslo centro vardą. 2006 metais 10 000
gyventojų teko 1618 studentų, besimokančių Kauno aukštosiose mokyklose. Toks studentų ir gyventojų skaičiaus santykis leidžia
Kauną vadinti studentų miestu ir sudaro pradines sąlygas tvariai žinių ekonomikos plėtrai bei aukštųjų technologijų diegimui. Siekiant
pastarųjų tikslų ir plėtojant Kauną, kaip Rytų Europos transporto ir logistikos centrą, būtinos tiesioginės užsienio investicijos. 2006
metais TUI vienam gyventojui sudarė 3 735 litai. Materialinės investicijos, darančios Kauną patogesniu miestiečiams bei rodančios
didėjantį miesto patrauklumą investuotojams, 2006 metais išaugo iki 5 409 litų. Vis dėlto investicijų apimtimi vienam gyventojų
akivaizdžiai atsiliekama nuo Vilniaus ir Klaipėdos miestų.
Augantį miesto patrauklumą patvirtina gyventojų skaičiaus metinės kaitos mažėjimo tendencija. 2006 metais, palyginus su 2005
metais, gyventojų mieste sumažėjo 0,7 proc. (2005 m. – 0,9 proc.). Kauną, siekiantį tapti šalies kultūros židiniu, prie šio tikslo artina
2006 metais 20 mieste įvykusių tarptautinių kultūros renginių. Optimistiškai nuteikia nuolatinis bedarbių skaičiaus mažėjimas.
Ataskaitinių metų pabaigoje Kauno mieste buvo 1600 mažiau bedarbių nei metų pradžioje. Bendras ekonomikos augimas šalyje lėmė
ir darbo užmokesčio didėjimą. Kauno mieste vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2006 metais didėjo 18,2 proc. ir siekė 1478
litus.
* 2007 metų rodiklių reikšmės nerenkamos iš savivaldybės skyrių, kol nepatvirtinta rodiklių sistema ir strateginis planas.
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Srities kodas ir pavadinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas
Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
1.1.1.a. Kaune veikiančių ūkio
subjektų skaičius, tenkantis 1000
gyventojų
1.1.1.b.Tiesioginių užsienio
investicijų, tenkančių vienam
gyventojui, pokytis

I. KOKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA
1.1. Didinti miesto investicinį patrauklumą
1.1.1. Kurti investicijoms palankią verslo aplinką
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt

Statistikos departamentas

30

proc.

Statistikos departamentas

33

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
1.1.2.a. Verslo inkubatorių ir
technologijų parkų skaičius
mieste
1.1.2.b. Ūkio subjektų, įsikūrusių
verslo inkubatoriuose ir
technologijų parkuose, skaičius
1.1.2.c. Kauno universitetų ir
institutų lėšos, gautos vykdant
mokslo užsakymus

2007 m.*

1.1.2. Sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Kauno verslo inkubatoriai, technologijų
parkai

2

vnt.

Kauno verslo inkubatoriai, technologijų
parkai, Plėtros programų valdymo
skyrius

79

tūkst. Lt

Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija

7614

2007 m.*

Tikslo kodas ir pavadinimas
1.2. Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą
Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
1.2.1.a. Turizmo informacijos
centruose apsilankiusių turistų,
lankytojų skaičius
1.2.1.b. Kauno miesto
apgyvendinimo įstaigose suteiktų
nakvynių skaičius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
1.2.2.a. Restauruotų kultūros
paveldo objektų skaičius
1.2.2.b. Apšviestų miesto
paminklų, architektūrinių pastatų
skaičius

Srities kodas ir pavadinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas
Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas

1.2.1. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą
Rodiklio
matas
tūkst.
žm.
tūkst.
vnt.

Informacijos šaltinis

2006 m.

Kauno regionis TIC, TIC prie UAB
"Mūsų odisėja", TIC "Kauno vartai",
Plėtros programų valdymo skyrius

77

Statistikos departamentas

226,9

2007 m.*

1.2.2. Išryškinti ir parodyti miesto kultūrinio paveldo išskirtinumą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Miesto plėtros departamentas, Kultūros
paveldo skyrius

0

vnt.

Miesto ūkio departamentas, Energetikos
skyrius

9

2007 m.*

II. DARNIOS IR VERŽLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS
2.1 Didinti Kauno, kaip švietimo ir mokslo miesto, reikšmę
2.1.1 Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo sistemos kokybę
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

2007 m.*

4

2.1.1.a.Vienam kompiuteriui
tenkantis mokinių skaičius
2.1.1.b. Švietimo ir ugdymo
įstaigų, pritaikytų vaikams su
negalia, skaičius
2.1.1.c. Bendrojo lavinimo
mokyklose II pamainoje
besimokančių moksleivių dalis
nuo visų bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių skaičiaus
2.1.1.d. Bendrojo lavinimo
mokyklose besimokančių
moksleivių skaičius, tenkantis
vienam mokytojui
2.1.1.e. Bendrojo lavinimo
mokyklose besimokančių
moksleivių skaičius

vnt

4,1

žm.

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

14

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius
Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius
Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius
Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

žm.

2.1.1.g. Suaugusiųjų mokyklose
besimokančių moksleivių skaičius
2.1.1.h. Abiturientų, įstojusių į
aukštąsias mokyklas, dalis nuo
visų abiturientų skaičiaus

žm.

proc.

51745

15,1

2438

76

2.1.2 Gerinti aukštojo mokslo studijų kokybę, stiprinti aukštojo
mokslo įstaigų mokslinę-tiriamąją veiklą
Rodiklio
matas

2.1.2.a. Kauno aukštųjų mokyklų
tšk.
mokslo produkcija
2.1.2.b. Kauno universitetų ir
institutų lėšos, uždirbtos
tūkst. Lt
dalyvaujant tarptautinėse mokslo
programose

Tikslo kodas ir pavadinimas

14

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

proc.

Rodiklio kodas ir pavadinimas

17

proc.

2.1.1.f. Gimnazijose
besimokančių moksleivių dalis

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius
Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

vnt

Informacijos šaltinis

2006 m.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija

32926,42

Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija

7834,01

2.2 Gerinti miesto kultūrinio ir sportinio gyvenimo kokybę

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

2.2.1 Plėtoti viešąją kultūros ir sporto infrastruktūrą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2.2.1.a. Kauno mieste renovuotų
kultūros įstaigų skaičius

vnt.

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

2.2.1.b. Kauno miesto kultūros
įstaigų, atnaujinusių ar įsigijusių
materialųjį turtą, skaičius

vnt.

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

n.d.

vnt.

Socialinių reikalų departamentas, Kūno
kultūros ir sporto skyrius

9

Rodiklio kodas ir pavadinimas

2.2.1.c. Kauno mieste atnaujintų
sporto bazių skaičius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
2.2.2.a. Kauno mieste vykusių
vietinių ir nacionalinių kultūros
renginių skaičius

2007 m.*

2006 m.

2007 m.*

2.2.2 Didinti kultūros ir sporto įstaigų paslaugų kokybę ir
prieinamumą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

39

2007 m.*

5

2.2.2.b. Kauno miesto gyventojų,
gavusių tarptautinių ir
nacionalinių kultūros
apdovanojimų, skaičius

Švietimo ir kultūros departamentas,
Švietimo ir kultūros įstaigų veiklos
analizės skyrius

žm.

Socialinių reikalų departamentas, Kūno
2.2.2.c. Sporto mokyklose
vnt.
kultūros ir sporto skyrius
sportuojančių moksleivių skaičius
2.2.2.d. Kauno mieste vykusių
Socialinių reikalų departamentas, Kūno
tarptautinių sporto renginių
vnt.
kultūros ir sporto skyrius
skaičius
2.2.2.e. Kauno mieste vykusių
Socialinių reikalų departamentas, Kūno
šalies ir vietinių sporto renginių
vnt.
kultūros ir sporto skyrius
skaičius
2.2.2.f. Sportininkų, iškovojusių
Socialinių reikalų departamentas, Kūno
prizines vietas tarptautinėse
vnt.
kultūros ir sporto skyrius
varžybose, skaičius
2.2.2.g. Kauno sporto varžybų ir
tūkst.
sveikatingumo renginių dalyvių
Statistikos departamentas
asmenų
skaičius

Tikslo kodas ir pavadinimas

2.3.1.d. Nestacionarių socialinių
įstaigų lankytojų skaičius
2.3.1.e. Kaune veikiančių
stacionarių socialinių įstaigų
skaičius
2.3.1.f. Stacionarių socialinių
įstaigų lankytojų skaičius
2.3.1.g. Socialinėse įmonėse
dirbančių neįgalių asmenų
skaičius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
2.3.2.a. Vidutinė būsimojo
gyvenimo trukmė
2.3.2.b. Užregistruotų visų
susirgimų skaičius Kaune,
tenkantis 1000 suaugusiųjų

533

115

89,6

2.3.1 Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

78/ 450

vnt./tūks
t. Lt

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

4/ 199.5

vnt.

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

7

žm.

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

4952

vnt.

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

3

žm.

Socialinių reikalų departamentas,
Socialinių reikalų skyrius

256

žm.

Darbo birža

286

2.3.1.a. NVO socialinių projektų,
vnt./tūks
iš dalies finansuojamų iš
t. Lt
Savivaldybės biudžeto, skaičius ir
jiems skiriama suma
2.3.1.b. Savivaldybės biudžeto
lėšų suma, skirta viešųjų įstaigų
socialinėms programoms
finansuoti, ir finansuojamų
socialinių programų skaičius
2.3.1.c. Kaune veikiančių
nestacionarių socialinių įstaigų
skaičius

38

2.3 Gerinti miesto gyventojų sveikatą ir socialinę integraciją

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas

5277

2007 m.*

2.3.2 Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos regionų
miestų;
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

m.

Lietuvos sveikatos informacijos centras

72,27

Lietuvos sveikatos informacijos centras

1743,7

vnt.

2007 m.*

6

2.3.2.c. Asmenų,
užsiregistravusiųjų (ne
privačiose) sveikatos priežiūros
įstaigose, skaičius

(žm.)
Sveikatos skyrius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
2.3.3.a. Užregistruotų
nusikalstamų veikų skaičiaus
pokytis
2.3.3.b. Užregistruotų
nusikalstamų veikų, tenkančių
100 000-ių gyventojų, skaičius
2.3.3.c. Gaisrų skaičiaus pokytis
2.3.3.c. Kitų gelbėjimo darbų
skaičiaus pokytis

2.3.3 Užtikrinti saugumą mieste
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

proc.

Statistikos departamentas

15,3

vnt.

Statistikos departamentas

3 009

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.1.1.a. Modernizuotų /
rekonstruotų miesto gatvių ilgis
3.1.1.b. Įrengta / modernizuota
saugaus eismo priemonių
3.1.1.c. Įskaitinių eismo įvykių
skaičiaus pokytis
3.1.1.d. Apšviestų gatvių ilgis

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM

proc.
proc.

Srities kodas ir pavadinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas

3.1.3.a. Vežtų krovinių kiekis
Kauno tarptautiniame upių uoste
3.1.3.b. Lėktuvais skraidintų
krovinių kiekis

Rodiklio kodas ir pavadinimas

15,1

Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

km.

Miesto ūkio departamentas,
Komunalinio ūkio skyrius

150

Miesto ūkio departamentas,
Komunalinio ūkio skyrius

3181

proc.

Statistikos departamentas

11,3

km

Miesto ūkio departamentas, Energetikos
skyrius

777

vnt.

2007 m.*

3.1.2 Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas
Informacijos šaltinis
Miesto plėtros departamentas,
Transporto skyrius
Miesto ūkio departamentas, Aplinkos
apsaugos skyrius

2006 m.

2007 m.*

90922
47

3.1.3. Didinti Kauno, kaip logistikos miesto, patrauklumą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

tūkst. t

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno
tarptautinis upių uostas"

n.d.

tūkst.t

Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“

6862

Tikslo kodas ir pavadinimas
Uždavinio kodas ir
pavadinimas

29,5

3.1 Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą
3.1.1 Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą ir eismo valdymo
sistemą

Rodiklio
matas
3.1.2.a. Viešuoju transportu vežtų tūkst.
keleivių skaičius
žm.
3.1.2.b. Dviračių takų ilgis
km

Rodiklio kodas ir pavadinimas

2007 m.*

III. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS

Rodiklio kodas ir pavadinimas

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

n.d.

2007 m.*

3.2 Atnaujinti ir plėtoti inžinerines sistemas
3.2.1. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

2007 m.*

7

3.2.1.a. Rekonstruotų ir naujų
vandentiekio tinklų ilgis

km.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
vandenys“, Komunalinio ūkio skyrius

n.d.

3.2.1.b. Rekonstruotų ir naujų
nuotekų šalinimo tinklų ilgis

km.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
vandenys“, Komunalinio ūkio skyrius

n.d.

3.2.1.c. Vandentiekio tinklų ilgis,
tenkantis vienam gyventojui

km.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
vandenys“, Komunalinio ūkio skyrius

n.d.

3.2.1.d. Vandens nuostoliai
vantentiekio tinkluose

proc.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
vandenys“, Komunalinio ūkio skyrius

n.d.

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.2.2.a. Išrūšiuotų atliekų kiekis
3.2.2.b. Išrūšiuotų atliekų kiekio
dalis nuo viso atliekų kiekio
3.2.2.c. Bendras atliekų kiekis,
tenkantis vienam gyventojui per
metus

3.2.2. Modernizuoti ir plėtoti atliekų šalinimo sistemą
Rodiklio
matas
tūkst.t
proc.
kg.

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.2.3.a. Rekonstruotų ir naujų
šilumos ūkio tinklų ilgis
3.2.3.b. Šilumos ūkio tinklų ilgis,
tenkantis 1000 gyventojų
3.2.3.c. Šilumos nuostoliai
šilumos tinkluose

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.3.2.a. Dienų skaičius, kai
kietųjų dalelių koncentracija ore
viršijo leistiną ribinę vertę
3.3.2.b. Išmestų teršalų kiekis iš
stacionarių šaltinių
3.3.2.c. Nepakankamai išvalytų
nuotekų kiekis
3.3.2.d. Savivaldybės lėšos,
skirtos aplinkosauginio švietimo
priemonėms įgyvendinti

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
švara“, Komunalinio ūkio skyrius

2007 m.*

5263
4
320

Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

km

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

7,15

km

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

1,05

proc.

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

n.d.

2007 m.*

3.3 Užtikrinti darnią miesto plėtrą

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
3.3.1.a. Parengtų bendrojo,
detaliojo ir specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų ir jų
pakeitimų skaičius
3.3.1.b. Miesto teritorijų, turinčių
patvirtintus detaliuosius planus,
dalis

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
švara“, Komunalinio ūkio skyrius
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno
švara“, Komunalinio ūkio skyrius

2006 m.

3.2.3 Plėtoti energetikos sistemą

Tikslo kodas ir pavadinimas

Rodiklio kodas ir pavadinimas

Informacijos šaltinis

3.3.1 Subalansuotai plėtoti urbanistinę struktūrą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Miesto plėtros departamento
Urbanistikos skyrius

489

proc.

Miesto plėtros departamento
Urbanistikos skyrius

n.d.

2007 m.*

3.3.2. Mažinti miesto taršą ir plėtoti aplinkosauginį švietimą
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Aplinkos apsaugos agentūra prie
Aplinkos ministerijos

54

tūkst. t

Statistikos departamentas

4 679.8

tūkst. m³

Statistikos departamentas

23 846

tūkst. Lt

Miesto plėtros departamentas, Aplinkos
apsaugos skyrius

77,7

2007 m.*
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Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.3.3.a. Želdinių ploto dalis,
tenkanti vienam gyventojui
3.3.3.b. Tvarkomų želdynų plotas

3.3.3 Tausojančiai naudoti ir turtinti gamtos išteklius, puoselėti
gamtovaizdį
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis
Miesto plėtros departamentas, Aplinkos
apsaugos skyrius
Miesto ūkio departamentas,
Komunalinio ūkio skyrius

2

m

m2

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

2006 m.
85,63
1400

3.3.4. Gerinti būstą ir jo aplinką
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

kv. m

Statistikos departamentas

22

3.3.4.b. Pastatytų naujų butų
skaičius

vnt.

Statistikos departamentas

403

3.3.4.c. Atnaujintų miesto
daugiabučių namų skaičius
(dalinai atnaujinti, darbai tęsiami)

vnt

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
prie Aplinkos ministerijos

3

3.3.4.d. Kauno mieste registruotų
daugiabučių namų bendrijų
skaičius

vnt.

VĮ "Registrų centras"

n.d.

Rodiklio kodas ir pavadinimas
3.3.4.a. Gyventojų apsirūpinimas
gyvenamuoju plotu (vienam
gyventojui vidutiniškai tenkantis
naudingasis plotas)

Srities kodas ir pavadinimas
Tikslo kodas ir pavadinimas
Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
4.1.1.a. Kauno m. savivaldybės
veikla patenkintų gyventojų dalis
4.1.1.b. Gyventojų,
pasinaudojusių „vieno langelio“
aptarnavimo tarnybos
paslaugomis, skaičius
4.1.1.c. Įgyvendintų Kauno
miesto savivaldybės kovos su
korupcija programos priemonių
dalis nuo visų priemonių
skaičiaus
4.1.1.d. Kauno miesto
savivaldybės įsisavintų ES
struktūrinių ir kitų fondų
finansinės paramos lėšų suma

2007 m.*

2007 m.*

IV. MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
4.1 Didinti miesto valdymo efektyvumą
4.1.1 Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų
skaidrumą, siekiant į rezultatus orientuoto miesto valdymo
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

proc.

Tyrimas

n.d.

Žm.

Priimamasis

55724

proc.

Vidaus audito skyrius

62

tūkst. Lt.

Apskaitos skyrius

5050

2007 m.*
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4.1.1.e. vienam KMSA
tūkst. Lt.
darbuotojui tenkanti Savivaldybės
biudžeto lėšų suma
4.1.1.e. Savivaldybės valstybės
tarnautojų, dalyvavusių
žm.
kvalifikacijos kėlimo programose,
skaičius
4.1.1.f. Savivaldybės darbuotojų,
turinčių ECDL sertifikatą, dalis
proc.
nuo bendro darbuotojų skaičiaus
4.1.1.g. Savivaldybės valstybės
tarnautojų, kuriems buvo suteikta
aukštesnė kvalifikacinė klasė,
skaičius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
4.1.2.a. Savivaldybės finansuotų
bendruomenių iniciatyvų skaičius
4.1.2.b. Suorganizuotų viešų
gyventojų apklausų skaičius

Uždavinio kodas ir
pavadinimas
Rodiklio kodas ir pavadinimas
4.1.3.a. Kauno miesto
savivaldybės pasirašytų
bendradarbiavimo sutarčių
skaičius
4.1.3.b. Tarptautinių organizacijų,
kurių narė yra (veikloje
dalyvauja) KMSA, skaičius (vnt.)
4.1.3.c. Vykdomų bendrų su
partneriais iš kitų miestų bei
regionų projektų, kuriuose
dalyvauja Kauno miesto
savivaldybė, skaičius

žm.

4.1.4.a. Svetainės www.kaunas.lt
lankytojų skaičius.
4.1.4.b. Teikiamų elektroninių
(III ir IV lygio) viešųjų paslaugų
skaičius

695

Personalo skyrius

180

Personalo skyrius

58

Personalo skyrius

160

4.1.2 Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Kauno miesto seniūnijos

279

vnt.

Kauno miesto seniūnijos

23

2007 m.*

4.1.3 Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis,
miestais ir regionais
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Bendrųjų reikalų departamentas,
Dokumentų skyrius

1

vnt.

Užsienio ryšių skyrius

4

vnt.

Užsienio ryšių skyrius, Plėtros programų
valdymo skyrius, Bendrųjų reikalų
departamentas

4

Uždavinio kodas ir
pavadinimas

Rodiklio kodas ir pavadinimas

Finansų skyrius, Personalo skyrius

2007 m.*

4.1.4 Siekti, kad Kaunas taptų e-miestu
Rodiklio
matas

Informacijos šaltinis

2006 m.

vnt.

Bendrųjų reikalų departamentas,
Informacinių technologijų skaičius

432727

vnt.

Bendrųjų reikalų departamentas,
Informacinių technologijų skaičius

0

2007 m.*

* 2007 metų rodiklių reikšmės nerenkamos iš savivaldybės skyrių, kol nepatvirtinta rodiklių sistema ir strateginis
planas.
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Naujai įtrauktų arba koreguotų rodiklių trumpas paaiškinimas
Rodiklių sistema dalinai koreguota, siekiant optimizuoti Kauno miesto strateginio plano įgyvendinimo
priežiūrą. Nauji rodikliai pasirinkti vadovaujantis duomenų prieinamumo ir relevantiškumo principais.
Siūlomi pakeitimai leis objektyviau ir paprasčiau įvertinti pažangą, įgyvendinant užsibrėžtus
uždavinius.
"f. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis". Šis plačiai naudojamas ir nuolatos
atnaujinamas rodiklis leidžia tinkamai įvertinti situaciją darbo rinkoje ir padeda nustatyti bendrą miesto
ekonominę būklę.
"k. Dienų skaičius, kai kietųjų dalelių koncentracija ore viršijo leistiną ribinę vertę". Šis rodiklis leidžia
įvertinti oro kokybę mieste. Pagrindiniai kietųjų dalelių šaltiniai miestuose yra pramonės, energetikos
įmonių išmetimai, individualių namų šildymas bei transporto keliama tarša.
"l. Išleistų nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis". Šis Statistikos departamento rodiklis leidžia įvertinti
miesto daromą poveikį paviršiniams vandenims.
“1.1.1.b. Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, pokytis”. Šis Statistikos
departamento teikiamas ir nuolatos atnaujinamas rodiklis leis tinkamai įvertini progresą, kuriant
investicijoms palankią verslo aplinką.
„1.1.2.c. Kauno universitetų ir institutų lėšos, gautos vykdant mokslo užsakymus“. Šis LR Švietimo ir
mokslo ministerijos kasmet pateikiamas mokslo ir verslo partnerystės rodiklis leidžia įvertinti žinių
ekonomikos plėtros tempus.
„1.2.1.a. Turizmo informacijos centrų lankytojų skaičius per metus“. Rodiklio apimtis padidinta, šalia
Kauno regiono TIC įtraukiant privačius „Mūsų odisėjos“ ir „Kauno vartų“ turizmo informacijos centrus.
Tais leis tiksliau įvertinti pažangą, plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą.
"1.2.1.c. Kauno miesto apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius". Šis papildomas rodiklis
padeda tiksliau nustatyti, kaip plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą išnaudojamas miesto turizmo
potencialas.
„2.1.2.a. Kauno aukštųjų mokyklų mokslo produkcija, 2.1.2.b. Kauno universitetų ir institutų lėšos,
uždirbtos dalyvaujant tarptautinėse mokslo programose“. Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja
susijusi veikla kiekvienais metais vertinama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. ISAK-685 „Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslinės
produkcijos vertinimo“ nuostatomis. Šie rodikliai apima mokslinių publikacijų, užregistruotų patentų,
dalyvavimo tarptautinėse programose ir kitus duomenis; dėl to jų naudojimas leidžia daryti išvadas
apie aukštojo mokslo studijų kokybę bei aukštojo mokslo įstaigų mokslinę – tiriamąją veiklą.
2006 metais mokslo produkciją kūrė šios Kauno aukštosios mokyklos: Vytauto Didžiojo universitetas,
Kauno technologijos universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas,
Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos veterinarijos akademija, Kauno kolegija, Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos kolegija, Stasio Šalkauskio kolegija.
Tais pačiais metais vykdydami mokslo užsakymus ir dalyvaudami tarptautinėse mokslo programose
lėšų uždirbo šie universitetais mokyklos ir institutai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno
technologijos
universitetas,
Kauno
medicinos
universitetas,
Lietuvos
žemės
ūkio
universitetas,Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas,
Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas, Kauno technologijos universiteto
Architektūros ir statybos institutas, Kauno technologijos universiteto Maisto institutas, Kauno
medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Kauno medicinos universiteto
Kardiologijos institutas, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės institutas, Lietuvos kūno kultūros akademija.
„2.2.1.a. Kauno mieste renovuotų kultūros įstaigų skaičius, 2.2.1.b. Kauno miesto kultūros įstaigų,
atnaujinusių ar įsigijusių materialųjį turtą, skaičius“. Šie naujai įtraukti rodikliai parodo, kaip plėtojama
viešoji kultūros infrastruktūra.
"2.2.2.f. Sportininkų, iškovojusių prizines vietas tarptautinėse varžybose, skaičius, 2.2.2.k. Sporto
varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius". Šie papildomi rodikliai leis objektyviau įvertinti
ilgalaikę aukštos sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo naudą.
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"3.2.1.d. Vandens nuostoliai vantentiekio tinkluose, 3.2.3.c. Šilumos nuostoliai šilumos tinkluose". Šie
rodikliai padės nustatyti realią miesto inžinerinės ir energetinės infrastruktūros būklę.
"3.3.1.b. Miesto teritorijų, turinčių patvirtintus detaliuosius planus, dalis". Vertingas rodiklis, parodantis
kaip sudaromos sąlygos miesto urbanistinės struktūros plėtotei.
„4.1.4.b. Teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų skaičius“. Šis rodiklis padeda įvertinti Kauno kaip emiesto plėtros tempus.

