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ĮVADAS 

Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 

m. birţelio 16 d. sprendimu Nr. T-310. 2008 m. buvo atlikta šio plano korekcija 20082015 m. laikotarpiui 

(patvirtinta Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. T-355). Pasikeitus socialinei ir 

ekonominei situacijai mieste, 2009 m. atsirado poreikis dar kartą atnaujinti strateginį planą, todėl Kauno miesto 

savivaldybė inicijavo projekto „Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio 2005-2015 m. strateginio plano ir 

2010-2012 m. strateginio veiklos plano atnaujinimas" (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-21-009) teikimą 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. 

Įgyvendinant minėtą projektą buvo atnaujintas Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas bei 

parengtos įvairių sričių sektorinės studijos, strategijos ir strateginiai planai: Kauno miesto įvaizdţio strategija; 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos elektroninės erdvės strateginis planas; Ilgalaikė Kauno miesto viešojo 

transporto plėtros strategija; Kauno miesto daugiabučių ir mokamų automobilių stovėjimo aikštelių studija; 

Intelektinių išteklių plataus įsitraukimo į miesto socialinio -ekonominio vystymosi procesus strategija; 

„Kaunas - darnus ir besimokantis miestas" strategija; Kauno miesto 2010-2012 m. strateginis veiklos planas. 

Minėtų sektorinių studijų ir strategijų rezultatai priemonių lygmenyje integruoti atnaujintame Kauno miesto 

2005-2015 metų strateginiame plane. 

Kauno miesto 2005-2015 metų strateginio plano tikslas - remiantis išskirtais privalumais ir trūkumais 

nustatyti savivaldybės vaidmenį šalies ir tarptautiniame kontekste, suformuluoti plėtros perspektyvas, siekiant 

nukreipti viešąsias ir privačias investicijas į didţiausią naudą duodančias priemones savivaldybėje ir uţ jos 

ribų. Viena iš esminių prieţasčių, lemiančių strateginio plano poreikį - efektyvus turimų išteklių arba 

planuojamų gauti lėšų panaudojimas. 

Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo 

dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji miesto plėtros strategija ir priemonės jai įgyvendinti. Planas nustato 

plėtros prioritetus, tikslus, priemones šiai strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapus ir preliminarius 

finansavimo poreikius. 

Atnaujintas strateginis planas yra skirtas miesto politikams, Savivaldybės administracijai ir jai 

pavaldţioms įstaigoms bei įmonėms, investuotojams, verslo, akademinei, kultūrinei bendruomenėms, kitoms 

interesų grupėms, miesto gyventojams ir miesto svečiams. Strateginio plano atnaujinimą koordinavo Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Europos Sąjungos paramos ir strategijos skyrius, atnaujinimą vykdė - 

UAB „EIP Kaunas". Rengiant strateginio plano atnaujinimą dirbo 13 darbo grupių: Aplinkosaugos; Meno ir 

kultūros; Miesto tvarkymo ir statinių prieţiūros; Energetikos ir inţinerinės infrastruktūros; E.miesto ir 

e.demokratijos; Sveikatos ir socialinės apsaugos; Miesto valdymo ir bendruomenių; Kauno miesto 

savivaldybės švietimo taryba; Ilgalaikės Kauno miesto viešojo transporto plėtros strategijos parengimo; Kauno 

miesto daugiabučių ir mokamų automobilių stovėjimo aikštelių studijos parengimo; Įvaizdţio ir turizmo; 

Verslo, ekonomikos ir investicijų; Urbanistikos, architektūros ir kultūros paveldo. Šių šalių vaidmuo ir 

funkcijos plano atnaujinimo procese skirtingi: Savivaldybė organizavo ir koordinavo plano rengimą, darbo 

grupės teikė savo pasiūlymus, idėjas ir poţiūrius Savivaldybei ir plano rengėjams, strateginio plano rengėjai - 

rengė plano atnaujinimą, atsiţvelgdami į Savivaldybės ir darbo grupių siūlymus. 

Strateginis planas atnaujintas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birţelio 6 d. 

nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika (nauja redakcija nuo 2010.09.01), Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 patvirtinta Regionų plėtros 

planų rengimo metodika, Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 

strategija ir veiksmų programomis, kitais dokumentais bei teisės aktais. 
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Atnaujinant Kauno miesto 2005-2015 metų strateginį planą buvo vadovautasi šiais principais: 

viešumas, partnerystė, bendruomenės įtraukimas; diskusija pagrįstas bendradarbiavimas ir kompromiso 

paieškos; uţdavinių aiškumas, apibrėţtumas ir pagrįstumas; priemonių realumas ir įgyvendinamumas; 

mokymasis iš geros praktikos pavyzdţių Lietuvoje ir uţsienyje; suderinamumas su Lietuvos nacionalinėmis ir 

Europos Sąjungos plėtros strategijomis; dėmesys plano įgyvendinimui; strateginio planavimo proceso 

tęstinumas ir lankstumas. 
 

 

I. KAUNO MIESTO ESAMOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS 

ANALIZĖS METODIKA 

Apţvalga atlikta pasitelkiant dokumentinių tyrimų metodą, apimantį oficialiai pasiekiamus antrinės 

informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų bazes, antrinės informacijos teikimo paslaugas ir kitą 

išorinę informaciją apie analizuojamus sektorius. 

Pagrindiniai naudoti antrinės informacijos šaltiniai: 

• Oficialūs statistinės informacijos šaltiniai: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat"; 

• Specializuotų oficialių Lietuvos institucijų informacija ir duomenys: LR švietimo ir mokslo 

ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos statistikos duomenų bazė, Kūno kultūros ir 

sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros paveldo departamentas prie 

Kultūros ministerijos, Lietuvos darbo birţa prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos, Registrų centras, Saugomų teritorijų 

valstybės kadastras, Turizmo informacijos centras; 

• Kauno miesto savivaldybės informacija ir dokumentai, tarp jų pagrindiniai: Kauno m. bendrasis 

planas iki 2013 m., Kauno miesto savivaldybės 2008-2010 m. strateginis veiklos planas; 

• Institucijų  teikiančių  paslaugas   asmenims   informacija,   VASAB   tyrimai   ir 

informacija. 
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II. KAUNO MIESTO ESAMOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS 

ANALIZĖ 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTĄ 

 

Kaunas - antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, svarbus pramonės, transporto, mokslo ir kultūros 

centras. Savivaldybė yra viena iš aštuonių, sudarančių Kauno apskritį. Gera geografinė padėtis, puikūs 

magistraliniai keliai (Vilnius-Kaunas, automagistralė Kaunas-Klaipėda, transporto koridorius Via Baltica, 

sudarantis palankias susisiekimo sąlygas su vakarų, bei rytų Europa, Skandinavijos šalimis), vystoma vandens 

transporto, Kauno oro uosto infrastruktūra, projektuojamas Europinės vėţės geleţinkelis, viešieji logistikos 

centrai, daugiaryšio transporto terminalas, didėjanti per regioną einančių tarptautinių transporto koridorių 

reikšmė - visa tai formuoja Kauną kaip stambų šalies transporto ir logistikos centrą. 

Kaunas išsidėstęs dviejų didţiausių Lietuvos upių - Nemuno ir Neries slėnių ir prieslėnių teritorijose. 

Gerai suplanuotas gatvių tinklas, parkai, skverai, Panemunės mikrorajonas, Paţaislio vienuolyno kompleksas, 

Kauno marių regioninis parkas - vieni puikiausių Kauno bruoţų. 

Pagal savo geografinę padėtį Kaunas yra trijų regionų kryţkelėje: Šiaurės Europos, Vidurio Europos ir 

Rytų Europos. Kauno miestas yra atviras, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, todėl atliekant analizę 

atsiţvelgiama ne tik į Kauno padėtį tarp kitų Lietuvos miestų, bet apţvelgiama ir Kauno padėtis tarptautiniame 

kontekste. Kadangi Kaunas yra antras pagal dydį Lietuvos miestas, jis lyginamas su uţsienio valstybių 

antraisiais pagal dydį miestais. Pagal geografinę padėtį, politinę, ekonominę situaciją artimiausi Kaunui 

uţsienio miestai yra kitų Baltijos šalių miestai - Tartu ir Daugpilis, šiai miestų grupei taip pat gali būti 

priskiriamas ir Lenkijos miestas Lodzė. Todėl atliekant tarptautinę analizę šiems miestams skiriamas 

didţiausias dėmesys. 

Pagal VASAB (angl. Visions and Strategies around the Baltic Sea) klasifikaciją, Baltijos regiono 

miestai skirstomi į 5-ių lygių rangus: Europinio rango miestai, Baltijos regiono rango miestai, nacionalinio 

rango miestai, regioninio rango miestai ir kiti maţesni miestai (ţr. 1.1 lentelę). Kaunas, kartu su Tartu ir Lodze, 

šioje klasifikacijoje yra priskiriami nacionalinio rango miestų kategorijai. 
 

1.1 lentelė. Baltijos juros regiono miestų klasifikacija pagal VASAB, 2010 m. 
 

RANGAS MIESTAI 

Europinio rango miestai (10) Berlynas, Hamburgas, Helsinkis, Kopenhaga, Minskas, Oslo, Ryga, St. 

Peterburgas, Stokholmas, Varšuva 

Baltijos regiono rango miestai 

(20) 

Talinas, Liepoja, Klaipėda, Gdanskas, Liubekas, Kylis, Rostokas, Štetinas, 

Norčepingas, Geteburgas, Arhus, Kaliningradas, Turku, Lulea, Oulu, Vaasa, 

Vilnius, Malmė, Linčepingas 

Nacionalinio rango miestai (20) Gomelis, Gardinas, Brestas, Odense, Trehansbyen, Aalborgas, Esbjergas, Tartu, 

Tampere, Kuopio, Kaunas, Lodzė, Krokuva, Vroclavas, Poznanė, Murmanskas, 

Petrozavodskas 

Regioninio rango miestai (97) Alytus, Marijampolė, Maţeikiai, Panevėţys, Šiauliai, Utena ir dar 91 miestas 

Šaltinis: Vilniaus ir Kauno dvimiesčio svetainė internete (http://www.vilnius.lt/dipolis) 

Kaunui papildomas galimybes išplėsti metropolinę zoną atveria palankus dviejų didţiausių Lietuvos 

miestų Vilniaus ir Kauno geografinis išsidėstymas. Vilnius - šalies sostinė, o Kaunas yra svarbioje 

šiaurės-pietų ir vakarų-rytų sankirtoje. Šie Lietuvos miestai, nutolę vienas nuo kito 100 

http://www.vilnius.lt/dipolis
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Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) duomenys (Duomenų atnaujinimo data 2011.01.03) 

EE - Estija, FI - Suomija, PL - Lenkija, SK - Slovakija, LT - Lietuva, DE - Vokietija, SE - Švedija, HU Vengrija, LV 

- Latvija, CZ - Čekija, NO - Norvegija, DK - Danija, TR - Turkija. 

km atstumu, ir sudaro Lietuvos urbanistinio stuburo pagrindą. Siekiant išnaudoti urbanistinio junginio 

potencialą yra pradėtas vykdyti Vilniaus-Kauno dvimiesčio projektas (bendradarbiavimas šiose srityse: 

susisiekimas, ekonomika, turizmas). Dviems miestams rengiant bendras programas ir plačiai propaguojant šią 

sąjungą galima sinergija, kurios pagalba galima lengviau išplėsti galimybes ir lengviau jas išnaudoti. 

Atsiţvelgiant į tai, kad europinio rango centrai tenkina 2 iš 3 parametrų: yra sostinė ir/ar jūrų uostas ir/ar turi 1 

mln. ar daugiau gyventojų, Vilniaus ir Kauno miestų potencialų sujungimas sudarytų prielaidas suformuoti 

europinio lygmens metropolinį centrą. 

2010 m. pradţioje gyventojų tankumas Kauno mieste išliko didţiausias Lietuvoje - 2.186,3 gyventojai 

1 km
2
 (1,6 karto didesnis nei Vilniuje, 1,2 karto - nei Klaipėdoje). Didelį gyventojų tankumą lemia miesto 

vietovės pobūdis, kuriai būdinga didelė gyventojų koncentracija. Remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis 2010 m. sausio 1 d. mieste gyveno 348.624 gyventojai (10,4 

proc. visų šalies gyventojų). 
 

Kauno miesto konkurencingumo tarptautiniame lygmenyje nagrinėjimą apsunkina tai, jog 

ne visi Europos miestai pateikia naujausius duomenis. Šiuo metu pateikiama informacija siekia 2007-2010 

m. Tarptautiniu aspektu išanalizavus antrus pagal dydį šalių miestus, Kauną pagal gyventojų skaičių lenkia 

5 miestai, tai Ankara, Hamburgas, Lodzė, Geteburgas ir Brno (Ţiūrėti 1.1 pav.). Tad Kauno miestą šiame 

kontekste galima priskirti prie lyderių. Tačiau, jei būtų 

sėkmingai išvystyta ir įgyvendinta Vilniaus-Kauno dvimiesčio idėja, Kauno miestas savo 

metropolinę aprėptį galėtų išplėsti daugiau kaip 2 kartus. 

1.1 pav. Gyventojų skaičius (tūkst.) 2-uose pagal dydį Europos šalių miestuose, 20072010 m. 

(vidurkis) 

Tartu (EE) p 98,7 

Tampere (FI) Lodzė (PL) 

Košicė (SK) Kaunas 

(LT) Hamburgas (DE) 

Geteburgas (SE) 

Debrecenas (HU)  ----- 1205,1 

Daugpilis (LV) p 

104 Brno (CZ) 

Bergenas (NO) 

Arhus (DK) 

Ankara (TR) 
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2. SOCIALINĖ APLINKA 
 

 

 

2.1 Demografinė situacija 
 

Kauno mieste, kaip ir kituose didţiuosiuose Lietuvos miestuose, dėl neigiamos neto migracijos ir 

neigiamos natūralios gyventojų kaitos, gyventojų skaičius maţėjo. Kauno mieste 2010 m. lyginant su 2006 m. 

gyventojų skaičius sumaţėjo 4,8 proc. Pagrindinė gyventojų skaičiaus maţėjimo prieţastis - neigiamas 

migracijos saldo. 
 

2.1.1 pav. Kauno miesto gyventojų skaičiaus (tūkst.) dinamika, 2006-2010 m. 
2008 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.06.21) 

 

2010 m. pradţioje Kauno mieste gyveno 70.983, 0-19 metų amţiaus, gyventojai. Jie sudarė 20,7 proc. 

visų miesto gyventojų. Lietuvoje šios amţiaus grupės gyventojai sudaro 22,2 proc. 20062010 m. pastebimas 

nuolatinis ir gana spartus 0-19 metų amţiaus gyventojų skaičiaus ir jų dalies bendrame miesto gyventojų 

skaičiuje maţėjimas. 

Darbingo amţiaus gyventojų grupės skaičius irgi turi maţėjimo tendenciją. 2010 m. pradţioje Kaune 

gyveno 220.713 darbingo amţiaus gyventojų, kurie (kaip ir Lietuvoje) sudarė 64,3 proc. visų miesto gyventojų. 

Pensinio amţiaus gyventojų skaičius ir dalis bendrame gyventojų skaičiuje 2006-2010 metais nuolat 

didėjo (6,91 proc. augimas). 2010 m. pradţioje Kaune gyveno 32.354 pensinio amţiaus gyventojai (jų dalis 

bendrame miesto gyventojų skaičiuje buvo 15 proc.). Galima daryti išvadą, kad Kauno miestui būdinga 

gyventojų senėjimo tendencija, šios amţiaus grupės dalis bendrame miesto gyventojų skaičiuje beveik sutampa 

su šalies vidurkiu. 

2006-2009 m. laikotarpiu 1.000 gyventojų tenkantis naujagimių skaičius Lietuvoje išaugo nuo 9,2 iki 

11 naujagimių. Atitinkamai 1.000 gyventojų tenkantis gimusiųjų rodiklis Kauno mieste pakito nuo 8,9 iki 11,3 

naujagimių. 2006-2009 m. laikotarpiu visoje Lietuvoje stebima ta pati tendencija - rodiklis, parodantis 1.000 

asmenų tenkantį naujagimių skaičių, didėja, tačiau prie to nemaţai prisideda faktas, jog gyventojų skaičius 

maţėja, taip didindamas šį rodiklį. 

Mirusių asmenų skaičius 2006-2009 m. maţėjo visoje Lietuvoje. Kauno mieste šis skaičius sumaţėjo 

3,2 proc., nuo 4.191 asmenų 2006 m. iki 4.057 asmenų 2009 m., tačiau šį sumaţėjimą taip pat lėmė gyventojų 

skaičius maţėjimas, kuris analizuojamu laikotarpiu siekė 2,5 proc. 

2006-2009 m. laikotarpiu natūrali gyventojų kaita Lietuvoje buvo neigiama, tačiau pastaraisiais 

ketveriais metais šis rodiklis pagerėjo 60,51 proc. - nuo -13.548 2006 m. iki -5.350 2009 m. Prie to akivaizdţiai 

prisideda augantis naujagimių skaičius. Kauno mieste, kaip ir visoje 

Lietuvoje, 2006-2009 m. natūrali gyventojų kaita buvo neigiama, tačiau rodiklis kito į gerąją pusę -uţfiksuotas 

90,8 proc. teigiamas augimas nuo -981 2006 m. iki -90 2009 m. Taigi matome, jog Kaunas ţenkliai lenkia 

šalies vidurkį pagal šį rodiklį. 

2009 m. Lietuvoje buvo uţfiksuotas neigiamas gyventojų prieaugis - -1,6 natūralios kaitos 1000 

gyventojų (ţiūrėti 2.1.2 pav.). Kauno mieste 2009 m. natūralus gyventojų prieaugis buvo -1,3, t. y. 1.000 

gyventojų teko 11,0 naujagimių ir 12,3 mirtys. Tai 18,75 proc. geresnis rodiklis nei šalyje. 
 

2.1.2 pav. Gimstamumas, mirtingumas, natūralus gyventojų prieaugis, 1.000 

gyventojų, 2009 m. 
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.08.01) 

 

Lietuvos gyventojų skaičius maţėja ne tik dėl neigiamo gyventojų prieaugio, bet ir emigracijos. 2009 

m. buvo 21.970 gyventojų deklaravusių savo išvykimą iš Lietuvos. Kauno mieste per 2009 m. savo išvykimą iš 

Lietuvos deklaravo 2.698 gyventojai, tuo laikotarpiu iš uţsienio į Kauną atvyko 1.178 gyventojai. Iš viso per 

2009 m. iš Kauno miesto išvyko 7.727 ţmonės, atvyko 4.162, migracijos saldo buvo -3.565. Neigiamas 

migracijos saldo išliko visą analizuojamą 20062009 m. laikotarpį ir vyravo ne tik Kauno mieste, bet ir šalyje 

bei Klaipėdos mieste. Vilniuje nagrinėjamu laikotarpiu migracijos saldo išliko teigiamas, tačiau jis taip pat 

sumaţėjo nuo 1.238 asmenų 2006 m. iki 385 asmenų 2009 m. (68,9 proc.) 
 

2.1.1 lentelė. Migracijos saldo 2006-2009 m. 
 

Administracinė teritorija 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Lietuvos Respublika -4.857 -5.244 -7.718 -15.483 

Kauno m. sav. -1.545 -1.795 -2.945 -3.565 

Klaipėdos m. sav. -1.080 -1.040 -1.163 -926 

Vilniaus m. sav. 1.238 1.518 1.563 385 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.08.01) 

 

 

2.2 Uţimtumas ir darbo rinka 

2009 m. vidutinis metinis uţimtų gyventojų skaičius Kauno mieste buvo 161.200. Vidutinis metinis 

uţimtų gyventojų skaičius didėjo nuo 2006 m. iki 2008 m., tačiau 2009 m. sumaţėjo. Tokios pat tendencijos 

vyrauja ir Vilniuje, Klaipėdoje bei šalyje. 

2006-2008 m. bedarbių skaičius Kauno m. savivaldybėje svyravo 5,3-6 tūkst. ribose, o 2009 m. siekė 

jau 18,7 tūkst. Remiantis Kauno teritorinės darbo birţos Kauno miesto skyriaus duomenimis 2011 m sausio 

mėn. Kaune yra registruoti 27.899 bedarbiai, tai sudaro 11,9 proc. darbingo amţiaus Kauno miesto darbingo 

amţiaus gyventojų. 
 

2.2.1 pav. Bedarbių skaičius Kauno mieste, 2006-2011 m. 

 
2006 2007 2008 2009 2011 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.02.04) 

Nedarbo lygis Kaune išlieka vienas ţemiausių šalyje. Registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus 

gyventojų santykis 2010 m. Kauno m. savivaldybėje buvo 12,7 proc. Šis skaičius buvo ţemesnis nei šalyje 

(14,5 proc.), Vilniaus m. (13,3 proc.) ir Klaipėdos m. (13,5 proc.) savivaldybėse. Per visą nagrinėjamą 

laikotarpį šis rodiklis Kauno mieste išaugo 5,5 karto. 

2009 m. 1.000 Kauno m. savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 467 samdomi darbuotojai. Pagal šį 

rodiklį Kauno m. savivaldybė 2009 m. lenkė šalies (346 darbuotojai) ir Klaipėdos m. savivaldybės (390 

darbuotojų) rodiklius, bet atsiliko nuo Vilniaus m. savivaldybės (712 darbuotojų) rodiklių. Samdomų 

darbuotojų skaičius (tenkantis 1.000 gyventojų) 2008-2009 m. savivaldybėje sumaţėjo 10,7 proc., šalyje 

sumaţėjo - 10,8 proc., Vilniaus m. - 11 proc., Klaipėdos m. - 11,2 proc. 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis 2009 m. Kauno m. savivaldybėje siekė 2.043 Lt (2006 m. 

- 1.478 Lt). 2006-2008 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis Kauno m. savivaldybėje, kaip ir šalyje, 

Vilniaus ir Klaipėdos m. savivaldybėse augo (40-46 proc.), o 2009 m. maţėjo (lyginant su 2008 m. sumaţėjo 

4,4 proc.). 
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2.2.1 lentelė. Vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis, Lt, 2006-2009 m. 
 

Administracinė teritorija 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. Skirtumas 2009 ir 2006 

m. proc. 

Lietuvos Respublika 1.496 1.802 2.152 2.056 37,4 

Kauno m. sav. 1.478 1.802 2.136 2.043 38,2 

Klaipėdos m. sav. 1.617 1.921 2.290 2.224 37,5 

Vilniaus m. sav. 1.813 2.163 2.540 2.413 33,1 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.07.07) 

 

 

2.3 Švietimas 

Viena prioritetinių Kauno miesto savivaldybės sričių - švietimas. Švietimui tenka svarbus vaidmuo kuriant 

atvirą pilietinę visuomenę, stiprinant jos kultūrines ir ūkines galias, maţinant 

socialinę ţmonių atskirtį ir skurdą, atkuriant socialinį teisingumą ir solidarumą. Švietimo įstaigoms skiriamos 

Kauno mesto savivaldybės lėšos sudaro 50,6 procento viso savivaldybės biudţeto, tačiau savivaldybės 

skiriamų lėšų nepakanka uţtikrinti švietimo įstaigų funkcionavimo, nes švietimo įstaigų išlaikymui ir 

prieţiūrai skiriama maţiau nei 80 procentų šių lėšų poreikio. 

Vienas iš svarbiausių švietimo lygį savivaldybėje apibūdinančių rodiklių yra švietimo prieinamumas. 

Dabartinė Kauno miesto savivaldybės švietimo sistema apima formalųjį (pradinis, pagrindinis, vidurinis, 

profesinis, aukštesnysis ir aukštasis) ir neformalųjį (ikimokyklinis, priešmokyklinis, kitas neformalus vaikų bei 

suaugusiųjų ugdymas) ugdymą, savišvietą (galimybių sudarymo asmeniui savarankiškai mokytis supančioje 

informacinėje erdvėje ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi), pagalbą mokiniui (informacinė, psichologinė, 

socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba bei sveikatos prieţiūra mokykloje), pagalbą 

mokytojui ir mokyklai (informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo ir kita pagalba). 2010 m. Kauno 

miesto savivaldybės reguliavimo sferai priklausė 180 švietimo įstaigų: 82 ikimokyklinio ugdymo, 73 bendrojo 

lavinimo mokyklos, 19 neformaliojo ugdymo įstaigų ir 2 kitos valdymo įstaigos. 

Kauno miesto savivaldybei, kaip ir kitiems Lietuvos teritoriniams administraciniams vienetams, 

būdingas mokinių skaičiaus maţėjimas. 2002-2011 m. mokinių skaičius Kauno mieste sumaţėjo 17114 

mokinių. Prognozuojama, kad iki 2015 m. mokinių skaičius sumaţės dar 5054
1
. Kai kuriose mokyklose 

mokinių skaičiaus vidurkis klasėse yra maţesnis, negu nustatytas Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodikoje. Esant maţam mokinių skaičiui klasėse, ribojamos įvairių mokymosi poreikių ir 

polinkių turintiems mokiniams ugdymo turinio pasirinkimo bei individualizavimo galimybės, o taip pat 

neuţtikrinamas racionalus savivaldybės biudţeto lėšų panaudojimas. 

Atsiţvelgiant į mokinių skaičiaus maţėjimą Kauno mieste yra pradėtas ir vykdomas mokyklų tinklo 

pertvarkos planas. Mieste mokyklų tinklo pertvarka pradėta dar 1999 metais. Kauno miesto savivaldybės 

taryba 2005 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T-125 patvirtino Kauno miesto savivaldybės mokyklų tinklo 

pertvarkos 2005-2012 metų bendrąjį planą, kuris buvo įgyvendinamas dviem etapais: I etapas - 2005-2007 m., 

II etapas - 2008-2012 m. (iki dabar). 

Kauno mieste 2004-2005 m. m. buvo 77 ikimokyklinės įstaigos, 11 darţelių-mokyklų, 15 pradinių 

mokyklų, 4 pagrindinės mokyklos, 3 jaunimo, 41 vidurinė mokykla, 9 gimnazijos, suaugusiųjų mokymo 

centras, 17 neformaliojo ugdymo įstaigų, vaikų globos namai. 2010-2011 m. m., įgyvendinant mokyklų tinklo 

pertvarkos planą, mieste veikė 82 ikimokyklinės įstaigos, 6 darţeliai-mokyklos, 11 pradinių mokyklų, 7 

pagrindinės mokyklos, 3 jaunimo, 34 vidurinės mokyklos, 11 gimnazijų, suaugusiųjų mokymo centras, 19 

neformaliojo ugdymo įstaigų, 6 specialiosios įstaigos, kurios perduotos iš Kauno apskrities viršininko 

administracijos. 2012-2015 m. planuojama atlaisvinti dar 5 mokyklų pastatus
1
. 

Vykdoma mokyklos tinklo pertvarka ne tik uţtikrins tolygesnį mokinių pasiskirstymą bendrojo 

ugdymo mokyklose ir mokinių skaičių klasėse, kaip nurodoma Mokinio krepšelio metodikos reikalavimuose, 

bet ir leis taupyti savivaldybės biudţeto lėšas. Įvykdţius pertvarką gerės neformalaus ugdymo organizavimo 

sąlygos (atlaisvintose patalpose bus galima sudaryti sąlygas neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrai), didės 

mokyklų uţpildomumas. 

Nagrinėjant neformalųjį ugdymą (ikimokyklinį ir priešmokyklinį) pastebimos priešingos tendencijos 

nei formalaus ugdymo įstaigose. Vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo programose maţėja kiek lėčiau nei 

formalaus ugdymo programose, o ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius nepatenkina esamo poreikio. 
 

 

 

 

 

Šaltinis: Kauno mokyklų tinklo pertvarkos pagrindimas (tarybos sprendimo aiškinamojo rašto projektas) 
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2004-2005 m. m. priešmokyklines grupes lankė 2945 vaikai ir poreikis nebuvo patenkintas apie 600 

vaikų (20 proc.). 2010-2011 m. m. patenkinus visų norinčiųjų poreikius priešmokyklinio ugdymo grupes lankė 

2774 vaikai. 

2010-2011 m. m. Kauno mieste veikė 88 ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo 

programą, tačiau tai nepakankamai tenkino ikimokyklinio ugdymo vietų poreikį (trūko 5243 vietų). Labiausiai 

vietų trūko Šilainių (1924 vietų), Dainavos (788 vietų), Centro (431 vietos), Panemunės (383 vietų), Eigulių 

(361 vietos) ir Gričiupio (349 vietų) seniūnijų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Įvertinus neformalaus ugdymo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) būklę ir vietų poreikį Kaune, 

2012-2015 m. numatoma pagerinti ugdymosi sąlygas
1
: Romainių mokiniams ir ikimokyklinio amţiaus 

vaikams (pastatyta mokykla, o laisvose patalpose Veršvų mokyklos patalpose Romainiuose įkuriama 

mokykla-darţelis); Aleksoto seniūnijos Julijanavos mokyklos mokiniai telpa vienose patalpose; 

Lopšelyje-darţelyje „Boruţėlė" atidaromos 5 naujos grupės; Suaugusiųjų mokymo centro pastate Kumpio g. 1 

įkuriamas daugiafunkcinis centras su 4 naujomis grupėmis ikimokyklinio amţiaus vaikams. 

Kauno miesto savivaldybėje veikia 9 profesinės mokyklos (Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla, Kauno maisto pramonės mokykla, Kauno mechanikos mokykla, Kauno paslaugų verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centras, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Kauno ryšininkų mokykla, Kauno statybininkų 

mokykla, Kauno statybininkų rengimo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla), ruošiančios plataus 

spektro specialistus įvairioms verslo sritims. Paţymėtina, kad Kauno miesto savivaldybėje, net ir maţėjant 

gyventojų bei mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, skaičiui, susidomėjimas profesinio 

rengimo įstaigų mokymo programomis auga. 2006-2007 m. m. Kauno profesinėse mokyklose mokėsi 7286 

jaunuoliai, 2010-2011 m. - 

8852. 

Didėjantį norinčių studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičių lemia valstybės politika švietimo 

srityje bei kintantis visuomenės poţiūris į profesinį mokymą. Valstybė vis daugiau dėmesio skiria bendrojo 

lavinimo ir profesinio mokymo suartinimui. Besimokantys pagal profesinio mokymo programas, gali kartu 

mokytis ir pagal pagrindinio, ir vidurinio ugdymo programą. 2009 m. buvo pagerintos stojimo į aukštąsias 

mokyklas sąlygos mokiniams, baigusiems profesinio mokymo programas. Stojantiems į aukštojo mokslo 

studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba 

baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą ir turintiems ne maţesnį kaip vienerių 

metų darbo staţą pagal įgytą kvalifikaciją numatyti papildomi balai. Tai didina profesinio mokymo absolventų 

galimybes gauti studijų krepšelius (t.y. valstybės finansuojamas studijų vietas). 

http://www.studijos.lt/istaiga/81/0/Kauno-buitiniu-paslaugu-ir-verslo-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/81/0/Kauno-buitiniu-paslaugu-ir-verslo-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/1411/0/Kauno-maisto-pramones-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/66/0/Viesoji-istaiga-Kauno-mechanikos-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/65/0/Viesoji-istaiga-Kauno-paslaugu-verslo-darbuotoju-profesinio-rengimo-centras
http://www.studijos.lt/istaiga/65/0/Viesoji-istaiga-Kauno-paslaugu-verslo-darbuotoju-profesinio-rengimo-centras
http://www.studijos.lt/istaiga/2112/0/kauno-prekybos-ir-verslo-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/2427/0/Kauno-rysininku-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/1503/0/Kauno-statybininku-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/1503/0/Kauno-statybininku-mokykla
http://www.studijos.lt/istaiga/1504/0/Kauno-statybininku-rengimo-centras
http://www.studijos.lt/istaiga/1505/0/Kauno-taikomosios-dailes-mokykla
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Kaunas - vienas svarbiausių mokslo ir švietimo centrų Lietuvoje. Remiantis Eurostat duomenimis 

2007-2010 m. vidutiniškai 25,2 proc. 15-64 m. Kauno gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Tai gana aukštas 

rodiklis. Pagal šį rodiklį iš analizuojamų Europos miestų Kauną lenkia Argo (35,5 proc.), Bergeno (35,4 proc.) 

Tartu (34 proc.), Tamperės (32,9 proc.) ir Geteburgo (30,3) miestai. Maţiausia gyventojų, turinčių aukštąjį 

išsilavinimą, dalis yra Lodzės (15,7 proc.) ir Košicų (17,2 proc.) miestuose. 

2.3.1 pav. 15-64 m. gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalis antruose pagal dydį Europos šalių 

miestuose, 2007-2010 m., proc. 

Tartu (EE) 

Tampere (H) 

Lodzė (PL) Košic ė 

(SK) 

Kaunas (LT) 

Hamburgas (DE) 

Geteburgas (SE) 

Debrecenas (HU) 

Bergenas (NO) 

Argus (DK) 

134 

H32,9 

 

 
 ----- 117,2 

25,2 

D 18,2 

130,3 

D 21,6 

35,4 

35,5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) duomenys (Duomenų atnaujinimo data 2011.02.03) 

EE - Estija, FI - Suomija, PL - Lenkija, SK - Slovakija, LT - Lietuva, DE - Vokietija, SE - Švedija, HU Vengrija, NO - 

Norvegija, DK - Danija. 

 

Kauno mieste veikia keturi valstybiniai universitetai (Kauno technologijos universitetas, Lietuvos 

kūno kultūros universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vytauto Didţiojo universitetas), kelių 

universitetų fakultetai ir skyriai. Dar vienas universitetas - A. Stulginskio universitetas, nors ir išsidėstęs Kauno 

rajono savivaldybėje, yra neatsiejama Kauno, kaip mokslo ir švietimo centro, dalis. 

2006-2007 m. m. Kauno miesto universitetuose studijavo 39767 studentai (A. Stulginskio universitete 

studijavo 7343 studentai), 2010-2011 m. m. - 35946 (A. Stulginskio universitete -6147). 2010-2011 m. m. 

sumaţėjusį studentų skaičių universitetuose lėmė demografiniai Lietuvos administracinių teritorinių vienetų 

pokyčiai, o taip pat sumaţėjęs priimtų į universitetus studentų skaičius. 

Kauno mieste veikia dvi valstybinės (Kauno kolegija ir Kauno technikos kolegija) ir dvi nevalstybinės 

(V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla ir Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija) kolegijos, o taip pat keletas 

kolegijų skyrių. 2006-2007 m. m. Kauno miesto kolegijose studijavo 759 studentai, 2010-2011 m. m. - 969. 

Studijuojančiųjų kolegijose skaičiaus augimą lemia valstybės politikos principai, pagal kuriuos Lietuvoje 

numatoma keisti besimokančiųjų skirtingo tipo mokymo įstaigose proporcijas: maţinti studijuojančiųjų 

universitetuose skaičių, didinti besirenkančiųjų studijas kolegijose ir ypač profesinio mokymo įstaigose. 

Kauno miestas yra vienas pirmaujančių Lietuvoje pagal mokslo ir technologijų parkų skaičių. Kauno 

mieste veikia KTU regioninis mokslo parkas, Technopolis, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų 

parkas, Santakos slėnis. Šių parkų tikslas - skatinti mokslininkų, dėstytojų, studentų ir verslo atstovų 

bendradarbiavimą, kurti tarptautinius ryšius vystant mokslinę, technologinę ir intelektualią veiklą. Naudojant 

turimus išteklius teikiama pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui. Sėkmingai vystoma parkų veikla yra 

sulaukusi tarptautinio pripaţinimo ir apdovanojimų. 
 

 

2.4 Sveikatos apsauga 

Remiantis Kauno teritorinės ligonių kasos duomenimis, Kauno mieste veikia 41 pirminės asmens 

sveikatos prieţiūros paslaugas teikianti įstaiga, psichikos sveikatos centras, greitosios medicinos pagalbos 

stotis, 6 antrinės asmens sveikatos prieţiūros įstaigos ir 22 konsultacinės poliklinikos. 

Kaune yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kurio sudėtyje yra Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės Kauno klinikos. Dėl Universiteto vykdomos mokslinės veiklos bei Universiteto Klinikų 

gydomosios veiklos, Kauno miestas yra šalies medicinos mokslo ir paslaugų centras. Didţiausios ligoninės 

Kauno mieste - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, VšĮ „Kauno 

ligoninė", VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė". Vertinant 10.000 gyventojų tenkančių lovų skaičių ligoninėse, 

Kauno miestas (132,5 lovos 10.000 gyventojų) viršija Lietuvos vidurkį (81,6 lova 10.000 gyventojų) 38,42 

proc. 
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Lyginant Kauną su kitais analizuojamais Europos šalių miestais matome, jog Kaunas 

2007-2010 m. pagal lovų skaičių, tenkantį 1.000 gyventojų, buvo trečias (13,69 lovų 1.000 gyventojų). 

Daugiau lovų tenka tik Čekijos Brno (14,65 lovų 1.000 gyventojų) ir Vengrijos Debreceno (14,55 lovų 1.000 

gyventojų) miestams. 

2.4.1 pav. 1.000 gyventojų ligoninėse tenkančių lovų skaičius antruose pagal dydį Europos 

šalių miestuose 2007-2010 m. 

Tartu (ES) 

Tampere (H) 

Lodzė (PL) Košicė 

(SK) 

Kaunas (LT) 

Hamburgas (DE) 

Geteburgas (SE) 

Debrecenas (HU) 

Daugpilis (LV) 

Brno (CZ) 

Bergenas (NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4,19 

H 
10,22 

H8,93 

17,69 

 

 

 

16,66 

 

 

 

7,6 

 

 
6,01 

 

 

 

 

H 13,24 ZD 

13,69 

 

 

 

D 14,55 

 

 
14,65 

0 
-r-4 

—i— 10 
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16 

 

Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) duomenys (Duomenų atnaujinimo data 2011.02.03) 

EE - Estija, FI - Suomija, PL - Lenkija, SK - Slovakija, LT - Lietuva, DE - Vokietija, SE - Švedija, HU -Vengrija, 

LV - Latvija, CZ - Čekija, NO - Norvegija. 

 

Kauno mieste prisirašę ir pirminės asmens sveikatos prieţiūros paslaugas gauna ne tik nuolatiniai 

miesto gyventojai. Daugiau nei 80 proc. sveikatos prieţiūros paslaugų visose Kauno apskrities sveikatos 

prieţiūros įstaigose suteikiama Kauno apskrities gyventojams, apie penktadalį -atvykusiems iš kitų apskričių. 

Kauno teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2010 m. pradţioje Kaune buvo prisirašę ir pirminės asmens 

sveikatos prieţiūros paslaugas gavo 407.988 gyventojai. 

2009 m. vienas Kauno m. savivaldybės gyventojas vidutiniškai 9,6 karto apsilankė poliklinikose ir 

ambulatorijose (šalyje - 6,9 karto, Vilniaus m. - 8,8 karto, Klaipėdos m. - 8,1 karto). Kauno m. savivaldybėje 

2009 m. 1.000 gyventojų teko 213,2 asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, tai daugiau nei 

šalyje (182,6 asmenys), Vilniaus (165,4 asmenys) ar Klaipėdos m. (196,5 asmenys) savivaldybėse, o 1.000 

gyventojų tenkantis ligoninėse gydytų ligonių skaičius buvo maţesnis tik uţ Klaipėdos m. savivaldybės. 

2009 m. Kauno m. savivaldybėje praktikuojančių gydytojų ir odontologų skaičius, tenkantis 10.000 

gyventojų, buvo didesnis nei šalyje, Vilniaus ir Klaipėdos m. savivaldybėse, o slaugytojų skaičiumi Kauno m. 

atsiliko tik nuo Klaipėdos m. savivaldybės. 

Visuomenės sveikatos prieţiūrą Kauno mieste atlieka Kauno visuomenės sveikatos centras, kurio 

paskirtis - uţtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir 

paslaugų kokybės poţiūriu. Savivaldybės visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijas vykdo biudţetinė įstaiga 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Visuomenės sveikatos specialistų duomenimis, 

Kauno miesto gyventojų sveikata daugeliu aspektų geresnė nei kitų Lietuvos gyventojų. Kauno mieste vieni 

geriausių demografinių rodiklių, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgiausia, traumų ir nelaimingų atsitikimų 

statistika gerėja. 
 

 

2.5 Socialinė apsauga 

Socialinių paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir 

galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti 

socialinę atskirtį. Norint uţtikrinti socialiai paţeidţiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, mokamos 

socialinio draudimo išmokos ir valstybinės socialinės išmokos. Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims, kurie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes skiriamos socialinės 



Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas 

13 

pašalpos ir (ar) kompensacijos uţ būsto šildymo išlaidas, išlaidas šaltam vandeniui ir išlaidas karštam 

vandeniui. 

2009 m. Kauno m. savivaldybėje 1.000 gyventojų teko 9,5 asmenys, kurie gaudavo socialines 

pašalpas. Pašalpų gavėjų skaičius 1.000 gyventojų buvo maţesnis nei vidutiniškai šalyje (22 gavėjai), tačiau 

viršijo Vilniaus m. (5,2 gavėjai) ir Klaipėdos m. (9 gavėjai) savivaldybių vidurkius. 2009 m. lyginant su 2006 

m., 1.000 gyventojų tenkantis socialinių pašalpų gavėjų skaičius Kauno m. savivaldybėje išaugo 85,3 proc. 
 

2.5.1 lentelė. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 1.000 gyventojų, 2006-2009 m. 
 

Administracinė teritorija 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Lietuvos Respublika 11,2 10,8 11,1 22,0 

Kauno m. sav. 5,2 4,5 4,3 9,5 

Klaipėdos m. sav. 4,1 3,8 3,9 9,0 

Vilniaus m. sav. 2,6 2,6 2,2 5,2 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.12.26) 

2009 m. Kauno mieste 1.000 gyventojų teko 26,8 tūkst. Lt socialinių pašalpų išlaidų. Lyginant šį 

rodiklį su 2006 m. (6,5 tūkst. Lt) pašalpų išlaidos išaugo 75,7 proc. 2009 m. Kauno socialinių pašalpų vidurkis 

1.000 gyventojų maţesnis nei Lietuvos (57,1 tūkst. Lt), tačiau viršija Vilniaus (18,1 tūkst. Lt) ir Klaipėdos 

(24,8 tūkst. Lt) vidurkius. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.12.26) 

 

Itin svarbi socialinių išmokų gavėjų grupė - vaikai ir vaikus auginančios šeimos. 2009 m. išmokos 

šeimoms auginančioms vaikus Kauno m. savivaldybėje siekė 52.124,2 tūkst. Lt. Šios išmokos 2009 m. 

lyginant su 2006 m. Kauno m. savivaldybėje išaugo 60,4 proc. (šalyje išaugo 67,8 proc.). 

Socialinės rizikos šeimų skaičius savivaldybėje 2009 m. lyginant su 2006 m. sumaţėjo 31,7 proc., o 

vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose - 31,05 proc. Pagrindinės to prieţastys - vaikų pilnametystė šeimose, 

dalis šeimų išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų įskaitos dėl situacijos šeimoje pagerėjimo. Maţėjimo 

tendencijos stebimos ir šalyje, Vilniaus bei Klaipėdos m. savivaldybėse. 

Keletą pastarųjų metų Kauno m. savivaldybėje socialinių paslaugų gavėjų skaičius didėjo. Tokią 

socialinę situaciją lėmė didėjantis nedarbo lygis. Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų 

skyriaus duomenimis, 2010 m. savivaldybėje socialinės paslaugos socialinių paslaugų biudţetinėse įstaigose 

buvo teikiamos apie 6,5 tūkst. gyventojų. 

Kauno mieste pagalbą į namus gaunančių asmenų skaičius 2006-2009 m. taip pat nuolat didėjo. Nuo 

296 asmenų 2006 m. iki 799 asmenų 2009 m. (padidėjimas 169,9 proc.). Neįgaliųjų asmenų skaičius 

analizuojamu laikotarpiu padidėjo 9,35 proc. - nuo 2.685 asmenų 2006 m iki 2.936 asmenų 2009 m. Panašios 

didėjimo tendencijos stebimos ir šalyje, Vilniaus ir Klaipėdos miestuose. 

Šiuo metu Kauno m. savivaldybėje sukurta bazinė socialinių paslaugų infrastruktūra. Socialinėms 

problemoms kokybiškai spręsti skiriama vis daugiau lėšų, dirba vis daugiau organizacijų, tačiau socialinių 

paslaugų poreikis tam tikroms gyventojų grupėms 2011 m. vis dar išliko. Kauno m. savivaldybės kaip ir kitų 

šalies savivaldybių galimybes teikti socialines paslaugas riboja finansiniai ir ţmogiškieji ištekliai. 

Kauno mieste socialines paslaugas teikiančių įstaigų išsidėstymas nėra tolygus. Nereguliuojama jų 

buveinių vieta - organizacijos kuriasi ten, kur sugeba išsinuomoti patalpas. Tokiu atveju reikėtų sukurti gerai 

išplėtotą transporto paslaugų tinklą, tačiau tai dar lieka socialinių paslaugų plėtros siekiamybe. 

Kauno mieste pagrindinis socialinių paslaugų organizatorius yra Socialinių paslaugų skyrius, o 

socialinių paslaugų teikimas koncentruojamas aplink skyriaus reguliavimo sričiai priskirtas socialine veikla 

uţsiimančias įstaigas. Bendruomeninių paslaugų tinklas mieste kol kas nėra plačiai išplėtotas, socialines 

paslaugas efektyviai teikia tik keletas bendruomeninių įstaigų. 

2.5.1 pav. Socialinių pašalpų išlaidos (tukst. Lt) 1.000 gyventojų, 2006-2009 m. 

2006 2007 2008 2009 

■ Lietuvos Respublika □ Kauno m. sav. 

□ Klaipėdos m. sav. □ Vilniaus m. sav. 
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Socialines paslaugas atokiose miesto dalyse (Palemonas, Rokai) teikia tik kelios savo veiklą ribotoje 

teritorijoje vykdančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne visada patenkina gyventojų poreikius, tačiau 

kitos alternatyvos nėra - Savivaldybei priklausančios įstaigos yra sukoncentruotos arčiau miesto centro 

esančiose miesto dalyse. 

Daugumos Kauno miesto socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra gera, pastatai atitinka higienos 

normas, saugumo ir technikos reikalavimus. Įstaigų patalpos pritaikytos neįgalių ţmonių poreikiams, dėl to 

neįgalieji gali aktyviau įsijungti į bendruomenės gyvenimą. Taip pat šios įstaigos nuolat dalyvauja projektinėje 

veikloje ir ieško finansavimo galimybių įstaigų materialinei bazei gerinti. 
 

 

2.6 Kultūra ir menas 

Kauno miesto kultūrinis gyvenimas turi gilias tradicijas, ypač išplėtotas tarpukario Lietuvoje, Kaunui 

esant laikinąja sostine. Kaunas - lietuviško teatro, operos, muziejų lopšys, pirmųjų dainų švenčių vieta. Miestas 

pasiţymi dideliu kultūros įstaigų ir organizacijų, atliekančių svarbų vaidmenį miesto kultūriniame gyvenime, 

skaičiumi. Didelis vaikų vystymui meno srityje skiriamas dėmesys ir kūrybingo jaunimo skaičius sąlygoja 

puikias kūrybinio potencialo panaudojimo galimybes ateityje. Svarbu pabrėţti ir didelį meno kūrėjų ir 

vartotojų skaičių. Ţymių Europos ir pasaulio kultūros veikėjų vizitai ir tarptautiniai renginiai tampa įprastu 

reiškiniu. Tai Kauno miestą formuoja kaip svarbų kultūros centrą visos šalies mastu. 

Kauno mieste veikia 3 valstybiniai ir 4 municipaliniai (Kauno šokio teatras „Aura", Kauno maţasis, 

Kauno kamerinis, Kauno pantomimos ir plastikos) teatrai. Kauno miesto teatrų repertuarų įvairovė ir jų ţanrų 

specifika sudaro miesto gyventojams galimybes aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir didina miesto 

patrauklumą ir tarptautinį pripaţinimą. 

Muziejininkystė Kaune apima tokias visuomeninio gyvenimo sritis kaip istorija, dailė, literatūra, 

muzika, pedagogika, zoologija ir kt. Kauno mieste veikia Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 6 

respublikiniai ir 3 savivaldybės (Kauno miesto, Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos ir Povilo Stulgos 

lietuvių tautinės muzikos instrumentų) muziejai. Taip pat veikia iškilių Lietuvos ir Kauno ţmonių 

memorialiniai ir kiti muziejai ar ekspozicijos. 2006-2010 m. lankytojų skaičius Kauno miesto muziejuose kito 

netolygiai, o 2010 m. lyginant su 2006 m. sumaţėjo 11,6 proc. (nuo 439 tūkst. 2006 m. iki 388 tūkst. 2010 m.). 

Analizuojamu 2006-2010 m. laikotarpiu muziejų lankytojų skaičius išaugo tik Vilniaus mieste, tuo tarpu šalyje 

ir Klaipėdos mieste šis skaičius maţėjo, nors kitimas buvo netolygus. 

Kaune veikia 3 bibliotekos (be švietimo įstaigose veikiančių bibliotekų) - Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Lietuvos technikos bibliotekos Kauno 

skyrius. 2010 m. lyginant su 2006 m. skaitytojų skaičius Kauno m. bibliotekose sumaţėjo 5,6 proc. - nuo 71 

tūkst. 2006 m. iki 67 tūkst. 2010 m. Šis maţėjimas yra didesnis nei šalyje (2,8 proc.), o Vilniaus ir Klaipėdos m. 

savivaldybėse skaitytojų skaičius padidėjo (atitinkamai 4,2 proc. ir 8,6 proc.). 

Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis Kauno m. 

savivaldybėje 2010 m. veikė 4 kino teatrai, kuriuose apsilankė 765,4 tūkst. ţiūrovų. Tai 34 proc. daugiau nei 

2006 m., tačiau 29,3 proc. maţiau nei 2008 m. Vertinant vienam gyventojui tenkančių apsilankymų kine 

skaičių, matyti, kad Kauno mieste šis rodiklis didesnis nei šalyje ar Vilniaus mieste. 

Kaune veikia 10 įstaigų, priskiriamų kultūros centrams ir kitoms organizacijoms: Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka; Kauno miesto, M.ir K.Petrauskų lietuvių muzikos ir Povilo 

Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejai; Koncertinės įstaigos -Kauno muzikos ansamblis 

„Ainiai", Kauno bigbendas, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąţuolynas"; Kauno miesto simfoninis 

orkestras; Kauno šokio teatras „Aura"; Kauno kamerinis ir Kauno pantomimos ir plastikos teatrai; Kauno 

menininkų namai; Kauno kultūros centras „Tautos namai"; Viešosios įstaigos - „Ąţuolyno meškučių cirkas", 

„Teatro projektai", „Girstučio" kultūros ir sporto centras, Kauno įvairių tautų kultūros centras, Kauno maţasis 

teatras, „Artkomas", „Hanza Kaunas 2011", Kauno kino studija, Prezidento Valdo Adamkaus 

biblioteka-muziejus. Taip pat mieste veikia 53 mėgėjų meno kolektyvai ir 10 galerijų („Eglės", Kauno 

fotografijos, „Kauno langas", „Meno parkas", Tekstilininkų ir dailininkų gildijos, „Monos galerija", „Grafikos 

galerija", „Kiemo galerija", „Meno namai", „Meno pasaţas"), kurios sukoncentruotos miesto centre ir 

senamiestyje. 

Kaune veikia 7 Lietuvos kūrybinių sąjungų Kauno skyriai: Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos kompozitorių 

sąjungos, Lietuvos ţurnalistų sąjungos, Lietuvos teatro sąjungos. 

Kaunas, turintis turtingą muzikinę praeitį, garsėja tarptautiniais muzikos festivaliais ir aktyvia 

koncertinių įstaigų veikla tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje. Kaune veikia 2 valstybinės ir 4 municipalinės (Kauno 

bigbendas, Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai", Kauno pučiamųjų 

instrumentų orkestras „Ąţuolynas") koncertinės įstaigos. 

Kauno mieste organizuojami ne tik vietiniai ar respublikiniai, bet ir tarptautiniai renginiai, festivaliai 

bei konkursai. Mieste vyksta muzikos, teatro ir šokio šventės, eitynės, mugės bei kiti įvairūs renginiai ir 
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projektai. Mieste reprezentuoja tokie tarptautiniai festivaliai kaip Paţaislio muzikos festivalis, dţiazo festivalis 

„Kaunas Jazz", akvarelės bienalė „Baltijos tiltai", „Operetė Kauno pilyje", fotografijos festivalis „Kauno 

fotografijos dienos", Kauno kino festivalis, lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės ir vaikai", meninių kultūrinių 

mainų projektas „Meno linija", modernaus šokio festivalis, poezijos festivalis „Poezijos pavasaris", 

šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti", kiti festivaliai bei renginiai. 

2009 m. patvirtintoje Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategijoje numatytas kūrybinių 

industrijų vystymo veiksmų planas. Tačiau Kauno m. kūrybinėms industrijoms skiriamas per maţas dėmesys, 

nors kituose didţiuosiuose šalies miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje) yra nemaţai tiek privačių, tiek viešųjų 

iniciatyvų. Kaune neįkurtas nė vienas menų inkubatorius, nors šalyje kuriami 9. Nė viena Kauno organizacija, 

asociacija ar pavienis asmuo nėra Lietuvos kūrybinių industrijų asociacijos (KiKA) atstovas. Kauno m. trūksta 

mokslininkų ir praktikų iniciatyvos vystyti kūrybines industrijas, nėra jaunimo iniciatyvas jungiančių ir 

palaikančių idėjų bei bendradarbiavimo platformų. 

Kauno mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, atsiradus daugybei socialinių ir ekonominių problemų, kultūra 

įgavo antraeilių problemų statusą. Ekonominio sunkmečio laikotarpiu kultūros plėtra tampa maţesnio 

aktualumo problema nei kitos socialinės ar ekonominės problemos. Tačiau esamas Kauno m. kultūros 

problemas būtina spręsti: sukurti ilgalaikę miesto kultūrinės plėtros strategiją, skatinti ir pritraukti menininkus, 

aktyvinti bendradarbiavimą su miesto valdţia, gerinti kultūros įstaigų materialinę bazę, įrengti modernią 

parodų salę. 
 

 

2.7 Sportas 

Kaunas nuo seno laikomas sporto miestu. Jau 1939 m. jame buvo surengtas Europos vyrų krepšinio 

čempionatas, mieste įkurta pirmoji Lietuvoje ir iki šiol egzistuojanti profesionalaus vyrų krepšinio komanda 

Kauno „Ţalgiris", veikia sporto muziejus. Pagrindiniai sporto objektai Kauno mieste - Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno sporto centras, kurį sudaro Kauno halė, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas bei 2011 m. Nemuno 

saloje pastatyta Ţalgirio arena. 

2009 m. Kauno m. savivaldybėje aktyviai sportavo ir sporto varţybose bei sveikatingumo renginiuose 

dalyvavo 24,2 proc. gyventojų. Sportuojančių ir sporto renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius 1.000 

savivaldybės gyventojų 2009 m. siekė 242,4 (šalyje - 229,7, Vilniaus mieste 

- 112, Klaipėdos mieste - 248,3). 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2009 m. 

Kauno m. savivaldybėje veikė 12 sporto mokymo įstaigų, kuriose mokėsi 6.192 mokiniai ir dirbo 304 treneriai. 

Mokinių skaičius savivaldybės sporto mokymo įstaigose 2006-2009 m. sumaţėjo 8,4 proc. 

Kauno mieste vystoma 15 strateginių-olimpinių, 27 pagrindinės sporto šakos ir 43 kultivuojamos tik 

nevyriausybinėse sporto organizacijose. Į olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą 2012 m. olimpinėms ţaidynėms 

Londone įtraukti 29, į 2016 m. programą - 32 miesto sportininkai. 
 

 

2.8 Viešasis saugumas 

2009 m. Kauno m. savivaldybėje uţregistruoti 9.285 nusikaltimai, kurių didţiąją dalį sudarė vagystės 

(38,5 proc.). 2009 m. lyginant su 2006 m. uţregistruotų nusikaltimų skaičius, tenkantis 100.000 gyventojų, 

Kauno mieste sumaţėjo 4,3 proc., o šalyje ir Klaipėdos mieste padidėjo (atitinkamai 2,9 proc. ir 4,3 proc.). 
 

2.8.1 pav. 100.000 gyventojų tenka uţregistruotų nusikaltimų, 2006-2009 m. 
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2009 m. Kauno mieste buvo uţregistruotos 454 nepilnamečių asmenų padarytos nusikalstamos veikos. 

2006-2009 m. nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius savivaldybėje padidėjo 17,1 proc., tuo tarpu 

šalyje sumaţėjo 5,21 proc., Vilniaus ir Klaipėdos miestuose šių nusikalstamų veikų skaičius taip pat maţėjo. 

2009 m. Kauno mieste buvo išaiškintos 4.882 nusikalstamos veikos, t. y. 48 proc. visų 

nusikalstamų veikų. 2006-2009 m. nusikalstamų veikų išaiškinamumas Kauno m. savivaldybėje 

kito netolygiai, o 2009 m. lyginant su 2006 m. padidėjo 6 proc. 2009 m. ištirtų nusikaltimų dalis 

Kaune viršijo šalies (44 proc.) ir Vilniaus m. savivaldybės (35 proc.) vidurkius bei neţymiai (1 proc. 

p.) atsiliko nuo Klaipėdos m. savivaldybės. 

Policijos ir kitų institucijų kompleksiškai ir aktyviai vykdomos prevencinės akcijos, sugrieţtintos 

sankcijos uţ Kelių eismo taisyklių paţeidimus bei kitos prevencinio pobūdţio priemonės padėjo gerinti 

situaciją keliuose. 2009 m. Kauno apskrityje 13,6 proc. sumaţėjo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo ţmonės. 

2010 m. Kauno mieste buvo uţfiksuoti 1.029 gaisrai, kurių metu 21 ţmogus ţuvo ir 196 

buvo išgelbėti. 2006-2010 m. laikotarpiu gaisrų skaičius Kauno mieste maţėjo 36,4 proc. (šalyje 

maţėjo 49,3 proc., Vilniaus ir Klaipėdos miestuose maţėjo atitinkamai 45,4 proc. ir 50 proc.). 

2.9 SSGG analizė 

STIPRYBĖS 

 _________________________________ Demografinė situacija _________________________________  

Didėjantis gimstamumas (tenkantis 1000 gyventojų). ____________________________________________  

Šalies ir kitų savivaldybių rodiklius viršijanti vidutinė tikėtina gyventojų gyvenimo trukmė. _____________ 

 _______________________________ Uţimtumas ir darbo rinka ________________________________  

Maţesnis nei šalyje, Vilniaus ir Klaipėdos m., registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų 

santykis. _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________ Švietimas ______________________________________  

Didėjantis profesinio mokymo mokinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų skaičius. 

Didelė mokslinio potencialo koncentracija. ____________________________________________________  

Vykdoma švietimo reforma, įgyvendinami mokyklų renovacijos projektai. ___________________________  

 ___________________________________ Sveikatos apsauga ___________________________________  

Kaunas - šalies medicinos mokslo ir paslaugų centras. ___________________________________________  

Didelis praktikuojančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius (tenkantis 10.000 gyventojų). 

Daug aukštos kvalifikacijos gydytojų ir medicinos personalo. _____________________________________  

Modernizuojamos sveikatos prieţiūros įstaigos, diegiamos naujos technologijos. ______________________  

Vykdomas asmens sveikatos prieţiūros įstaigų restruktūrizavimas. _________________________________  

 ___________________________________ Socialinė apsauga ___________________________________  

Sukurta bazinė socialinių paslaugų sistema, maţėja socialinės rizikos šeimų. _________________________ 

Gera daugumos Kauno miesto socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra. ____________________________  

Galimybė gyventojams prašymus dėl piniginės socialinės paramos, socialinių išmokų skyrimo 

pateikti struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose, pagal gyvenamąją vietą. _________________________  

Skiriant socialines išmokas plačiai naudojamas informacinis ryšys ir įvairios duomenų bazės. ____________ 

 ___________________________________ Kultūra ir menas ___________________________________  

Gilios kultūros tradicijos, aktyvus kultūrinis gyvenimas. _________________________________________  

Organizuojami tarptautiniai renginiai, festivaliai ir konkursai. _____________________________________  

Verslas - kultūrinių renginių iniciatorius ir integralus partneris. ____________________________________  

Rengiamas kūrybinių industrijų vystymo veiksmų planas. ________________________________________  

 ________________________________________ Sportas _______________________________________  

Gilios sporto tradicijos. ___________________________________________________________________  

Vykdomas sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas ir plėtra. ___________________________________  

 ___________________________________ Viešasis saugumas ___________________________________  

Santykinai didelė ištirtų nusikalstamų veikų dalis. ______________________________________________ 

 ____________________________________ Bendruomenės ____________________________________  

Didėjantis bendruomenių centrų skaičius, įkurta ir funkcionuojanti Kauno bendruomenių centrų 

asociacija. ______________________________________________________________________________  

Veikiantis Kauno bendruomenių centrų rėmimo fondas. _________________________________________  
 

 

 _____________________________________ SILPNYBĖS __________________________  

 _________________________________ Demografinė situacija ______________________  

Gyventojų senėjimas. __________________________________________________________  

Maţesnis nei vidutiniškai šalyje, Vilniaus ir Klaipėdos m., vidutinis darbo uţmokestis. 

 _______________________________________ Švietimas ___________________________  
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Maţėjantis bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius. _____________________________  

Neformalaus švietimo įstaigų ir paslaugų trūkumas. __________________________________  

Nepakankamas ikimokyklinio amţiaus vietų skaičius vaikams. _________________________  

 ___________________________________ Sveikatos apsauga ____________________________________  

Vilniaus ir Klaipėdos m. rodiklius viršijantis gyventojų apsilankymo poliklinikose ir ambulatorijose 

skaičius (tenkantis vienam gyventojui). _______________________________________________________  

Skiriamas nepakankamas dėmesys visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui. ____________________  

Nepakankamai formuojamas teigiamas visuomenės poţiūris į sveiką gyvenseną, sveikatos 

išsaugojimą ir stiprinimą. __________________________________________________________________  

Vyrauja dėmesys ligų gydymui, o ne jų prevencijai. _____________________________________________  

 ___________________________________ Socialinė apsauga ____________________________________  

Vilniaus ir Klaipėdos m. rodiklius viršijančios socialinių pašalpų išlaidos (tenkančios 1000 

gyventojų). _____________________________________________________________________________  

Netolygus socialines paslaugas teikiančių įstaigų išsidėstymas, neišplėtotas bendruomenių paslaugų 

tinklas. ________________________________________________________________________________  

 ___________________________________ Kultūra ir menas ____________________________________  

Nusidėvėjusi kultūros įstaigų materialinė bazė. _________________________________________________  

Nepakankamas dėmesys skiriamas kūrybinių industrijų vystymui, nekuriami menų inkubatoriai. 

Nėra parengtos ilgalaikės miesto kultūrinės plėtros strategijos. ____________________________________  

 ________________________________________ Sportas ________________________________________  

Maţėjantis sporto varţybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tenkantis 1000 gyventojų). 

Nusidėvėjusi sporto įstaigų materialinė bazė. __________________________________________________  

 ___________________________________ Viešasis saugumas ____________________________________  

Maţas visuomenės bendradarbiavimas tiriant nusikaltimus. _______________________________________  

Bendruomeninių savitarpio saugos programų trūkumas ir neefektyvumas. ___________________________  

 ____________________________________ Bendruomenės _____________________________________  

Maţos bendruomenių centrų finansinės galimybės plėtoti veiklą. __________________________________  

Bendruomenių centrų veikloje dalyvauja tik nedidelė dalis tos vietovės gyventojų. ____________________  
 

 

 _____________________________________GALIMYBĖS ________________________________  

 _________________________________ Demografinė situacija _____________________________  

Miesto patrauklumo mokytis, dirbti ir gyventi didinimas siekiant maţinti emigraciją. ______________  

 _______________________________ Uţimtumas ir darbo rinka ____________________________  

Nedarbą maţinančių priemonių įgyvendinimas. ____________________________________________  

Galimybė pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą iš kitų savivaldybių. _______________________________ 

 _______________________________________ Švietimas __________________________________  

Mokslo, verslo ir studijų integracija siekiant patenkinti specialistų poreikį. _______________________  

Mokymosi visą gyvenimą programų vystymas. ____________________________________________  

Neformaliojo ugdymo įstaigų plėtra. _____________________________________________________  

 ___________________________________ Sveikatos apsauga _______________________________  

Sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas. ____________________________  

Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje. __________________________________________  

Sveikatos srities e-paslaugų vystymas. __________________________________________________  

Kokybės vadybos sistemos diegimas asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigose. 

Aukščiausios kokybės sveikatos paslaugų didinimas. ________________________________________  

 ___________________________________ Socialinė apsauga _______________________________  

Socialinių paslaugų skaičiaus, įvairovės didinimas ir kokybės gerinimas. _______________________  

Didesnis nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas į socialinių paslaugų teikimą. _________________  

 ___________________________________ Kultūra ir menas _______________________________  

S ąlygų kokybiškam gyventojų kultūriniam tobulėjimui sudarymas, kuriant bei modernizuojant 

kultūros infrastruktūrą ir įstaigas. _______________________________________________________  

Kūrybinių industrijų plėtojimas. _____________________________________________________________  

Ilgalaikės miesto kultūrinės strategijos sukūrimas. _______________________________________________ 

Tarptautinių kultūros ryšių plėtojimas ir renginių skaičiaus didinimas. ______________________________  

 ________________________________________ Sportas ________________________________________  

Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas. ______________________________________________________  

Tarptautinių sporto ryšių plėtojimas ir renginių skaičiaus didinimas. ________________________________  

 ___________________________________ Viešasis saugumas ____________________________________  

Vaikų ir jaunimo uţimtumo plėtojimas bei nusikalstamumo prevencinių programų vykdymas. ____________ 

Bendruomeninės savitarpio saugos, bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas. __________________________  

Uţsienio prevencinių programų patirties perėmimas. _____________________________________________  



Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas 

18 

 ____________________________________ Bendruomenės _____________________________________  

Bendruomenių centrų darbo aktyvinimas ir aktyvesnio gyventojų įsitraukimo į bendruomenių veiklą 

skatinimas. _____________________________________________________________________________  

Bendrų su savivaldybe projektų, skirtų bendruomenių plėtrai, rengimas panaudojant ES fondų 

lėšas. ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________________ GRĖSMĖS _____________________________________  

 _________________________________ Demografinė situacija _________________________________  

Sparčiai maţėjantis gyventojų skaičius. ______________________________________________________  

Didėjantis neigiamas migracijos saldo, ţenkliai viršijantis Vilniaus ir Klaipėdos m. rodiklius. ____________  

Didėjanti pensinio amţiaus bei maţėjanti jaunimo ir darbingo amţiaus gyventojų dalis. ________________  

 _______________________________ Uţimtumas ir darbo rinka ________________________________  

Nepakankamai maţėjantis registruotų bedarbių ir darbingo amţiaus gyventojų santykis. ________________  

Švietimas 
-c --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Švietimo sistemos išbalansavimas dėl maţėjančio mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose. 

Savivaldybės lėšų, skiriamų švietimo įstaigų funkcionavimo uţtikrinimui, stoka. ______________________  

 ___________________________________ Sveikatos apsauga ___________________________________  

Sveikatos prieţiūros poreikio ir išlaidų augimas dėl visuomenės senėjimo. ___________________________  

Blogėjanti gyventojų sveikata dėl maţo fizinio aktyvumo, įtempto gyvenimo būdo, nepakankamo 

dėmesio sveikai gyvensenai ir profilaktikai. ___________________________________________________  

Kvalifikuotų sveikatos prieţiūros specialistų „nutekėjimas" į uţsienį. _______________________________  

Nepakankamas sveikatos apsaugos finansavimas, bloginantis sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę. 

 ___________________________________ Socialinė apsauga ___________________________________  

Socialinės apsaugos poreikio ir išlaidų augimas dėl senstančios visuomenės ir sudėtingos 

ekonominės situacijos. ____________________________________________________________________  

 ___________________________________ Kultūra ir menas ___________________________________  

Toliau maţėjanti kultūros vartotojų pajamų dalis, skiriama kultūros paslaugoms apmokėti. ______________  

Nepakankamas dėmesys kultūros veikloms. ___________________________________________________  

 ___________________________________ Viešasis saugumas ___________________________________  

Gyventojų abejingumas ir nepilietiškumas. ____________________________________________________  

Viešojo saugumo sistemų nepajėgumas uţtikrinti viešąjį saugumą. _________________________________  

 ____________________________________ Bendruomenės ____________________________________  

Maţėjantis bendruomenių aktyvumas dėl nepakankamo gyventojų dalyvavimo bei nepasitenkinimo 

veiklos rezultatais. _______________________________________________________________________  

3. EKONOMINĖ APLINKA 
 

 

 

3.1 Bendrieji ekonominiai rodikliai 

Kauno apskrityje 2009 m. buvo sukurta 19 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (toliau -BVP). BVP 

apimtys, tenkančios vienam gyventojui, 2009 m. Kauno apskrityje siekė 94,9 proc. šalies vidurkio ir atsiliko 

nuo Vilniaus bei Klaipėdos apskričių. Oficialios statistinės informacijos apie BVP Kauno m. savivaldybėje 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nepateikia (informacija pateikiama tik 

apskričių lygmeniu). Nagrinėjant BVP dinamiką daroma prielaida, kad didţioji dalis Kauno apskrities BVP 

sukuriama Kauno m. savivaldybėje. Čia sukoncentruota didţioji dalis pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo 

įmonių. 
 

3.1.1 lentelė. Bendrasis vidaus produktas apskrityse 2009 m. 
 

Administracinė 

teritorija 

BVP, mlrd. Lt BVP, tenkantis vienam gyventojui Apskričių sukurta 

BVP dalis, % Tūkst. Lt Palyginti su šalies 

vidurkiu, % 

Lietuvos Respublika 91,5 27,4 100,0 100,0 

Kauno apskritis 17,4 26,0 94,9 19,0 

Klaipėdos apskritis 11,2 29,6 108,0 12,2 

Vilniaus apskritis 35,6 41,9 152,9 38,9 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.11.23) 

Vienas iš svarbiausių konkurencingumo ekonominių rodiklių yra tiesioginės uţsienio investicijos 

(toliau - TUI). TUI nauda ekonomikai yra ne tiek gaunamos lėšos, kiek „know-how", prekiniai ţenklai, 

lengvesnis priėjimas prie naujų rinkų, vietinės ekonomikos integracija į tarptautinės vertės kūrimo grandines. 
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Be uţsienio kapitalo sunku tikėtis proverţio aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriuje ar 

taikomuosiuose tyrimuose, todėl TUI pritraukti turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. 

Vertinant TUI dinamiką Kauno m. savivaldybėje, visą 2006-2009 m. laikotarpį stebimas augimas 

(3.1.1 pav.). Tačiau TUI apimtys vienam savivaldybės gyventojui 2009 m. pradţioje siekė tik 8.347 Lt ir 

atsiliko nuo šalies (10.122 Lt), Vilniaus (37.273 Lt) ir Klaipėdos (11.798 Lt.) miestų rodiklių. 
 

3.1.1 pav. TUI dinamika Kauno m. savivaldybėje 2006-2009 m. pabaigoje, mln. Lt. 

2009 Į 2.910,1 

2008 Į 2.344,7 

2007 Į 2.254,6 

2006 Į 1.779,8 

0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.11.29) 
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2010 m. pradţios duomenimis daugiausia Kauno apskrityje investavo Rusijos (18,8 proc. visų TUI), 

Suomijos (12,7 proc. visų TUI) ir Vokietijos (7,1 proc. visų TUI) investuotojai. 2010 m. Kauno apskrityje 

daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą (47,5 proc. visų TUI), rafinuotų naftos produktų ir chemijos 

gaminių gamybą (23,1 proc. visų TUI) ir didmeninės ir maţmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių 

ir motociklų remonto, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo įmones (20,9 proc. visų TUI). 

Materialinės investicijos (toliau - MI), tai išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus 

naudojamas ilgiau nei vienus metus. Kauno m. savivaldybėje MI 2009 m. sudarė 939,7 mln. Lt ir siekė 6,8 

proc. šalies vidurkio. Siekiant palyginti MI apimtis informatyvesnis rodiklis yra vienam gyventojui tenkančios 

materialinės investicijos. Pagal šį rodiklį Kauno m. savivaldybė 2008-2009 m. atsiliko tiek nuo šalies, tiek nuo 

Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybių. 
 

3.1.2 pav. Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui 2006-2009 m., Lt 

 

0        2.000     4.000     6.000     8.000     10.000    12.000    14.000    16.000    18.000    20.000 

□ Lietuvos Respublika □ Kauno m. sav. □ Klaipėdos m. sav. □ Vilniaus m. sav. 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.11.16) 

 

Eksportas - svarbus tarptautinio konkurencingumo rodiklis. Kauno apskrities eksporto apimtys 2009 

m. sudarė 5.325 mln.Lt. Tai sudaro 18,82 proc. viso šalies eksporto. Eksporto apimtys Kauno apskrityje didėjo 

2006-2008 m., tačiau 2009 m. ţenkliai sumaţėjo - nuo 8.388 iki 5.325 mln. Lt (sumaţėjimas 36,52 proc.). 

Panaši situacija stebima ir visoje šalyje. Pagal eksporto dydį Kauno apskritis visu analizuojamu 2006-2009 m. 

laikotarpiu lenkė Vilniaus ir Klaipėdos apskritis. 2010 m. pabaigoje pagrindinės Kauno apskrities uţsienio 

prekybos partnerės buvo Vokietija, Indija, Latvija, Danija, Jungtinė Karalystė ir Švedija, o didţiausią eksporto 

dalį sudarė: trąšos; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; mediena ir medienos dirbiniai, medţio anglys; baldai, 

čiuţiniai, patalynės reikmenys. 
 

 

3.2 Verslas 

Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių verslo situaciją ir gyventojų verslumo lygį yra bendras 

įmonių skaičius ir įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų. 2011 m. pradţioje Kauno m. savivaldybėje veikė 

12.142 ūkio subjektai, o 1.000 gyventojų vidutiniškai teko 33 veikiantys ūkio subjektai. Pagal šį rodiklį Kauno 

m. savivaldybė 2011 m. pradţioje lenkė šalies vidurkį (25 ūkio 

2009 

2008 

2007 

2006 
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subjektai 1.000 gyventojų) ir atsiliko nuo Vilniaus m. savivaldybės vidurkio (45 ūkio subjektai 1.000 

gyventojų). 

Smulkus ir vidutinis verslas yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį 

poveikį bendrai šalies ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. 2011 m. pradţioje 80,6 

proc. (arba 9.789) Kauno m. savivaldybėje veikusių ūkio subjektų buvo maţos ir vidutinės įmonės. Šalyje 

maţos ir vidutinės įmonės sudarė 76,5 proc., Klaipėdos mieste - 82,4 proc., Vilniaus mieste - 82,2 proc. nuo 

visų veikusių ūkio subjektų. 

2010 m. Kauno m. savivaldybėje veikė 3.090 paslaugas teikiančios įmonės, kuriose dirbo 50.040 

darbuotojų. Šių įmonių skaičius Kauno m. savivaldybėje 2010 m. buvo 93,8 proc. didesnis nei Klaipėdos m. ir 

2,8 karto maţesnis nei Vilniaus m. savivaldybėje. Tarp paslaugas teikiančių įmonių didţiausią skaičių sudarė 

profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonės, antroje vietoje -įmonės, atliekančios nekilnojamojo turto 

operacijas, trečioje - informacijos ir ryšių paslaugų įmonės. Didţiausią dalį bendroje paslaugų įmonių pajamų 

struktūroje sudarė ţmonių sveikatos prieţiūros ir socialinio darbo (25,9 proc.), profesinės, mokslinės ir 

techninės (17,1 proc.) bei informacijos ir ryšių (14,0 proc.) veiklos įmonių pajamos. Meninės, pramoginės ir 

poilsio organizavimo paslaugas teikiančių įmonių pajamos sudarė 8,0 proc. visų paslaugų sektoriaus pajamų. 

Tai nėra didelė apimtis, nors mieste jaučiamas kultūrinio gyvenimo aktyvumas, veikia muzikos klubai, 

prekybos, pramogų ir sporto centrai. Kauno miesto gyventojai ir svečiai, norintys turiningai praleisti 

laisvalaikį, gali naudotis įvairių pramogų ir kultūros įmonių teikiamomis paslaugomis. 

Verslo plėtra Kaune organizuojama per verslo asocijuotas ir verslui dirbančias struktūras: Verslo 

informacijos centras „VšĮ Verslininkų namai", VšĮ Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas, 

ASU Ţemės ūkio mokslo technologinis parkas, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas, Mokslo 

technologijų parkas „Technopolis", Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, VšĮ Kauno regioninis 

inovacijų centras, Lietuvos inovacijų centro atstovybė Kaune, Santakos slėnis, Slėnis Nemunas. 
 

 

3.3 Pramonė 

Kaunas visais laikais buvo pramonės centru ir stengiasi juo išlikti. Materialinės ir tiesioginės uţsienio 

investicijos į pramonę Kauno mieste yra vienos iš didţiausių investicijų struktūroje. Vyraujančios veiklos 

šakos 2010 m. pradţioje Kauno mieste buvo: leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas (14 proc. 

rinkos dalies); baldų gamyba (13 proc. rinkos dalies) ir pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba (11 proc. 

rinkos dalies). Maţiausią rinkos dalį uţima chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba (2 proc. rinkos 

dalies). 
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3.3.1 pav. Pramonės įmonių pasiskirstymas pagal veiklos šakas, 2010 m. pradţioje 

□ Medienos ir medienos bei kamštinių gaminių gamyba 

□ Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba 

□ Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba 

□ Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba 

□ Kitų nematalo mineralinių produktų gamyba 

□ Maisto produktų ir gėrimų gamyba ■ Leidyba, spausdinimas ir įrašytų 

laikmenų tiražavimas 

□ Tekstilės gaminių gamyba 

□ Drabužių siuvimas 

□ Mašinų ir įrangos gamyba 

□ Baldų gamyba 

□ Medicinos, tiksliųj ų ir optinių prietaisų gamyba 

□ Kitų pramonės gaminių gamyba 

 
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė 

2006-2009 m. Kauno miesto pramonės įmonių parduotos produkcijos dalis bendroje šalies parduotos 

produkcijos apimtyje svyravo 10-12 proc. ribose, o metinės parduotos produkcijos apimtys, tenkančios 1 

gyventojui, kaip ir šalyje vidutiniškai siekė 14,2 tūkst. Lt. Pagal pramonės įmonių apyvartos dalį šalies 

pramonės įmonių apyvartoje Kauno m. savivaldybė 2008 ir 2009 m. lenkė tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus miestų 

savivaldybes. 

2006 m. Kauno miesto savivaldybėje veikė 2.097 pramonės ūkio subjektai (padaliniai), kuriuose dirbo 

35.982 darbuotojai. 2009 m. pramonės ūkio subjektų skaičius mieste sumaţėjo iki 1.856, o darbuotojų skaičius 

sumaţėjo iki 28.910 darbuotojų. Panašios tendencijos 2006-2009 m. vyravo ir šalyje, Vilniaus bei Klaipėdos 

miestų savivaldybėse. 

2006-2009 m. Kauno mieste kaip ir šalyje, Vilniaus bei Klaipėdos miestuose pramonės sektoriaus 

pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) kito netolygiai, o 2009 m. lyginant su 2006 m. maţėjo. Kauno mieste šis 

sumaţėjimas siekė 14,2 proc., šalyje -14,8 proc., Vilniaus mieste - 23,9 proc., Klaipėdos mieste - 3 proc. 
 

 

3.4 Statyba 

Statybos įmonių ir bendrovių atliktų darbų vertė Kauno m. savivaldybėje 2009 m. siekė 421.684 tūkst. 

Lt ir lyginant su 2006 m. sumaţėjo 49,3 proc. Panašios maţėjimo tendencijos analizuojamu laikotarpiu 

stebimos ir šalyje, Vilniaus bei Klaipėdos miestuose (3.4.1 lentelė). 

8%
 7

Administracinė 

teritorija 

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. Skirtumas 2009 ir 2006 

m. proc. 

Lietuvos Respublika 7.922.682 11.009.724 12.486.977 5.775.788 -27,1 

Kauno m. sav. 831.190 1.154.918 1.094.584 421.684 -49,3 

Klaipėdos m.sav. 719.450 906.960 948.200 516.573 -28,2 

Vilniaus m. sav. 2.334.869 3.122.292 3.601.732 1.392.290 -40,4 

 

3.4.1 lentelė. Statybos įmonių ir bendrovių atliktų statybos darbų apimtys (be PVM tūkst. Lt) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.03.10) 



Kauno miesto 2005-2015 metų strateginis planas 

23 

Gyvenamųjų pastatų statyba Kauno mieste 2009 m. lyginant su 2006 m. sumaţėjo 6,7 proc. Didesnis 

gyvenamųjų pastatų statybos apimčių maţėjimas analizuojamu laikotarpiu buvo tik Klaipėdos mieste (11,4 

proc.), o šalyje ir Vilniaus mieste šių pastatų statybos didėjo (atitinkamai 9,9 ir 20 proc.). 2006-2009 m. Kauno 

mieste, priešingai nei šalyje, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose, maţėjo negyvenamųjų namų statybos apimtys 

(sumaţėjimas 18,5 proc.). Taip pat 2009 m. lyginant su 2006 m. Kaune išduota net 2,7 karto maţiau leidimų 

gyvenamųjų pastatų statybai. Išduotų leidimų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu maţėjo ir šalyje, Vilniaus bei 

Klaipėdos miestuose, tačiau šis maţėjimas nebuvo toks ţenklus. 
 

 

3.5 Turizmas 

Kauno miestas išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų ir yra patrauklus turistams unikaliais muziejais, 

kultūros ir istorijos objektais, kultūros ir sporto renginiais, gamtine aplinka. Pagrindiniai turizmo ištekliai 

mieste: gamtos, istorijos, archeologijos, architektūros, technikos paminklai. Svarbiausios rekreacinės zonos: 

parkai, miško parkai, paplūdimiai, unikalus senasis Ąţuolynas, Jiesios piliakalnis ir daugelis kitų nuostabių 

vietovių. Miestas didţiuojasi kompaktišku, gerai išsaugotu Senamiesčiu, kuriame daug vertingų istorijos ir 

architektūros paminklų: Kauno pilis (XV a. pr.), gotikiniai Perkūno namai (XV-XVI a. sandūra), Šv. Gertrūdos 

(XV a. pab.) ir Vytauto Didţiojo baţnyčios (XV a. I pusė), Kauno rotušė (XVI-XVIII a.). Gausiai turistų 

lankomas baroko šedevras - Paţaislio kamaldulių vienuolyno architektūrinis ansamblis. 

Viena iš svarbiausių turizmo infrastruktūros dalių - apgyvendinimo įstaigų tinklas. Remiantis 

Statistikos departamento duomenimis 2010 m. Kauno mieste veikė 49 apgyvendinimo paslaugas teikiančios 

įstaigos: 24 viešbučiai (iš jų 10 viešbučių 4 ţvaigţdučių), 4 moteliai, kempingas, 5 nakvynės namai (hosteliai), 

sveikatingumo įstaiga ir 14 privataus sektoriaus įstaigų (butų). Didţiausias Kaune yra „Park Inn Kaunas" 

viešbutis, kurį valdo pasaulyje gerai ţinomas valdytojas „Rezidor Hotel Group". Be „Park Inn" viešbučio 

Kaune yra ir kito gerai ţinomo Best Western pasaulinio tinklo viešbutis „Best Western Santakos Hotel", taip 

pat veikia Baltijos šalyse ţinomi Amberton ir Europa Royale tinklų viešbučiai. 

2010 m. Kauno miesto apgyvendinimo įstaigose buvo apgyvendinti 151.759 svečiai. Lyginant 2010 ir 

2006 metų apgyvendinimo įstaigų rodiklius matome, jog svečių skaičius apgyvendinimo įstaigose Kaune 

didėjo 29,8 proc. Panaši situacija stebima ir dėl suteiktų nakvynių skaičiaus Kauno mieste. Šis skaičius 

nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 26,5 proc. (nuo 229.384 nakvynių 2006 m. iki 290.217 nakvynių 2010 m.). 
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Pagal suteiktų nakvynių skaičių lyginant Kauną su kitais antrais pagal dydį Europos šalių miestais 

matome, jog 2007-2010 m. tarp nagrinėjamų miestų Kaunas (vidutiniškai 253.933 

nakvynės) lenkė tik Estijos Tartu miestą (vidutiniškai 251.361 nakvynė). Ryškus lyderis buvo Vokietijos 

Hamburgo miestas, kuriam vidutiniškai teko 7.660.718 nakvynių per metus. Toliau sekė Norvegijos Bergeno 

miestas su 1.396.310 nakvynių ir Čekijos Brno miestas - 838.675 

nakvynėmis. 

3.5.1 pav. Suteiktų nakvynių 2 pagal dydį Europos šalių miestų apgyvendinimo įstaigose, 

2007-2010 m. vidurkis. 

Tartu (EE) 

Tampere (FI) 

Lodzė (PL) 

Košicė (SK) 

Kaunas (LT) 

Hamburgas (DE) 
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Arhus (DK) 
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8.000.000 

 

Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) duomenys (Duomenų atnaujinimo data 2011.02.01) 

EE - Estija, FI - Suomija, PL - Lenkija, SK - Slovakija, LT - Lietuva, DE - Vokietija, HU - Vengrija, CZ - Čekija, NO - Norvegija, DK - 

Danija. 

 

Kauno mieste turizmas vystomas remiantis 2007 m. priimta Kauno regiono turizmo plėtros strategija 

2007-2013 metams. Šia strategija siekiama, kad turizmas Kauno mieste uţimtų tvirtas pozicijas, taptų tolygiai 

augančia verslo šaka, veiklia ir efektyvia ištisus metus. Bandoma pritraukti valstybines bei viešąsias struktūras, 

kad jos paremtų turizmo verslo plėtrą, investuotų į ţmogiškuosius išteklius ir keltų paslaugų lygį. 

Turizmo informacijos sklaidą Kauno m. savivaldybėje vykdo trys turizmo informacijos centrai - VšĮ 

„Kauno regiono turizmo informacijos centras", UAB „Mūsų odisėja" ir VšĮ „Kauno vartai". 2010 m. Kauno m. 

turizmo informacijos centruose apsilankė 110.223 lankytojai, iš jų 47.866 lietuviai ir 62.357 uţsieniečiai. Tais 

pačiais metais Vilniaus ir Klaipėdos miesto turizmo informacijos centruose apsilankė atitinkamai 86.868 ir 

66.182 lankytojai. Lankytojų skaičius Kauno m. turizmo informacijos centruose 2006-2010 m. kito netolygiai, 

o didţiausias buvo 2008 m. -117.561 lankytojų. 
 

3.6 SSGG analizė 

STIPRYBĖS 

 ____________________________ Bendrieji ekonominiai rodikliai _____________________  

Didėjančios tiesioginių uţsienio investicijų apimtys. __________________________________  

Vilniaus ir Klaipėdos apskričių rodiklius viršijančios Kauno apskrities eksporto apimtys. 

 _______________________________________ Verslas _____________________________________  

Savivaldybės parama SVV plėtrai. _________________________________________________________  

Vilniaus ir Klaipėdos m. savivaldybes lenkianti pramonės įmonių apyvarta ir jos augimo tempai. 
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Kaunas - vienas pirmaujančių Lietuvoje pagal mokslo ir technologijų parkų skaičių. _________________  

 _______________________________________ Statyba _____________________________________  

Pastatyta daug negyvenamosios paskirties (komercinių, gamybinių, visuomeninių) pastatų. ____________  

Pastatyti ir kompleksiškai įrengti gyvenamųjų namų kvartalai (Fredoje, Ţaliakalnyje, Vytėnuose). 

 ______________________________________ Turizmas ____________________________________  

Patrauklūs turistiniai ištekliai, vystoma ir plėtojama viešoji turizmo infrastruktūra. ___________________  

Didėjantis apgyvendinimo įstaigų ir vietų jose skaičius. ________________________________________  

Didėjantis turistų Kauno mieste skaičius. ___________________________________________________  

Santykinai pigios paslaugos lyginant su paslaugų kainomis ES. __________________________________  

Parengta miesto įvaizdţio strategija. _______________________________________________________  
 

 

 _____________________________________ SILPNYBĖS ______________________________________  

 ____________________________ Bendrieji ekonominiai rodikliai _______________________________  

Maţesnės nei šalyje, Vilniaus ir Klaipėdos m., vienam gyventojui tenkančių tiesioginių uţsienio ir 

materialinių investicijų apimtys. ____________________________________________________________  

 _______________________________________ Verslas ________________________________________  

Ţemesnis nei Vilniaus m. gyventojų verslumo rodiklis (įmonių skaičius / 1000 gyventojų). ______________  

Maţesnė nei Vilniaus m. pramonės sektoriaus pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis. ___________________  

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės iniciatyvų stoka. ______________________________________  

 ______________________________________ Statyba ________________________________________  

Ţenkliai sumaţėjusios statybos darbų apimtys. _________________________________________________  

Maţesnis nei Vilniaus ir Klaipėdos m. leistų statyti ir pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų 

skaičius. _______________________________________________________________________________  

 ______________________________________ Turizmas _______________________________________  

Nepakankamai išnaudojami ir pritaikyti turistams lankyti gamtiniai, kultūros paveldo, istoriniai 

objektai bei saugomos teritorijos. ____________________________________________________________  
 

 

 ____________________________________ GALIMYBĖS ______________________________________  

 ____________________________ Bendrieji ekonominiai rodikliai _______________________________  

Europos Sąjungos parama miesto ekonominei plėtrai. ____________________________________________  

Vietinių ir uţsienio investicijų pritraukimas taikant aktyvias informacijos bei rinkodaros priemones. 

Santykinai pigi ir kvalifikuota darbo jėga sudaro palankias sąlygas investuotojams. ____________________  

 _______________________________________ Verslas ________________________________________  

Inovacinių produktų kūrimas panaudojant mokslinį potencialą. ____________________________________  

Intensyvesnė parama smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai._________________________________________  

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės iniciatyvų skatinimas. __________________________________  

Verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimo plėtojimas. _______________________________________  

 _______________________________________ Statyba ________________________________________  

Statybos sektoriaus plėtra padidėjus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo ir kitų investicinių 

projektų įgyvendinimo apimtims. ____________________________________________________________  

 ______________________________________ Turizmas _______________________________________  

Didesnių turistinių srautų pritraukimas racionaliai panaudojant turimus rekreacinius ir kultūrinius 

resursus. _______________________________________________________________________________  

Vandens transporto atgaivinimas ir panaudojimas turizmo reikmėms. _______________________________  
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 ______________________________________ GRĖSMĖS __________________________________  

 ____________________________ Bendrieji ekonominiai rodikliai __________________________  

Lėtas ekonomikos atsigavimas. ________________________________________________________  

Sulėtėję Savivaldybės biudţeto pajamų augimo tempai. _____________________________________  

Maţėjančios investicijų apimtys darančios neigiamą įtaką miesto ūkio plėtrai. ___________________  

 _______________________________________ Verslas ___________________________________  

Sumaţėjusi gyventojų perkamoji galia. __________________________________________________  

Darbuotojų emigracija dėl susidariusių finansinių aplinkybių. ________________________________  

Ţaliavų ir energetinių išteklių kainų augimas. _____________________________________________  

 _______________________________________ Statyba ___________________________________  

Statybų sektoriaus apimčių smukimas dėl ekonominio nuosmukio. ____________________________  

 ______________________________________ Turizmas __________________________________  

Kultūros ir gamtos objektų patrauklumo maţėjimas, nepanaudojant jų visuomenės poreikiams. 

Didėjanti konkurencija su kitais šalies bei kaimyninių valstybių turizmo traukos centrais. __________  
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4. APLINKA IR INFRASTRUKTŪRA 
 

 

 

4.1 Inţinerinė ir energetinė infrastruktūra 
 

Kauno mieste dujų tiekimą uţtikrina AB „Lietuvos dujos", elektros energijos tiekimą - AB „LESTO", 

šilumą miesto gyventojams tiekia AB „Kauno energija". Prie Kauno miesto integruoto šilumos tiekimo tinklo 

prijungti šie šilumos gamybos šaltiniai: Kauno miesto termofikacinė elektrinė, AB „Kauno energija" 

priklausanti Petrašiūnų elektrinė ir trys katilinės. AB „Kauno energija" tiekia šilumą 117 tūkst. gyventojų ir 3,6 

tūkst. įmonių bei organizacijų Kauno mieste ir rajone. Viena svarbiausių problemų miesto šilumos tinkluose 

išlieka šilumos nuostoliai perdavimo linijose. Problema sprendţiama atliekant šilumos trasų renovaciją ir 

šilumos punktų rekonstrukciją. 

Kauno mieste veikia stambus energetikos objektas - Kauno hidroelektrinė. Elektrinėje pagaminama 

elektra sudaro daugiau nei 80 proc. visos energijos, gaminamos šalyje naudojant atsinaujinančius išteklius. 

100,8 MW galingumo Kauno HE galia sudaro apie 5 proc. Lietuvos apkrovos maksimumo, o per metus 

pagaminama energija - apie 3 proc. metinės šalies elektros paklausos. Elektrinė svarbi ne tik dėl to, kad gamina 

švarią elektros energiją ar saugo Kauno miestą nuo potvynių, bet ir todėl, kad padeda reguliuoti energetikos 

sistemos galių balansą. 

Vandenį Kauno miestui tiekia UAB „Kauno vandenys". Bendrovė 2009 m. teikė paslaugas 343.544 

miesto gyventojams, eksploatavo 1.156,8 km geriamo vandens tinklų, 1.002,5 km buitinių ir lietaus nuotekų 

tinklų, 5 vandenvietes, modernią nuotekų valyklą ir kitus įrenginius. Buitinės nuotekos centralizuotai 

surenkamos iš beveik visų miesto gyventojų, tačiau lietaus nuotekos, išskyrus miesto centrinėje dalyje, į atvirus 

vandens telkinius išleidţiamos nevalytos. Geriamajam vandeniui paruošti naudojamas gruntinis vanduo, 

išgaunamas keturiose miesto vandenvietėse -Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų ir Petrašiūnų. Iš minėtų 

vandenviečių miesto gyventojams tiekiamas vanduo, kaip ir valymo įrenginiuose išvalytas vanduo, atitinka LR 

teisės aktų reikalavimus nustatytus geriamam vandeniui ir nuotekų išvalymui. 

Uţ Kauno miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją, prieţiūrą ir remontą atsakinga UAB „Kauno 

gatvių apšvietimas". Bendrovė eksploatuoja 25 tūkst. vnt. šviestuvų ir proţektorių, 300 vnt. apšvietimo 

maitinimo punktų, 800 km kabelinių ir oro linijų. Šiuo metu mieste eksploatuojami natrio lempų šviestuvai, 

kurie nėra optimalūs energijos suvartojimo poţiūriu. Norint efektyviai sumaţinti išlaidas miesto apšvietimui, 

ieškoma būdų kaip sumaţinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimui. Viena iš technologijų, miestui 

leidţianti taupyti energiją, yra šviesą skleidţiantys diodai (LED). 
 

 

4.2 Aplinkosauga 

Pagrindiniai aplinkos teršėjai Kauno mieste yra transportas, pramonės ir energetikos įmonės. Oro 

kokybė mieste yra viena iš prioritetinių aplinkos apsaugos sričių. Kaune vykdomas nuolatinis oro kokybės 

stebėjimas. Šiuo metu mieste veikia trys oro kokybės monitoringo stotelės, išdėstytos skirtingose miesto 

vietose pagal Aplinkos ministerijos rekomendaciją. Dvi stotelės priklauso valstybinio aplinkos oro 

monitoringo sistemai. Oro stebėsenos sistema registruoja ne tik oro taršos rodiklius, bet ir meteorologinius 

parametrus, kurie taip pat labai svarbūs miesto oro kokybei. Be stacionarios matavimo įrangos Kaune tyrimai 

atliekami ir mobiliąja oro kokybės monitoringo laboratorija. Matavimai, atliekami mobiliąja laboratorija, 

suteikia galimybę spręsti konfliktines situacijas, įvertinti taršą ties pramonės objektais ir gatvėmis su 

intensyviu transporto eismu. 

Dulkių koncentracija ore yra viena rimčiausių Kauno miesto oro kokybės problemų. Siekiant 

reglamentuoti aplinkos oro uţterštumo kietosiomis dalelėmis (toliau - KD10) maţinimą ir numatyti priemones, 

kurių turi būti imamasi taršai maţinti, Kauno miesto savivaldybės taryba 2006-11-09 sprendimu Nr. T-420 

patvirtino Kauno miesto oro taršos kietosiomis dalelėmis (KD10) maţinimo programą. Šioje programoje 

nurodoma, kad mobilių šaltinių labiausiai teršiamos šios Kauno miesto dalys: Dainava, Centras, Taikos ir 

Savanorių prospektai. Didţiausias azoto oksido ir azoto dioksido taršos lygis Kauno mieste sutampa su rytiniu 

ir vakariniu transporto srautų piku. Tai rodo, jog autotransportas yra pagrindinis miesto oro teršėjas, jis sudaro 

80 proc. visos taršos. 

Vadovaujantis Aplinkos ministro patvirtintomis aplinkos oro uţterštumo ribinėmis vertėmis KD10 

koncentracijos nustatytą ribinę vertę negali viršyti daugiau kaip 35 dienas per metus, tačiau iš 4.2.1 pav. 

matome, jog analizuojamu 2006-2010 m. laikotarpiu, ši norma Kauno mieste buvo viršijama 2006, 2007 ir 

2010 m. 
 

4.2.1 pav. Dienų skaičius, kai KD10 koncentracija viršijo nustatytą paros 
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ribinę vertę 2006-2010 m. 
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savivaldybė 

Remiantis statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės duomenimis teršalų kiekis iš stacionarių taršos šaltinių, tenkantis vienam gyventojui, Kauno 

mieste 2006-2009 m. sumaţėjo 28,46 proc. (nuo 13 kg 2006 m. iki 9,3 kg 2009 m.). Didţiausią dalį į atmosferą 

iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų 2009 m. sudarė lakūs organiniai junginiai (40 proc. arba 3,5 kg 

vienam gyventojui). Maţiausiai į atmosferą išmetama sieros dioksido (6 proc. arba 0,5 kg vienam gyventojui). 

2009 m. Kauno mieste į paviršinius vandenis buvo išleista 25.811 tūkst. m
3
 nuotekų. Analizuojamu 

laikotarpiu išleistų nuotekų kiekis Kauno mieste didėjo 5,42 proc. Didėjimo tendencijos pastebimos ir šalyje 

(42,9 proc.). Tuo tarpu Vilniaus ir Klaipėdos miestuose išleistų nuotekų kiekis maţėjo atitinkamai 3,45 ir 49,92 

proc. Išleistų išvalytų iki normos nuotekų kiekis Kauno mieste 2006-2009 m. laikotarpiu ţenkliai išaugo. Jei 

2006 m. buvo išleista 103 tūkst. m
3
 iki normos išvalytų nuotekų, tai 2009 m. iki normos buvo išvalyta jau 

25.272 tūkst. m
3
. Tokiam augimui didţiausią įtaką turėjo 2008 m. Marvelėje pradėti eksploatuoti modernūs 

biologinio nuotekų valymo įrenginiai. 

Vykdant Kauno miesto aplinkos stebėseną, kaip numatyta Kauno miesto aplinkos monitoringo 

programoje, kasmet yra atliekami paviršinio vandens kokybės tyrimai Nemuno ir Neries upėse Kauno mieste. 

Atliekami mikrobiologiniai ir hidrocheminiai Kauno miesto atvirų vandens telkinių paviršinio vandens 

rodiklių tyrimai. Kauno mieste, maudymosi sezono metu, nuolat tiriama maudyklų vandens kokybė. Maudyklų 

vandens kokybė nustatoma tiriant vandens fizines, chemines ir mikrobiologines savybes, kurių privalomosios 

vertės nustatytos Maudyklų vandens direktyvoje. Kauno mieste maudyklų vandens kokybė tiriama trijose 

oficialiai įteisintose maudyklose: Kauno marių 1-asis ir 2-asis paplūdimai, Lampėdţių karjero paplūdimys, bei 

daţniausiai lankomose neįteisintose maudymosi vietose: Panemunės senieji paplūdimiai ir Vaišvydavos 

karjeras. 2010 m. vasaros sezono metu buvo fiksuojama laikina vandens tarša 

Panemunės senajame paplūdimyje (ţarninių enterokokų ir ţarninių lazdelių skaičius viršijo Higienos normos 

reikalavimus) ir Lampėdţių karjero paplūdimyje (ţarninių enterokokų skaičius viršijo Higienos normos 

reikalavimus), visuomenė per vietinės ţiniasklaidos priemones buvo informuota apie laikiną draudimą 

maudytis. 

Atliekas Kauno mieste tvarko keletas įmonių, pagrindinė iš jų UAB „Kauno švara". Per metus vienam 

kauniečiui tenka apie 300 kg atliekų. Surenkamos atliekos veţamos į „Kauno švaros" eksploatuojamą Lapių 

sąvartyną. Tai modernus, visus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis sąvartynas. Jis įsikūręs Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos dalyje ir yra 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Sąvartyne šalinamos 

Kauno miesto ir Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų mišrios komunalinės atliekos. 

Kauno regione sukurta centralizuota, atitinkanti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų nuostatas, atliekų 

tvarkymo sistema. Ši sistema uţtikrina pigesnį ir efektyvesnį atliekų surinkimą ir apdorojimą. 

Triukšmo lygis pastaraisiais metais Kauno mieste išaugo: 55 dBA lygis buvo viršytas visuose 

stebėjimo punktuose prie gatvių ir apie 40 proc. stebėjimo punktų kvartalų viduje. 2007 m. ekvivalentinis 

triukšmo lygis buvo didţiausias Šv. Gertrūdos, Veiverių, Parodos, M. K. Čiurlionio gatvėse. Tiek šaltu, tiek 

šiltu metų periodu jis buvo nuo 70 iki 78 dBA. 2007 m. maksimalus triukšmo lygis Kauno gatvėse 

(Raudondvario pl., Parodos, Šv. Gertrūdos, K.Baršausko) buvo nuo 84 iki 87 dBA. Didţiausi triukšmo šaltiniai 

mieste - kelių ir geleţinkelių transportas, pramoninė veikla. Vykdant triukšmo prevenciją 2007 metais 

parengtas Kauno miesto strateginis triukšmo ţemėlapis ir išskirtos tyliosios ir triukšmo prevencijos zonos. 

Siekiant uţtikrinti visuomenės rekreacinius, kultūrinius, sanitarinius-higieninius ir kitus poreikius, bei 

rūpinantis ţeldynų apsauga ir plėtra, Kauno mieste formuojama subalansuota įvairios paskirties ţeldynų 

sistema. Ši veikla vykdoma vadovaujantis programa „Kauno miesto ţeldiniai", o nuo 2006 m. ir ilgalaike 

ţeldynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija. Sprendţiant ţeldynų sistemos formavimo ir subalansuotos 

miesto plėtros uţdavinius, ypatingą vietą uţima deramas gamtinio karkaso įvertinimas ir panaudojimas. 

Nustatant gamtinį karkasą Kaune išaiškinta jo lokalizacija, įvertinta Kauno miesto ir apylinkių ekologinė 

situacija bei geologinis ir biologinis potencialas ir tuo pagrindu išskirtos kraštotvarkinės atskirų gamtinio 

karkaso teritorijų zonos, parengti Kauno miesto ir apylinkių gamtinio karkaso teritorijų planavimo 

kraštotvarkiniai pasiūlymai. 
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Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius kartu su kitais Savivaldybės 

padaliniais kiekvienais metais, formalaus ir neformalaus švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis organizuoja jau tradiciniais tapusius aplinkosauginius renginius ir akcijas: Pasaulinę Ţemės 

dieną, Aplinkos apsaugos dieną, Europos judriosios savaitės akciją „Mieste be automobilio", akciją 

„Išvalykime pasaulį". Kas antri metai vyksta „Graţiausiai tvarkomų sodybų ir daugiabučių namų teritorijų" bei 

„Graţiausiai tvarkomų įmonių teritorijų" konkursai. 
 

 

4.3 Transportas 

Bendras vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis Kauno m. savivaldybėje 2009 m. siekė 918 km. Kelių ir 

gatvių su kieta danga ilgis siekė 587 km, ţvyro kelių - 158 km, grunto kelių - 172 km. Ţvyro keliai 

savivaldybėje sudarė 17,2 proc., grunto keliai - 18,7 proc. nuo bendro kelių ir gatvių ilgio. Palyginimui 

Klaipėdos m. 2009 m. ţvyro keliai sudarė 10,4 proc., grunto - 20,5 proc., o Vilniaus m. atitinkamai 14,1 proc. ir 

9,1 proc. nuo bendro šių savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgio. 

Kauno gatvių, šaligatvių dangos yra gan prastos būklės, tai yra sisteminė problema gresianti ne tik 

gyventojų saugumui ir sveikatai, bet kenkianti ir Kauno įvaizdţiui, turizmo verslui. Šioms problemoms spręsti 

bei plėsti kelių transporto infrastruktūrą rengiamos Kauno miesto gatvių prieţiūros programos. Kauno miesto 

gatvių prieţiūros 2011-2013 m. programa patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011-04-07 

sprendimu Nr. T-254. Į šią programą perkelti 2010-2012 m. programoje neatlikti ir tęstiniai rekonstrukcijos 

projektai, programoje numatoma daugiau dėmesio skirti gatvių remonto projektavimo darbams, daugiau 

projektų įgyvendinti panaudojant tikslinį finansavimą. 

Kaip ir visoje Lietuvoje, autotransporto priemonių skaičius Kauno mieste didėja. Bendras individualių 

lengvųjų automobilių skaičiaus padidėjimas Kauno m. savivaldybėje 2009 m. lyginant su 2006 m. siekė 3,5 

proc. Kauno mieste 2009 m. 1.000 gyventojų teko 479 individualūs lengvieji automobiliai. Pagal šį rodiklį 

Kauno m. savivaldybė 2006-2009 m. lenkė šalies, Vilniaus ir Klaipėdos miestų atitinkamo rodiklio reikšmes. 
 

4.3.1 pav. Individualių lengvųjų automobilių skaičius / 1.000 gyventojų, 2006-2009 m. 
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Respublikos Vyriausybės 

(paskelbta 2010.08.26) 

2009 m. lyginant 

su 2006 m. Kauno 

mieste keleivių veţimas viešojo naudojimo autobusais praktiškai nesikeitė, o maršrutų skaičius sumaţėjo 4,5 

proc. Pagrindiniai veţėjai Kauno mieste yra UAB „Autrolis" ir UAB „Kauno autobusai". UAB „Autrolis" 

paslaugomis kasmet pasinaudoja apie 33 milijonai keleivių. Kaune yra 16 troleibusų maršrutų, jungiančių 

įvairius miesto rajonus. Bendras maršrutų ilgis siekia 368,3 km. 2010 m. troleibusais buvo perveţama apie 66 

proc. keleivių, besinaudojančių visuomeninio transporto paslaugomis. UAB „Kauno autobusai" kiekvieną 

dieną aptarnauja 29 maršrutus po Kauno miestą ir artimuosius priemiesčius, kurių bendras ilgis siekia 1.045,1 

km. Per metus įmonės paslaugomis pasinaudoja apie 27 milijonus keleivių. Be šių veţėjų Kauno mieste dar 

veikia maršrutinių taksi ir lengvųjų taksi automobilių veţėjų įmonės. 

Kaune įdiegta visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis 

uţ keleivių perveţimą bei viešojo transporto stebėjimo sistemos. Keleiviai naudodamiesi elektroniniu bilietu 

gali atsiskaityti uţ vaţiavimą autobusuose ir troleibusuose, transporto priemonių vairuotojai atsiskaityti uţ 

automobilio statymą mieste. Viešojo transporto stotelėse įrengtose švieslentėse pateikiama informacija apie 

transporto priemonių atvykimo laiką. Internetiniame puslapyje http://googlemap.kvt.lt ir mobiliajame telefone 

ţemėlapyje pateikiami viešojo transporto tvarkaraščiai realiu laiku, rodomas realus transporto atvykimo laikas, 

jo buvimo vieta, kiek minučių liko iki atvykimo, kiekvienos stotelės virtuali švieslentė. 

Kaunas - stambus geleţinkelio mazgas. Jau 1861 m. buvo įrengta geleţinkelio Sankt 

Peterburgas-Varšuva atšaka į Karaliaučių su visa geleţinkelio infrastruktūra. Šalia Kauno geleţinkelio stoties 

1862 m. paleistas eismas vieninteliu veikiančiu Baltijos valstybėse geleţinkelio tuneliu ir geleţinkelio tiltu per 

Nemuną. Nuo 1975 m. maršrutu Naujoji Vilnia-Vilnius-Kaunas kursuoja elektriniai keleiviniai traukiniai. 

Pagrindinė Kauno geleţinkelio krovinių rūšiavimo ir skirstymo stotis veikia Palemone. Šiuo metu 

projektuojama Europinio standarto geleţinkelio Rail Baltica atkarpa nuo Varšuvos iki Kauno turėtų būti baigta 

iki 2013 m. gruodţio mėn. 
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2006 2007 

Kauno oro uostas yra antras pagal aptarnaujamų keleivių skaičių oro uostas šalyje. Per 2006-2010 metų 

laikotarpį Kauno oro uosto uţimama keleivių rinkos dalis išaugo nuo 5 iki 35,4 proc. 2010 m. Kauno oro uoste 

aptarnauti 809,2 tūkst. keleivių. Tokiam augimui didţiausią įtaką turėjo sėkminga 2005 metų rudenį į Kauną 

atėjusios Europos pigių skrydţių lyderės „Ryanair" veikla. Tuo tarpu krovinių gabenimo apimtys 2006-2010 

m. kito netolygiai, o 2010 m. lyginant su 2006 m. sumaţėjo 35 proc. (nuo 6844 iki 4449 tonų). Kauno oro 

uostas 2010 m. uţėmė 37,3 proc. Lietuvos oro krovinių rinkos. 

Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis reikalingą infrastruktūrą -keleivių ir 

krovinių prieplaukas, laivų remonto teritoriją, taip pat administracines ir organizacines struktūras. Mieste 

įsikūrusi Susisiekimo ministerijos Vidaus vandens kelių direkcija ir „Nemuno laivininkystės" įmonė, 

uţsiimanti keleivių bei krovinių perveţimu. 
 

 

4.4 Gyvenamasis fondas 

2009 m. Kauno mieste gyvenamasis fondas sudarė 8.331,2 tūkst. m
2
, o vienam gyventojui teko 23,9 m

2
 

gyvenamojo ploto. Tai atitinkamai 5,83 proc. ir 8,64 proc. daugiau nei 2006 m. Nagrinėjamu 2006-2009 m. 

laikotarpiu gyvenamasis fondas didėjo ir šalyje (2,17 proc.), Klaipėdos mieste (5,61 proc.), o Vilniaus mieste 

išliko beveik nepakitęs. Kauno mieste 2006-2009 m. laikotarpiu vienam gyventojui teko maţiau gyvenamojo 

ploto nei šalyje ir Vilniuje, tačiau daugiau nei Klaipėdoje (4.4.1 pav.). 
 

4.4.1 pav. Gyvenamasis fondas m
2
 / 1 gyv., 2006-2009 m. 
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Į B Lietuvos Respublika □ Kauno m. sav. □ Klaipėdos m. sav. □ Vilniaus m. sav. Į 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (paskelbta 2010.06.10) 

2006-2009 m. laikotarpiu Kauno mieste išaugo privačios nuosavybės dalis gyvenamajame fonde. 2006 

m. privačios nuosavybės gyvenamasis fondas sudarė 7.577,6 tūkst. m
2
, o 2009 m. 8.077,6 tūkst. m

2
. 

Gyvenamojo privataus fondo dydis padidėjo 6,6 proc. Tuo pačiu laikotarpiu valstybei ir savivaldybei 

priklausantis gyvenamasis fondas sumaţėjo 13,9 proc. (nuo 294,7 tūkst. m
2 
2006 m. iki 253,6 tūkst. m

2
 2009 

m.). Panašios tendencijos stebimos ir Vilniaus bei Klaipėdos miestuose. 

Avarinio gyvenamojo fondo dalis Kauno mieste augo 2006-2007 m. (nuo 9,2 iki 9,8 proc.), o 2008 m. 

sumaţėjo iki 9,7 proc. Klaipėdos mieste 2006-2008 m. laikotarpiu, avarinio gyvenamojo fondo dalis išliko 

stabili (3 proc.), o šalyje ir Vilniaus mieste nuolat maţėjo. 

Vertinant gyventojų skaičių turimoje nuosavybėje analizuojamuose Europos miestuose matome, jog 

pagal šį rodiklį didesnis gyventojų skaičius yra tik Košicų (SK) mieste (2,49 gyv. turimoje nuosavybėje). 

Kauno miestui tenka 2,41 gyv. turimai nuosavybei. Maţiausias gyventojų skaičius turimai nuosavybei tenka 

Hamburgo (1,86 gyv. turimoje nuosavybėje) ir Tamperės (1,92 gyv. turimoje nuosavybėje) miestuose. 

4.4.2 pav. Gyventojų skaičius, tenkantis turimai nuosavybei antruose pagal dydį Europos 

šalių miestuose, 2007-2010 m. 
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Šaltinis: Eurostat (Urban Audit) duomenys (Duomenų atnaujinimo data 2011.01.03) EE - Estija, FI - 

Suomija, SK - Slovakija, LT - Lietuva, DE - Vokietija, NO - Norvegija, DK - Danija. 

 

Asmenų, kuriems socialinį būstą suteikia savivaldybė, skaičius nuolat auga. Lietuvoje, 2006-2009 m. 

laikotarpiu, asmenų, buvusių sąrašuose socialiniam būstui nuomuoti, padaugėjo 9.733 asmenimis arba 59,96 

proc. Didţiausias šių asmenų pokytis uţfiksuotas 2006-2007 m., kuomet per metus prašančiųjų socialinio būsto 

padaugėjo 3.991 arba 24,46 proc. Kauno m. savivaldybėje prašančiųjų socialinio būsto 2006-2009 m. 

laikotarpiu padaugėjo 969 asmenimis arba 40,96 proc. Kaip ir visoje Lietuvoje, Kauno mieste didţiausias 

prašančiųjų socialinio būsto prieaugis stebimas 2006-2007 m. - 430 naujų asmenų papildė sąrašą ir tai sudarė 

18,17 proc. augimą. Vilniaus mieste nagrinėjamu laikotarpiu asmenų esančių sąrašuose socialiniam būstui 

nuomoti padaugėjo 41,36 proc. - nuo 3.692 asmenų 2006 m. iki 5.219 asmenų 2009 m, Klaipėdoje - 71,21 proc. 

- nuo 1.101 asmens 2006 m. iki 1.885 asmenų 2009 m. 
 

 

4.5 Rekreacinė infrastruktūra 
 

Kauno miestas iš kitų šalies miestų išsiskiria ţaliųjų plotų gausa. Ţalieji plotai uţima 57,4 proc. visos 

miesto teritorijos. Natūralia augmenija apaugę plotai, miškai ir miškingi upių šlaitai uţima daugiau kaip 1.000 

ha. Medţiais apsodintos alėjos, visiems atviros aikštės, tebeišlikę natūralios upių pakrantės, parkai ir upės 

dţiugina lankytojus. Kauno miesto bendrajame plane įteisinti 7 miško parkai (1.338,9 ha plota), 25 miesto 

parkai - (664,94 ha plotas), 63 skverai (66,85 ha plotas) botanikos sodas (62,5 ha plotas) ir zoologijos sodas 

(15,9 ha plotas). Prie pagrindinių miesto rekreacinių objektų priskiriami Ąţuolynas, Dainavos, Kalniečių, 

Kleboniškio, Ramybės ir Santakos parkai, Kauno marių regioninis parkas, Kauno Zoologijos sodas, Kauno 

Ţalgirio jachtklubas, Neries krantinės parkas, Panemunės ir Paţaislio miško parkai, Vytauto Didţiojo 

universiteto Kauno botanikos sodas. 

Kauno mieste daţniausiai lankomos trys įteisintos maudymosi vietos - Kauno marių 1-asis paplūdimys, 

Kauno marių 2-asis paplūdimys ir Lampėdţių karjero paplūdimys bei dvi neįteisintos maudymosi vietos - 

Panemunės senieji paplūdimiai ir Vaišvydavos karjeras. 

Šiuo metu Kauno mieste yra apie 50 km dviračių takų. Tai dviračių takai Kleboniškio šile, Jonavos 

gatvėje, dalyje Baltų prospekto, tarp Kleboniškio, Kalniečių ir Draugystės parkų, Tvirtovės alėjoje, Studentų 

gatvėje. Dviračių takų plėtra vykdoma vadovaujantis 2010 m. birţelio 3 d. Kauno miesto tarybos sprendimu 

Nr. T-296 patvirtintu Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu. Dviračiais vaţinėjama miesto poilsio 

zonose - Panemunėje, Kleboniškyje, Lampėdţiuose. Dviračių takas su asfaltuota danga nutiestas Paţaislio 

miško parke tarp paplūdimio ir jachtklubo. Kiekvienais metais Kauno miesto savivaldybė dviračių takų plėtrai 

Kauno mieste skiria vis daugiau lėšų. 20062007 m. buvo įrengtas dviračių takas su poilsio aikštelėmis maršrutu 

Panemunės tiltas - Smetonos alėja - Pėsčiųjų tiltas - Smetonos alėja (trasos ilgis - 5,24 km). 2008-2009 m. 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programų lėšomis 

buvo įrengtas dviračių takas maršrutu Vileišio tiltas - Lampėdţių rekreacinė zona (trasos ilgis - 4,5 km). Miesto 

savivaldybės ir verslininkų iniciatyva toliau plėtojama dviračių takų infrastruktūra, įrengiant dviračių stovus, 

prie lankomų vietų, bankų, viešojo maitinimo įstaigų ir kt. pastatų. Komunalininkų teigimu, vykdant miesto 

gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų prieţiūrą, priklausomai nuo turimų lėšų kiekio, yra nuolat tvarkomi bei 

ţenklinami ir esami miesto dviračių takai. 
 

 

4.6 Kultūros paveldas 

Kauno miestas Lietuvoje svarbus ne tik savo istorine reikšme, bet ir kultūrinio paveldo gausa. Miesto 

vystymosi istorijoje ne vienas savitas laikotarpis, padaręs didelę įtaką visai Kauno miesto 

urbanistinei-architektūrinei struktūrai. Skirtingus laikus menančios kultūros vertybės suteikia galimybę paţinti 

Kauną - daugialypę kultūrą ir vertybes vertinantį, modernų miestą. 

Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis šiuo metu Kauno mieste iš viso įregistruoti 1.186 

kultūros paveldo objektai, iš jų 1.030 objektai yra priskiriami nekilnojamiesiems, o 156 - kilnojamiesiems 

kultūros paveldo objektams. Prie nekilnojamojo kultūros paveldo iš viso priskirti 69 kompleksiniai objektai, 

kuriuos sudaro 336 objektai. Vietovių prie nekilnojamųjų kultūros vertybių šiuo metu priskiriamos 10, o 

pavienių objektų - 409. 

Kauno Senamiestis (unikalus vertybės kodas - 20171) Kultūros vertybių registre įrašytas kaip 

valstybės saugoma vietovė. Kauno Ţaliakalnio teritorija pasiţymi savo urbanistine, istorine, gyvenimo 

kokybės, ekonomine, architektūrine ir filotopine verte. Didţioji teritorijos dalis yra nepakitusi, t. y. nuo jos 

sukūrimo tarpukario metais išliko autentiška gatvių, namų sklypų, ţeldinių, statinių ir jų tarpusavio išdėstymo 

struktūra. Paminėtina, kad apie 70 proc. pastatų šioje teritorijoje yra mediniai. Kauno Naujamiestis svarbus 

savo kraštovaizdţio, urbanistine, architektūrine ir istorine verte. Naujamiestyje skirtingu laiku susiformavo 

vertingos urbanistinės struktūros kompleksai, pastatų grupės, kurios atspindi įvairius laikotarpius: 1847-1915 

m. - Kauno gubernijos carinės Rusijos valdţioje, 1918-1940 m. - Nepriklausomos Lietuvos Respublikos, 

1945-1990 m. - sovietų valdţios, po 1990 m. - atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos. 
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Kauno mieste kaip ir visoje Lietuvoje prie kultūros paveldo išsaugojimo prisideda ne tik Lietuvos 

valstybė, bet ir Europos Sąjunga. Šiuo metu įgyvendinami ar planuojami įgyvendinti šie didţiausi projektai: 

„Forte", „Paţaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo restauravimas ir pritaikymas turizmui", „Jėzuitų 

komplekso Kaune pritaikymas turizmui", „Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio baţnyčios 

pastatų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams". 2011 m. baigti visam Kauno 

miestui ir jo kultūriniam paveldui svarbūs Kauno pilies atkūrimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojami projektai: 1-asis ir 2-asis 

etapai, kurių metu buvo atkurtas Kauno pilies pietrytinis bokštas su sienos fragmentu ir atkurta piliavietė su 

naujai pastatytu mediniu tiltu, pilies teritorija pritaikyta miestiečių reikmėms. Baigti Kauno tvirtovės VII forto 

restauracijos darbai, fortas atidarytas ir pritaikytas turistams. 

Bene daţniausia ir opiausia problema siekiant išsaugoti Kauno miesto kultūrinį paveldą yra apleistų ir 

netvarkomų nekilnojamųjų objektų būklė, ypač tai pastebima medinėje Kauno miesto architektūroje. Daţnai 

šie objektai neturi savininkų ar savininkų esama finansinė būklė neleidţia restauruoti pastatų. Dėl esamo 

didelio saugomų objektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos valstybė stokoja lėšų ir ţmogiškųjų 

išteklių pastatų prieţiūrai ir restauracijai. Restauracija daţnai būna itin grieţtai apribota, todėl pasitaiko atvejų, 

kad savininkas tiesiog apleidţia pastatus dėl pernelyg brangių restauracijos darbų sąnaudų ir grieţto 

restauracijos reglamentavimo. 

Maţas visuomenės domėjimasis kultūros paveldu taip pat priskiriamas prie problemų. Esant didesniam 

visuomeniniam interesui išsaugoti, priţiūrėti ir sutvarkyti kultūros paveldo objektus būtų galima pritraukti ne 

tik didesnes lėšas, skiriamas prieţiūrai ir išsaugojimui, bet ir investicijas reorganizuojant esamų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų funkcijas, pritaikant objektus turizmui ir visuomeninėms reikmėms. Paminėtinas 

karinio paveldo ir piliakalnių sutvarkymo, istorinių pastatų įamţinimo bei platesnio visuomenės informavimo 

kultūros paveldo klausimais poreikis. 
 

4.7 SSGG analizė 

STIPRYBĖS 

 _______________________________ Bendroji miesto struktūra ______________________________  

Gera miesto geografinė padėtis, išvystyta ir toliau plėtojama susisiekimo infrastruktūra. _____________  

Gera gamtinė aplinka - Nemuno ir Neries slėniai, priemiesčio miškai, suteikia miestui savitumo. 

Urbanistine ir architektūrine verte pasiţyminčios miesto istorinės dalys. __________________________  

 _________________________ Inţinerinė ir energetinė infrastruktūra _________________________  

Gerai išplėtota inţinerinė ir energetinė infrastruktūra. ________________________________________  

Vykdomi inţinerinių tinklų renovacijos ir plėtros projektai. ____________________________________  

 _____________________________________ Aplinkosauga ___________________________________  

Sukurta centralizuota, atitinkanti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų nuostatas, atliekų 

tvarkymo sistema. ____________________________________________________________________  

Veikianti centralizuota nuotekų surinkimo ir valymo sistema. __________________________________  

 _____________________________________ Transportas ___________________________________  

Įdiegta visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis uţ 

keleivių perveţimą sistemos. ____________________________________________________________  

Projektuojama Europinio standarto geleţinkelio „Rail Baltica" atkarpa nuo Lenkijos sienos iki 

Kauno. _____________________________________________________________________________  

Didėjantis Kauno oro uosto keleivių skaičius. _______________________________________________  

Vykdomi transporto infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros projektai. __________________________  

Aukštas gyventojų automobilizacijos lygis._________________________________________________  

 __________________________________ Gyvenamasis fondas ________________________________  

Didėjantis vienam gyventojui tenkantis gyvenamasis plotas. 

 _______________________________ Rekreacinė infrastruktūra ______________________________  

Ţaliųjų plotų gausa. ___________________________________________________________________  

Vykdomi miesto gyventojų rekreacijai ir poilsiui skirtos infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 

projektai. ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________ Kultūros paveldas _________________________________  

Kultūros paveldo objektų gausa ir įvairovė. 

 _____________________________________ SILPNYBĖS __________________________________  

 _______________________________ Bendroji miesto struktūra _____________________________  

Asimetrinė miesto konfigūracija, netolygiai išplėtota teritorija. _________________________________  

Nepakankama miesto centrinės dalies ir jo gretimybių funkcinė kokybė. __________________________  

Miesto pastatų ir infrastruktūros nusidėvėjimas dėl nepakankamų investicijų į palaikymą ir 

atnaujinimą. _________________________________________________________________________  

 _________________________ Inţinerinė ir energetinė infrastruktūra ________________________  

Lietaus nuotekos nuo miesto teritorijų į atvirus vandens telkinius išleidţiamos nevalytos. ____________  

Dideli šilumos nuostoliai perdavimo linijose. _______________________________________________  

Neefektyvus energijos panaudojimas dėl maţo daugelio pastatų energetinio efektyvumo. ____________  
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 _____________________________________ Aplinkosauga __________________________________  

Nepakankamas atliekų rūšiavimas ir panaudojimas. __________________________________________  

Oro uţterštumo ribinės vertes viršijanti KD10 koncentracija. ___________________________________  

Pastaraisiais metais išaugęs triukšmo lygis mieste. ___________________________________________  

 _____________________________________ Transportas __________________________________  

Prasta miesto gatvių ir šaligatvių būklė. ___________________________________________________  

Santykinai didelė kelių su ţvyro ir grunto danga dalis. ________________________________________  

Nepakankamai išvystyta vandens transporto ir prieplaukų infrastruktūra. _________________________  

 __________________________________ Gyvenamasis fondas _______________________________  

Didelis socialinio būsto poreikis. _________________________________________________________  

Maţos daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo apimtys, parkavimo vietų trūkumas 

gyvenamosiose teritorijose. _____________________________________________________________  

 _______________________________ Rekreacinė infrastruktūra _____________________________  

Nusidėvėjusi dalies rekreacinės paskirties objektų infrastruktūra. 

 ___________________________________ Kultūros paveldas ________________________________  

Dalis nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apleisti ir netvarkomi, ypač medinės architektūros 

pastatai. ____________________________________________________________________________  

Neparengtas Senamiesčio ir Naujamiesčio paveldotvarkos planas. ______________________________  

Neparengtas Senamiesčio ir Naujamiesčio transporto specialusis planas. _________________________  
 

 

 ____________________________________ GALIMYBĖS _____________________________________  

 _______________________________ Bendroji miesto struktūra _________________________________  

Miesto urbanistinė plėtra optimaliai panaudojant apleistas ir ekstensyviai naudojamas teritorijas. 

Miesto viešųjų erdvių atvėrimas į gamtines vertybes - upes, šlaitus, kitus ţaliuosius plotus. _______________  

Miesto centrinės dalies atnaujinimas, siekiant paversti patrauklia, saugia ir sveika teritorija miesto 

gyventojams ir turistams. ___________________________________________________________________  

 ________________________ Inţinerinė ir energetinė infrastruktūra ____________________________  

Šilumos trasų ir šilumos tiekimo objektų atnaujinimas. ___________________________________________ 

Energijos kainos sumaţinimas vykdant pastatų renovaciją bei panaudojant atsinaujinančius 

energijos šaltinius. ________________________________________________________________________  

 _____________________________________ Aplinkosauga ______________________________________  

Taršos maţinimas didinant efektyvių energijos šaltinių panaudojimą. ________________________________  

Aplinkosauginio švietimo vykdymas siekiant efektyvaus atliekų rūšiavimo ir gamtinės aplinkos 

tausojimo. _______________________________________________________________________________  

Atliekų rūšiavimo ir perdirbimo infrastruktūros tobulinimas. _______________________________________  

Centralizuotos vandentiekos ir nuotekų sistemos plėtra. ___________________________________________  

 _____________________________________ Transportas ______________________________________  

Transporto tinklo plėtra, kelių infrastruktūros gerinimas ir eismo saugumo didinimas. ___________________  

Kauno oro uosto potencialo didinimas. ________________________________________________________  
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Viešojo transporto techninės bazės atnaujinimas orientuojantis į ekologiškas transporto priemones. 

Dalyvavimas įgyvendinant viešojo logistikos centro Palemone projektą. _____________________________  

Miesto gatvių dangos kokybės gerinimas. _____________________________________________________  

 _________________________________ Gyvenamasis fondas ___________________________________  

Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų renovavimas siekiant pagerinti jų fizinę būklę ir miesto 

estetinį vaizdą. __________________________________________________________________________  

Socialinio būsto plėtra. ____________________________________________________________________  

 _______________________________ Rekreacinė infrastruktūra _________________________________  

Sąlygų kokybiškam gyventojų poilsiui sudarymas kuriant ir modernizuojant rekreacines zonas. Senamiesčio, 

kaip pagrindinės gyventojų ir miesto svečių susibūrimo vietos / kultūros ir laisvalaikio 

praleidimo erdvės, aktyvinimas. _____________________________________________________________  

 __________________________________ Kultūros paveldas ____________________________________  

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų restauravimas ir prieţiūra pasitelkiant privatų kapitalą. 

Tinkamas kultūros paveldo objektų panaudojimas pritaikant juos miesto plėtrai ir visuomenės 

poreikiams. _____________________________________________________________________________  
 

 

 ______________________________________ GRĖSMĖS __________________________________  

 _______________________________ Bendroji miesto struktūra ____________________________  

Didėjantis pastatų ir teritorijų nusidėvėjimas blogins miestovaizdţio kokybę ir maţins miesto 

viešosios aplinkos patrauklumą. _________________________________________________________  

 _________________________ Inţinerinė ir energetinė infrastruktūra _______________________  

Energetinių išteklių kainų didėjimas. _____________________________________________________  

Dėl nepakankamų investicijų blogėjanti inţinerinių tinklų būklė. _______________________________  

 ___________________________________ Gamtinė aplinka ________________________________  

Oro uţterštumo didėjimas dėl augančio automobilių srauto ir kitų taršos faktorių. __________________  

Nepakankamas atliekų rūšiavimas dėl aplinkosauginio švietimo ir gyventojų savimonės stokos. 

Nepakankamas atliekų panaudojimas dėl infrastruktūros trūkumo. ______________________________  

 ______________________________ Susisiekimo infrastruktūra ____________________________  

Didėjančios transporto spūstys ir parkavimo problemos dėl augančio lengvųjų automobilių 

skaičiaus bei neįdiegtos centralizuotos eismo valdymo sistemos. _______________________________  

Blogėjanti miesto gatvių būklė dėl nepakankamo finansavimo dangų atnaujinimui. ________________  

 _________________________________ Gyvenamasis fondas ______________________________  

Lėtas gyvenamojo fondo augimas dėl ekonominės situacijos. __________________________________  

Nepakankamos būstų atnaujinimo apimtys dėl ţemo gyventojų pajamų lygio. _____________________  

 __________________________________ Kultūros paveldas _______________________________  

Kultūros paveldo objektų sunykimas dėl per didelių reikalavimų jo atstatymui ir naudojimui 

visuomenės poreikiams. _______________________________________________________________  
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III. KAUNO MIESTO VIZIJA IR PRIORITETAI 
 

Atliekant Kauno miesto 2005-2015 metų strateginio plano atnaujinimą, darbo grupių posėdţių metu 

buvo nuspręsta atnaujinti Kauno miesto viziją. Atnaujinant viziją buvo siekiama geriau atspindėti Kauno miesto 

išskirtinumą bei pageidaujamą situaciją ilguoju laikotarpiu. 

Atnaujintos miesto vizijos formuluotė: 
 

Kaunas — universitetinis Baltijos jūros regiono miestas, mokslo, žinių ekonomikos, inovacijų ir 

aukštųjų technologijų kūrimo slėnis, multimodalinio transporto ir logistikos centras koridoriuje tarp Rytų ir 

Vakarų, šalies kultūros židinys, sporto sostinė ir upeivystės centras. 

Jame patogiai gyvena kūrybinga, veikli, dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomenė. 

Integruotos mokslo, verslo ir studijų galimybės įtraukia kiekvieną bendruomenės narį dalyvauti 

atviro visiems miesto gyvenime, harmoningos aplinkos išsaugojime ir gerovės kūrime. 

Tai miestas, kuriame kiekvienas gali save realizuoti. 
 

Atnaujinant Kauno miesto 2005-2015 metų strateginį planą prioritetinių miesto plėtros krypčių 

nuspręsta nekeisti, todėl šioje Kauno miesto 2005-2015 metų strateginio plano redakcijoje lieka galioti 

prioritetinės sritys, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. T-355 

redakcija. 

Prioritetinės sritys strateginiame plane dalinamos į tikslus, o tikslai - į uţdavinius. Kiekvienas 

uţdavinys susideda iš vienos ar daugiau priemonių, pateiktų Kauno miesto plėtros priemonių plane. Tikslai ir 

uţdaviniai atliekant strateginio plano korekciją, esant poreikiui, koreguoti minimaliai, naujos strateginės miesto 

plėtros priemonės įtrauktos į atitinkamus uţdavinius. Strateginiame plane pateiktas lėšų poreikis bei jų 

paskirstymas pagal finansavimo šaltinius yra preliminarus ir turi būti periodiškai tikslinamas, atsiţvelgiant į 

pasikeitusią situaciją. 

Kauno miesto plėtros prioritetinės sritys, tikslai ir uţdaviniai: 
 

1. PRIORITETINĖ SRITIS. KONKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA 

1.1. Tikslas Skatinti verslumą Kauno mieste 

1.1.1. Uţdavinys Kurti investicijoms palankią verslo aplinką 

1.1.2. Uţdavinys Sudaryti sąlygas ţinių ekonomikos plėtrai 

1.1.3. Uţdavinys Didinti Kauno, kaip logistikos miesto, patrauklumą 

1.2. Tikslas Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą 

1.2.1. Uţdavinys Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą 

1.2.2. Uţdavinys Išryškinti ir parodyti miesto kultūros paveldo išskirtinumą 

 
2. PRIORITETINĖ SRITIS. 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 
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2.2.2. Uţdavinys Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

2.3. Tikslas Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę 

2.3.1. Uţdavinys Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

2.3.2. Uţdavinys Didinti sporto įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą 

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

integraciją 

2.4.1. Uţdavinys Maţinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją 

2.4.2. Uţdavinys Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos paslaugų centrų 

2.4.3. Uţdavinys Uţtikrinti saugumą mieste 

 
3. PRIORITETINĖ SRITIS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS 

3.1. Tikslas Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą 

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

3.1.2. Uţdavinys Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas 

3.2. Tikslas Atnaujinti ir plėtoti inţinerines sistemas 

3.2.1. Uţdavinys Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas 

3.2.2. Uţdavinys Modernizuoti ir plėtoti atliekų šalinimo sistemą 

3.3. Tikslas Uţtikrinti darnią miesto plėtrą 

3.3.1. Uţdavinys Subalansuotai plėtoti urbanistinę struktūrą 

3.3.2. Uţdavinys Maţinti miesto taršą 

3.3.3. Uţdavinys Ugdyti ekologinę sąmonę formuojant palankų aplinkai gyvenimo būdą 

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

3.3.5. Uţdavinys Gerinti būsto energetinį efektyvumą ir jo aplinką 

 
4. PRIORITETINĖ SRITIS. MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS 

4.1. Tikslas Didinti miesto valdymo efektyvumą 

4.1.1. Uţdavinys Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų skaidrumą, siekiant į rezultatus 

orientuoto miesto valdymo 

4.1.2. Uţdavinys Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme 

4.1.3. Uţdavinys Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, miestais ir regionais 

4.1.4. Uţdavinys Siekti, kad Kaunas taptų e-miestu 
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IV. KAUNO MIESTO PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

1. PRIORITETINĖ SRITIS. KONKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA  

1.1. tikslas. Skatinti verslumą Kauno mieste 

1.1.1. uždavinys. Kurti investicijoms palankią verslo aplinką 

1.1.1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo 

skatinimo programos įgyvendinimas 

Įgyvendintos SVV skatinimo 

programos priemonės 

2012-2015 KMSA PPIS 1420 900  520  

1.1.1.2. Miesto plėtros galimybių studijų ir 

investicinių projektų rengimas 

Parengtos galimybių studijos ir 

investiciniai projektai 

2012-2015 KMSA PPIS 4800 3800  1000  

1.1.1.3. Investicijų pritraukimo Kauno 

mieste programos sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

Sukurta ir įgyvendinama programa 2012-2015 KMSA PPIS 400 200   200 

1.1.1.4. Tarptautinių ir vietinių parodų, 

mugių ir kitų verslo renginių organizavimas 

Kauno mieste 

Suorganizuoti tarptautiniai ir 

vietiniai renginiai 

2012-2015 KMSA PPIS 3900 2400  500 1000 

1.1.1.5. Dalyvavimas tarptautiniuose ir 

vietiniuose verslo renginiuose, parodose 

Dalyvauta tarptautiniuose ir 

vietiniuose verslo 

renginiuose 

2012-2015 KMSA PPIS, MITS 7000 3500   3500 

1.1.1.6. Kauno miesto įvaizdţio strategijos 

įgyvendinimas 

Įgyvendinama strategija 2012-2015 KMSA MITS, 

PPIS, ITS, 

TRPS, KS, VšĮ 

"Kauno 

turizmo informacijos 

centras", KPPAR 

190 190    

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

1.2. tikslas. Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą  

1.2.1. uždavinys. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą 

1.2.1.1. Turizmo, rekreacijos ir reprezentacijos objektų infrastruktūros plėtra 

1.2.1.1.1. Kauno tvirtovės V ir VI fortų 

infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas 

turistų lankymui 

Fortai, pritaikyti turizmui 2012 KMSA MITS 5600 1600 2100 1700 200 

1.2.1.1.2. Prieplaukų turistiniams laivams ir 

poilsio vietų vandens turistams įrengimas 

Įrengtos prieplaukos, poilsio 

vietos 

2012-2015 KMSA PPIS 2100 100  2000  

1.2.1.1.3. Miesto reprezentacinių aikščių 

tvarkymas (PPP) 

Atnaujintos Karo muziejaus 

sodelio, 

Vienybės, Nepriklausomybės, 

Miesto sodo, Rotušės, Vileišio, 

Čečėnijos aikščių dangos, 

ţeldiniai 

2012-2015 KMSA PPIS 20000 4000  16000  

1.2.1.1.4. Viešosios turizmo infrastruktūros 

įrengimas Kauno kempinge Jonavos g. 

Įrengta infrastruktūra 2012 KMSA MITS 781 117  664  

1.2.1.1.5. Kongresų ir parodų rūmų statyba  Pastatyti kongresų ir parodų rūmai 2015 KMSA S TS 90000 10000 10000 50000 20000 

1.2.1.1.6. Kauno miesto 
paplūdimių 
infrastruktūros įrengimas 
ir plėtra 

Įrengtų paplūdimių 
skaičius 

2015 KMSA 

MTS 

6000 2000 1000 2000 1000 

1.2.1.2. Prieigų prie lankytinų objektų gerinimas 

  

   

   

1.1.3 uždavinys. Didinti Kauno, kaip logistikos miesto, patrauklumą 

    

 

 

1.1.2. uždavinys. Sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai 
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1.2.1.2.1.Kauno tvirtovės fortų teritorijų 

nukenksminimas, išvalymas ir sutvarkymas 

saugiam lankymui 

Saugiam turistų lankymuisi 

pritaikyta fortų teritorija 

2012-2015 KMSA PPIS 5100 100 300 4600 100 

1.2.1.2.2. Turistinių maršrutų 

infrastruktūros kūrimas 

Maršrutas naudojamas turistinėms 

ekskursijoms 

2012-2015 KMSA MITS 1400 150  1250  

1.2.1.2.3. Miesto dviračių takų sujungimas 

su Kauno rajono dviračių takais 

Sujungti miesto ir rajono dviračių 

takai gerina lankytinų objektų 

pasiekiamumą 

2012-2015 KMSA AAS 3500 500  3000  

1.2.1.2.4. Kauno miesto dviračių takų 

remonto ir prieţiūros darbų 2012-2014 metų 

programos įgyvendinimas 

Įgyvendintos programos 

priemonės 

2012-2014 KMSA AAS 2436 1306 1130   

1.2.1.3. Turizmo informacinės sistemos plėtra 

1.2.1.3.1. Turizmo informacijos centro 

plėtra 

Didesnis TIC paslaugų 

asortimentas, didesnis metinis 

lankytojų skaičius 

2012 VšĮ "Kauno turizmo 

informacijos centras" 

2000 2000    

1.2.1.3.2. Kauno turizmo informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Įrengti informaciniai stendai, 

ţenklai ir nuorodos 

2012-2015 KMSA MITS 1200 50  1150  

1.2.1.3.3. Kauno miesto turizmo galimybių 

pristatymas tarptautinėse turizmo parodose 

(mugėse) 

Informacijos apie Kauno miesto 

turizmo galimybes platinimas 

2012-2015 KMSA MITS 400 400    

1.2.1.3.4. Informacinių leidinių apie Kauno 

miesto turizmo galimybes išleidimas 

Išleisti informaciniai leidiniai 2012-2015 KMSA MITS 200 200    

Priemonė 

Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija Lėšų poreikis, Finansavimo šaltiniai 

        
  

        

 

  

 

        
 

        

 

  

        
   

2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę 

  

 

1.2.2. uždavinys. Išryškinti ir parodyti miesto kultūros paveldo išskirtinumą 
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ar grandis tūkst. Lt Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

1.2.1.3.5. Kauno miesto kaip turistinės 

krypties populiarinimas 

Įgyvendintos rinkodarinės 

kampanijos, suorganizuoti 

ţurnalistų/turoperatorių 

paţintiniai turai 

2012-2015 KMSA MITS -     

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

2.1.1.3. Projekto "Besimokanti visuomenė" 

įgyvendinimas 

Sudarytos sąlygos nuolatiniam 

suaugusiųjų 

mokymuisi; modernizuoti 

mokyklų bei viešųjų bibliotekų 

informaciniai centrai 

2012-2015 KMSA ŠUS 1000 300  700  

2.1.1.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas teikiančių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų ir 

įrangos būklės atnaujinimas 

Atnaujintas kapitaliai remontuotų 

objektų skaičius 

2012-2015 KMSA ŪFS 10 000 6000 1000 3000  

2.1.1.5. Kauno Maironio gimnazijos 

pastato, esančio Gimnazijos g. 3 Kaune, 

rekonstrukcijos uţbaigimas 

Atnaujintas mokyklos pastatas, 

pastatyta sporto salė 

2012-2015 KMSA ŪFS 13380  9380 4000  

2.1.1.6. Kauno Juozo Urbšio vid. mok. 

pastatui rekonstruoti 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2014 KMSA ŪFS 1754  1754   

2.1.1.7. Kauno P. Vileišio vid. mok. pastatui 

rekonstruoti 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 3393  3393   

2.1.1.8. Kauno Vaiţganto vid. mok. pastatui 

rekonstruoti 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 4926  4926   

2.1.1.9. Kauno humanitarinė prad. mok. 

pastato rekonstrukcija 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 1199  1199   

2.1.1.10. Kauno "Versmės" vid. mok. 

pastato renovacija 

Renovuotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 3835  3835   

2.1.1.11. Kauno V. Kudirkos vid. mok. 

pastato rekonstrukcija 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 2056  2056   

2.1.1.12. Kauno A. Puškino vid. mok. 

pastato renovacija 

Renovuotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 1944  1944   

2.1.1.13. Kauno Ţaliakalnio (buv. L. 

Karsavino) pagrindinės mokyklos pastato 

(Širvintų g. 15) rekonstravimas 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 3016  3016   

2.1.1.14. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos pastato (Miško g. 1) 

rekonstravimas 

Rekonstruotas gimnazijos pastatas 2012-2013 KMSA ŪFS 2707  2707   

2.1.1.15. Kauno Antano Smetonos 

gimnazijos pastato (Geleţinio Vilko g. 28) 

rekonstravimas 

Rekonstruotas mokyklos pastatas 2012-2015 KMSA ŪFS 2991  2991   

2.1.1.16. A.Martinaičio dailės mokyklos 

pastato kapitalinis remontas 

Atliktas kapitalinis mokyklos 

pastato remontas 

2012-2015 KMSA ŪFS 3000 3000    

2.1.1.17. Sporto salės prie Milikonių 

vidurinės mokyklos statyba 

Pastatyta sporto salė 2012-2015 KMSA ŪFS 2200 200 2000   

2.1.1.18. Romainių pagrindinės mokyklos 

techninio projekto parengimas ir statyba 

Parengtas techninis projektas. 

Pastatyta mokykla. 

2012-2015 KMSA ŪFS 70000 20000 30000 20000  
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     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

2.2.2.4. Kauno miesto savivaldybės kultūros 

ir meno premijų skyrimo programos 

įgyvendinimas 

Paskirtų premijų skaičius 2012-2015 KMSA KS 400 400    

2.2.2.5. Kauno miesto savivaldybės kultūros 

ir meno stipendijų skyrimo programos 

įgyvendinimas 

Paskirtų stipendijų skaičius 2012-2015 KMSA KS 400 400    

2.2.2.6. Kitų projektinio finansavimo 

programų įgyvendinimas 

Finansuotų pojektų skaičius 2012-2015 KMSA KS 8240 8240    

2.3. tikslas. Gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę  

2.3.1. uždavinys. Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą 

2.3.1.1. "Girstučio" kultūros ir sporto rūmų 

rekonstrukcija 

Rekonstruoti "Girstučio" kultūros 

ir sporto rūmai 

2012 KMSA S TS 20707 6707 9000 5000  

     

     

  

  

  

 

2.2.1. uždavinys. Plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą 

  

  

 

  

2.2.2. uždavinys. Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 
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2.3.1.2. Kauno miesto savivaldybės sporto 

mokyklų bazių renovacija ir materialinės 

bazės atnaujinimas 

Renovuotos Kauno sporto 

mokyklų bazės ir atnaujintas 

inventorius-Kauno „Jaunalietuvių 

sporto organizacijos" mokyklos 

pastatas Partizanų g. 180, įrengta 

šaudykla šio pastato 

rūsio patalpose, rekonstruotas 

Kauno futbolo mokyklos „Tauras" 

pastatas Neries kr. 7B pastatas. 

Įrengta kanalizacija ir renovuotas 

šilumos ūkis 

Kauno irklavimo mokyklos bazėje 

Gervių g. 5. 

2012-2015 KMSA KKSS 2461 1916 545   

2.3.1.3. Sporto kompleksų inventorizacija ir 

įkūrimas seniūnijose 

Atlikta inventorizacija, įkurti 

sporto kompleksai 

2012-2015 KMSA KKSS 4500 750  2250 1500 

2.3.1.4. S.Dariaus ir S.Girėno sporto centro 

stadiono renovacija 

Įrengta šildoma futbolo aikštė, 

pastatyta 520 vietų VIP tribūna, 

įrengta tribūna svečių komandos 

sirgaliams, 

avarinis stadiono apšvietimas, 

stebėjimo kameros. Atliktas 

potribūninių patalpų remontas kiti 

darbai. Renovavus stadioną, jam 

bus suteiktas UEFA 4 kategorijos 

statusas 

2012-2015 KMSA STS 12700 500 12000 200  

2.3.1.5. S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro 

sporto halės vėdinimo ir kondicionavimo 

Sporto halėje įrengta vėdinimo ir 

kondicionavimo sistema 

2012-2014 KMSA STS 1720 750 550  420 

sistemos įrengimas        
2.3.1.6. Buriavimo sporto centro įkūrimas Įkurtas buriavimo sporto centras 2013-2015 KMSA KKSS 12000 2000 6000 3000 1000 
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     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

2.3.1.7. Sporto paskirties pastato (rankinio ir 

dvikovinių sporto šakų centro) Kovo 11- 

Įrengta dvikovinių sporto šakų 

sporto bazė Kovo 11-osios g. 26, 

2013-2015 KMSA KKSS 32203 12000 20000 203 - 

osios g. 26, Kaune, įrengimas Kaune        

 Lengvosios atletikos manieţas, 

kūno 
       

2.3.1.8. Kauno sporto miestelio projekto 

įgyvendinimas 

rengybos, beisbolo, lauko teniso ir 

kt. sporto šakų sporto bazių 

statyba ir įrengimas 

2013-2015 KMSA KKSS 20000 4000 8000 8000  

2.3.1.9. Kauno ţiemos sporto mokyklos 

"Baltų ainiai" Aušros g. 42C, Kaune 

rekonstravimas 

Atlikta Kauno ţiemos sporto 

mokyklos „Baltų ainiai" pastato 

Aušros 

g. 42C, Kaune, 

rekonstrukcija 

2012-2014 KMSA KKSS 10271,6 2571,6 5500 2200  

2.4.1. uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją 

  

  

  

 

2.3.2. uždavinys. Didinti sporto įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą 
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2.3.1.10. Plaukimo mokyklos baseino 

„Šilainiai" (Baltų pr. 8, Kaunas) 

rekonstravimas 

Rekonstruotas plaukimo 

mokyklos baseinas ,,Šilainiai" 

2012-2015 KMSA KKSS 7529 2029 5500   

2.3.1.11. Plaukimo mokyklos Rekonstruotas plaukimo        
"Vilija" (Demokratų g. 34 Kaunas) 

rekonstravimas 

mokyklos „Vilija" baseinas 2012-2014 KMSA STS 8080 1380 6700   

2.3.1.12. Sporto komplekso įkūrimas 

įsigyjamame pastate (K. Baršausko g. 66 B) 

Įkurtas sporto kompleksas K. 

Baršausko g. 66B, Kaune 

2012-2015 KMSA KKSS 1200 1200    

2.3.1.13. Regbio stadiono (Partizanų g. 192, 

Kaunas) detalaus plano parengimas ir 

rekonstrukcija (perėmus Savivaldybės 

ţinion) 

Parengtas Regbio stadiono 

detalusis planas, rekonstruotas 

stadionas 

2013-2015 KMSA KKSS, DPOS 3100 1100 1500  500 

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

2.4.1.4. Kauno miesto savivaldybės vaikų 

globos namų plėtra (rūsio įrengimas ir 

garaţo statymas kt.) 

Įrengtos papildomos patalpos 2012-2013 KMSA SPS 3301 682  2619  

2.4.1.5. Socialinio būsto statyba  Įgyvendinti plėtros programos 

tikslai 

2012-2015 KMSA STS 12300  12300   

2.4.1.6. Kauno neįgaliojo jaunimo 

uţimtumo centro Socialinių paslaugų 

ţmonėms su proto negalia skyriaus įkūrimas 

Įkurtas neįgaliojo jaunimo 

uţimtumo centro Socialinių 

paslaugų ţmonėms su proto 

negalia skyrius (rekonstruotas 

pastatas Šaldytuvų g. 52, Kaune, ir 

kiemo aikštelė, įsigyti 

baldai, kompiuterinė technika, 

įranga, tikslinė transporto 

priemonė) 

2012-2013 KMSA SPS 3967 595  3372  

2.4.1.7. Nakvynės namų pastato (R. 

Kalantos g. 55, Kaunas) rekonstravimas 

Rekonstruotas nakvynės namų 

pastatas 

2013-2014 KMSA SPS 2578 387  2191  

2.4.1.8. Vaikų gerovės centro „Pastogė" 

pastato rekonstrukcija 

Rekonstruotas vaikų gerovės 

centro pastatas 

2013-2014 KMSA SPS 1719 258  1461  

2.4.1.9. Socialinių paslaugų centro 

(A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) pastato 

rekonstravimas 

Rekonstruotas socialinių paslaugų 

centro pastatas 

2012-2013 VšĮ „Vilties ţiedas" 1678  252 1426  

2.4.1.10. Ţmonių su negalia paramos ir 

uţimtumo dienos centro įkūrimas 

Įkurtas ţmonių su negalia dienos 

centras 

2012 VšĮ Aklųjų ir 

silpnaregių paramos 

ir uţimtumo 

centras "Ecce homo" 

3732  560 3172  

2.4.1.11. Sveikos tėvystės Įkurtas sveikos tėvystės kultūros 

ugdymo centras 

2012-2013 Šeimos klubas 3732  560 3172  
kultūros ugdymo centras „Klotonė"   

2.4.2. uždavinys. Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos paslaugų centrų 

2.4.2.1. Psichikos dienos stacionaro (centro) 

įkūrimas VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje  

Įkurtas Psichikos dienos centras 2012 VšĮ "Kauno Dainavos 2000   2000  
 poliklinika"      

2.4.2.2. Psichikos dienos stacionaro (centro) 

įkūrimas VŠĮ Kauno Centro poliklinikos 

Psichikos sveikatos centre 

Įkurtas Psichikos dienos centras 2012 VŠĮ "Kauno 

Centro poliklinika" 

2780   2780  

2.4.2.3. VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos 

langų ir lauko durų keitimas, stogų 

renovavimas ir šilumos punkto 

rekonstravimas 

Įgyvendintas investicijų projektas 2012 KMSA STS 1442  1442   

2.4.2.4. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių 

poliklinikos statybos uţbaigimas 

Įgyvendintas investicijų projektas 2012-2014 KMSA STS 6592  6592   

2.4.2.5. VšĮ "Kauno klinikinė ligoninė" 

centrinės sterilizacinės įrengimas 

Įgyvendintas investicijų projektas 2012 KMSA STS 2614  2614   

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

2.4.2.6. VšĮ Kauno miesto greitosios 

medicinos pagalbos stoties specialiosios 

transporto priemonės ir įrangos teikti 

pagalbą masinių nelaimių ir katastrofų 

atveju įsigijimas 

Įgyvendintas investicijų projektas 2012 KMSA STS 1549  1549   

2.4.2.7. Ligų diagnostikos kokybės 

gerinimas Kauno Dainavos poliklinikoje 

Įgyvendintas investicijų projektas 2013 KMSA STS 5434  5434   

2.4.2.8. Viešosios įstaigos Kauno klinikinės 

ligoninės operacinių bloko patalpų ir 

įrangos atnaujinimas 

Įgyvendintas investicijų projektas 2013 KMSA STS 6331  6331   

2.4.2.9. Kauno miesto sveikatos prieţiūros 

įstaigų pastatų renovacija ir materialinės 

bazės atnaujinimas 

Atlikti renovacijos darbai, įsigyta 

nauja įranga 

2012-2015 KMSA SGT 18500 5000 7000 5500 1000 

2.4.2.10. Sveikatos prieţiūros paslaugų 

tobulinimas ir plėtra 

Parengtos ir įgyvendintos 

paslaugų plėtros programos; įkurti 

stacionarai 

2012-2015 KMSA SGT 7500 1650 1270 4080 500 

2.4.3. uždavinys. Užtikrinti saugumą mieste 

2.4.3.1. Vaizdo kamerų tinklo plėtra 
Įrengtos vaizdo kameros 2012-2015 KMSA BS 2000 2000    

2.4.3.2. Nusikalstamumo prevencinių Įgyvendinti nusikalstamumo 2012-2015 KMSA, Kauno 2000 900 1100   
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projektų įgyvendinimas prevencijos projektai miesto VPK 

2.4.3.3. Šiuolaikinės gyventojų 

informavimo ir perspėjimo sistemos 

sukūrimas 

Sukurta šiuolaikinė gyventojų 

informavimo ir perspėjimo 

sistema 

2012-2015 KMSA CST 500  500   

2.4.3.4. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelės 

Kauno klinikose įrengimas 

Įrengta sraigtasparnių nusileidimo 

aikštelė 

2012-2015 KMSA CST 150  150   

3. PRIORITETINĖ SRITIS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS  

3.1. tikslas. Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą  

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

3.1.1.1. Šiuolaikinės integruotos Kauno 

miesto eismo valdymo sistemos programos 

įgyvendinimas 

Įgyvendinti programos etapai 2012-2015 KMSA ES 71745 20195  10276 41274 

3.1.1.2. Ilgalaikės Kauno miesto viešojo 

transporto plėtros strategijos įgyvendinimas  

Įgyvendinama strategija 2012-2015 KMSA TEOS, AB 

"Autrolis", UAB 

"Kauno autobusai" 

147348 84883 15000 36135 11330 

3.1.1.3. Antţeminių ir poţeminių 

automobilių stovėjimo aikštelių plėtra 

Kauno mieste 

Pastatytos antţeminės ir 

poţeminės 

automobilių stovėjimo aikštelės 

Kauno centrinėje dalyje 

2012-2015 KMSA MTS 100000 5000   95000 

3.1.1.4. Savanorių pr. ţemutinės įkalnės 

šlaito ir šaligatvio sutvirtinimas 

Rekonstruota Savanorių pr. įkalnė 

nuo Šv. Gertrūdos iki A. 

Mickevičiaus g. 

2012 KMSA MTS 10430 4040  6390  

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

3.1.1.5. Linkuvos g. ir Ţemaičių pl. atkarpos 

rekonstrukcija (galimi trys etapai po 35 mln. 

Lt) 

Rekonstruota Linkuvos g. ir 

Ţemaičių pl. atkarpa 

2012-2015 KMSA MTS 106000 20000 20000 66000  

3.1.1.6. Parodos g. ir K. 
Petrausko g. dalies 
rekonstrukcija 

Suremontuota 
Parodos g. įkalnė 

2012 KMSA 

MTS 

7960  7960   

3.1.1.6. K. Petrausko g. 
(nuo Vydūno al. Iki 
Radvilėnų pl.) 
rekonstrukcija 

Rekonstruota K. 
Petrausko gatvės 

atkarpa 

2013 KMSA 

MTS 

8000 6000 - 2000 - 

3.1.1.7. Taikos pr. ir Pramonės pr. 

sankryţos rekonstravimas 

Rekonstruota Taikos per. ir 

Pramonės pr. Sankryţa 

2012-2015 KMSA MTS 60000   60000  

3.1.1.8. Raudondvario pl. Rekonstruotas 2012-2015 KMSA MTS 50000  25000 25000  
rekonstrukcija Raudondvario pl.   
3.1.1.9. Miesto pėsčiųjų gatvių plėtra Nutiestos naujos pėsčiųjų 

gatvės 

2012-2015 KMSA MTS 70950 16500 14550 39900  

3.1.1.10. Kėdainių tilto statybos 

projektavimas (detalaus plano ir techninio 

projekto rengimas) 

Parengti tilto detalus planas ir 

techninis projektas 

2012 KMSA DPOS 2200 200  2000  

3.1.1.11. Panemunės tilto statyba  Nutiestas Panemunės tiltas 2013-2015 KMSA MTS 107681 30000 77681   
3.1.1.12. Pagrindinių gatvių rekonstrukcijos 

ir remonto darbų projektas: Karaliaus 

Mindaugo pr., Jonavos g., Raudondvario pl., 

Tunelio g., K. Baršausko g., Pramonės pr., 

Veiverių g., Taikos pr., Tvirtovės al., 

Nuokalnės g., Varnių g., Savanorių pr. 

Rekonstruotos pagrindinės Kauno 

gatvės 

2012 KMSA MTS 60000  60000   

3.1.1.13. Projektavimas (pagal Gatvių prieţiūros programą 2011-2013) 

3.1.1.13.1. H. ir O. Minkovskių g. (Nuo 

Vytauto Didţiojo tilto transporto mazgo iki 

M. K. Čiurlionio tilto transporto mazgo); 

Garaţų g. (Nuo Garaţų g. Iki Elektrėnų g.); 

Svyrių g. (Nuo Sodybų g. Iki grąţintinų 

sklypų) 

Parengti projektai, vnt. 2012 KMSA MTS 510     

3.1.1.13.2. K. Baršausko g., Kovo 11-osios 

g. Ir Pramonės pr. sankryţa 

Parengtas projektas 2012 KMSA MTS 2500     

3.1.1.13.3. Švenčionių g. (Nuo Prancūzų g. 

Iki Drobės g.); Sodų g. (Nuo Sodų g. 96 iki 

Sodų g. 100); Vėjo g. (Nuo Baltijos g. Iki 

Dangės g.) 

Parengti projektai, vnt. 2012 KMSA MTS 410     

3.1.1.13.4. Vijūkų g. (Nuo Romainių g. Iki 

Vakarinio aplinkkelio) 

Parengtas projektas 2012 KMSA MTS 2500     

3.1.1.13.5. Bernatonių g. (Nuo Liucernų g. 

Iki J. Smeškos g.); Skirvytės g. (Nuo 

Verknės g. Iki Pravienos g.); Gryţuvos g. 

(Nuo Skirvytės g. Iki Kraţantės g.); 

Mokyklos g. (Nuo Jurbarko g. Iki Kernavės 

g.) 

Parengti projektai, vnt.; 

Kapitaliai suremontuotos gatvės, 

km 

2012 KMSA MTS 1283     

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

3.1.1.13.6. Šilainių pl. (Nuo Romainių g. Iki 

Baltų pr.); J. Basanavičiaus al. (Nuo Taikos 

pr. Iki Radvilėnų pl.) 

Parengti projektai, vnt. 2013 KMSA MTS 1600     

3.1.1.13.7. Pietrytinis aplinkkelis (Nuo Parengtas projektas 2013 KMSA MTS 3000     
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Ateities pl. Iki Raudonojo Kryţiaus g.) 

3.1.1.13.8. Romainių g. (Nuo Raudondvario 

pl. Iki Medekšienės g.); Liucijanavos g. 

(Nuo J. Semaškos g. Iki Romainiškių g.) 

Parengti projektai, vnt. 2013 KMSA MTS 1100     

3.1.1.13.9. Kalvarijos g. (Nuo Europos pr. 

Iki miesto ribos) 

Parengtas projektas 2013 KMSA MTS 1500     

3.1.1.13.10. Garšvės g. (Nuo Piliuonos g. 

Iki Rokelių g); Vandţiogalos g. (Nuo 

Ţemaičių pl. Iki Veršvos g.) 

Parengti projektai, vnt. 2013 KMSA MTS 2300     

3.1.1.13.11. Vytėnų g. (Nuo Vandţiogalos 

g. Iki Nartavos g.); Pabradės g. (Nuo 

Balčkalnio g. Iki Marijampolės 

pl.) 

Parengti projektai, vnt. 2013 KMSA MTS 870     

3.1.1.13.12. Didţioji g. (Nuo Laumėnų g. 

Iki Piliuonos g.); Piliuonos g. (Nuo 

Didţiosios g. Iki miesto ribos) 

Parengti projektai, vnt. 2013 KMSA MTS 1550     

3.1.1.14. Gatvių tiesyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas (pagal Gatvių prieţiūros programą 2011 -2013) 

3.1.1.14.1. Vokiečių g. (Nuo Miglovaros g. 

iki A. Juozapavičiaus pr.) 

Nutiesta gatvė, km 2012 KMSA MTS 12000     

3.1.1.14.2. Parodos g. ir K. Petrausko g. 

(Nuo K. Donelaičio g. iki Vydūno al.) 

Rekonstruotos gatvės, km 2012 KMSA MTS 7770 3276 494 4000  

3.1.1.14.3. Viadukas per geleţinkelį 

Marijampolės pl. (Nuo Marijampolės pl. iki 

139 kelio) 

Kapitaliai suremontuotas 

viadukas, km 

2012 KMSA MTS 3426     

3.1.1.14.4. A. Juozapavičiaus pr. (Nuo 

Karaliaus Mindaugo pr. Iki Panemunės 

tilto) 

Rekonstruota gatvė, km 2012-2013 KMSA MTS 26148 5310 2291 18547  

3.1.1.14.5. Ţemaičių pl. (Nuo Linkuvos g. 

iki Baltijos g. sankryţos) 

Rekonstruota gatvė, km 2012 KMSA MTS 40000     

3.1.1.14.6. Linkuvos g. (Nuo Panerių g. iki 

Ţemaičių pl.) 

Rekonstruota gatvė, km 2012 KMSA MTS 40000     

3.1.1.14.7. K. Veverskio g. (Nuo Kareivinių 

g. Iki Tilto g.) 

Rekonstruota gatvė, km 2014 KMSA MTS 794     

3.1.1.14.8. Tilto g. (Nuo Vaidoto g. iki K. 

Veverskio g.) 

Rekonstruota gatvė, km 2012 KMSA MTS 1132     

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

3.1.1.14.9. Z. Gerulaičio g. (Nuo Kareivinių 

g. iki Tilto g.) 

Rekonstruota gatvė, km 2014 KMSA MTS 581     

3.1.1.14.10. Kareivinių g. (Nuo K. 

Veverskio g. Iki Tilto g.); Pravaţiuojamasis 

kelias (Nuo K. Veverskio g. Iki Z. 

Gerulaičio g.) 

Rekonstruotos gatvės, km 2012 KMSA MTS 2300     

3.1.1.14.11. Vyčio Kryţiaus g. (Nuo 

Technikumo g. Iki miesto ribos) 

Rekonstruota gatvė, km 2013 KMSA MTS 7000     

3.1.1.14.12. J. Petruičio g. (Nuo Vyčio 

Kryţiaus g. Iki gatvės galo) 

Rekonstruota gatvė, km 2013 KMSA MTS 5000     

3.1.1.14.13. Naktigonės g. (Nuo Palemono 

g. iki Ugniakuro g.); Ţieţirbų g. (Nuo 

Naktigonės g. iki gatvės galo); Vievirţo g. 

(Nuo Apasčios g. iki gatvės galo) 

Nutiestos gatvės, km 2012 KMSA MTS 680     

3.1.1.14.14. K. Petrausko g. (nuo Vydūno 

al. iki Radvilėnų 

pl.) 

Rekonstruota gatvė, km 2012 KMSA MTS 6912 3481 3431   

3.1.1.14.15. Technikumo g. Rekonstruota gatvė, km 2013 KMSA MTS 3151  3151   
3.1.1.14.16. Studentų g. (nuo A. 

Baranausko g. iki Gričiupio 

g.) 

Rekonstruota gatvė, km 2014 KMSA MTS 6000     

3.1.1.14.17. Laisvės al. Rekonstruota alėja, km 2012-2014 KMSA MTS 73770     
3.1.2. uždavinys. Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas 

3.1.2.1. Elektros energijos tiekimo 

troleibusams ir kontaktinio tinklo 

modernizavimas 

Atnaujintas troleibusų kontaktinis 

tinklas 

2012-2015 KMSA ES, TEOS, 

AB 

"Autrolis" 

25000 2500  12500 10000 

3.1.2.2. Troleibusų kontaktinio tinklo plėtra 

(projektų rengimas ir įgyvendinimas: 

Parodos g., ir K. Petrausko g.; Vydūno al. ir 

A.Baranausko g.; Vaidoto g., Kariūnų g. iki 

Onkologijos ligoninės; Šilainių mikrorajone 

II etapas) 

Naujai nutiestas troleibusų 

kontaktinis tinklas 

2012-2015 KMSA ES, 

TEOS, AB 

"Autrolis" 

37418 28746 5072 3600  

3.1.2.3. Pirmenybės visuomeniniam 

transportui miesto susisiekimo sistemoje 

priemonių įdiegimas 

Išskirtos visuomeninam 

transportui specialios juostos bei 

sudarytos prioritetinės eismo 

sąlygos sankryţose 

2014 KMSATEOS 8000 6400  1600  

3.1.2.4. Maţai aplinką teršiančių transporto 

priemonių: Troleibusų ir autobusų 

įsigijimas 

Įsigyta 50 naujų troleibusų ir 50 

naujų autobusų 

2012-2014 KMSA 

TEOS, AB 

"Autrolis", UAB 

"Kauno autobusai" 

100000 70000   30000 

3.1.2.5. Įrengti suspaustų gamtinių dujų 

(CNG) degalinę UAB "Kauno autobusai" 

degalinėje 

Įrengta gamtinių dujų degalinė 2012 KMSA 

TEOS, AB 

"Autrolis", 

UAB "Kauno 

10000    10000 
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autobusai" 

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

3.1.2.6. Įsigyti 20 suspaustas dujas 

naudojančių autobusų. 

Įsigyta 24 ekologiškesnį kurą 

naudojančių autobusų 

2012 KMSA TEOS, AB 

"Autrolis", UAB 

"Kauno autobusai" 

27178 5000  17843 4335 

3.1.2.7. Dviračių tako Neries krantinė - 

Jotvingių g. įrengimas 

Įrengta 5,5 km dviračių tako 2012-2013 KMSA AAS 2000 300  1700  

3.1.2.8. Dviračių tako Jonavos g. įrengimas 

(po P. Vileišio 

tiltu) 

Įrengta 0,5 km dviračių tako 

jungtis 

2012-2013 KMSA AAS 340 340    

3.1.2.10. Dviračių takų įrengimas, 

sujungiant kelis dviračių takus 

Jonavos g.-Kleboniškio 

parkas (400 m); Marvelės g. (600 

m); Šiaurės pr.-Kleboniškio 

parkas (700 m) 

2013-2015 KMSA AAS 3500 500  3000  

3.1.2.11. Dviračių tako Eiguliai - 

Naujamiestis techninio projekto parengimas 

ir įgyvendinimas 

Parengta techninė dokumentacija, 

įrengtas 7,6 km dviračių takas 

2012-2014 KMSA AAS 3000   3000  

3.2. tikslas. Atnaujinti ir plėtoti inţinerines sistemas 

3.2.1. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas 

3.2.1.1. Kauno vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų išplėtimas 

Vandentiekio ir buitinių nuotekų 

tinklų plėtra 

Linksmadvaryje, Fredoje, 

Vaišvydavoje 

2012-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

15000   13500 1500 

3.2.1.2. Vandens gerinimo įrenginių statyba 

Kauno miesto vandenvietėse 

Pastatyti geleţies ir mangano 

pašalinimo įrenginiai vanduo 

atitiks HN 24:2003 reikalavimus 

2012-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

17000   17000  

3.2.1.3. Miesto ir priemiesčių susidėvėjusių 

vandens ir nuotekų tinklų renovacija 

Padidėjęs vandens tiekimo 

patikimumas ir kokybė 

2012-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

361030 7600  258424 95006 

3.2.1.4. Kauno miesto lietaus kanalizacijos 

infrastruktūros plėtra 

Išplėtoti lietaus kanalizacijos 

tinklai ir išvalomas surinktas 

lietaus vanduo 

2012-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

98856 44200  54656  

3.2.1.5. Centro, Senamiesčio ir         
Naujamiesčio mišrių paviršinių nuotekų 

tinklų atskyrimo projektavimas 

Parengtas nuotekų tinklų projektas 2012-2015 KMSA MTS 2000   2000  

3.2.1.6. Dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba 

Pastatyti dumblo apdorojimo 

įrenginiai 

2012-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

3500   3150 350 

3.2.1.7. Išdţiovinto dumblo         
deginimo įrenginių statyba (vykdoma kartu 

su 3.2.2.3. priemone) 

Pastatyti dumblo deginimo 

įrenginiai 

2013-2015 UAB "Kauno 

vandenys" 

- - - - - 

3.2.2. uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti atliekų šalinimo sistemą 

3.2.2.1. Stambiagabaričių atliekų priėmimo 

aikštelių plėtra 

Įrengtos 3 stambiagabaričių 

atliekų aikštelės 

2012-2013 Kauno regiono 

atliekų tvarkymo 

centras 

1492   1268 224 

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

   Kauno      
3.2.2.2. Kompostavimo aikštelės 

modernizavimas 

Įrengta šiuolaikinius reikalavimus 2012-2013 regiono atliekų 

tvarkymo centras 

5716   4859 857 

        
3.2.2.3. Kogeneracinės jėgainės, 

deginančios municipalines atliekas, statyba 

Kauno mieste. 

Pastatyta kogeneracinė jėgainė 2012-2015 KMSA ES 370800 148320 185400  37080 

3.2.3. uždavinys. Plėtoti energetikos sistemą 

3.2.3.1. Kauno miesto centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra 

Vamzdynų dalinis pakeitimas, 

sistemos darbo efektyvumo 

didinimas 

2012-2015 AB "Kauno energija" 111392  61000 392 50000 

3.2.3.2. Laisvės al ir gretutinių gatvių 

apšvietimo atnaujinimas 

Atnaujintas Laisvės al ir gretutinių 

gatvių apšvietimas 

2012-2015 KMSA ES 3500 3500    

3.2.3.3. Miesto apšvietimo elektros tinklų 

modernizavimas (II etapas) 

Modernizuoti apšvietimo tinklai 

įrengtas centralizuotas valdymas, 

maţinami elektros energijos kaštai 

2012-2015 KMSA ES 6400 6400    

3.3. tikslas. Uţtikrinti darnią miesto plėtrą 

3.3.1. Uždavinys. Subalansuotai plėtoti urbanistinę struktūrą 

3.3.1.1. Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrasis planas 

Parengtas bendrasis planas 2012-2013 KMSA US 2500 361  2139  

3.3.1.2. Kauno miesto urbanistinių sistemų 

ar jų dalių specialiųjų planų rengimas ir 

pakeitimas 

Parengti specialieji planai, kiti 

dokumentai, programos 

2012-2015 KMSA US 12620 9054 315 766 2485 

3.3.1.3. Detaliųjų planų rengimas Parengtų detaliųjų planų skaičius 2012-2015 KMSA 12620 9054 315 766 2485 

3.3.1.4. Sodininkų bendrijų sodų 

konversijos į gyvenamuosius rajonus ir jų 

infrastruktūros plėtros programos 

parengimas 

Parengta programa 2013-2015 KMSA 100 50   50 

3.3.1.5. Miesto plėtros teritorijų galimybių 

studijos, urbanistinių konkursų 

organizavimas. 

Parengtos galimybių studijos ir 

įvykdyti urbanistiniai konkursai 

2012-2015 KMSA 210 210    
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3.3.1.6. Kauno miesto savivaldybės 

transporto infrastruktūros plėtros specialusis 

planas 

Parengtas Kauno miesto 

savivaldybės transporto 

infrastruktūros plėtros specialusis 

planas 

2012-2013 KMSATEOS 800 120  680  

3.3.1.7. Kauno miesto teritorijos 

automobilių saugykloms išdėstyti 

specialusis planas 

Parengtas Kauno miesto teritorijos 

automobilių saugykloms išdėstyti 

specialusis planas 

2012 KMSA US 177 27  150  

3.3.1.8. Kauno miesto vaizdinės išorinės 

reklamos sklaidos specialusis planas 

Parengtas Kauno miesto vaizdinės 

išorinės reklamos sklaidos 

specialusis planas 

2012-2013 KMSA 251 38  213  
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3.3.2. uždavinys. Mažinti miesto taršą 

        
   

      
        

       
   

        

        
  

        

  

       

   

        

  

    

        
3.3.3. uždavinys. Ugdyti ekologinę sąmonę formuojant palankų aplinkai gyvenimo būdą 

   

3.3.4. uždavinys. Tausojančiai naudoti ir turtinti gamtos išteklius, puoselėti gamtinę aplinką 
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     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

3.3.4.4. Kauno miesto saugomų teritorijų 

kraštovaizdţio draustinių (Veršvos, 

Nevėţio-Nemuno santakos) kraštovaizdţio 

draustinių tvarkymas 

Parengti tvarkymo planai 2012-2014 KMSA AAS 120 120    

3.3.4.5. Galimybių studijos "Nemuno ir 

Neries upių krantų sutvarkymas, krantinių 

įrengimas" parengimas 

Parengta galimybių studija 2012-2015 KMSA MTS 200 200    

3.3.4.6. Kauno Miesto paviršinių vandens 

telkinių taršos maţinimo programos 

įgyvendinimas 

Įgyvendinta programa 2012-2015 KMSA AAS 900 900    

3.3.4.7. Ţeldynų ir ţeldinių tvarkymo, Parengta programa 2012-2015 KMSA AAS, MTS 400 400    

 

   

       
  

  

4.1.1. uždavinys. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų skaidrumą, siekiant į rezultatus orientuoto miesto valdymo 

  

 

3.3.5. uždavinys. Gerinti būsto energetinį efektyvumą ir jo aplinką 
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ţeldynų kūrimo ir ţeldinių veisimo 

programos parengimas ir įgyvendinimas 

     Finansavimo šaltiniai 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

Privačios 

lėšos 

     valstybių 

parama 

4.1.1.2. „Vieno langelio" principu 

veikiančios paslaugų teikimo piliečiams ir 

organizacijoms sistemos tobulinimas 

Patobulinta „Vieno langelio" 

principu veikianti piliečių ir 

organizacijų aptarnavimo tarnyba 

2012-2015 KMSA PRI 2500 500  2000  

4.1.1.3. Kauno miesto savivaldybės veiklos 

valdymo tobulinimas įdiegiant kokybės 

vadybos informacinę sistemą pagal 

bendrojo vertinimo modelį 

Kokybės vadybos sistemos 

įdiegimas 

2012 KMSA ESPSS 1495 225  1270  

4.1.1.4. Kauno miesto savivaldybės 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimas 

Efektyvi antikorupcinių priemonių 

sistema Savivaldybėje ir padidėjęs 

visuomenės pasitikėjimas 

Savivaldybės institucijomis 

2012-2015 KMSA 7 7    

4.1.2 uždavinys. Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme 

4.1.2.1. Miesto bendruomenių iniciatyvų 

skatinimas 

Finansuoti ir įgyvendinti projektai 2012-2015 KMSA 5000 5000    

4.1.2.2. Kauno m seniūnijų bendruomenių 

namų įkūrimas 

Įkurta 11 bendruomenių namų 2012-2015 KMSA 20000 3000  17000  

4.1.2.3. Nevyriausybinių organizacijų 

programų finansavimas (bendruomenių, 

jaunimo ir socialinių sričių 

NVO) 

Finansuoti teigiamą naudą miestui 

teikiantys NVO projektai 

2012-2015 KMSA 4000 4000    

4.1.3. uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, miestais ir regionais 
 

4.1.3.1.Kauno miesto Dalyvauta        
dalyvavimas tarptautinėse organizacijose ir 

asociacijose 

susitikimuose, pasirašytos 

sutartys, inicijuoti projektai 

2012-2015 KMSA 2070 1170  300 600 

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

4.1.4.4.4. Teritorijų planavimo dokumentų 

atvaizdavimo ţemėlapyje ir viešųjų 

konsultacijų sistemos sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA US, ITS 170 170    

4.1.4.4.5. Geodezinių ir projektavimo 

duomenų pateikimo ir gavimo elektroninių 

paslaugų sukūrimas 

Sukurtos elektroninės paslaugos 2012-2015 KMSA US, ITS 160 160    

4.1.4.4.6. Prašymų lankyti švietimo įstaigą 

ir neformaliojo švietimo programas 

pateikimo el.paslaugų sukūrimas 

Sukurtos elektroninės paslaugos 2012-2015 KMSA ŠUS, ITS 150 150    

4.1.4.4.7. Elektroninės mokinio kortelės 

panaudojimo socialinėms maitinimo 

paslaugoms infrastruktūros sukūrimas 

Įdiegta mokinio kortelės 

nuskaitymo švietimo įstaigose 

infrastruktūra 

2012-2015 KMSA SPS, ŠUS, 

ITS 

400 400    

4.1.4.4.8. Ikimokyklinių įstaigų interneto 

svetainių ir bendravimo su tėveliais aplinkos 

sukūrimas 

Sukurtos interneto svetainės 2012-2015 KMSA ŠUS, ITS 50 50    

4.1.4.4.9. Sveikatos prieţiūros įstaigų 

informacinių sistemų diegimas ir 

tobulinimas bei elektroninių paslaugų 

pacientams kūrimas 

Patobulintos SPĮ informacinės 

sistemos 

2012-2015 KMSA SGT, ITS 2000 2000    

4.1.4.4.10. Kauno miesto savivaldybės 

socialinių paslaugų institucijų svetainių 

Sukurtos elektroninės paslaugos 2012-2015 KMSA SPS, ITS 100 100    

   

       

       
   

       

   

      
   

   

   

 

4.1.4. uždavinys. Siekti, kad Kaunas taptų e-miestu 
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sukūrimas ir asmenų priėmimo į slaugos 

namus elektroninės paslaugos sukūrimas 

4.1.4.4.11. Gatvių valymo, barstymo, 

atliekų išveţimo transporto priemonių 

atliktų maršrutų informacijos pateikimo, 

atvaizdavimo ir mokamų mokesčių 

apskaičiavimo sistemos paremtos GPS 

duomenimis sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA MTS, ITS 200 200    

4.1.4.4.12. Kasinėjimo darbų leidimų 

uţsakymo ir gatvių remonto darbų 

viešinimo elektroninių paslaugų sukūrimas 

Sukurtos elektroninės paslaugos 2012-2015 KMSA MTS, ITS 100 100    

4.1.4.4.13. Elektroninio bilieto kortelės 

tobulinimas siekiant rinkti informaciją apie 

keleivių maršrutus, t.y. įsėdimo ir išlipimo 

stoteles 

Patobulinta sistema 2012-2015 KMSA TEOS, ITS 1500 1500    

4.1.4.4.14. Kelio saugos įrenginių ir 

ţenklinimo geografinių duomenų 

surinkimas ir valdymo sistemos sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA TEOS, ITS 400 400    

Priemonė Rezultatas Pasiekimo laikas Atsakinga institucija 

ar grandis 

Lėšų poreikis, 

tūkst. Lt 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybės 

lėšos 

Valstybės biudţeto 

lėšos 

ES fondai, 

kita uţsienio 

valstybių 

parama 

Privačios 

lėšos 

4.1.4.4.15. Elektroninio dviračių takų 

ţemėlapio ir maršrutų planavimo sistemos 

sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA TEOS, ITS 100 100    

4.1.4.4.16. Įdiegti 

automatizuotą gatvių tinklo valdymo ir 

prieţiūros sistemą 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA TEOS, ITS 20000 20000    

4.1.4.4.17. Bendros leidimų (licencijų ir 

leidimų) išdavimo, tikrinimo ir 

atvaizdavimo ţemėlapyje sistemos 

sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA LPS, ITS 430 430    

4.1.4.4.18. Informacijos apie turizmo 

objektus, maitinimo ir apgyvendinimo 

įstaigas pateikimo tobulinimas 

Informacija patalpinta į 

tarptautinius informacijos resursus 

2012-2015 KMSA MITS, ITS 150 150    

4.1.4.4.19. Turistų infoterminalų diegimas  Įdiegti inforterminalai 2012-2015 KMSA MITS, ITS 100 100    
4.1.4.4.20. Kultūros vertybių ir paveldo 

objektų registro ir virtualių muziejų 

elektroninių paslaugų sukūrimas 

Sukurta sistema 2012-2015 KMSA KS, ITS 300 300    

4.1.4.4.21. Informacijos apie kultūros 

renginius viešinimo ir sklaidos tobulinimas 

Patobulinta sistema 2012-2015 KMSA KS, ITS 50 50    

4.1.4.4.22. IT paslaugų ir infrastruktūros 

valdymo ir aptarnavimo procesų 

tobulinimas 

Patobulinti procesai ir sukurtos IT 

paslaugos 

2012-2015 KMSA ITS 150 150    

4.1.4.4.23. Sukurti 

savivaldybės valdomų informacinių sistemų 

sąsajas su nacionalinėmis informacinėmis 

sistemomis 

Integracinių sąsajų skaičius 2012-2015 KMSA ITS 150 150    

 

 

V. PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANE NAUDOJAMI SUTRUMPINIMAI 
 

KMSA Kauno miesto savivaldybės administracija 

AAS Aplinkos apsaugos skyrius 

AS Apskaitos skyrius 

BS Bendrasis skyrius 

CMB Civilinės metrikacijos biuras 

CST Civilinės saugos tarnyba 

DPOS Detaliojo planavimo organizavimo skyrius 

DVS Dokumentų valdymo skyrius 

ES Energetikos skyrius 

ESPSS Europos Sąjungos paramos ir strategijos skyrius 

ITS Informacinių technologijų skyrius 

FS Finansų skyrius 

GFAS Gyvenamojo fondo administravimo skyrius 

KS Kultūros skyrius 

KPS Kultūros paveldo skyrius 
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KKSS Kūno kultūros ir sporto skyrius 

LPS Licencijų ir paslaugų skyrius 

MITS Miesto įvaizdţio ir turizmo skyrius 

MTS Miesto tvarkymo skyrius 

PPIS Plėtros programų ir investicijų skyrius 

PRI Priimamasis 

PS Privatizavimo skyrius 

SGT Savivaldybės gydytojo tarnyba 

SPS Socialinių paslaugų skyrius 

STS Statybos skyrius 

SLS Statybos leidimų skyrius 

ŠUS Švietimo ir ugdymo skyrius 

ŪFS Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius 

TRPS Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrius 

TEOS Transporto ir eismo organizavimo skyrius 

US Urbanistikos skyrius 

KPPAR Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 



 

 

EURO 11 
INTEGRACIJOS 
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Kuriame Lietuvos ateitį 
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