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ĮVADAS
Kauno miesto aplinkos ir išteklių analizė atlikta rengiant Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros
planą iki 2030 m. pagal paslaugų techninės specifikacijos 2.2 punktą „Kauno miesto aplinkos ir
išteklių (PEST, SSGG) analizė“.
Tyrimo turinys ir apimtis:
► Atlikta sektorinė Kauno miesto savivaldybės statistikos duomenų analizė: analizuota miesto
demografinė, socialinė, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, ekonomikos, sąlygų verslui
ir investicinio patrauklumo, kultūros, turizmo, švietimo, sporto, darnios teritorijų ir
gyvenamosios aplinkos, susisiekimo ir darnaus judumo, gamtinės aplinkos būklės ir raidos
tendencijos apie atskirų sektorių vystymąsi 2015–2021 m. laikotarpiu. Atliktas palyginimas su
kitais Lietuvos didmiesčiais ir / ar visa Lietuva, pagal prieinamus duomenis atlikta analizė lyčių
lygybės aspektais. Remiantis viešai prieinama statistine informacija ir teminių diskusijų su
aktualių sričių Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojais, pavaldžių įstaigų
atstovais ir darbo grupių metu surinkta informacija, atlikta atskirų sričių stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių analizė.
► Atlikta vidaus išteklių analizė – išanalizuota Kauno miesto savivaldybės administracijos
organizacinė struktūra ir administracijos veikla, gyventojų įtraukimas į viešojo valdymo
procesus ir bendruomeniškumas, Kauno miesto savivaldybei pavadžių įmonių ir įstaigų veikla.
► Išanalizuota užsienio šalių miestų geroji praktika ir jos pritaikomumas Kauno mieste.
► Atliktas Kauno miesto patrauklumo vertinimas, kuriame įvertintos Kauno miesto įvaizdžio
rinkodaros priemonės.
► Parengtas Kauno miesto aplinkos ir išteklių analizės ataskaitos apibendrinimas ir pagrindinės
išvados.
Metodika:
Ataskaita parengta taikant kiekybinį duomenų rinkimo metodą ir analizuojant statistinę duomenų
informaciją. Naudoti svarbiausi informacijos šaltiniai – 2015–2021 m. oficialių statistikos duomenų
šaltinių skelbiami duomenys.
Taip pat vykdytos teminės diskusijos su Kauno miesto savivaldybės administracijos, savivaldybės
pavaldžių įmonių atstovais, siekiant gauti kokybinių įžvalgų apie miesto progresą analizuojamose
srityse ir išsamiau suprasti statistinius rezultatus.
Rezultatai ir tęstinumas:
Ataskaitoje pateikiama sektorinė 8 sričių Kauno miesto aplinkos ir išteklių analizė. Kauno miesto
savivaldybės aplinkos ir išteklių analizė bus naudojama atskirų sričių darbo grupių metu rengiant
naują Kauno strateginį planą 2023–2030 metams.
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01 KAUNO MIESTO APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
1.1. BENDROJI INFORMACIJA APIE KAUNO MIESTĄ
Išorinė aplinka. Kaunas – antras pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje dalyje. Miestas,
išsidėstęs Nemuno ir Neries santakoje, užima 157 km² plotą. Didžiąją dalį – 48 proc. sudaro užstatyta
teritorija, 17 proc. – miškai, 13 proc. – žemės ūkio paskirties žemė. Dėl palankios geografinės padėties
Kauno miestas yra svarbus pramonės, transporto, mokslo ir kultūros centras.
1 pav. Teritorinė ir administracinė Kauno miesto savivaldybės informacija

Šaltiniai: https://www.geoportal.lt | Nacionalinė žemės tarnyba I https://lt.wikipedia.org | www.google.com/maps

Kaunas lengvai pasiekiamas sausumos, vandens ir oro keliais. Miestas yra Lietuvos vidaus vandenų
transporto centras, turintis visą reikalingą infrastruktūrą – keleivių ir krovinių uostus, prieplaukas,
laivų remonto teritoriją, taip pat administracines ir organizacines struktūras.
Pagrindinės Kauno ir kitų Lietuvos ir Europos miestų jungtys:
► Europos keliai E67 (Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–
Praha), E85 (Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Lyda–Černovcai–Bukareštas–Aleksandropolis),
E262 (Kaunas–Utena–Daugpilis–Rėzeknė–Ostravas);
► Magistraliniai keliai A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda), A5 (Kaunas–Marijampolė–Suvalkai),
A6 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis),
► „Rail Baltica“ trasa, geležinkelio linija Naujoji Vilnia–Vilnius–Kaunas;
► Tarptautinis Kauno oro uostas;
► Vidaus vandenų keliais Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda.
Miesto plėtrą nuolat lemia miesto Savivaldos politiniai sprendimai, ekonominės galimybės,
demografiniai veiksniai ir užsienio investicijų apimtys. Galima išskirti šiuos pagrindinius teigiamus
aspektus:
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► Sklandus „Rail Baltica“ įgyvendinimas: įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, bus nutiesta
tiesioginė geležinkelio jungtis tarp Baltijos šalių ir Europos geležinkelio tinklo. Planuojama
„Rail Baltica“ jungtis su Vilniaus ir Kauno oro uostais.
► Miestas turi potencialą tapti svarbiu logistikos centru: sujungus Kauno intermodalinį terminalą
su geležinkeliu „Rail Baltica“, terminalas taps labai svarbiu centru logistikos grandinėje,
aptarnaujančioje krovinius, vežamus skirtingo standarto vėžėmis geležinkelio tinklais ir šalia
esančia automagistrale.
► Gerinamas regioninis pasiekiamumas: sėkmingai vykdomas svarbaus susisiekimo
infrastruktūros objekto – Pietrytinio aplinkkelio – projektavimas ir statyba; siekiant pagerinti
eismo sąlygas ir sustiprinti eismo saugumą, vykdomi A1 magistralės rekonstravimo ir
modernizavimo darbai.
► Planuojama Kauno oro uosto plėtra: siekiant didinti oro uosto aptarnavimo apimtis, numatyta
praplėsti terminalo tūrį, rekonstruoti pakilimo leidimosi taką. Oro uoste planuojama techninio
aptarnavimo bazės plėtra.
► Kauno LEZ pritraukiamos stambioms pramonės investicijos: šiuo metu LEZ teritorijoje
įsikūrusios 38 įmonės. Bendra įsikūrusių įmonių investuota suma – 680 mln. Eur. 2018–2019
m. sėkmingai pritraukta daugiau kaip 20 naujų investuotojų. Kauno rajono savivaldybėje
įsikūrusioje Kauno LEZ užsienio investuotojai ketina įdarbinti 1800 darbuotojų. Kauno mieste
planuojami investiciniai projektai sukurs 710 darbo vietų. Didžiausias proveržis įvyko
pritraukiant pramonės gamybos įmones „Continentas“, „Hella“, „Holister“, auginant „fintech“
klasterius ir plėtojant paslaugų centrus Kaune.
Administracinis suskirstymas. Kauno miesto savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas
Lietuvos centrinėje dalyje. Savivaldybės atstovaujamoji valdžia – Kauno miesto savivaldybės taryba,
vykdomoji valdžia – Kauno miesto savivaldybės administracija.
Kauno mieste yra 11 seniūnijų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės,
Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės, Žaliakalnio.
Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2021 m. pradžioje Kauno miesto
gyventojų skaičius siekė 293,26 tūkst., arba 10,5 proc. visų Lietuvos gyventojų. Moterys sudarė 55
proc. visų Kauno miesto gyventojų, vyrai – 45 proc.
Nuo 2010 m. Kauno miesto gyventojų skaičius sumažėjo 11 proc. (moterų – 12 proc., vyrų – 10 proc.)
Tačiau ilgą laiką vyravusios neigiamos demografinės tendencijos 2020 m. stabilizavosi – gyventojų
skaičius pirmą kartą per dešimtmetį augo 0,9 proc., 2021 m. – 1,35 proc.
Kauno miesto savivaldybė šiuo metu yra viena tankiausiai apgyventų Lietuvos savivaldybių.
Gyventojų tankis 2020 m. pradžioje Kauno mieste siekė 1843,1 gyv./km² (Vilniuje – 1401,1 gyv./km²,
Klaipėdoje – 1521,6 gyv./km², Lietuvoje – 42,8 gyv./km²).
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2 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus 2021 m. pradžioje, tūkst. | 3 pav. Gyventojų tankis 2020 m. pradžioje,
asm./m². | 4 pav. Nuolatinių gyventojų skaičius pokytis 2010–2021 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos gyventojų skaičiaus pokyčiams, yra visuomenės amžiaus
pokyčiai, natūrali gyventojų kaita ir gyventojų migracija.
Vertinant demografinę gyventojų kaitą skirtinguose mikrorajuonuose (seniūnijose), didžiausias
teigiamas pokytis matomas Šilainiuose ir Aleksote: šiose seniūnijose, gyventojų skačius 2011–2021
m. laikotarpiu padidėjo, atitinkamai, 15,5 (arba 7,8 tūkst. gyventojų) ir 12,4 proc. (arba 2,6 tūkst
gyventojų). Tuo tarpu, ryškiausias neigiamas pokytis fiksuotas Dainavos ir Gričiupio seniūnijose: tuo
pačiu laikotarpiu, gyventojų skačius sumažėjo, atitinkamai, 10,7 (arba 6,3 tūkst. gyventojų) ir 8,4
proc. (arba 2,2 tūkst. gyventojų).
5 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno miesto seniūnijose 2010–2021 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir VĮ „Registrų centras“

Visuomenės amžiaus pokyčiai. 2020 m. pradžioje šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų teko 32
pagyvenę žmonės (65 metų ir vyresnio amžiaus) ir 24 vaikai (0–14 metų amžiaus), 2010 m. pradžioje
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– atitinkamai 26 ir 21. Bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas1 nuo 2010 m. išaugo 19 proc.
Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių (65 ir vyresnio amžiaus) koeficientas didėjo sparčiau (+ 23
proc.), nei išlaikomo amžiaus vaikų (+14 proc.).
6 pav. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai Kauno miesto savivaldybėje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2020 m. pradžioje Kauno mieste 0–15 metų amžiaus gyventojų skaičius siekė 46,4 tūkst. ir sudarė 16
proc. visų miesto gyventojų. Šios amžiaus grupės gyventojų dalis 2010–2020 m. laikotarpiu Kauno
miesto savivaldybėje sumažėjo 7,7 proc. Vilniuje šis rodiklis analizuojamu laikotarpiu augo net 22,3
proc., Klaipėdoje – 4,2 proc. 2019 m. šios amžiaus grupės gyventojų skaičius Kauno mieste pradėjo
nesmarkiai augti: 2019 m. 0–15 metų gyventojų skaičius išaugo 1 proc., 2020 m. – 2 proc.
2020 m. pradžioje darbingo amžiaus gyventojų skaičius Kauno mieste siekė 176,4 tūkst. ir sudarė 61
proc. visų Kauno miesto gyventojų. Šis rodiklis buvo didesnis nei Klaipėdos miesto savivaldybėje,
tačiau atsiliko nuo šalies vidurkio ir Vilniaus miesto savivaldybės. Nuo 2010 m. pradžios Kauno
mieste darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 14,8 proc., Klaipėdoje – 17,9 proc. Vilniuje šis
rodiklis augo 0,4 proc.
2020 m. pradžioje Kauno mieste pensinio amžiaus gyventojų skaičius siekė 66,6 tūkst. ir sudarė 23
proc. visų miesto gyventojų. Šalyje ir lyginamose savivaldybėse pensinio amžiaus gyventojų dalis
buvo šiek tiek mažesnė: Vilniuje – 18,2 proc., Klaipėdoje – 22,1 proc., Lietuvoje – 22,2 proc. Šios
amžiaus grupės gyventojų skaičius nuo 2010 m. Kauno mieste, palyginti su analizuojamomis
savivaldybėmis, mažėjo labiausiai – 7,8 proc., Klaipėdoje – 1,5 proc., Vilniuje – 1,2 proc., šalyje –
7,1 proc.

1

Lietuvos statistikos departamentas. Išlaikomo amžiaus vaikų koeficientas – vaikų iki 15 metų amžiaus skaičius, tenkantis šimtui 15–
64 metų amžiaus gyventojų. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus)
žmonių skaičius, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų.
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7 pav. Gyventojų sudėtis pagal amžių 2020 m.
pradžioje, proc.

8 pav. Gyventojų sudėties pagal amžių pokytis 2010–
2020 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2021 m. pradžioje jaunų asmenų (14–29 m.) skaičius Kauno miesto savivaldybėje siekė 49,1 tūkst. ir
sudarė 16,7 proc. visų miesto gyventojų. Tuo pačiu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybėje jaunų
asmenų skaičius siekė 88,7 tūkst. ir sudarė 15,6 proc. visų miesto gyventojų, Klaipėdoje – 23,4 tūkst.
(15,7 proc. visų gyventojų). 2010–2021 m. laikotarpiu jaunų asmenų skaičius mažėjo visoje šalyje ir
analizuojamose savivaldybėse. Kauno miesto savivaldybėje jaunų asmenų skaičius mažėjo 30 proc.,
Vilniuje – 23 proc., Klaipėdoje – 35 proc., šalyje – 31 proc.
9 pav. Jaunų asmenų (14–29 m.) skaičius, tūkst.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
*išankstiniais duomenimis

Kauno miesto savivaldybėje demografinis senatvės koeficientas2 2020 m. pradžioje buvo didžiausias
tarp analizuojamų savivaldybių ir viršijo šalies vidurkį – šimtui vaikų teko 136 šešiasdešimt penkerių
metų ir vyresnio amžiaus asmenų.

2

Lietuvos statistikos departamentas. Demografinis senatvės koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių
skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.
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2010–2020 m. pradžios laikotarpiu šalyje ir Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse gyventojai
senėjo, o Vilniaus mieste – jaunėjo.
10 pav. Demografinis senatvės koeficientas, asm.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Natūrali gyventojų kaita. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m.
Kauno miesto savivaldybėje gimusiųjų skaičius siekė 2782 asmenis. Gimusiųjų skaičius nuo 2010 m.
sumažėjo 17 proc. Gimusiųjų skaičius analizuojamu laikotarpiu mažėjo visoje šalyje ir lyginamose
savivaldybėse: Lietuvoje ir Klaipėdoje po 20 proc., Vilniuje – 9 proc.
2020 m. Kauno miesto savivaldybėje mirė 4253 asmenys. Per 2010–2019 m. laikotarpį mirusiųjų
skaičius mažėjo visoje šalyje ir lyginamose savivaldybėse, išskyrus Klaipėdos miestą. Kaune
mirusiųjų skaičius sumažėjo 7 proc., Vilniuje – 1 proc., šalyje – 9 proc., Klaipėdoje – augo 4 proc.
2020 m. Lietuvoje ir lyginamose savivaldybėse užfiksuotas mirčių šuolis. Kauno ir Vilniaus miesto
savivaldybėse mirė 14,2 proc. daugiau asmenų nei 2019 m. Klaipėdoje mirusiųjų skaičius augo 13,6
proc., šalyje – 13,4 proc.
11 pav. Gimusiųjų skaičius 2010–2020 m., tūkst.

12 pav. Mirusiųjų skaičius 2010–2020 m., tūkst.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Analizuojant santykinius gimstamumo rodiklius, 2020 m. Kauno mieste 1000-čiui gyventojų teko
10,4 gimusieji. Gimstamumo augimas stebimas visoje šalyje, tačiau Kauno miesto savivaldybėje šio
rodiklio augimas buvo lėčiausias tarp analizuojamų savivaldybių. 2010–2020 m. laikotarpiu
gimstamumas Kauno miesto savivaldybėje išaugo 9,1 proc., Klaipėdoje – 13,0 proc., Vilniuje – 15,6
proc.
2020 m. pradžioje Kauno miesto savivaldybėje 1000-čiui gyventojų teko 12,4 mirusieji. Mirtingumo
rodiklis nuo 2010 m. sumažėjo 15,0 proc.
13 pav. Gimusiųjų skaičius 1000-čiui gyventojų

14 pav. Mirusiųjų skaičius 1000-čiui gyventojų

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus pokyčiai turi įtakos natūraliai gyventojų kaitai. 2010–2019 m.
laikotarpiu natūrali gyventojų kaita šalyje ir visose lyginamose savivaldybėse, išskyrus Vilniaus
miesto savivaldybę, buvo neigiama. 2020 m. šis rodiklis buvo neigiamas visose analizuojamose
savivaldybėse.
15 pav. Natūrali gyventojų kaita, 2010–2020 m., asm.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Gyventojų migracija. 2019 m. išvykusiųjų ir emigravusių iš Kauno miesto skaičius siekė 8029
asmenis (8,6 proc. visų šalies išvykusių ir emigravusių asmenų). Išvykusieji sudarė 73 proc. (2010 m.
– 27 proc.), emigrantai – 27 proc. (2010 m. – 73 proc.) visų išvykusiųjų ir emigravusių asmenų. 2010–
2020 m. laikotarpiu išvykusių ir emigruojančių asmenų skaičius sumažėjo visoje šalyje ir
analizuojamose savivaldybėse: Kauno miesto savivaldybėje – 48 proc., Klaipėdoje – 25 proc.,
Vilniuje – 13 proc., šalyje – 30 proc.
2020 m. į Kauno miesto savivaldybę atvyko ir imigravo 13 393 asmenys (beveik 12 proc. visų į šalį
atvykusių ir imigravusių asmenų). Atvykusieji sudarė 64 proc. (2010 m. – 85 proc.), imigrantai – 36
proc. (2010 m. – 15 proc.) visų atvykusiųjų ir imigravusių asmenų. Atvykusių ir imigravusių asmenų
skaičiaus augimas stebimas visoje šalyje, tačiau Kauno miesto savivaldybėje šio rodiklio augimas
buvo sparčiausias tarp analizuojamų savivaldybių. 2010–2020 m. laikotarpiu atvykusių ir imigravusių
asmenų skaičius Kauno miesto savivaldybėje augo daugiau kaip 3,5 karto, Vilniuje – daugiau kaip
2,8 karto, Klaipėdoje – daugiau kaip 2,5 karto, Lietuvoje – daugiau kaip 2 kartus.
2020 m. analizuojamose Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybėse neto tarptautinė migracija
buvo teigiama – iš užsienio grįžusių asmenų skaičius viršijo į užsienį išvykusių asmenų skaičių. Neto
vidaus migracija Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse buvo teigiama, Klaipėdoje – daugiau
asmenų išvyko, nei atvyko.
16 pav. Neto tarptautinė migracija, asm.

17 pav. Neto vidaus migracija, asm.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2020 m. nuolatinių Kauno miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus pokytį lėmė teigiama neto
tarptautinė ir vidaus migracija ir neigiama natūrali kaita.
Palanki miesto geografinė padėtis, geras pasiekiamumas sausumo ir oro keliais, pritraukiamos
užsienio investicijos, vykdoma infrastruktūros plėtra ir gerinamas regioninis pasiekiamumas, augantis
gyventojų ir atvykstančių gyventi į Kauno miestą skaičius sudaro prielaidas miestui tapti svarbiu
verslo ir logistikos centru, didina miesto patrauklumą verslo plėtrai.
Gyventojų senėjimas, neigiama natūrali gyventojų kaita, augantis išlaikomo amžiaus žmonių,
mažėjantis vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius turi neigiamą socialinį bei ekonominį poveikį
miesto plėtrai, didina sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų ir paslaugų poreikį, o kartu ir išlaidų
poreikį šioms paslaugoms teikti.
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18 pav. Nuolatinių Kauno miesto gyventojų skaičiaus pokytis, asm.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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1.2. EKONOMIKA, SĄLYGOS VERSLUI IR INVESTICINIS PATRAUKLUMAS
Ūkio plėtra. Duomenys apie savivaldybių bendrąjį vidaus produktą (BVP) nėra renkami, todėl Kauno
miesto savivaldybės ekonomikos augimas vertinamas remiantis Kauno apskrities BVP duomenimis.
Per pastaruosius penkerius metus Kauno apskrityje sukuriama apie 20–21 proc. šalies bendrojo vidaus
produkto. Vienam gyventojui tenkantis BVP nuosekliai augo ir 2010–2019 m. padidėjo net 103 proc.
– t. y. 10 proc. daugiau nei bendras ekonomikos augimo tempas Lietuvos mastu. Pagal šį rodiklį
Kauno apskritis yra sparčiausiai augęs Lietuvos regionas analizuojamu laikotarpiu – kasmet buvo
fiksuojamas statistiškai 8,2 proc. metinis BVP vienam žmogui augimas.
19 pav. BVP vienam gyventojui apskričių lygmeniu, to meto kainomis, tūkst. EUR, 2010–2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Palyginti su kitais Lietuvos didmiesčiais, Kauno apskrities ekonomikos augimas per paskutinį
dešimtmetį buvo 11 procentinių punktų (toliau – p. p.) didesnis nei Vilniaus apskrityje ir 37 p. p.
greitesnis nei Klaipėdos apskrityje. Faktinis vienam gyventojui tenkantis BVP Kauno apskrityje vis
dar yra trečdaliu mažesnis (arba 7,7 tūkst. eurų) nei sostinės regione.
Vertinant Kauno pasiekimus su pagrindiniais regiono konkurentais3, Kauno miesto ekonomika
pasižymi vienu iš geriausių augimo tempų. Už Kauną greičiau augo tik Klužo-Napokos miestas,
kuriame 2012–2018 m. laikotarpiu buvo užfiksuotas 9,6 proc. metinis vienam gyventojui tenkančio
BVP augimas, tačiau šis miestas yra ankstyvesnėje vystymosi stadijoje – Kauno vienam gyventojui
tenkantis BVP yra net 87 proc. aukštesnis nei Klužo-Napoke. Tai leidžia teigti, kad į ūkio plėtrą
nukreiptos priemonės savivaldybės ir šalies lygmeniu yra tinkamai įgyvendintos. 2018 m. Kauno
miesto rodiklis 8 proc. atsilieka nuo konkurentų sąrašo viršuje esančio Brno miesto (18,3 tūkst. eurų
BVP vienam žmogui), tačiau augimo tempas yra net 4,7 p. p. didesnis nei Čekijos mieste.

3

Palyginamojoje analizėje pasirinkti miestai įtraukti atsižvelgiant į VšĮ „Kaunas IN“ pateiktą miestų konkurentų sąrašą siekiant
prisitraukti tiesiogines užsienio investicijų. Į sąrašą įtraukti Lenkijos (Bydgosčius ir Liublinas), Čekijos (Brno), Slovakijos (Košice) ir
Rumunijos (Klužas-Napoka) miestai, atsižvelgiant į jų panašų dydį, žinomumą visuotinėje rinkoje, anksčiau pritrauktų investicijų
kilmę ir jų pagrindines ekonominės specializacijos kryptis. Šie miestai pasitelkiami ir kitiems analizės pjūviams šioje ataskaitoje.
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20 pav. BVP vienam gyventojui apskričių lygmeniu, to meto kainomis, tūkst. EUR4, 2010–2018 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Čekijos statistikos tarnyba, Slovakijos Respublikos statistikos tarnyba, Rumunijos
nacionalinis statistikos institutas, Lenkijos statistikos tarnyba

Ekonominė specializacija. Kauno regiono ekonomika orientuota į vidutinės pridėtinės vertės
sektorius. 2019 m. duomenimis, didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos ir
transporto sektoriai sukuria 64 proc. Kauno miesto pridėtinės vertės. Šie sektoriai įdarbina tik 33 proc.
visų dirbančiųjų pagal veiklos vykdymo vietą. Daugiausia asmenų dirba švietimo ir sveikatos
priežiūros sektoriuose.
21 pav. Vieno darbuotojo per metus sukuriama pridėtinė vertė eurais ir darbuotojų skaičius pagal EVRK
klasifikatorių Kauno apskrityje, 2019 m.5

Šaltinis: Autorių skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis
* 2018 metų duomenys

Kauno apskrityje dirbančiųjų struktūra artima visos šalies įmonių struktūrai. Vienintelis ūkio
sektorius, kuriame Kaune apskrities rodikliai smarkiai skiriasi, yra kasyba ir apdirbamoji gamyba: 20
4

Valiutų konvertavimui panaudoti 2021 m. kovo 18 d. valiutos kursai. 1 Lenkijos zlotas = 0,22 euro. 1 Rumunijos lėja = 0,2 euro. 1
Čekijos krona = 0,038 euro.
5
Kadangi Lietuvos statistikos departamentas neteikia darbuotojų pasiskirstymo statistiką pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių savivaldybės lygmeniu, darbuotojų našumas skirtinguose sektoriuose gali būti įvertintas tik apskričių lygmeniu.
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proc. visų darbuotojų Kauno regione dirba šio sektoriaus įmonėse, kai šalies mastu šis rodiklis
vidutiniškai siekia 16 proc.
Padalijus veiklos vykdymo vietos pridėtinę vertę iš darbuotojų skaičiaus, gauname našumo įvertį.
2019 m. didžiausiu ekonominiu efektyvumu, vertinant pagal vieno darbuotojo vidutiniškai per metus
sukuriamą pridėtinę vertę, Kauno apskrityje pasižymėjo finansinių ir draudimo paslaugų,
nekilnojamojo turto operacijų ir IRT sektoriai.
22 pav. Sukuriama pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse, proc., 2019 m.

Šaltinis: Autorių skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis

Vertinant tik tiesiogiai sukuriamą pridėtinę vertę ir miesto ekonomikos struktūrą, Kauno miesto
savivaldybėje daugiausia vidaus produkto sukuriama didmeninės ir mažmeninės, kasybos ir
apdirbamosios gamybos sektoriuose. Šie du sektoriai išsiskiria, palyginti su sostine, kad sudaro
sąlyginai didesnę dalį viso miesto sukuriamos pridėtinės vertės – 11,9 p. p. daugiau nei Vilniuje.
Sostinėje matyti ryškesnė specializacija IT, profesinės, mokslinės bei techninės veiklos ir finansų
sektoriuose – šiuose ekonominės veiklos sektoriuose sukuriama pridėtine vertė sudaro 16,2 p. p.
didesnę miesto pridėtinės vertės dalį nei Kaune. Tai leidžia pozicionuoti tiek Kauną, tiek visą Kauno
regioną kaip labiau gamybinį ir logistinį miestą.
2021 m. pradžioje Kauno miesto savivaldybėje veikė 14 557 įmonės (ūkio subjektai), 6 proc. daugiau
nei 2016 metais. 2016–2021 m. verslo apimčių augimo tempas Kauno miesto savivaldybėje buvo
beveik lygus Lietuvos vidurkiui. Savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius 1000 gyventojų per
šį laikotarpį padidėjo 3,8 vienetais, kai Lietuvoje šis rodiklis augo beveik 4,4 vienetų. Šis augimo
tempas yra didesnis nei kituose Lietuvos didmiesčiuose: Vilniuje veikiančių ūkio subjektų skaičius
1000 gyventojų išaugo tik 0,4 vieneto, o Klaipėdoje – 2,5 vieneto. Be to, toks augimo tempas Kaunui
leido pasiekti ir peržengti Kauno teritorijų vystymo programoje užsibrėžtą verslo įmonių rodiklį 2023
metams (36,5 įmonių tūkst. gyventojų).
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23 pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičius tūkstančiui
gyventojų, 2016–2021 m.

24 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius
tūkstančiui gyventojų metų pradžioje, 2016–2021 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
6
Kaune, kaip
ir daugumoje
Lietuvossavivaldybėje
miestų, dominuoja
(ikikaip
50 darbuotojų)
vidutinis didmiesčiuose
verslas (nuo 50 iki
Verslumo
lygis
Kauno miesto
augosmulkus
panašiai
ir kituoseirLietuvos
ir
250
darbuotojų)
(SVV),
kuris
reikšmingai
prisideda
prie
konkurencingumo
regione
ir
šalyje
skatinimo,
naujų
tuo pačiu laikotarpiu padidėjo beveik 10 proc., tačiau, vertinant tik naujai įkurtų įmonių skaičiaus
darboocialinio stabilumo. 2021 m. pradžioje, pagal darbuotojų skaičių, 81.6 proc. visų įmonių Kaune sudarė labai
augimo
tempus, Kauno rodiklis yra nedaug aukštesnis nei kituose didmiesčiuose.
smulkios (iki 10 darbuotojų), o smulkios ir vidutinės 18 proc. Ši įmonių struktūra atspindi bendrąsias šalies

tendencijas.
25 pav. Per metus įkurtų mažų ir vidutinių įmonių skaičius, 2015–2020 m.

26 pav. Įmonių pasiskirstymas
pagal darbuotojų skaičių, proc.,
2021 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2021 m. kovo mėn. duomenimis, Kauno mieste yra įsikūrę 134 įvairių sektorių startuoliai – tai sudaro
13 proc. visos šalies startuolių ekosistemos. Palyginti, sostinėje įsikūrę didžioji dauguma Lietuvos
startuolių – net 59 proc. Uostamiestyje įsikūrę tik 2 proc. visų Lietuvos startuolių7.

6

Pagal VšĮ „Versli Lietuva“ naudojamą apibrėžimą, verslumo lygis yra nusakomas apskaičiuojant SVV įmonių skaičių, tenkantį 1000
gyventojų
7
VšĮ „Versli Lietuva“ portalo „Startup Lithuania“ duomenys
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Darbo rinka. Užimtumo situacija Kauno darbo rinkoje atspindi bendras užimtumo tendencijas
Lietuvoje, tačiau nedaug atsilieka nuo kitų didžiųjų miestų. Vertinant registruoto nedarbo8 rodiklį
2011–2020 m. laikotarpiu, registruotas darbas Kaune buvo apie 1–1,5 p. p. aukštesnis nei sostinėje ir
apie 0,5–1,5 p. p. aukštesnis nei uostamiestyje. Matomas ryškus pokytis 2017–2018 m., kada
registruotas nedarbas Kaune pasiekė ir Lietuvos vidurkio aukštumas.
27 pav. Registruotas nedarbas, proc., 2011–2020 m.

28 pav. Moterų ir vyrų registruoto nedarbo
lygis, proc., 2020 m.

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos 84,2 proc. išaugo bendras bedarbių skaičius Lietuvoje – Kauno
miesto savivaldybė ne išimtis, dėl to matomas 4,5 p. p. registruoto nedarbo padidėjimas per praėjusius
2020 m. Kituose didmiesčiuose registruoto darbo tendencijos prastėjo tokiu pačiu tempu.
Vertinant registruoto nedarbo lygį tarp vyrų ir moterų, nedarbas yra panašus: 2020 m. pabaigoje vyrų
registruotas nedarbas buvo 1,3 p. p didesnis nei moterų. Kituose didmiesčiuose registruoto nedarbo
situacija lyties atžvilgiu labai panaši, o skirtumas nuo šalies vidurkio yra pernelyg mažas, kad būtų
galima teigti apie sisteminius nuokrypius.
Lyginant registruoto nedarbo statistiką su pagrindiniais regiono konkurentais, situacija Kauno darbo
rinkoje yra pati sudėtingiausia. 2011–2020 m. laikotarpiu fiksuojamas gerokai didesnis registruotas
nedarbas nei kituose panašaus dydžio Centrinės Europos miestuose. Visuose miestuose matomas
tolygus registruoto darbo mažėjimas, kai Kaune registruotas nedarbas sustojo ties 8–10 proc. Pirminiai
duomenys rodo, kad pats didžiausias neigiamas pandemijos poveikis darbo rinkai teko Kaune.

8

Pagal Užimtumo tarnybos skaičiavimo metodiką, registruotas nedarbas skaičiuojamas pagal Užimtumo tarnyboje registruotų
bedarbių ir darbingo amžiaus (nuo 16 m. iki pensinio amžiaus) gyventojų santykį. Šios ataskaitos kontekste darbo rinkos apžvalgai
vietoj Lietuvos statistikos departamento naudojamo „nedarbo lygio“ rodiklio buvo pasirinktas Užimtumo tarnybos naudojamas
„registruoto nedarbo“ rodiklis, kadangi registruotų bedarbių skaičius tiksliau atspindi COVID-19 pandemijos įtaką darbo rinkai nei
apklausos būdų skaičiuojamas „nedarbo lygis“.

17

29 pav. Registruotas nedarbas, proc., 2011–2020 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Čekijos statistikos tarnyba, Slovakijos Respublikos statistikos tarnyba, Rumunijos
nacionalinis statistikos institutas, Lenkijos statistikos tarnyba

2020 m. trečiąjį ketvirtį vidutinis neto darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje siekė 942 eurus9
ir 2 proc. viršijo Lietuvos vidurkį, tačiau dar 10 proc. atsiliko nuo darbo užmokesčio vidurkio
sostinėje. 2019 m. vidutinis darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje buvo 100 eurų mažesnis
nei Vilniuje, bet 18 eurų aukštesnis nei šalies mastu. Žvelgiant į ilgesniojo laikotarpio perspektyvą,
tarp 2010 m. ir 2019 m. Kauno miesto savivaldybėje vidutinis neto darbo užmokestis augo sparčiausiai
tarp didmiesčių: atitinkamai 11 ir 17 p. p. daugiau nei Vilniuje ir Klaipėdoje. Kasmet vidutinis
atlyginimas Kaune augo apie 7,3 proc.
30 pav. Vidutinis darbo užmokestis, neto, EUR, 2010–2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

9

2020 m. vidutinis darbo užmokestis dalinai didėjo ne vien dėl augančios Lietuvos ekonomikos, bet ir dėl to, kad pandemijos metu
didžiąją dalį darbą praradusių asmenų sudarė paslaugų sektoriuje dirbantys ir dažnai sąlyginai mažesnę algą gaunantys darbuotojai
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Palyginti su pagrindiniais konkurentais regione, Kaunas lenkia pagrindinius konkurentus Lenkijoje,
Slovakijoje ir Rumunijoje, tačiau dar šiek tiek atsilieka nuo Brno Čekijoje. Vidutiniškai Kauno miesto
savivaldybėje gyventojas „ant popieriaus“ gauna apie 1,1 proc. mažiau nei Brno, tačiau 12 proc.
daugiau nei Košice ir 16,2 proc. daugiau nei Klužas-Napoke.
31 pav. Vidutinis darbo užmokestis, bruto1011, EUR12, 2010–2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Čekijos statistikos tarnyba, Slovakijos Respublikos statistikos tarnyba, Rumunijos
nacionalinis statistikos institutas, Lenkijos statistikos tarnyba

Vertinant darbo užmokesčio augimo tempą, Kauno miesto savivaldybėje atlyginimai augo sparčiai:
2011–2019 m. laikotarpiu vidutinis bruto darbo užmokestis kasmet apie 7,3 proc. (palyginti, Brno
augimo tempas siekė tik 4,7 proc.). Tik Klužas-Napoka gali pasigirti didesniu augimu (13,6 proc.
dydžio prieaugis kasmet), tačiau tai yra paaiškinama žemomis miesto starto pozicijomis. Naudojant
„Accace“ atlyginimų skaičiuoklės įrankį13 nustatyta, kad vidutinis neto mėnesinis darbo užmokestis,
pagal 2019 m. duomenis, Brno siekia 1082 eurus (28 proc. didesnis nei Kaune), Košice – 818 eurų (3
proc. žemesnis nei Kaune), o Klužas-Napoke – 715 eurų (15 proc. mažesnis nei Kaune). Nors didesni
atlyginimai asocijuojasi su aukštesne gyvenimo kokybe, sąlyginai didesnis darbo užmokestis
sumažina miesto patrauklumą tais atvejais, kai užsienio investuotojai ieško pigesnės darbo jėgos.
2017–2019 m. laikotarpiu moterų atlyginimas augo gerokai sparčiau nei vyrų, todėl stipriai mažėjo
darbo užmokesčio skirtumas tarp skirtingų lyčių, tad šiuo rodikliu Kauno rodikliai geriausi tarp
Lietuvos didmiesčių ir lenkia Lietuvos vidurkio rodiklį.

10

Dėl 2019 m. Lietuvoje įvykusios mokesčių reformos, darbuotojo ir darbdavio mokami mokesčiai tapo konsoliduojami darbuotojo
pusėje, dėl ko 1,289 karto padidėjo visų gyventojų bruto darbo užmokestis. Todėl šiame grafike rodomas patikslintas (iki 2019 m.)
vidutinis bruto darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje.
11
Ne visų šalių nacionalinės statistikos departamentai teikia duomenis apie neto vidutinį darbo užmokestį, dėl to šiame kontekste
buvo pasirinktas bruto vidutinio darbo užmokesčio palyginimas.
12
Valiutų konvertavimui panaudoti 2021 m. kovo 18 d. valiutos kursai. 1 Lenkijos zlotas = 0,22 euro. 1 Rumunijos lėja = 0,2 euro. 1
Čekijos krona = 0,038 euro.
13
https://accace.com/salary-calculator-central-and-eastern-europe/
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32 pav. Atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų, proc., 2010–2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pokalbių su VšĮ „Kaunas IN“ ir kitais išorės ekspertais metu išryškėjo, kad talentų pritraukimas /
nutekėjimas yra vienas didžiausių iššūkių Kauno miesto darbo rinkoje. Per pastarąjį dešimtmetį
matoma tendencija, kad Kaunas tiesiogiai konkuruoja su Vilniumi dėl jaunųjų talentų. Šiuo metu nėra
atliekama pakankamai studijų įsivertinti protų nutekėjimo į sostinę mastą, tačiau 2015 m.
duomenimis14, 33 proc. vidurinį išsilavinimą Kaune įgijusių abiturientų rinkosi aukštojo mokslo
studijas Vilniaus (arba Klaipėdos) apskrityje. Be to, dar 10 proc. visų Kauno kolegijų ir universitetų
absolventų, praėjus metams po baigtų studijų, išvyksta dirbti į Vilnių. Talentų nutekėjimas yra iš
dalies kompensuojamas atvykstančių studentų iš kitų šalies apskričių – apie 50 proc. į Kauno
apskrities universitetus ir kolegijas įstojusių studentų sudaro ne Kauno apskrities abiturientai.
Investicijos ir inovacijos. Materialinės investicijos (MI) – tai investicijos ilgalaikiam materialiam
turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. 2019 m. materialinės investicijos Kauno miesto
savivaldybėje sudarė 3624 eurų vienam žmogui – daugiau nei trigubai nei 2010 m. Bendras metinis
MI kiekis tuo pačiu laikotarpiu Kaune išaugo nuo 335 iki 1039 mln. eurų. Augimo tempas (pagal MI
vienam žmogui) buvo aukštesnis nei sostinėje šiuo laikotarpiu. Nuo 2016 m. MI lygis peržengė šalies
vidurkį. Nepaisant spartaus augimo tempo, esamas MI lygis Kaune dar neprilygsta Vilniaus
rodikliams ir atsilieka nuo MI pritraukimo skaičių uostamiestyje.
Pagal veiklos rūšį 2019 m. didžiausia dalis materialinių investicijų Kauno miesto savivaldybėje
atiteko nekilnojamojo turto sektoriui (25,3 proc.), transporto ir saugojimo sektoriui (17,9 proc.),
didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriui (10,8 proc.).
Vertinant į inovacijų plėtrą orientuotas investicijas, viešojo sektoriaus išlaidos moksliniams tyrimams
ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) Kaune tolygiai augo (išskyrus laikiną nuokrypį 2016 m.,
kai Lietuvai buvo skirta mažesnė parama iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų). 2016–2019 m.

14

Profesinio mokymo, studijų ir mokslo būklės apžvalga Kauno regione, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (dabar –
Vyriausybės strateginės analizės centras), 2017 m.
https://www.smm.lt/uploads/documents/MSI/Kauno%20regiono%20svietimas%202017-02-22.pdf
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laikotarpiu metinės išlaidos MTEP Kauno miesto savivaldybėje išsaugo 23 mln. eurų, arba 35 proc.,
– augimo tempas 5 proc. atsiliko nuo investicijų lygio sostinėje.
33 pav. Materialinės investicijos vienam gyventojui,
tūkst. EUR, 2010–2019 m.15

34 pav. Išlaidos MTEP aukštojo mokslo ir valdžios
sektoriuose apskričių lygmeniu, mln. EUR, 2010–
2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Kauno apskrityje įsikūrę 7 klasteriai (5 iš jų Kauno miesto savivaldybės ribose), kurie tiesiogiai
prisideda skatindami inovacijas ir kurdami pridėtinę vietinės ekonomikos vertę.
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra svarbus miesto ir jo apylinkių verslo ir žinių plėtros
šaltinis, tačiau šių investicijų augimo tendencijos netolygios. Nepaisant, kad, vertinant vienam
gyventojui tenkančias TUI, per paskutinį dešimtmetį įnešamo užsienio kapitalo lygis Kaune išsaugo
72 proc., TUI įplaukos yra svyruojančios, o 2019 m. TUI vienam gyventojui buvo net 18 proc.
mažesnės nei 2018 m. (geriausiais metais pagal šį rodiklį). Vertinant bendrą TUI kiekį, aukščiausias
rezultatas buvo pasiektas 2018 m., kai Kauno miesto savivaldybė sutraukė 1,51 mlrd. eurų investicijų.
2010–2019 m. laikotarpiu metinis TUI augimo tempas Kaune siekė 6,4 proc. per metus. Palyginti,
sostinėje šis rodiklis siekė 5,2 proc., uostamiestyje – irgi 6,4 proc.
35 pav. Tiesioginės užsienio investicijos vienam
gyventojui, tūkst. EUR, 2010–2019 m.

36 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Kauno
miesto savivaldybėje, mlrd. EUR, 2010–2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
15

Grafike rodomi pakoreguoti Klaipėdos MI duomenys. Nuo 2019 m., dėl pasikeitusio Tarptautinės finansinės atskaitomybės
standarto, nuomojamas turtas (viso nuomos laikotarpio) turėjo būti nurodomas kaip ilgalaikis turto įsigijimas. Dėl šios priežasties
2019 m. AB „Klaipėdos nafta“ ilgalaikis turtas padidėjo 393 milijonais 775 tūkstančiais eurų. Į šią sumą įtraukta suskystintų gamtinių
dujų importo terminalo „Independence“ nuoma. Todėl šiame grafike į bendrą 2019 m. MI vertę ši suma neįtraukta.
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Per paskutinį dešimtmetį TUI lygis Kaune nesiekė Lietuvos vidurkio, tačiau čia verta pabrėžti, kad
aukštas TUI kiekis šalies mastu paaiškinamas dėl neproporcingai aukšto užsienio kapitalo įplaukų
lygio Vilniuje. Palyginti su uostamiesčiu, TUI vienam žmogui Kaune taip pat atsilieka, nors atotrūkis
gerokai sumažėjo 2017–2018 m.
TUI tendencijas atspindi ir užsienio kapitalo įmonių projektų skaičiai. 2015–2020 m. laikotarpiu
Kaunas įgyvendina 10 proc. visų šalyje vykdytų projektų16, kurie prisidėjo, kad būtų sukurtos 2646
darbo vietos mieste.
VšĮ „Kaunas IN“ duomenimis, 60 proc. visų TUI sudaro investicijos į verslo paslaugų centrų vystymą,
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus plėtra. Dar 34 proc. investicijų tenka inžinerinei
pramonei, o 6 proc. – aviacijos techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos (MRO) infrastruktūrai
ir paslaugoms. Didžioji dalis užsienio kapitalo į Kauną patenka iš Jungtinių Amerikos Valstijų (26
proc.), Skandinavijos (24 proc.) ir Vokietijos (16 proc.).
37 pav. Užsienio kapitalo įmonių projektų skaičius,
2015–2020 m.

38 pav. Užsienio kapitalo įmonių paskelbtos naujos
darbo vietos, 2015–2020 m.

Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“

„Kaunas IN“ yra tiksliai įsivardijusi prioritetinius sektorius, į kuriuos bus stengiamasi pritraukti
daugiausia vietinių ir užsienio investicijų. Į prioritetinių sektorių sąrašą įtraukti elektronikos ir
automobilių elektroninių komponentų, orlaivių priežiūros, informacinių technologijų, verslo paslaugų
centrų, logistikos, gyvybės mokslų ir medicinos technikos sektoriai. Pagal 2020 m. „Sodros“
duomenis, šiuose sektoriuose dirba apytiksliai 35 tūkst. darbuotojų, arba 19 proc., visų darbuotojų
Kauno miesto savivaldybėje17. Stiprios startinės pozicijos turėtų leisti Kauno miesto savivaldybei
toliau kryptingai vystyti prioritetinių sektorių plėtrą.
Prie ekonomikos plėtros ir augančių darbo vietų prisideda ir Kauno laisvosios ekonominės zonos
(toliau – Kauno LEZ) augimas pastarąjį dešimtmetį. Kauno LEZ yra strategiškai (šalia Kauno oro
uosto ir pagrindinių automagistralinių kelių) įsikūrusi 534 ha ploto teritorija, kurioje kuriasi įvairios
pramonės, logistikos ir kitų sektorių Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės. 2021 m. pradžios
16

Pažymėtina, kad, kadangi Kauno LEZ įsikūręs Kauno rajojo teritorijoje, užsienio kapitalo įmonių, vykdančių veiklą Kauno LEZ,
skaičius ir jų sukurtos darbo vietos nėra įskaičiuotos į Kauno miesto savivaldybės rodiklius. Dėl tos pačios priežasties Kauno LEZ
darbuotojų statistika nepatenka į Kauno miesto savivaldybės vidutinio darbo užmokesčio, MI ir TUI vienam gyventojui įverčius. Be
to, šie aspektai leidžia teigti, kad Kauno miesto savivaldybės ir kitų suinteresuotų institucijų (pvz., VšĮ „Kaunas IN“) pastangos (ir
finansiniai ištekliai) vystyti Kauno LEZ plėtrą tiesiogiai prisideda ir prie Kauno rajono ekonomikos augimo.
17
Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2019 m. pabaigoje, Kauno miesto savivaldybėje dirbo 180 tūkst. asmenų.
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duomenimis, bendras užstatytas plotas siekė 125 ha, iš kurių 40 ha užima išvystytas patalpų plotas.
Kauno LEZ teritorijoje veiklą vykdo 38 įmonės, iš kurių 16 yra užsienio kapitalo18, o bendras
dirbančių darbuotojų skaičius siekia apie 5500. Tai leido per visą Kauno LEZ gyvavimo laikotarpį
(nuo 2005 m.) sugeneruoti 680 mln. Eur investicijų.
Miesto patrauklumas. Nepaisant lėtai augančių TUI rodiklių, per pastaruosius keletą metų Kauno
miestas ne kartą buvo pripažintas ir įvertintinas skirtinguose dienraščio „Financial Times“
rengiamuose „fDi Intelligence“ miestų reitinguose. Miesto ekonominiam patrauklumui didinti vis
svarbesnės tampa taikomos kompleksinės priemonės: miesto investicinį patrauklumą lemia judumo,
švietimo, sveikatos ir sveikatingumo, aplinkosaugos, urbanistinės plėtros sričių pažanga, verslui
teikiamų paslaugų efektyvumas.
Pernai perspektyviausių Europos ateities miestų sąrašuose Kauno miesto ir regiono tiesioginių
užsienio investicijų (TUI) pritraukimo strategija buvo pripažinta antra geriausia strategija „Europos
ateities mažųjų regionų 2020/21“ kategorijoje ir ketvirta geriausia vizija „Europos ateities mažųjų
miestų 2020/21“ kategorijoje, aplenkdama tokius miestus (ar regionus) kaip Helsinkis, Nikosija ar
Utrechtas. Sudarant miestų reitingą buvo kreipiamas dėmesys į mokestinę aplinką, atlyginimų lygį,
pragyvenimo išlaidas ir kitus investuotojams svarbius kokybinius rodiklius. Palankios vystymosi
sąlygos pripažintos ir jau Kaune įsikūrusių užsienio investuotojų: 2020 m. Kauno užsienio
investuotojų apklausos duomenimis, beveik 83 proc. užsienio kapitalo įmonių per artimiausius 5-erius
metus Kaune planuoja tęsti verslo plėtrą.
Be to, 2020 m. Kaunas buvo išrinktas ketvirtu geriausiu Europos ateities technologijų miestu pagal
ekonomiškumo ir išteklių valdymo rodiklius (angl. cost-effectiveness), aplenkdamas tokias ES
sostines kaip Talinas, Bukareštas ir Vilnius. Reitingo sudarinėtojai teigiamai įvertino Kauno miesto
mokestinę aplinką, biurų prieinamumą mieste, darbo vietos įkūrimo kaštus ir miestų pasirengimą
priimti užsienio verslo delegacijas.
Ateities tendencijos dalinai priklausomos nuo Aleksoto inovacijų pramonės parko (AIPP)
įgyvendinimo procesų. Šiuo projektu siekiama senos aviacijos gamyklos teritoriją paversti patrauklia
erdve, skirta pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančias investicijas gyvybės mokslų, automobilių
pramonės, mašinų ir prietaisų gamybos, informacinių ir ryšių technologijų, kitose parko
specializacijos srityse. 2020 m. AIPP buvo pripažintas nacionalinės svarbos projektu, tokiu būdu
siekiant, kad AIPP steigimas būtų viena iš kertinių priemonių siekiant 2021–2030 m. Nacionaliniame
pažangos plane vieno iš strateginių tikslų – pereiti prie žiniomis, pažangiosiomis technologijomis,
inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą.
Įgyvendinant projektą tikimasi ne mažiau kaip 90 mln. eurų privataus (tiek Lietuvos, tiek užsienio)
kapitalo investicijų ir sukurti ne mažiau kaip 1100 ilgalaikių darbo vietų.
Nekilnojamojo turto rinka. 2015–2020 m. biurų plėtra Kaune buvo pati sparčiausia tarp Lietuvos
didmiesčių – šiuo laikotarpiu bendras biurų plotas išaugo net 154 proc. Didžiausias naujų komercinės
paskirties projektų šuolis 2020 m. Kaune išaugino komercinių verslo plotų pasiūlą iki rekordinio lygio
per pastarąjį dešimtmetį, dėl to bendras (visų segmentų) laisvų modernių biuro patalpų lygis taip pat
pasiekė rekordines aukštumas – 16,2 proc. (palyginti, 2018–2019 m. laikotarpiu šis rodiklis svyravo

18

Į šį skaičių yra įtraukiami tik tiesioginiai Kauno LEZ investuotojai – patalpas nuomojančios įmonės neįtrauktos į šį skaičių
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tarp 8 ir 12 proc.). Didėjant biurų plotui, auga Kauno galimybės pritraukti įvairias įmones ir didinti
bendrą miesto NT patrauklumą.
Vertinant tik aukščiausio segmento A klasės verslo centrų pasiūlą, sparti NT rinkos plėtra prisidėjo
prie to, kad vakansija 2019–2020 m. laikotarpiu išaugtų nuo 4 proc. iki 15–17 proc. Vilniuje laisvų A
klasės biurų plotas laikosi tarp 2–5 proc. Ryškiai padidėjęs laisvų erdvių plotas lėmė, kad dalis NT
vystytojų pradėjo koreguoti savo planus, taip mažindami naujų NT projektų vystymą.
Remiantis UAB „Ober Haus“ duomenimis, 2020 m. III ketvirtyje A klasės biurų nuomos kainos
Kaune siekė apie 11,5–13,5 Eur/m2 – tai yra apie 18 proc. pigiau nei Vilniuje, tačiau apie 6 proc.
brangiau nei Klaipėdoje.
39 pav. Biurų plotas, tūkst. m2, 2015–2020 m.

40 pav. A klasės segmento verslo centrų vakansijos
lygis, proc., 2018–2020 m.19

Šaltinis: UAB „Ober Haus“, UAB „INREAL“

Pramonės ir sandėliavimo patalpų rinkoje matyti spartus plėtros tempas Kauno mieste. 2015–2020 m.
laikotarpiu sandėliavimo patalpų pasiūla Kaune20 išaugo 85 proc. (kasmet apie 13 proc., arba 39 tūkst.
m2, naujo ploto kiekvienais metais), kai sostinėje šis augimas siekė tik 46 proc. (6,5 proc. kasmetinis
pasiūlos augimas, arba 35,1 tūkst. m2, naujo ploto kiekvienais metais). Klaipėdoje sandėliavimo
pasiūla augo taip pat sparčiai, tačiau bendras sandėliavimo plotas yra 30 proc. mažesnis nei Kaune.
Nepaisant sparčiai augančios pasiūlos, logistikos centrų užimtumas Kaune sparčiai didėjo. 2020 m.
pabaigoje vakansijos lygis siekė vos 2 proc. (kai 2015 m. pabaigoje jis buvo 16 p. p. didesnis). Tai
yra pats didžiausias logistikos centrų užpildymo lygis, palyginti su kitais didmiesčiais. Šioje vietoje
vakansijos lygio rodikliai yra sąlyginiai – didžioji dalis sandėliavimo patalpų projektuojama savoms
reikmėms, o ne statomos su intencija išnuomoti patalpas ateities klientams. Pandemijos įtaka
globalioms tiekimo grandinėms ir e-komercijos plėtrai, tikėtina, didins pramonės ir sandėliavimo
patalpų paklausą Kaune ir visoje Lietuvoje.

19
20

Pirmasis A klasės verslo centras Kaune buvo atidarytas tik 2018 m. pradžioje
Į šį rodiklį yra įtraukiami ir Kauno LEZ teritorijoje (Kauno rajono savivaldybės ribose) įkurti logistikos centrai
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41 pav. Modernių sandėliavimo patalpų plotas, tūkst.
m2, 2015–2020 m.21

42 pav. Modernių logistikos centrų vakansijos lygis
metų pabaigoje, proc., 2015–2020 m.

Šaltinis: UAB „Ober Haus“, UAB „INREAL“

Vertinant sandėliavimo patalpų nuomos kainas, Lietuvos didmiesčiuose kainos gana panašios. Pagal
UAB „Ober Haus“ duomenis, 2020 m. III ketvirtyje naujų sandėliavimo patalpų nuomos kainos
Kaune siekė apie 3,8–5,0 Eur/m2 (apie 5 proc. pigiau nei Vilniuje ir apie 2 proc. brangiau nei
Klaipėdoje), o senos statybos patalpų kaina siekė apie 1,8–3,3 Eur/m2 (apie 9 proc. pigiau nei sostinėje
ir tokia pati nuomos kaina kaip uostamiestyje).
43 pav. Būsto įperkamumo indeksas (didesnė vertė reiškia geresnį būsto įperkamumo lygį)22, 2010–2020 m.

Šaltinis: „Swedbank Research“ ir „Macrobond“

Miesto patrauklumas ir gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso ir nuo būsto kainų. Gyvenamojo
nekilnojamojo turto rinkoje Kauno miesto situacija atrodo pagirtinai. Pagal AB „Swedbank“
21

Dėl nenuosekliai pateikiamų duomenų šiame grafike imami skirtingų ketvirčių duomenys. 2015 ir 2016 metų atskaitos tašku
paimtas I ketvirtis, 2017 ir 2018 m. – II ketvirtis, 2019 m. – IV ketvirtis, o 2020 m. – III ketvirtis.
22
AB „Swedbank“ naudojamas būsto įperkamumo indeksas vertina vidutinio namų ūkio mėnesinių pajamų (1,5 vidutinio darbo
užmokesčio, neto) dalį, reikalingą mėnesio palūkanoms apmokėti. Pagal minėtą indeksą, 100 balų įvertinama situacija, kai mėnesio
palūkanoms padengti užtenka 30 proc. namų ūkio mėnesinių pajamų. Jei indekso vertė yra žemiau 100 balų, vadinasi, būstas
neįperkamas.
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duomenis, 2010–2020 m. būstas buvo įperkamesnis Kaune nei Klaipėdoje ar Vilniuje – uostamiestyje
būstas tapo nedaug įperkamesnis tik paskutinio matavimo metu (2020 m. lapkričio mėn.)23. Didelis
atotrūkis nuo sostinės dalinai gali būti paaiškinamas ir tuo, kad Vilniuje sąlyginai didesnę dalį sudaro
naujos statybos butų sandoriai. Indekso sudarinėtojai teigia, kad 2020 m. lapkritį vidutinis namų ūkis
Kaune galėjo įpirkti 120 m2 ploto būstą, kai sostinėje šis rodiklis siekė tik 79 m2.
Pagal UAB „Ober-Haus“ 2019 m. duomenis24, Kaune yra geriausias buto kainų ir atlyginimo santykis
tarp Lietuvos didmiesčių – už vidutinį metinį neto darbo užmokestį galimą įsigyti apie 14 m2 būsto,
kai Vilniuje šis rodiklis nesiekė net 8 m2.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės

MIESTO ŪKIO PLĖTRA
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Stabilus miesto ekonomikos augimas
• Vienas aukščiausių nedarbo lygių Lietuvoje,
išsiskiryręs ir tarp palyginamųjų miestų
• Išaugęs BVP vienam gyventojui lygis,
dinamika stipriausia tarp palyginamų regiono • Netolygios investicijos į mokslo ir inovacijų
miestų
plėtrą
• Sparčiai išaugęs darbo užmokestis
• Neišnaudojamos
bendradarbiavimo
su
akademine bendruomene galimybės –
• Geriausias Lietuvoje būsto įperkamumo
nepakankama institucinė sinchronizacija tarp
rodiklis, patrauklus besikuriantiems namų
skirtingų suinteresuotų šalių, ypač inovacijų
ūkiams
srityje
• Pavyzdinis atlyginimo atotrūkio mažinimas
• Nėra pakankamai priemonių, užtikrinančių,
tarp vyrų ir moterių
kad aukštojo mokslo įstaigų absolventai liktų
• Nesmarkiai išaugęs verslumo lygis, tačiau
dirbti Kaune
atitikęs įprastas didmiesčio tendencijas
• Proaktyvus VšĮ „Kaunas In“ vaidmuo, • Verslo poreikių neatitinkantis darbingų
žmonių skaičius
atsiskleidęs kuriant verslui patogias sąlygas
• Veiksminga viešojo ir privataus sektorių
partnerystė
įgyvendinant
prioritetinius
miesto projektus
• Kaunas – pats akademiškiausias Lietuvos
miestas: didžiausias vienam gyventojui
tenkantis studentų skaičius
• Didelis elektronikos ir inžinerijos specialistų
skaičius prisidėjo prie sukurtos pridėtinės
vertės
• Aleksoto inovacijų pramonės parko
atidarymas sudaro sąlygas pritraukti ir kurti
Kaune aukštą pridetinę vertę kuriančias
Lietuvos ir užsienio įmones, vykdančias
MTEP veiklą.
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
23

Projekto rengėjų vertinimų šis indeksas pilnai neatspindi visų su būsto įperkamumu susijusių aspektų (pavyzdžiui, būsto išlaikymo
kaštus ar kelionės išlaidas), tačiau šiuo metu nėra kito viešai prieinamo rodiklio, kuris sudarytų miestų palyginamumo galimybę.
24
„Gyvenamojo NT rinkos komentaras 2020 m. I ketv.“, https://www.ober-haus.lt/wp-content/uploads/OH-Gyvenamasis-2020-Iketv.pdf.
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• Tiekimo grandžių trumpėjimas po globalios
pandemijos gali būti ypač naudingas Kaunui,
turinčiam stiprias pozicijas pramonės
sektoriuje
• Augantis gyventojų skaičius
• Lokalių centrų vystymasis paskatins vietinio
verslo kūrimąsi skirtinguose miesto
rajonuose
• Galimybės glaudinti Vilniaus ir Kauno
miesto savivaldybių bendradarbiavimą
skatinant apibusę naudą vietos ekonomikai
• Išvystytos tyrimų bazės ir aukšta tyrėjų
koncentracija stiprins bendrą akademinį ir
intelektualinį potencialą
• Gyvybės mokslų sektoriaus plėtra mezgant
artimesnius ryšius su KTU ir LMSU
• Neišnaudotos
tarpsektorinio
bendradarbiavimo galimybės vystant talentų
pritraukimo ir verslo bei startuolių paramos
iniciatyvas
• Miestas yra svarbių tarptautinių transporto
koridorių sankirtoje – galima manyti, kad
įgyvendinus intermodalinio terminalo, „Rail
Baltica“ ir vandens kelio Nemunu projektus,
didės Kauno, kaip susisiekimo ir logistikos
centro, reikšmė

• Besikeičiantys Europos Sąjungos ir regionų
plėtros finansavimo priemonių / instrumentų
prioritetai ir taisyklės
• BVP augimo stagnacija neužtikrinus
persiorientavimo į aukštesnės pridėtinės
vertės sektorius
• Dėl pandemijos sutrikusi paslaugų ir
aptarnavimo sektoriaus veikla
• Darbingo amžiaus gyventojų populiacijos
mažėjimas ir visuomenės senėjimas
• Smulkaus verslo kūrimosi ir vystymo
paramos programų trūkumas nacionaliniu ir
savivaldybės lygmeniu
• Mažėjantis aukštojo mokslo įstaigose
studijuojančių žmonių skaičius
• Požiūrio nesuderinamumas dėl Kauno miesto
plėtros prioritetų tarp skirtingų vietos ir
nacionalinio lygmens institucijų

MIESTO INVESTICINIS PATRAUKLUMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Išaugęs
Kauno
miesto
tarptautinis • Nedidelis tiesioginių užsienio investicijų
pripažinimas ir investicinis patrauklumas
skaičius savivaldybėje
• Sėkmingai išplėtotas Kauno LEZ investicinis • Sostinės patrauklumas apsunkina talentų
potencialas
pritraukimą ir išlaikymą Kaune
• Išplėtoti didelės apimties investiciniai • Tarptautiniame kontekste Baltijos šalys
infrastruktūros projektai, kurie savaime
asocijuojamos tik su sostinėmis, dėl to Kaunas
didina miesto žinomumą
dažnai iš anksto „praleidžiamas“ užsienio
investuotojų
• Teigiamas miesto įvaizdis ir kasdieniam
gyvenimui pritaikyta infrastruktūra prisideda
prie patrauklumo didinimo ir absolventų
išlaikymo
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Centrinė miesto geografinė lokacija (t. y. • Apsibrėžtos investicijų pritraukimo politikos
aukšto lygio junglumas) kuria palankias
trūkumas
sąlygas investuotojams pritraukti
• Aiškiai identifikuoti prioritetiniai sektoriai
investicijoms pritraukti
27

• Esamos aukštojo mokslo įstaigų studijų • Didėjanti regioninės politikos orientacija į
programos atitinka užsienio ir vietinio
verslo ir pramonės skatinimą šiuo metu
kapitalo investuotojų poreikius
silpnesniuose regionuose
• Industrinių zonų ir logistikos infrastruktūros
plėtra – Kauno, kaip regiono lyderio,
pozicionavimas
• Auganti biurų pasiūla gali tiesiogiai prisidėti
prie besisteigiančių verslų pritraukimo
• Augantys užsienio studentų skaičiai gali
prisidėti prie didėjančių ekonominių
galimybių ir Kauno, kaip akademinio miesto,
įvaizdžio kūrimo
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1.3. KULTŪRA IR TURIZMAS
Kultūra. Kauno miesto kultūros vizijoje ši sritis yra kiekvieno kauniečio gerovės, miesto tapatybės
ir tvarios plėtros pagrindas, o Kaunas – plačiai žinomas kaip įtraukios kultūros, šiuolaikinio meno ir
inovatyvaus dizaino miestas.
2017 m. Kaunui suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas. 2015 m. Kauno modernizmo
architektūrai suteiktas ,,1919–1940 metų Kaunas“ Europos paveldo ženklas, už modernizmo kultūros
ir architektūros paveldo išsaugojimą, pristatantį miesto klestėjimą įvairiose srityse laikinosios sostinės
laikotarpiu 1919–1940 m. 2015 m. Kaunas pirmasis iš Baltijos šalių regiono priimtas į UNESCO
Kūrybiškų miestų tinklą Dizaino kategorijoje, 2016 m. – į UNESCO globalų besimokančių miestų
tinklą, o 2017 m. Kauno modernizmas įtrauktas į Preliminarųjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą už
unikalią miesto raidos istoriją laikinosios sostinės laikotarpiu.
Kauno mieste gausu didelės apimties kultūriniams renginiams tinkamų viešųjų erdvių ir kultūros
paveldo objektų: Santakos parkas, Kauno pilies prieigos, Rotušės aikštė, Ąžuolyno parkas,
Nepriklausomybės aikštė, Miesto sodas, Nemuno sala, Vienybės aikštė, Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelis, Laisvės alėja, senamiesčio ir naujamiesčio kiemai, sodai ir parkai, net 1573
nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir vietovės, suteikiantys miestiečiams ir miesto svečiams
galimybes susikurti turiningą ir įvairialypį kultūrinį gyvenimą.
Kultūros įstaigos. Kauno miesto savivaldybės gyventojams ir svečiams kultūra pasiekiama per platų
kultūros ir menų įstaigų tinklą. Mieste veikia teatrai, muziejai, koncertinės įstaigos, bibliotekos,
kultūros centrai ir kitos įstaigos, užtikrinančios kultūros pasiūlos įvairovę.
44 pav. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigos

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno mieste veikia biudžetinės savivaldybės įstaigos, taip pat valstybinės, nacionalinės ir privačios
kultūros įstaigos bei organizacijos, kurių veiklos sritis yra profesionalus ir mėgėjų menas:
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► Kaune įsikūręs nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus su Europos dailės raidai svarbia
XX a. pradžios dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kolekcija ir turtingomis Vakarų Europos
dailės ir Lietuvos dailės kolekcijomis, unikaliu Velnių muziejumi, 6 respublikiniai muziejai (Kauno
T. Ivanausko zoologijos muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Kauno IX forto muziejus,
Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Lietuvos aviacijos muziejus),
Kauno miesto muziejus, kurio padaliniai veikia svarbiuose istoriniuose objektuose (Rotušės, Pilies, J.
Gruodžio, Tautinės muzikos ir M. ir K. Petrauskų skyriuose), kiti privatūs muziejai (iš viso apie 30
Kauno mieste).
► Veikia nacionaliniai, valstybiniai, nevalstybiniai ir savivaldybės teatrai: Nacionalinis Kauno
dramos teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno miesto
kamerinis teatras, Kauno šokio teatras „Aura“, nevalstybiniai teatrai „Mens Publica“, VDU teatras,
„Laimingi žmonės“, „Bravo teatras“, „Teatro klubas“.
► Mieste yra du kultūros centrai: Kauno kultūros centras – šiuolaikiškas, modernus ir
daugiafunkcis kultūros centras, greta senoms kultūros tradicijoms ir menams atstovaujančių kolektyvų
pritraukiantis naujas ir aktualias menų ir kūrybinių industrijų sritis, vykdantis įvairią edukacinęšviečiamąją veiklą, skirtingų tipų mokymus, seminarus, festivalius, konferencijas ir kūrybines
dirbtuves, VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centras, kurio misija – propaguoti profesionalų teatro,
muzikos, šokio, dailės meną, skatinti mėgėjų meną, ieškoti naujų turiningo laisvalaikio praleidimo,
gyventojų tarpusavio bendravimo formų.
► Kauno valstybinė filharmonija rengia klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertus ir kviečia
koncertuoti įvairius šalies ir užsienio kolektyvus bei atlikėjus, tarp jų Valstybinį simfoninį orkestrą,
Nacionalinį simfoninį orkestrą, Kauno miesto simfoninį orkestrą, Lietuvos kamerinį orkestrą ir kitus
Europos orkestrus ar atlikėjus.
► Kaune veikia „Kauno įvairių tautų kultūrų centras“ – kultūros ir švietimo įstaiga, kurios veikla
padeda išsaugoti tautinių mažumų kultūrinius tapatumus ir skatina pozityvią tautinių mažumų
integraciją į Kauno ir Lietuvos visuomenę. Centras inicijuoja įvairius kultūros, meno, paveldo,
tarpdisciplininius projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, meno parodas, vakarones,
poezijos skaitymus, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymus, kitus renginius.
► Kaune veikia kūrybinių sąjungų bei asociacijų, nevyriausybinio sektoriaus ir privačios meno
galerijos: galerija „Meno parkas“, Kauno fotografijos galerija, Tekstilininkų ir dailininkų gildijos
galerija „Balta“; nevyriausybinio sektoriaus parodų ir diskusijų erdvė „Meno forma“; privačios
galerijos „Kauno langas“, „Aukso pjūvis“, „Parko galerija“, galerija „Ars et mundus“, Galerija be
sienų.
► Kaune veikiantys Kauno menininkų namai – profesionaliųjų menų centras, vykdantis kultūrinę
veiklą, plėtojantis šiuolaikinio meno sklaidą, organizuojantis ir pristatantis visuomenei kultūrines
programas. Kauno menininkų namai prodiusuoja kultūros ir meno turinį, koordinuoja miesto kultūros
informaciją, taip pat veikia kaip mediatorius tarp miesto savivaldybės, kultūros operatorių ir jų
auditorijų.
► Kaune veikia Kauno meno kūrėjų asociacija, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos
fotomenininkų sąjungos, Lietuvos kompozitorių, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos
tautodailininkų sąjungos ir kitų organizacijų skyriai.
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Muziejai. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kaune 2020 m. veikė 1125
muziejų. Palyginti, tais pačiais metais Vilniuje veikė 23, Klaipėdoje – 2 muziejai.
2019 m. Kauno miesto muziejuose apsilankė 593 tūkst. lankytojų, Vilniuje – 2,1 mln., Klaipėdoje –
729 tūkst. lankytojų. 2015–2019 m. laikotarpiu Kauno mieste muziejų lankytojų skaičius augo 31
proc., Vilniuje – 69 proc., Klaipėdoje – 97 proc.
2019 m. Kauno miesto muziejuose buvo surengtas 921 renginys (nuo 2015 m. renginių skaičius išaugo
19,0 proc.), Vilniuje – 1859 renginiai (+ 47,1 proc. nuo 2015 m.), Klaipėdoje – 1090 renginių (+21,2
proc. nuo 2015 m.). Priklausomai nuo konkrečiam muziejui keliamų tikslų ir uždavinių, surengtų
renginių skaičius muziejuose varijuoja. Muziejuose, kuriems nekeliami uždaviniai užtikrinti tam tikrą
renginių skaičių, šis rodiklis gerokai mažesnis nei tuose, kuriems šis uždavinys keliamas. Tačiau
būtina pažymėti, kad renginių skaičiaus dydis nekoreliuoja su lankytojų statistika ir dirbtinis jų
skaičiaus didinimas neturėtų būti traktuojamas kaip rekomendacija. Ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas renginių kokybei, ir, dar svarbiau, nuolatinėms ekspozicijoms atnaujinti ir naujoms
parodoms rengti, užtikrinant tam tvarų finansavimą. Svarbu pabrėžti, kad būtent ekspozicijos ir
parodos generuoja pagrindinius muziejų lankytojų srautus. Renginius šiuo atveju reikėtų traktuoti kaip
pagalbinę priemonę.
45 pav. Muziejų lankytojų skaičius 2015–2019 m.,
tūkst.

46 pav. Muziejuose surengtų renginių skaičius 2015–
2019 m.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos duomenimis, 2019 m. Kauno mieste didžiausio lankytojų
skaičiaus sulaukė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kuriame apsilankė daugiau kaip
168,1 tūkst. lankytojų. Kauno miesto muziejuje apsilankė beveik 86 tūkst. lankytojų, Vytauto
Didžiojo karo muziejuje – 70 tūkst., Kauno IX forto muziejuje – 61,6 tūkst., Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejuje – 60,2 tūkst. lankytojų.
2019 m. pagal siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičių pirmoje vietoje buvo Maironio lietuvių
literatūros muziejus, kuriame buvo galimybė rinktis iš 69 edukacinių užsiėmimų temų. Kauno Tado
Ivanausko zoologijos muziejuje buvo siūlomos 48 edukacinių užsiėmimų temos, Nacionaliniame M.
25

Lietuvos statistikos departamento duomenimis į muziejų skaičių filialai nėra įskaičiuoti
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K. Čiurlionio dailės muziejuje – 43, Kauno miesto muziejuje – 35, Vytauto Didžiojo karo muziejuje
– 25 edukacinių užsiėmimų temos. Tačiau būtina pažymėti, kad edukacinių užsiėmimų temų skaičius
nekoreliuoja su jų ar bendra muziejų lankymo statistika.
2019 m. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje buvo surengta 913 edukacinių užsiėmimų,
Kauno miesto muziejuje – 765, Vytauto Didžiojo karo muziejuje – 691, Maironio lietuvių literatūros
muziejuje – 660, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje – 482, Kauno IX forto muziejuje – 451.
Kauno miesto muziejuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 97,5 tūkst. asmenų.
Didžiausio dalyvių skaičiaus sulaukė Vytauto Didžiojo karo muziejus, kurio surengtuose
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo beveik 16,9 tūkst. asmenų. Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius siekė daugiau kaip 15 tūkst., Kauno miesto
muziejaus – daugiau kaip 13,6 tūkst., Maironio lietuvių literatūros muziejaus – daugiau kaip 12,2
tūkst.
47 pav. Lankytojų, edukacinių renginių, organizuotų renginių, apsilankymų interneto svetainėse skaičius
muziejuose Kauno mieste, 2019 m.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
* Informacija apie Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinius, esančius Druskininkų mieste, neįtraukta

2019 m. Kauno miesto muziejų interneto svetainėse apsilankymų skaičius siekė beveik 457,8 tūkst.
Daugiausia lankytojų pritraukė Lietuvos sporto muziejaus interneto svetainė – 147 tūkst.,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus – daugiau kaip 118,3 tūkst., Kauno miesto muziejaus
– daugiau kaip 52,1 tūkst.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos duomenimis, 2019 m. didžiausio lankytojų skaičiaus
sulaukė Kauno miesto muziejaus Pilies skyrius, kuriame apsilankė daugiau kaip 36,4 tūkst. lankytojų.
Pilies skyriuje buvo surengta 240 edukacinių užsiėmimų, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
beveik 4,3 tūkst. asmenų.
32

2019 m. Rotušės skyriuje apsilankė beveik 29 tūkst. lankytojų, edukacinių užsiėmimų skaičius siekė
161, juose dalyvavo daugiau kaip 2,7 tūkst. asmenų. Tautinės muzikos skyrių aplankė daugiau kaip
8,6 tūkst. lankytojų. Skyriuje buvo surengti 185 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo beveik
3,3 tūkst. asmenų. Miko ir Kipro Petrauskų skyrių aplankė beveik 4,5 tūkst. lankytojų. Skyriuje
surengta 111 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1,7 tūkst. asmenų. Juozo
Gruodžio skyriuje apsilankė 719 lankytojų, surengtuose 23 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
300 asmenų.
48 pav. Kauno miesto muziejaus skyrių statistinė informacija, 2019 m.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2019 m. Kauno miesto muziejaus organizuotose veiklose ne muziejaus patalpose ar skyriuose
apsilankė beveik 6,7 tūkst. lankytojų, surengtuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau
kaip 1,2 tūkst. dalyvių. 2020 m., reaguodamas į pandeminę situaciją, Kauno miesto muziejus
nacionaliniu mastu išsiskyrė virtualių veiklų – ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių ir kt.,
pasiūla, tokiu būdu užtikrindamas platesnį paslaugų prieinamumą. Tolesnė muziejaus plėtra ir rodiklių
augimas tiesiogiai priklauso sėkmingo nuo jo infrastruktūros ir ekspozicijų atnaujinimo projektų
įgyvendinimo.
2019 m. nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų Kaune aplankė daugiau kaip 45,1 tūkst.
lankytojų. Muziejuje surengtuose 137 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 2,4 tūkst.
dalyvių. Muziejaus padalinyje – A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje / Velnių muziejuje
apsilankė daugiau kaip 39,4 tūkst. lankytojų, surengtuose 131 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
daugiau kaip 2,3 tūkst. asmenų. Muziejaus padalinyje – M. Žilinsko dailės galerijoje apsilankė
daugiau kaip 32,2 tūkst. lankytojų. Galerijoje buvo surengti 246 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose
dalyvavo daugiau kaip 4,2 tūkst. dalyvių.

49 pav. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir jo padalinių, veikiančių Kauno mieste*, statistinė
informacija, 2019 m.
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
*Informacija apie padalinius, esančius Druskininkų mieste, neįtraukta

2019 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje – Istorinėje LR Prezidentūroje apsilankė
daugiau kaip 25,6 tūkst. lankytojų, 169 surengtuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau
kaip 3,5 tūkst. asmenų. Muziejaus padalinyje – Kauno paveikslų galerijoje apsilankė 19,9 tūkst.
lankytojų, buvo surengta 215 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvių skaičius siekė daugiau kaip 2
tūkst.
2019 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje apsilankė daugiau kaip 26,6 tūkst. lankytojų.
Muziejuje buvo surengta 219 edukacinių užsiėmimų, dalyvių skaičius juose siekė beveik 4,5 tūkst.
Muziejaus padalinyje – S. Nėries memorialiniame muziejuje apsilankė daugiau kaip 8,4 tūkst.
lankytojų, surengtuose 126 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 2,4 tūkst. dalyvių.
Muziejaus padalinyje – Vaikų literatūros muziejuje apsilankė 5,8 tūkst. lankytojų, buvo surengta 110
edukacinių renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 2 tūkst. dalyvių.
2019 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinį – Balio ir Vandos Sruogų namus-muziejų
aplankė daugiau kaip 4,3 tūkst. lankytojų. Surengtuose 87 edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
beveik 1,6 tūkst. lankytojų. Muziejaus padalinyje – Juozo Grušo namuose-muziejuje apsilankė
daugiau kaip 4,1 tūkst. lankytojų, buvo surengti 97 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo
daugiau kaip 1,4 tūkst. dalyvių. Muziejaus padalinyje – J. Tumo-Vaižganto namuose-muziejuje
apsilankė daugiau kaip 3 tūkst. lankytojų, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 275 asmenys.

50 pav. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių statistinė informacija, 2019 m.
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Bibliotekos. Kauno miesto savivaldybėje veikia 2 viešosios bibliotekos: Kauno apskrities viešoji
biblioteka ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, susidedanti iš 3 skyrių
(Suaugusiųjų skaitytojų skyriaus, Jaunimo, meno ir muzikos, Vaikų literatūros skyrių) ir turinti 20
padalinių (Aleksoto, „Aušros“, „Berželio“, Dainavos, Eigulių, Girstupio, Kalniečių, Z. Kuzmickio,
Lampėdžių, Neries, Palemono, Panemunės, Parko, Petrašiūnų, Romainių, „Šaltinio“, Šančių, Šilainių,
Tirkiliškių, Vingytės).
2020 m. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vartotojų26 skaičius siekė
37,4 tūkst., arba 12,9 proc., visų Kauno miesto gyventojų (2016 m. – 13,8 proc.). Vilniuje
savivaldybės viešųjų bibliotekų vartotojų skaičius siekė 49 tūkst., arba 8,7 proc., visų miesto
gyventojų (2016 m. – 10,4 proc.), Klaipėdoje – 22 tūkst., arba 14,9 proc., miesto gyventojų (2016 m.
– 15,7 proc.).
2016–2019 m. Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių viešųjų bibliotekų vartotojų skaičius augo
atitinkamai 7,1 proc. ir 3,9 proc. 2020 m., prasidėjus COVID-19 pandemijai, vartotojų skaičius
smarkiai krito. Kauno mieste šis rodiklis nuo 2019 m. sumažėjo 14 proc., Klaipėdoje – 11 proc.
Vilniaus mieste viešųjų bibliotekų vartotojų skaičius mažėjo visu 2016–2020 m. laikotarpiu (–13
proc.).
2020 m. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje apsilankė 425,8 tūkst.
lankytojų. Savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojų27 skaičius, 2016–2019 m. laikotarpiu augęs
Vilniaus ir Kauno miestuose, 2020 m. smarkiai krito. 2016–2019 m. laikotarpiu lankytojų skaičius
Kauno miesto viešojoje bibliotekoje augo 7 proc., Vilniuje – 31 proc. 2019–2020 m. Kaune viešųjų
bibliotekų lankytojų skaičius sumažėjo 37 proc., Vilniuje – 39 proc. Klaipėdoje – 11 proc. Klaipėdos
mieste viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius mažėjo visu 2016–2020 m. laikotarpiu.

26

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų Įstatymo ir naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę
naudotis bibliotekos paslaugomis
27
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtinas
skaitytojo pažymėjimas
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51 pav. Savivaldybių viešųjų bibliotekų vartotojų
skaičius 2016–2020 m., tūkst.

52 pav. Savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojų
skaičius 2016–2020 m., tūkst.

Šaltinis: Lietuvos nacionalinė biblioteka

2019 m. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose
suorganizuota 1312 renginių28 (2015 m. – 1793), kuriuose dalyvavo beveik 49 tūkst. lankytojų (2015
m. – beveik 16 tūkst.). 2015–2019 m. renginių skaičiui bibliotekoje mažėjant, dalyvių skaičius juose
išaugo daugiau kaip tris kartus. Tai rodo laipsniškai gerėjančią organizuojamų nemokamų renginių
kokybę, renginių turinio atitikimą bendruomenės poreikiams, skaitymo skatinimo tendencijas,
partnerystę su „Kaunas – Europos kultūros sostinė (KEKS) 2022“, Kauno miesto ugdymo ir kitomis
kultūros įstaigomis.
Keičiantis bibliotekų veiklos prioritetams, vienu iš svarbiausių bibliotekų veiklos vertinimo rodiklių
tampa skaitmeninių paslaugų prieinamumas. 2015 m. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės
sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemė veikė 23 Kauno miesto savivaldybės Vinco
Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniuose, virtualių apsilankymų skaičius tais pačiais metais siekė
beveik 18,5 tūkst. 2019 m. visuose bibliotekos skyriuose ir padaliniuose veikė LIBIS skaitytojų
aptarnavimo posistemė, virtualių apsilankymų skaičius šioje sistemoje siekė daugiau kaip 30,1 tūkst.
2019 m. elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 63 proc. daugiau lankytojų nei 2015 m. 2019 m.
Bibliotekos interneto svetainėje apsilankė beveik 148,3 tūkst. lankytojų.
2020 m. pasaulį apėmus COVID-19 pandemijai, bibliotekos šalyje paskelbto karantino metu susidūrė
su iššūkiais perplanuojant veiklas ir organizuojant paslaugų teikimą. Gyventojams neturint galimybės
fiziškai apsilankyti bibliotekose, šios ir toliau vykdė veiklą, paslaugas teikdamos bekontakčiu būdu,
o renginius perkeldamos į virtualią erdvę.
Kultūros centrai – daugiafunkcės kultūros įstaigos, kuriose įgyvendinami įvairaus pobūdžio meno ir
kultūros projektai: organizuojama ir vykdoma profesionalaus ir mėgėjų meno sklaida (parodos,
koncertai, spektakliai), socialinės akcijos, edukaciniai renginiai, kino seansai, festivaliai ir kt.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro duomenimis, 2020 m. Kaune veikė 2 kultūros centrai, Vilniuje
– 7, Klaipėdoje – 5.
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Įskaitant ir edukacinius renginius.
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2020 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros centruose (Kauno kultūros centre, VšĮ Kultūros ir sporto
centre „Girstutis“) buvo suorganizuoti 482 renginiai, kuriuose dalyvavo beveik 287,7 tūkst. lankytojų
ir dalyvių. Tuo pačiu laikotarpiu Vilniaus miesto kultūros centruose vyko 1834 renginiai, kuriuose
lankytojų ir dalyvių skaičius siekė daugiau kaip 3,7 mln., Klaipėdoje vyko 768 renginiai, lankytojų ir
dalyvių skaičius juose siekė daugiau kaip 137,3 tūkst.
53 pav. Renginių kultūros centruose skaičius 2016–
2020 m., vnt.

54 pav. Kultūros centrų lankytojų ir dalyvių skaičius
2016–2020 m., tūkst.

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Renginių skaičius 2016–2019 m. laikotarpiu augo visose lyginamose savivaldybėse. Kauno miesto
savivaldybėje šiuo laikotarpiu renginių skaičius kultūros centruose augo 47,3 proc., Vilniuje – 4,6
proc., Klaipėdoje – 7,2 proc. 2020 m., prasidėjus COVID-19 pandemijai, renginių skaičius smarkiai
krito. Kauno mieste nuo 2019 m. renginių skaičius sumažėjo 46,3 proc., Vilniuje – 35,3 proc.,
Klaipėdoje – 47,3 proc. Bendrai 2016–2020 m. laikotarpiu Kauno miesto kultūros centruose renginių
skaičius sumažėjo 20,9 proc.
Nors renginių skaičius kultūros centruose augo, tačiau dalyvių ir lankytojų skaičius visose lyginamose
savivaldybėse, išskyrus Vilniaus miesto, nuosekliai mažėjo. Kaune kultūros centrų ir lankytojų
skaičius 2016–2020 m. laikotarpiu sumažėjo 38,4 proc., Klaipėdoje – 44,8 proc.
Nevyriausybinės organizacijos. Be kultūros centrų kultūrinius projektus vykdė ir organizavo
nevyriausybinės organizacijos. Mieste organizuojama daug įvairių vietinių ir tarptautinių renginių bei
festivalių, tokių kaip tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Kauno bienalė“, tarptautinis džiazo
festivalis „Kaunas Jazz“, tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, tarptautinis Pažaislio
muzikos festivalis, tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas mene“, tarptautinė akvarelės
bienalė „Baltijos tiltai“, tarptautinis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“, tarptautinis Kauno kino
festivalis, tarptautinis meninių kultūrinių mainų projektas „Meno linija“ ir kt. Dauguma šių renginių
vykdomi nevyriausybinių organizacijų (VšĮ „Kauno bienalė“, VšĮ „Meno parkas“, VšĮ „Meno forma“,
VšĮ „Šviesos raštas“, VšĮ „Kūrybos biuras“ ir kt.).
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. teikti kultūros paslaugas per Savivaldybės vykdomą
projektų finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“ buvo įtrauktos 32 nevyriausybinės
organizacijos (2017 m. – 90, 2018 m. – 67, 2019 m. – 48). Nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas
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mažėjo orientuojantis į kultūros projektų kokybę, o ne į kiekybę. 2017 m. veiklą pradėjus VšĮ „Kaunas
2022“, dalis organizacijų kultūros paslaugas ėmė teikti kaip šios organizacijos bendruomenės dalis ir
partneriai (2020 m. – 41 partneris; projekto veiklų kofinansavimo mechanizmas įgyvendinamas nuo
2020 m.).
2017 m. pradžioje Kaunui suteiktas 2022-ųjų Europos kultūros sostinės vardas. Projektui įgyvendinti
įsteigta VšĮ „Kaunas 2022“, kurios pagrindinis siekis – atskleisti Europos kultūrų įvairovę ir vietos
tapatybę, įtraukiant vietos žmones ir įvairių sektorių partnerius per bendrakūrą, vietos ir tarptautines
partnerystes, tarpsektorines partnerystes. Pagrindiniai organizacijos tikslai:
► įgyvendinti kultūros programą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, rengiant ir
koordinuojant įvairaus pobūdžio kultūros ir edukacijos renginius, programas, jų sklaidą Lietuvoje
ir užsienyje;
► organizuoti ir palaikyti pilietinės iniciatyvos, bendruomenių telkimo ir dalyvaujamosios kultūros
skatinimo projektus;
► plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis,
vykdančiais kultūros, meno, neformaliojo švietimo, kūrybinių industrijų projektus;
► inicijuoti projektus, skirtus verslumui, novatoriškumui, vietos ir tarptautinei partnerystei ugdyti
ir galinčius prisidėti prie kūrybinių industrijų vystymo vietos ir tarptautiniu lygmeniu.
2017–2020 m. laikotarpiu VšĮ „Kaunas 2022“ pritraukė 150 partnerių, kartu su įvairiomis kultūros
organizacijomis, kūrybininkais ir menininkais suorganizavo 4025 renginius, įgyvendino 1077
bendruomenių iniciatyvas. Surengtuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 384,6 tūkst. žmonių, į
veiklas įsitraukė daugiau kaip 17 tūkst. asmenų, komunikacijos priemonėmis pasiekta 1,26 mlrd.
auditorijos.
Kultūros paveldas. Kauno mieste registruoti 1573 nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir
vietovės – dauguma jų koncentruojasi miesto centre, Senamiestyje ir Naujamiestyje. Senamiestis
išsiskiria savo unikalia senojo miesto architektūra ir kultūros paveldo statinių ar istorinių statinių
koncentracija. Naujamiestis pasižymi unikalia tarpukario objektų koncentracija. Istoriniuose Kauno
priemiesčiuose išsiskiria Žaliakalnio medinės architektūros pastatai ir tarpukario vilos. Unikali Kauno
tvirtovės objektų sistema juosia visą miestą ir turi didelį potencialą tapti kultūriniais ir žaliaisiais
miesto traukos objektais, tačiau šiuo metu tik maža dalis pritaikyta miestiečių poreikiams.
2015 m. Kauno modernizmo architektūrai suteiktas ,,1919–1940 metų Kaunas“ Europos paveldo
ženklas už modernizmo kultūros ir architektūros paveldo išsaugojimą, pristatantį įvairių sričių miesto
klestėjimą laikinosios sostinės laikotarpiu 1919–1940 m. 2017 m. Kauno modernizmas įtrauktas į
Preliminarųjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą už unikalią miesto raidos istoriją laikinosios sostinės
laikotarpiu. 2018–2020 m. Kauno miesto savivaldybės administracija koordinavo ir finansavo
paraiškos, kuria Kauno modernizmą siūlomą įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, rengimą
(toliau – Paraiška) ir su rengimo procesu susijusių renginių organizavimą. Jeigu Paraiška bus
sėkminga, Kauno tarpukario modernizmą pristatantys simboliai taps dar labiau matomi ir atpažįstami
tarptautinei auditorijai. Sprendimo dėl įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą tikimasi sulaukti
2022 m. viduryje.
Kauno miesto savivaldybė kasmet vis daugiau lėšų skiria kultūros paveldo apsaugai (kultūros paveldo
objektų apskaitai, tvarkybai ir sklaidai). 2019 m. kultūros paveldo apsaugai buvo skirta daugiau kaip
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5,74 mln. Eur. Nuo 2015 m. lėšos skirtos kultūros paveldo apsaugai išaugo daugiau kaip 18 kartų.
Kauno miesto savivaldybės prioritetai yra Savivaldybei priklausančių kultūros paveldo objektų
apsaugos ir įveiklinimo užtikrinimas, miestui svarbių reprezentacinių objektų išsaugojimas ir
tvarkymas.
55 pav. Kauno miesto savivaldybės lėšos kultūros
paveldo apsaugai, Eur

56 pav. Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos
programos lėšomis finansuotų projektų skaičius ir
suma, vnt. ir Eur

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Iš lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, finansuojama nuo 2015 m. veikianti Kauno miesto
savivaldybės paveldotvarkos programa, kurios paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės
nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrą, apsaugą ir atgaivinimą. 2021 m. parama skirta 45 kultūros
paveldo statinių valdytojams, tvarkybos darbų vertė siekia daugiau kaip 854 tūkst. Eur. Palyginti,
2015 m. programai įgyvendinti buvo skirta beveik 29 tūkst. Eur.
Kultūros finansavimas. Kauno miesto savivaldybė vidutiniškai 3–4 proc. metinio biudžeto skiria
kultūros paslaugų plėtrai – tiek savo įsteigtoms kultūros įstaigoms išlaikyti, tiek nevyriausybinio
sektoriaus kultūriniams projektams ir kūrybinėms veikloms finansuoti.
2016 m. Kauno miesto savivaldybė inicijavo programą „Iniciatyvos Kaunui“, kviečiančią
nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenes prisidėti prie Kauno problemų sprendimo,
siūlant iniciatyvas ir teikiant paraiškas. Kultūros srityje pagrindinis dėmesys skiriamas kultūrinės
raiškos įvairovei skatinti per kūrybišką laisvalaikio užimtumą, bendruomenės įsitraukimą į naujas
veiklas ir dalyvavimą kūrybos procese, miestiečių įtraukties į kultūrinį gyvenimą didinimą didžiųjų
miesto renginių ir festivalių metu. Į šią programą buvo integruotos nuo 2005 m. veikusios dalinio
kultūros finansavimo programos, skirtos dalinai finansuoti kultūros projektus.
2021 m. finansavimas skirtas 32 projektams (2016 m. – 107), finansuojamų projektų vertė siekė
daugiau kaip 2,5 mln. Eur, iš jų beveik 2,3 mln. Eur skirta „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“
2020–2022 m. programoms finansuoti. Palyginti su 2016 m. projektų, kuriems skirtas finansavimas,
skaičius sumažėjo daugiau kaip 3,6 karto, tačiau finansuojamų projektų suma išaugo beveik 4,8 karto.
57 pav. Pasitelkus programą „Iniciatyvos Kaunui“
finansuotų kultūros projektų vertė, 2016–2021 m., Eur

58 pav. Pasitelkus programą „Kauno akcentai“
savivaldybės lėšomis finansuotų projektų vertė, 2017–
2021 m., Eur
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Šaltinis: iniciatyvos.kaunas.lt/finansavimo-sritys | akentai.kaunas.lt/rezultatai

Nuo 2017 m. vykdoma programa „Kauno akcentai“, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti ir
finansuoti darbus, puošiančius ir suteikiančius unikalumo įvairioms miesto erdvėms. Nuo programos
įgyvendinimo pradžios Kauno vietas papuošė apie 50 įvairių kūrinių – skulptūrų, sieninės tapybos,
apšvietimo ar meninių instaliacijų.
Infrastruktūra. Gerinant kultūros paslaugų prieinamumą, vykdomi kultūros infrastruktūros objektų
tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai. 2020 m. Kauno mieste buvo 50 tvarkomų
kultūros paveldo objektų ir statinių, 5 kultūros infrastruktūros objektuose pagerintos sąlygos ir jų
prieinamumas, kaip antai pradėtas rekonstruoti ir vietos bendruomenės poreikiams pritaikytas Kauno
kultūros centras; restauruojamos skulptūros, įrengiamos atminimo lentos, informaciniai stendai bei
ženklai; pradėtas kultūros paveldo objekto Kauno kino centro „Romuva“ aktualizavimas, jį
įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę; pradėtas Kauno tvirtovės objektų tvarkymas;
pradėti Kauno rotušės pastato pritaikymo visuomenės poreikiams darbai (atvertas bokštas, kuriamas
muziejus, rengiama ekspozicija); pradėtas Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios (Soboro)
restauravimas, baigiamas VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kultūrinei veiklai naudojamos
dalies rekonstravimas, atlikti Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos
centrinio pastato, esančio Laisvės alėjoje 57, tvarkybos ir pritaikymo darbai, pradėti Kauno menininkų
namų fasado tvarkybos darbai.
Užtikrinant kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą, atlikti dalies Kauno tvirtovės
objektų sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams darbai: atlikti aplinkos priežiūros
ir apsaugos priemonių įrengimo darbai penkiuose fortuose (II, IV, V, VI, VIII), įvesta elektra Kauno
tvirtovės objektuose. Organizuotos talkos aplinkai sutvarkyti Kauno tvirtovės fortifikacijos
įrenginiuose: Linkuvos įtvirtinimuose, Parako sandėlio teritorijoje, Lakūnų pl. sandėlių teritorijoje.
Įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimas per regionų kultūros paveldo
turizmą (CIRCUIT)“, pradėti Kauno tvirtovės VI forto tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės ir
turizmo poreikiams.
Kultūros paveldo apsaugai ir įveiklinimui skiriamas didelis dėmesys, tačiau vis dar susiduriama su
iššūkiais integruojant miesto kultūros paveldo ir kitus vertingus objektus visuomeniniams poreikiams
bei siekiant darnaus šių objektų vystymo. Pastebimas vieningos stebėsenos duomenų bazės,
tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumas, nėra ir vienodo apsaugos priemonių įgyvendinimo. Visa
tai lemia neišnaudotą kultūros paveldo potencialą gyventojų ir miesto svečių reikmėms ar net kultūros
paveldo vertybių praradimą. Kultūros paveldo objektų integravimas aktualus vietos bendruomenių
sąmoningumui ir tapatybei stiprinti. „Kaunas 2022“ veikla siekiama stiprinti emocinį ryšį su
modernizmo paveldu. Ši iniciatyva turėtų paskatinti vietos bendruomenių atsakomybės jausmą,
pagarbą, žinias ir vertybes.
Taip pat vykdomas kultūros paveldo objektų tvarkymas ir įveiklinimas, teisinis registravimas,
informacijos apie kultūros paveldo vertybes sklaida: restauruotos skulptūros „Paparčio žiedas“,
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„Šventė“, „Kova“; restauruoti 2 antkapiai (Prano Eimučio ir Mato Senkaus), parengti 3 remonto
projektai: Holokausto aukų paminklo Kalnų g., informacinės lentos Senosiose kapinėse, savanorio P.
Eimučio kapo; parengtas 1 tvarkybos darbų projektas Aleksoto tilto prietilčio tvarkybai;
suprojektuota, pagaminta ir įrengta 1 atminimo lenta monsinjorui V. Kazlauskui, 1 atminimo lenta
Antanui Smetonai, 1 lenta Zigmui Žemaičiui; restauruota 1 atminimo lenta Juozui Urbšiui; įrengtas 1
atminimo ženklas geto seniūnų tarybai Varnių g. 38; įrengtas 1 antkapinis kryžius kariui savanoriui
Panemunės kapinėse; restauruotas 1 Holokausto aukų memorialas Kalnų g.; parengtas 1 atminimo
lentos projektas ir įrengta 1 atminimo lenta signatarui A. Patackui; parengtas 1 Karo muziejaus sodelio
sutvarkymo projekto A laidos projektas; nuvalyta 1 informacinė lenta ant Filharmonijos; 2015–2020
m. parengta ir apsvarstyta 40 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų dėl naujų
objektų įrašymo į Kultūros vertybių registrą ar jau įrašytų objektų vertingųjų savybių patikslinimo.
Nuo 2018 m. vykdomas Kauno piliakalnių pritaikymas kultūros ir turizmo veikloms: įgyvendinti
Jiesios, Eigulių, Veršvų piliakalnių tvarkymo ir pritaikymo visuomenei darbai.
Matomumas ir sklaida. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. kultūros įstaigose
apsilankiusių asmenų skaičius siekė daugiau kaip 1,28 mln. (2017 m. – daugiau kaip 1,14 mln.; 2018
m. – daugiau kaip 1,35 mln.). Nuo 2017 m. miesto kultūros įstaigose apsilankiusių asmenų skaičius
augo 5,8 proc.
59 pav. Informaciniai kultūros ir turizmo portalai bei leidiniai

Šaltinis: www.kaunas.lt

Kauno miesto gyventojai ir lankytojai informaciją apie mieste vykstančius kultūros ir meno renginius,
vykdomus projektus, kultūrines iniciatyvas gali rasti leidiniuose, internetiniuose bei informaciniuose
kultūros ir turizmo portaluose, socialiniuose tinkluose.
2017 m. Kauno menininkų namų kartu su partneriais sukurto Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir
analizės įrankio – platformos „kultura.kaunas.lt“ tikslas – vienyti miesto ir rajono kultūros
operatorius, kaupti duomenis apie jų veiklą, analizuoti bendrai augantį kultūros lauką ir plėtros
perspektyvas. Tinklapyje taip pat skelbiamas internetinis Kauno kultūros renginių kalendorius.
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Internetiniame tinklapyje „Kaunas pilnas kultūros“ (https://kaunaspilnas.lt/) galima rasti informacijos
apie aktualius Kauno renginius, įvykius, maršrutus ir interviu su įkvepiančiomis asmenybėmis.
Kauno menininkų namų duomenimis, 2018–2020 m. Kauno mieste buvo leidžiami 5 kultūros
leidiniai: leidinys „Kaunas pilnas kultūros“, kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“, žurnalas Kaunui
„Į“, „Kauno dienos“ priedas „Santaka“, žurnalas „Cikados“.
Kauno miesto gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugomis ir kultūros paveldo objektų tvarkymu
mieste yra gana aukštas. 2020 m. Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, gyventojų
pasitenkinimo kultūros paslaugomis Kaune indeksas siekė 8,5 punkto, gyventojų pasitenkinimo
kultūros paveldo tvarkymu indeksas siekė 8,1 punkto.
Turizmas. COVID-19 situacija iš esmės pakeitė turizmo sektorių. Iki 2019 m. visoje šalyje augę
turistų srautai, 2020 m. drastiškai krito. 2019 m. šalies apgyvendinimo įstaigose apsistojo daugiau
kaip 4 mln. turistų, Vilniuje – 1,35 mln., Kaune – 349,5 tūkst., Klaipėdoje – 250 tūkst. turistų. 2016–
2019 m. laikotarpiu turistų skaičius šalies apgyvendinimo įstaigose augo 31,8 proc., Kauno miesto
savivaldybėje – 28,9 proc., Vilniuje – 31,4 proc., Klaipėdoje – 20,4 proc. Prasidėjus pandemijai, 2020
m. turistų skaičius Lietuvoje sumažėjo 46,0 proc., Vilniuje – 70,2 proc., Kaune – 59,5 proc.,
Klaipėdoje – 48,9 proc.
60 pav. Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose
2016–2020 m., tūkst.

61 pav. Turistų skaičiaus metinis pokytis
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Atšaukti skrydžiai, kelionių ribojimai itin paveikė atvykstamąjį turizmą. 2020 m. Lietuvos
apgyvendinimo įstaigos sulaukė 521,2 tūkst. užsienio turistų – 73,1 proc. mažiau nei 2019 m. 2019–
2020 m. laikotarpiu Vilniuje užsienio turistų skaičius mažėjo 77,9 proc., Kaune – 69,5 proc.,
Klaipėdoje – 76,5 proc. Vietinių turistų skaičius mažėjo nuosaikiau, daugiausia vietinių turistų
prarado didmiesčiai. 2020 m. Vilniuje vietinių turistų skaičius sumažėjo 38,9 proc., Kaune – 38,7
proc., Klaipėdoje – 23,8 proc., šalyje – 21,0 proc.
62 pav. Vietinių turistų skaičius bendrojo
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m., tūkst.

63 pav. Užsienio turistų skaičius bendrojo
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m., tūkst.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2016–2019 m. laikotarpiu užsienio turistai sudarė apie 67 proc. Kauno, ~81 proc. Vilniaus ir ~50 proc.
Klaipėdos visų turistų skaičiaus. 2020 m. Kauno mieste užsienio turistų dalis mažėjo 16,7 p. p.,
Vilniuje – 20,6 p. p., Klaipėdoje – 25,7 p. p.
Palyginti su 2019 m., 2020 m. nakvynių skaičius šalies apgyvendinimo įstaigose sumažėjo 43,1 proc.
(2016–2019 m. augo 27,9 proc.)., Vilniuje – 66,2 proc. (2016–2019 m. – +28,2 proc.), Kaune – 58,1
proc. (2016–2019 m. – + 41,8 proc.), Klaipėdoje – 47,6 proc. (2016–2019 m. – +22,5 proc.).
64 pav. Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose
2016–2020 m., tūkst.

65 pav. Nakvynių skaičiaus apgyvendinimo įstaigose
pokytis 2016–2020 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tais pačiais metais užsienio turistų nakvynių skaičius šalyje sumažėjo 72,3 proc., Vilniuje – 76,6
proc., Kaune – 66,6 proc., Klaipėdoje – 76,6 proc. Vietinių turistų nakvynių skaičius tuo pačiu periodu
mažėjo lėtesniais tempais: Vilniuje – 27,4 proc., Kaune – 37,3 proc., Klaipėdoje – 19,1 proc., šalyje
– 17,8 proc.
66 pav. Vietinių turistų nakvynių skaičius
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m., tūkst.

67 pav. Užsienio turistų nakvynių skaičius
apgyvendinimo įstaigose 2016–2020 m., tūkst.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2016–2019 m. laikotarpiu pagrindiniuose šalies miestuose užsienio turistų nakvynės sudarė didesniąją
dalį visų nakvynių skaičiaus. Šiuo laikotarpiu Vilniaus mieste užsienio turistų nakvynės sudarė ~79
proc., Kaune – ~69 proc., Klaipėdoje – ~52 proc., Lietuvoje – ~46,5 proc. visų nakvynių skaičiaus.
2020 m. užsienio turistų nakvynių dalis mažėjo visoje šalyje ir lyginamuose miestuose: Vilniuje –
24,2 p. p. ir sudarė 54,7 proc. visų nakvynių skaičiaus, Kaune – 14,4 p. p. (56,7 proc. visų nakvynių),
Klaipėdoje – 27,4 p. p. (22,2 proc. visų nakvynių).
2019 m. viešbučiuose daugiausia (51 proc.) apgyvendinta turistų, atvykusių atostogų, poilsio, verslo
tikslais – 29 proc., draugų, giminių lankymas – 3 proc., kitais tikslais – 16 proc.
68 pav. Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose pagal
apsilankymo tikslą, 2019 m., proc.

69 pav. Kauno miesto apgyvendinimo įstaigų numerių
užimtumas, proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Turizmo sektoriuje ryškios sezoniškumo tendencijos. 2016–2019 m. laikotarpiu Kauno miesto
apgyvendinimo įstaigų numerių užimtumas siekė 62–81 proc. Kitais mėnesiais sudarė 42–67 proc.
Sezoniškumas ypač daro įtaką atvykstamojo turizmo srautams. 2016–2019 m. laikotarpiu Kauno
miesto apgyvendinimo įstaigose didžiausio užsienio turistų skaičiaus buvo sulaukiama balandžio–
rugpjūčio mėnesiais, o vietinių turistų srautams sezoniškumas tokios įtakos nedarė.
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70 pav. Turistų skaičius Kauno miesto apgyvendinimo įstaigose, tūkst.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Siekiant mažinti turizmo sezoniškumą, būtina kuo plačiau pristatyti turizmo galimybes ne sezono
metu, vystyti turizmo paslaugas ir produktus, kurie būtų patrauklūs ne sezono metu, ir vykdyti jų
rinkodarą. „Lithuanian Travel“ portale Kauno miestas paminėtas 62 rezultatuose, iš kurių 39 susiję su
konkrečiais turistiniais objektais. Be Kauno istorinio ir kultūrinio paveldo, šioje platformoje
išskiriamas mieste teikiamas platus sveikatos, reabilitacijos ir medicininio turizmo paslaugų tinklas.
Medicininio bei konferencijų ir verslo turizmo skatinimas galėtų būti viena iš priemonių sezoniškumo
įtakai mažinti.
71 pav. Atvykusių turistų kelionių skaičius pagal
aplankytas vietas, proc.

72 pav. TOP15 užsienio šalių pagal į Kauną atvykusių
turistų skaičių 2019 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vilnius išlieka populiariausia užsienio turistų kelionių kryptimi. 2019 m. net 71,3 proc. atvykusiųjų
aplankė sostinę, 21,0 proc. – Kauną, 17,2 proc. – Klaipėdą. 2019 m. turistai iš Vokietijos sudarė 11,7
proc. visų Kauno miestą aplankiusių užsienio turistų, turistai iš Lenkijos – 9,3 proc., Rusijos – 8,2
proc., Latvijos – 7,0 proc. visų užsienio turistų.
Vietos pasiekiamumas, turizmo paslaugų koncentracija, lankytinų objektų skaičius ir unikalumas –
vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių miestų patrauklumą tarptautiniame turizmo kontekste.
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2016–2019 m. laikotarpiu pagrindiniuose šalies oro uostuose augęs keleivių ir skrydžių skaičius 2020
m. smarkiai krito. Palyginti su 2019 m., 2020 m. Vilniaus oro uoste keleivių skaičius sumažėjo 73,8
proc., Kauno oro uoste – 68,2 proc., Palangos – 63,9 proc. Skrydžių skaičius tais pačiais metais
Vilniaus oro uoste sumažėjo 55,7 proc., Kauno – 37,0 proc., Palangos – 41,4 proc.
73 pav. Keleivių skaičius pagrindiniuose Lietuvos oro
uostuose 2016–2020 m., tūkst.

74 pav. Skrydžių skaičius pagrindiniuose Lietuvos oro
uostuose 2016–2020 m., tūkst.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos oro uostai

Mažėjo ir skrydžių krypčių skaičius. 2020 m. Lietuvos oro uostai skraidino 72 kryptimis, Vilniaus oro
uostas – 48, Kauno – 18, Palangos – 6. Nuo 2019 m. krypčių skaičius pagrindiniuose šalies oro
uostuose mažėjo 21,7 proc., Vilniaus oro uoste – 35,1 proc., Kauno – 35,7 proc., Palangos – 33,3 proc.
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų prieinamumas – dar vienas svarbus turizmo sektoriaus
vystymo aspektas. 2020 m. Kauno miesto savivaldybėje veiklą vykdė 191 apgyvendinimo paslaugas
ir 617 maitinimo paslaugas teikiančios įmonės. 2016–2020 m. laikotarpiu, palyginti su kitomis
didžiosiomis šalies savivaldybėmis, apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius Kauno
mieste augo sparčiausiai – 42,5 proc. Vilniuje apgyvendinimo įstaigų skaičius augo 15,2 proc.,
Klaipėdoje – 1,0 proc.
Maitinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius 2015–2019 m. laikotarpiu Kaune augo 12,6 proc.,
Vilniuje – 12,1 proc., Klaipėdoje – 8,3 proc.
Nors apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius Kauno mieste augo, tačiau
šias paslaugas teikiančių įstaigų koncentracija, palyginti su kitomis savivaldybėmis, išliko mažiausia.
2020 m. Kauno mieste 1000-čiui gyventojų teko 0,66 apgyvendinimo ir 2,14 maitinimo paslaugas
teikiančios įmonės, Vilniuje – atitinkamai 0,77 ir 2,22, Klaipėdoje – atitinkamai 0,70 ir 2,36
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės.
75 pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2016–2020 m.

76 pav. Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių
maitinimo vienetų skaičius 2015–2019 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Žalieji plotai. Kauno miestas pasižymi poilsiui ir sveikatingumui tinkamų erdvių gausa. Remiantis
Kauno miesto savivaldybės Bendrojo plano duomenimis, 2019 m. žaliosios teritorijos užėmė 4 038,36
ha plotą. Didžiąją dalį (apie 54 proc.) sudaro miškai ir miško parkai (apie 27 proc.). Likusią dalį – 19
proc. sudaro želdynai ir rekreacinės teritorijos. 2019 m. sutvarkytų ir pritaikytų žaliųjų plotų dalis nuo
visų žaliųjų plotų Kauno mieste siekė 2 proc.
Viešosios erdvės užėmė 3439,26 ha plotą. Šiuo metu sparčiai vyksta architektūrinis ir urbanistinis
miesto augimas. Tvarkomos gatvės, parkai, aikštės ir kitos viešosios erdvės, dėl to gerėja želdynų
pasiekiamumas miesto gyventojams:
► 2018–2019 m. buvo vykdomas Pažaislio miško sutvarkymo planas – atliekami kasmetiniai
miško priežiūros darbai, infrastruktūros atnaujinimo darbai;
► 2019 m. pabaigti rekreacinių želdynų tvarkymo projektai: Marvelės upelio draustinio
tvarkymas, Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tvarkymas, Santakos parko
rekonstrukcija, Dainavos parko rekonstrukcija, Draugystės parko rekonstrukcija. Parengti
Ąžuolyno sutvarkymo ir Santakos parko techniniai projektai;
► Tvarkomos viešosios erdvės: įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai,
Šv. Jono Pauliaus II aikštė, A. Ramanausko-Vanago skveras, Marvelės amfiteatras;
► Gerėja vandens telkinių pasiekiamumas, rengiamas Lampėdžio paplūdimio atnaujinimo
projektas, parengtas „Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės įrengimo techninis
projektas“.
2019 m. 76 proc. Kauno miesto gyventojų buvo patenkinti viešųjų erdvių tvarkymu ir priežiūra. Nuo
2017 m. gyventojų pasitenkinimas viešųjų erdvių tvarkymu ir priežiūra išaugo 1 p. p.
Sklaida. Oficialioje Kauno miesto turizmo svetainėje „Visit Kaunas“ galima rasti išsamią informaciją
apie turizmo paslaugų įvairovę mieste. Svetainėje pateikiama informacija apie miestą, lankytinas
vietas, organizuojamus renginius ir ekskursijas, laisvalaikio praleidimo galimybes.
Plati informacijos sklaida didina turizmo ir kultūros paslaugų matomumą ir patrauklumą. Kauno
miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. interneto svetainėje „Visit Kaunas“ apsilankė daugiau kaip
331,6 tūkst. lankytojų (2017 m. – daugiau kaip 221,8 tūkst., 2018 m. – daugiau kaip 285,2 tūkst.).
Nuo 2017 m. portalo lankytojų skaičius augo 49,5 proc. Tais pačiais metais Kauno turizmo
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informacijos centruose apsilankė daugiau kaip 120 tūkst. lankytojų. Užsienio turistai sudarė 62,9 proc.
visų lankytojų skaičiaus. Nuo 2015 m. Turizmo informacinių centrų lankytojų skaičius augo 29,9
proc.
2020 m. iš esmės pakeitė turizmo tendencijas, kelionių planus bei kryptis, keliavimas tapo nebe toks
paprastas, tačiau poreikis keliauti išlieka. Siekiant kurti naujas turizmo galimybes, būtina išnaudoti
turimus gamtos išteklius, poilsiui ir sveikatingumui tinkamas erdves, plėtoti vietinius žiedinius
maršrutus pėstiesiems ir dviratininkams, didinti informacijos prieinamumą ir sklaidą apie kultūrinius
ar istorinius objektus.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
KULTŪRA
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Parengta Kauno miesto kultūros strategija iki • Nepakankamas gyventojų įsitraukimas į
2027 m.
kultūrines veiklas
• „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“
• Nepakankamas
miesto
kultūros
infrastruktūros
ir
kultūros
paveldo
• Miestas yra UNESCO kūrybinių miestų
išnaudojimas
tinklo narys
• Paraiškos,
kuria
siekiama
Kauno • Modernios infrastruktūros kultūros veikloms
ir meno rezidencijoms trūkumas
modernizmą įrašyti į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą, rengimo ir teikimo procesas • Šiuolaikinius
lankytojų
poreikius
įtraukė vietos bendruomenes, padidino
atitinkančių modernizuotų ekspozicijų
Kauno modernizmo žinomumą šalyje ir
muziejuose trūkumas
pasaulyje,
paskatino
tarptautinį • Kauno regiono plėtros prioritetai orientuoti į
bendradarbiavimą
pramonės, technologijų ir verslo vystymą
• Kauno modernizmo architektūrai suteiktas • Mieste trūksta nepriklausomų meno erdvių ir
Europos paveldo ženklas
operatorių
• Gausus kultūros paveldo objektų skaičius; • Silpnai veikianti individualių menininkų
Kauno tvirtovės komplekso vientisumas
kūrybos paramos sistema
• Didelis nacionalinių kultūros įstaigų skaičius • Nepakankamas kultūros paveldo vertės
mieste
suvokimas ir žinių apie paveldo objektų
• Didelė skirtingų kultūros sričių ir meno žanrų
priežiūrą trūkumas
įvairovė mieste
• Nepakankamai
išnaudojamas
Europos
paveldo ženklo potencialas ir dalyvavimas
• Didelis muziejų ir jų padalinių skaičius
UNESCO kūrybinių miestų tinkle
• Edukacinių ir kompleksinių renginių gausa
• Nuoseklus kultūros paslaugų prieinamumo • Menkas bendradarbiavimas tarp kultūros ir
kitų sektorių
didinimas asmenims su regos, klausos ir kt.
negaliomis
• Tik kiek daugiau nei 30 proc.
„kultura.kaunas.lt“ platformoje registruotų
• Istoriškai
ir
kultūriškai
turtingas,
operatorių
renginių buvo prieinami
urbanistiškai bei gamtiškai unikalus miestas
užsieniečiams
• Vykdomi infrastruktūros gerinimo ir viešųjų
erdvių pritaikymo visuomenės poreikiams • Nepakankamai tvarus kultūros srities
finansavimas
projektai
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• Veikia unikali šalies mastu Kauno kultūrinės
veiklos stebėsenos ir analizės platforma
„kultura.kaunas.lt“
• Ilgamečiai tarptautiniai festivaliai ir kiti
miestą reprezentuojantys renginiai
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ • Demografiniai visuomenės pokyčiai
parengtos ir planuojamos įgyvendinti • Lietuva atsilieka nuo kitų Europos šalių
ilgalaikės kultūros plėtojimo programos,
vidurkio pagal kultūros veiklų ir paslaugų
įtraukiant miesto visuomenę, Kauno
prieinamumą bei tolygumą
savivaldybės įstaigas, nacionalines ir • Nekonkurencingas kultūros srityje dirbančių
valstybines kultūros organizacijas
darbuotojų darbo užmokestis
• Parengta Lietuvos kultūros politikos • Mažėja kultūros srityje dirbančių darbuotojų
strategija
„Kultūra
2030“,
numatyti
skaičius
ambicingi kultūros srities rodikliai iki 2030 • COVID-19 pandemijos padariniai miesto
m.
gyventojų kultūrinio gyvenimo įpročiams,
• Patekimas į UNESCO Pasaulio paveldo
turizmui
sąrašą padėtų stiprinti miesto tapatumą, • Nepakankamas „Kaunas – Europos kultūros
užtikrinti tarptautinį matomumą ir didinti
sostinė 2022“ potencialo panaudojimas po
turizmo srautus
2022 m.
• Europos paveldo ženklo, Kauno tvirtovės • Kultūros paveldo vertės nykimas dėl ribotų
komplekso ir įsteigto Kauno tvirtovės parko
finansinių galimybių ir negebėjimo ar nenoro
(http://www.kaunotvirtove.lt/)
potencialo
tinkamai prižiūrėti ir pritaikyti kultūros
panaudojimas
paveldo objektus
• Auga miesto gyventojų skaičius
• Vyraujanti biurokratinė kultūra viešajame
• Bendradarbiavimo iniciatyvų galimybės,
kultūros sektoriuje, reikalaujanti nukreipti
įtraukiant kultūros, kūrybinių industrijų,
išteklius į formaliai atliekamas užduotis, o ne
turizmo,
verslo
sektorius
ir
kitas
į kultūros paslaugų ir produktų plėtrą
suinteresuotąsias
šalis,
strateginės
partnerystės
• Efektyvesnis kultūros įstaigų erdvių
įveiklinimas,
šių
erdvių
potencialo
išnaudojimas sudarant sąlygas įvairesnei
veiklai
• Aktyvesnis mieste veikiančių kultūros įstaigų
ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimas
organizuojant miesto šventes ir kitus miestui
reikšmingus renginius
• Kulinarinio paveldo įveiklinimas
• Vertės
bendrakūros
potencialo
panaudojimas,
įgyvendinant
kultūros
iniciatyvas ir projektus
TURIZMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
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• Palanki geografinė padėtis skatinti vietinį ir
atvykstamąjį turizmą
• Išvystyta sausumos ir oro susisiekimo
infrastruktūra
• Kultūros, laisvalaikio ir aktyvaus poilsio
paslaugų įvairovė
• Didelis lankytinų vietų, kultūros paveldo
objektų skaičius
• Gausu poilsiui ir sveikatingumui tinkamų
gamtinių išteklių
• Modernizmo architektūros fenomenas;
Kauno tvirtovės parko įsteigimas
• Aktyvi ir efektyvi informacijos sklaida
vietinio ir atvykstamojo turizmo srityje
• Miesto savitumą formuojantis gatvės menas
• Naujų lankomų objektų / traukos centrų
kūrimas
• Miestas yra UNESCO kūrybinių miestų
tinklo narys
• Vienoje didžiausių arenų Baltijos šalyse
„Žalgirio arena“ ir kituose miesto sporto
infrastruktūros objektuose organizuojami
tarptautiniai ir nacionaliniai sporto, kultūros
ir kiti renginiai į miestą pritraukia daugiau
svečių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio ir
prisideda prie sezoniškumo mažinimo
• Efektyvi Kaunas IN vykdoma rinkodara ir jos
stiprinimas
• „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“
• Efektyvus turizmo valdymas ir išnaudojamas
turizmo potencialas
• Kauno modernizmo paveldui suteiktas
Europos paveldo ženklas
• Turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektai
• Aktyvi ir nuosekli miesto ženklodara
• Vykstančių ilgamečių, tarptautinių ir kitų
renginių gausa
• Miesto erdvės patrauklios kino industrijai

• Nepakankamas poilsiui ir sveikatingumui
tinkamų erdvių pritaikymas skirtingiems
gyventojų poreikiams
• Santykinai
žema
apgyvendinimo
ir
maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
koncentracija
• Nepakankamas viešbučių skaičius (trūksta
5* viešbučių, trūksta teminių, boutique
stiliaus apgyvendinimo įstaigų / viešbučių)
• Nepakankamas turizmo infrastruktūros
pritaikymas asmenims su regos, fizine ir
kitomis negaliomis
• Neišnaudotas
gamtinis
rekreacinis
potencialas
• Reguliariai atliekamų tyrimų ir analizės
trūkumas priimamiems sprendimams, t. y.
turistų pasitenkinimo indeksas, turizmo
paslaugų ir traukos objektų vertinimas
• Nepakankamai išnaudojamos medicininio
turizmo galimybės
• Turizmo sektoriaus sezoniškumas
• Nepakankamas
miesto
tarptautinis
žinomumas
• Nepakankamai tvarus finansavimas miesto
žinomumui didinti
• Nepakankamai išnaudojamas bei vystomas
sporto ir aktyvaus laisvalaikio turizmas
• Nepakankamai
išnaudojamos
vietinio
turizmo galimybės
• Kultūros paveldo nykimas ir kultūros
paveldo vietovių patrauklumo mažėjimas dėl
netvaraus miesto vystymo
• Nepakankamai išnaudojamas miesto upių ir
Kauno marių potencialas

GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Skaitmeninės inovacijos kuriant naujus ir • COVID-19 pandemijos padariniai miesto
įveiklinant esamus turizmo traukos objektus
gyventojų kultūrinio gyvenimo įpročiams,
turizmui
• Inovatyvių sprendimų diegimas turizmo
sektoriuje
• COVID-19 sukeltas turizmo paslaugų
paklausos
mažėjimas,
sietinas
su
• Medicinos turizmo sektoriaus stiprinimas ir
ekonomiškai silpnesnių verslų smukimu ir
vystymas
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• Konferencijų turizmo sektoriaus stiprinimas
ir vystymas
• Sporto ir aktyvaus laisvalaikio turizmo
vystymas
• Kulinarinio paveldo panaudojimas turizmo
poreikiams
• Patekimas į UNESCO pasaulio paveldą
sustiprintų miesto tapatumą ir tarptautinį
matomumą
• Veiksminga šalies ir nacionalinės turizmo
skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“
vykdoma rinkodara
• Glaudesnis
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas aktualizuojant ir minint
miestui reikšmingas datas
• Kauno tvirtovės komplekso ir Kauno
tvirtovės parko potencialo panaudojimas
• Skrydžių plėtra ir „RailBaltica“ vėžių
statybos
• Turizmo
projektų
finansavimas
ir
įgyvendinimas
• Vertės bendrakūros potencialo panaudojimas
vystant turizmo projektus
• Vieningas šalies įvaizdis ir didėjantis
Lietuvos prekės ženklo „Open for Cocreation“ žinomumas tarptautinėse rinkose
• NVO,
verslo
ir
bendruomenių
bendradarbiavimo stiprinimas
• Finansinės skatinamosios priemonės nuo
COVID-19 nukentėjusiems sektoriams
(sprendimai nacionaliniu lygmeniu)
• Upių pritaikymas pramoginei ir rekreacinei
veiklai, vietos turizmui skatinti

•
•

•
•

•
•
•
•
•

mažėjančia turistams aktualių paslaugų /
pramogų pasiūla
Lėtas susisiekimo oro kryptimis grįžimas į
priešpandeminį lygį
Lėtas modernios infrastruktūros vystymas
išnaudojant
geografinį
pranašumą
(susisiekimo krypčių plėtra į Kauno oro
uostą, susisiekimo geležinkeliais vystymas,
„RailBaltica“ vėžės užbaigimo datos
atidėjimas)
Mažėjančios galimybės turizmo srities
iniciatyvas finansuoti ES paramos lėšomis
Netolygus geografinis turistų srauto
pasiskirstymas Lietuvoje (didžiausias turistų
srautas
pasiekiamumo
gerinimo
ir
rinkodaros priemonėmis nukreipiamas į
Vilniaus miestą ir pajūrį)
Susisiekimo sistemos integralumo trūkumas
Patikimų ir savalaikių turizmo sektoriaus
veiklos statistinių duomenų ir informacijos
trūkumas nacionaliniu lygmeniu
Bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių
(ministerijų, savivaldybių, asocijuotų verslo
struktūrų ir pan.) stoka
Bendras gyventojų verslumo ir iniciatyvumo
trūkumas
Turizmo
sektoriaus
darbuotojų
ir
kompetencijos trūkumas
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1.4. ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGOS
Švietimo paslaugos. Kokybiškos, prieinamos ir visuomenės poreikius atitinkančios švietimo
paslaugos sudaro pagrindą Kauno, kaip akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto vystymuisi.
2019–2020 m. Kauno mieste veikė šios švietimo paslaugas teikiančios įstaigos:
77 pav. Švietimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius Kauno miesto savivaldybėje 2020–2021 m.

Šaltiniai: SVIS; Kauno miesto savivaldybė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020–2021
m. Kauno miesto savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikė 119 įstaigų. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus (1–6 m.) vaikų skaičius siekė 14,49 tūkst. asmenų. Palyginti su 2016–2017
m., ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius Kauno mieste sumažėjo 2,4 proc. Šalyje
ir Vilniaus mieste augo (atitinkamai 4,7 proc. ir 5,4 proc.), Klaipėdoje mažėjo 1,1 proc.
2020–2021 m. Kauno mieste vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, procentinė dalis, palyginti su 1–6 metų vaikais, buvo 76 proc. Tarp lyginamų savivaldybių
didesnis rodiklis buvo tik Klaipėdos miesto savivaldybėje (80 proc.). Vilniuje šis rodiklis siekė 67
proc., šalyje – 75 proc.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas augo visoje šalyje ir analizuojamose
savivaldybėse. Nuo 2016–2017 m. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, dalis Kauno miesto savivaldybėje augo 1 p. p., Vilniuje – 2 p. p., Klaipėdoje – 3 p. p.,
šalyje – 5 p. p.
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Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. patenkintų prašymų dalis nuo vietų ikimokyklinėse
įstaigose skaičiaus siekė 80 proc. Šis rodiklis nuo 2017 m. liko nepakitęs.
2019 m. ikimokyklinio ugdymo grupėje vidutiniškai buvo 15 vaikų (2017 m. – 16), atidaryta 1 nauja
ikimokyklinio ugdymo grupė.
78 pav. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme dalyvaujančių vaikų (1–6 m.) skaičius, tūkst.

79 pav. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme dalyvaujančių vaikų (1–6 m.) dalis, proc.

Šaltiniai: SVIS; Lietuvos statistikos departamentas

Bendrasis ugdymas. Kauno miesto savivaldybėje veikė 84 bendrojo ugdymo įstaigos. Švietimo
valdymo informacinės sistemos (SVIS) duomenimis, 2020–2021 m. Kauno miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo įstaigose mokinių skaičius siekė 37 290. Palyginti su 2016–2017 m., mokinių
skaičius bendrojo ugdymo mokyklose išaugo 3,3 proc. Vilniaus mieste augo 10,8 proc., Klaipėdoje –
8,7 proc., šalyje mažėjo 1,8 proc.
80 pav. Bendrojo ugdymo mokinių skaičius, tūkst.

81 pav. Bendrojo ugdymo klasių skaičius, tūkst.

Šaltiniai: SVIS

2020–2021 m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius siekė 1759.
Palyginti su 2016–2017 m., šis skaičius išaugo 4,3 proc., Vilniuje – 12,9 proc., Klaipėdoje – 9,2 proc.
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Lietuvoje šis rodiklis mažėjo 4,8 proc. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. vienoje
bendrojo ugdymo įstaigos klasėje mokėsi vidutiniškai 24 mokiniai.
Bendrojo ugdymo mokyklose auga specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius. Nuo
2016–2017 m. vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, skaičius šalyje išaugo 12 proc.,
Kauno miesto savivaldybėje – 13 proc. Vilniuje šis rodiklis išaugo daugiau kaip du kartus (+101
proc.), o Klaipėdos miesto savivaldybėje sumažėjo 11 proc.
2020–2021 m. Kauno miesto savivaldybėje specialiųjų poreikių turintys mokiniai sudarė 10,3 proc.
visų bendrojo ugdymo mokinių, šalyje – 12,3 proc., Vilniuje – 10,9 proc., Klaipėdoje – 7,5 proc. Nuo
2016–2017 m. vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, dalis Kauno mieste augo 0,9
p. p., šalyje – 1,6 p. p., Vilniuje – 4,9 p. p., Klaipėdoje sumažėjo 1,7 p. p.
Augantys specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičiai mokyklose rodo gerėjantį švietimo
prieinamumą ir didesnę įtrauktį.
82 pav. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius,
tūkst.

83 pav. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių dalis
nuo bendro mokinių skaičiaus 2020–2021 m., proc.

Šaltinis: SVIS

Augant specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičiui, švietimo pagalbos specialistų prieinamumas vis
dar sunkiai pasiekiamas – SVIS duomenimis, 2020 m. šimtui mokinių Kauno miesto bendrojo
ugdymo mokyklose teko vos 0,7 specialisto.
2019 m. Kauno miesto savivaldybėje 2765 mokiniai įgijo pagrindinį29 išsilavinimą. Nuo 2015 m.
mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius mažėjo visoje šalyje ir lyginamose savivaldybėse.
Kauno mieste šio rodiklio pokytis buvo vienas didžiausių – įgijusių pagrindinį išsilavinimą skaičius
sumažėjo 17,8 proc., Vilniuje – 13,2 proc., Klaipėdoje – 9,8 proc., šalyje – 19,1 proc. Reikėtų atkreipti
dėmesį, kad Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse šis rodiklis nuo 2018 m. pradėjo augti, kai
šalyje ir Vilniuje toliau mažėjo. Kauno mieste nuo 2018 m. pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių
skaičius išaugo 5,5 proc., Klaipėdoje – 3,8 proc.
Analizuojamu laikotarpiu mažėjo ir vidurinį išsilavinimą30 įgijusių mokinių skaičius. Kauno miesto
savivaldybėje, palyginti su kitomis analizuojamomis savivaldybėmis ir šalies vidurkiu, šio rodiklio
29

Pagal Lietuvos statistikos departamentą, pagrindinis išsilavinimas – tai išsilavinimas, įgytas baigus pagrindinio ugdymo programą,
arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienyje įgytas išsilavinimas.
30
Pagal Lietuvos statistikos departamentą, vidurinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas baigus vidurinio ugdymo programą ir
išlaikius brandos egzaminus, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienyje įgytas išsilavinimas
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pokytis buvo didžiausias – nuo 2015 m. vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičius sumažėjo 25,2
proc., Vilniaus ir Klaipėdos miestuose – 14 proc., šalyje – 22,5 proc.
84 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, įgiję išsilavinimą, tūkst. asm. | 85 pav. Įgijusių pagrindinį ir vidurinį
išsilavinimą asmenų skaičiaus pokytis 2015–2019 m., proc.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas

Pedagoginiai darbuotojai. Pedagoginių darbuotojų skaičius mažėjo visoje šalyje, išskyrus Vilniaus
ir Klaipėdos miestų savivaldybes, kur padegoginių darbuotojų skaičius nuo 2016-2017 m. išaugo
atitinkamai 6,5 proc. ir 2,1 proc. Kauno miesto savivaldybėje šis rodiklis mažėjo 4,3 proc., šalyje –
8,5 proc.
Pagal pedagoginių darbuotojų skaičių, tenkantį 1000-čiui mokinių, Kauno miesto savivaldybė atsiliko
nuo šalies vidurkio ir kitų lyginamų savivaldybių. 2020–2021 m. Kaune 1000-čiui mokinių teko 82,5
pedagogai, Vilniuje – 83,1, Klaipėdoje – 90,8, šalyje – 95,2. Nuo 2016–2017 m. šis rodiklis mažėjo
visoje šalyje ir lyginamose savivaldybėse, tačiau Kauno mieste pokytis buvo didžiausias –
pedagoginių darbuotojų skaičius, tenkantis 1000-čiui mokinių, sumažėjo 7,4 proc.

86 pav. Pedagoginių darbuotojų skaičius, tūkst. asm.

87 pav. Pedagoginių darbuotojų skaičius, tenkantis
1000-čiui mokinių, asm.
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Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas

Šalyje ir lyginamose savivaldybėse moterys sudaro didžiąją dalį visų pedagoginių darbuotojų. 2020–
2021 m. Kauno miesto savivaldybėje moterys sudarė 88,5 proc. visų pedagoginių darbuotojų.
Analizuojamu laikotariu moterų ir vyrų santykis beveik nekito – nuo 2016–2016 m. moterų dalis
sumažėjo 0,2 p. p.
2020–2021 m. Kauno mieste, organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vyrai nedalyvavo. Nuo 2016–
2017 m. ši tendencija liko nepakitusi. Šalyje vyrų skaičius, organizuojant priešmokyklinį ugdymą,
siekė vos 0,3 proc. visų mokytojų. Vyresnių klasių ugdymo procese dalyvauja šiek tiek daugiau vyrų
– 2020–2021 m. Kauno miesto savivaldybėje vyrai sudarė 4 proc. visų 1–4 klasių mokytojų, 15 proc.
vyrų dalyvavo ugdant 5–12 ir gimnazijų I–IV klasių mokinius.
2020–2021 m. Kauno miesto savivaldybėje 65 m. ir vyresni mokytojai sudarė 7 proc., 60–64 m.
mokytojai – 19 proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų skaičiaus. Pagal šiuos rodiklius Kauno
miesto savivaldybė atsiliko nuo šalies ir kitų lyginamų savivaldybių. Šalyje vyresni nei 65 m. amžiaus
mokytojai sudarė 4 proc., 60–64 m. amžiaus mokytojai – 17 proc. visų šalies mokytojų, Vilniuje –
atitinkamai 5 proc. ir 14 proc., Klaipėdoje – atitinkamai 5 proc. ir 16 proc. Nuo 2016–2017 m. Kauno
mieste vyresnių nei 65 m. mokytojų skaičius išaugo 45 proc., 60–64 m. – 56 proc.
Nors nuo 2016–2017 m. jaunesnių nei 30 m. mokytojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje išaugo
beveik du kartus, tačiau jauni pedagogai 2020–2021 m. sudarė vos 6 proc. visų mokytojų. Šalyje šio
amžiaus mokytojai sudarė 4 proc., Vilniuje – 8 proc., Klaipėdoje – 5 proc. visų mokytojų.

88 pav. Mokytojų pasiskirstymas Kauno m. pagal lytį
2020–2021 m., proc.

89 pav. Mokytojų pasiskirstymas Kauno m. pagal
amžių 2020–2021 m., proc.
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Šaltinis: SVIS

Vienas iš mokytojo profesijos populiarumą mažinančių veiksnių – žemi pedagogų atlyginimai.
Remiantis Vyriausybės strateginės analizės centro duomenimis, 2019 m. Kauno miesto savivaldybėje
mokytojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1199 Eur ir buvo 13 proc. mažesnis nei
Vilniaus ir 4 proc. mažesnis nei Klaipėdos savivaldybėse. Nors nuo 2017 m. Kauno mieste vidutinis
mokytojo atlyginimas augo 16 proc., tačiau 2019 m. mokytojo alga siekė tik 90,3 proc. vidutinio darbo
užmokesčio Kaune.
Mokymosi pasiekimai. Švietimo kokybės lygis, naudojamų švietimo išteklių efektyvumas ir
veiksmingumas, sudaromų sąlygų ugdytis tinkamumas netiesiogiai atsispindi per mokinių mokymosi
pasiekimus. Akademinius mokinių pasiekimus atspindi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
(PUPP) rezultatai ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai.
PUPP rezultatai rodo, kad 8 klasių mokinių pasiekimai matematikos srityje 2015–2019 m. laikotarpiu
pablogėjo visose lyginamose savivaldybėse. Nuo 2015 m. mokinių, surinkusių 7–10 balų matematikos
PUPP, dalis Kauno miesto savivaldybėje sumažėjo 5,05 p. p., Vilniuje – 7,39 p. p., Klaipėdoje – 8,13
p. p. Atkreiptinas dėmesys, kad rezultatai, blogėję 2015–2018 m. laikotarpiu, nuo 2018 m. visose
lyginamose savivaldybėse pradėjo gerėti. 2019 m. mokinių, pasiekiančių pagrindinį ir aukštesnįjį
pasiekimų lygį, dalis savivaldybėse išaugo 10–11 p. p.
2019 m. Kauno miesto savivaldybės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai gerokai
lenkė Vilniaus ir Klaipėdos mokinių pasiekimus. Kauno mieste 60,3 proc. mokinių PUPP surinko 7–
10 balų, Vilniuje – 49,9 proc., Klaipėdoje – 51,4 proc. Nuo 2015 m. Kauno miesto mokinių, pasiekusių
pagrindinį ir aukštesnįjį lygį, dalis išaugo 6,25 p. p.

90 pav. Gavusių 7–10 balų lietuvių kalbos ir literatūros
PUPP dalis, proc.

91 pav. Gavusių 7–10 balų matematikos PUPP dalis,
proc.
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Šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras

Lietuvoje brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti bent du brandos egzaminus. Vienas iš jų
privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. 2020 m. išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą
ir surinkusių 36–100 balų dalis Kauno miesto savivaldybėje buvo didžiausia tarp lyginamų
savivaldybių ir siekė 61,4 proc., Vilniuje – 57,9 proc., Klaipėdoje – 54,2 proc. Nuo 2016 m. mokinių,
surinkusių 36–100 balų, dalis Kauno miesto savivaldybėje augo 12,53 p. p., Vilniuje – 6,42 p. p.,
Klaipėdoje – 3,05 p. p.
2020 m. Kauno miesto savivaldybėje 8,61 proc. mokinių neišlaikė valstybinio lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino (surinko 0–16 balų). Vilniuje neišlaikiusiųjų šio egzamino mokinių dalis
siekė 19,98 proc., Klaipėdoje – 7,47 proc. 2016–2020 m. laikotarpiu Kauno miesto savivaldybėje
neišlaikiusiųjų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino mokinių dalis augo 0,65 p. p., Vilniuje
– 2,27 p. p., Klaipėdoje mažėjo 1,01 p. p.
92 pav. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatai:
surinkusių 0–16 ir 36–100 balų dalis, proc.

93 pav. Matematikos VBE rezultatai: surinkusių 0–16
ir 36–100 balų dalis, proc.

Šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras

Abiturientai, norintys Lietuvoje studijuoti nemokamai (išskyrus menų studijas), be lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino privalo išlaikyti ir valstybinį matematikos egzaminą. 2016–2020 m.
laikotarpiu išlaikiusių matematikos egzaminą ir surinkusių 36–100 balų mokinių dalis sumažėjo
visose lyginamose savivaldybėse. Kauno miesto savivaldybėje – 15,3 p. p., Vilniuje – 18,76 p. p.,
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Klaipėdoje – 16,13 p. p. O neišlaikiusių egzamino mokinių dalis sparčiai augo. Kauno mieste mokinių,
surinkusių 0–16 balų, dalis išaugo 17,7 p. p., Vilniuje – 18,7 p. p., Klaipėdoje – 24,41 p. p.
Mokymosi aplinka. Saugi emocinė ir moderni fizinė mokyklos aplinka svarbi mokinių akademiniams
pasiekimams. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, 2018–2019 m. 83,1 proc. visų
Kauno mokyklų buvo įgyvendinamos patyčių, smurto prevencijos ar kitos prevencinės programos.
Vilniuje šis rodiklis siekė 73,9 proc., Klaipėdoje – 84,1 proc. Palyginti su 2017–2018 m., šis rodiklis
Kauno mieste augo 25,47 p. p., Vilniuje – 14,65 p. p., Klaipėdoje – 44,56 p. p.
2020 m. Higienos instituto atlikto mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo duomenimis, Kauno
mieste mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi bent kelis kartus per mėnesį, dalis siekė 28,4 proc., Vilniuje
– 34,9 proc., Klaipėdoje – 31,9 proc. Nuo 2016 m. Kauno mieste mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi
bent kelis kartus per mėnesį, dalis sumažėjo 12,4 p. p.
Neformalusis švietimas. Neformalusis vaikų švietimas yra neatsiejama ugdymo dalis, kurio paskirtis
– tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais
visuomenės nariais.
Kauno mieste neformalųjį švietimą įgyvendina Savivaldybė, valstybinės ir nevalstybinės
neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, biudžetinės sporto įstaigos ir kiti
privatūs švietimo teikėjai.
Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, 2020–2021 m. neformaliojo vaikų švietimo
programose ar bendrojo ugdymo mokyklų būreliuose dalyvavo 22 074 Kauno miesto vaikai (60,6
proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų mokinių). Vilniuje tuo pačiu laikotarpiu neformaliojo vaikų
švietimo programose ar bendrojo ugdymo mokyklų būreliuose dalyvavo 37 125 vaikai (50,0 proc.
visų mokinių), Klaipėdoje – 14 377 (67,8 proc.). Nuo 2016–2017 m. neformaliajame ugdyme
dalyvaujančių vaikų skaičius Kauno mieste augo 19,3 proc., Vilniuje – 49,1 proc., Klaipėdoje – 50,7
proc.
2021 m. balandžio 30 d. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, Kauno miesto
savivaldybėje buvo siūloma 15 neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) ir formalųjį vaikų švietimą
papildančio ugdymo (FŠPU) programų krypčių: sporto, choreografijos ir šokio, dailės, muzikos,
informacinių technologijų, kalbų, teatro, gamtos ir ekologijos, pilietiškumo ir kitos.

94 pav. Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų
skaičius, tūkst.

95 pav. Neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų
dalis, proc.
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Šaltinis: SVIS

2020–2021 m. laikotarpiu 33,83 proc. mokinių lankė bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, 28,17 proc.
dalyvavo finansuojamose NVŠ programose, 14,86 proc. dalyvavo formalųjį švietimą papildančiose
ugdymo programose, 9 proc. dalyvavo nefinansuojamose neformaliojo vaikų švietimo programose.
Nuo 2016–2017 m. lankančių bendrojo ugdymo mokyklų būrelius dalis augo 10,22 p. p.,
dalyvaujančių finansuojamose NVŠ programose dalis augo 7,33 p. p. Dalyvaujančių formalųjį
švietimą papildančiose ugdymo programose dalis mažėjo 1,69 p. p., dalyvaujančių nefinansuojamose
NVŠ veiklose dalis mažėjo 0,43 p. p.
96 pav. Kauno miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimas NVŠ veikloje, proc.

Šaltinis: SVIS

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) duomenimis, 2020 m. Kauno
miesto savivaldybėje buvo siūlomos 886 neformaliojo vaikų švietimo programos, Vilniuje – 1355,
Klaipėdoje – 408. Nuo 2016 m. Kauno miesto savivaldybėje neformaliųjų vaikų švietimo programų
skaičius išaugo daugiau kaip 2,7 kartus, Vilniuje šis rodiklis augo 3,1 karto, Klaipėdoje – 2,9 kartus.
2020 m. Kauno mieste didžiausia pasiūla buvo muzikos (213) ir sporto (191) NVŠ programų.
97 pav. Neformaliojo vaikų švietimo programos Kauno miesto savivaldybėje, vnt.
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Šaltinis: AIKOS

Kauno miesto savivaldybėje įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą
„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ išsiplėtė neformaliojo švietimo veikla, pritraukiant
privačius švietimo teikėjus. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. NVŠ lėšomis buvo
finansuojamos 169 programos.
Švietimo infrastruktūra. Tinkama mokyklų pastatų ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir
kokybės aspektas. Kauno miesto savivaldybėje tęsiami bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros
kokybės gerinimo projektai, kurių metu atnaujinamos progimnazijos ir pagrindinės mokyklos.
Savivaldybės duomenimis, 2019 m. buvo modernizuotos 25 įstaigos, 2018 m. Kaune, Romainiuose,
atidarytas naujas Veršvų mokyklos pastatas. Atnaujinamoms švietimo įstaigų vidinės ir išorinės
edukacinėms erdvėms iš savivaldybės biudžeto 2020 m. skirta 5 mln. Eur. Vyriausybė prie mokyklų
ir darželių modernizacijos prisidėjo dar 2,1 mln. Eur. Visa tai didina bendrojo ugdymo mokyklų
konkurencingumą Kauno mieste.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame leidinyje „Lietuva.
Švietimas šalyje ir regionuose. 2019 m. mokinių pasiekimų atotrūkis“ Kauno miesto savivaldybės
švietimo sektoriui tobulinti pateikiamos tokios rekomendacijos: spartinti mokyklų aprūpinimą
skaitmeninių technologijų priemonėmis; siekti mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo
programą, matematikos, lietuvių kalbos mokymosi pažangos; skirti daugiau dėmesio jauniems
mokytojams pritraukti į mokyklas; didinti neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlą,
orientuojantis į individualius mokinių poreikius; skatinti mokytojus kompetencijų tobulinimą sieti su
mokinių mokymosi pažanga; didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
2021 m. parengtas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–
2025 m. bendrasis planas, kuriuo siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus
atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje.
Profesinis mokslas. Kauno miesto savivaldybėje veikia 7 profesinio mokymo įstaigos. 2020–2021
m. Kauno mieto savivaldybėje profesinėse mokyklose mokėsi 6497 mokiniai (23,7 proc. visų šalies
profesinių mokyklų mokinių). Merginos sudarė 49 proc., vaikinai – 51 proc. visų Kauno profesinių
mokyklų mokinių skaičiaus.
61

Kaune, kaip visoje šalyje ir lyginamose savivaldybėse, profesinio mokymo mokinių skaičius mažėja.
Nuo 2016–2017 m. mokinių skaičius Kauno mieste sumažėjo 40,5 proc., Vilniuje – 31, 3 proc.,
Klaipėdoje – 27,0 proc., šalyje – 42,4 proc.
Kauno miesto profesinėse mokyklose mokėsi mokiniai, iš kurių 52,4 proc. buvo įgiję vidurinį
išsilavinimą, 42,3 proc. – pagrindinį, 5,3 proc. – neturėjo jokio išsilavinimo.
98 pav. Profesinių mokyklų mokinių skaičius, tūkst.

99 pav. Kauno m. profesinių mokyklų mokiniai pagal
išsilavinimą, 2020–2021 m., proc.

Šaltinis: SVIS

Mokslas ir studijos. Kauno miesto savivaldybėje veikia 4 universitetai ir 4 kolegijos. 2019–2020 m.
Kauno miesto universitetuose studijavo 25 863 asmenys, arba 35,4 proc. visų šalies universitetų
studentų, (2015–2016 m. – 31,0 proc.). Palyginti su 2015–2016 m., studentų skaičius mažėjo visoje
šalyje, tačiau Kauno miesto savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu studijuojančių universitetuose
skaičiaus pokytis buvo mažiausias tarp lyginamų savivaldybių – studentų mažėjo 10,9 proc., Vilniuje
– 22,9 proc., Klaipėdoje – 32,2 proc., šalyje – 21,9 proc.
100 pav. Universitetų studentai, tūkst.

101 pav. Kolegijų studentai, tūkst.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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2019–2020 m. Kauno miesto kolegijose studijavo 8604 asmenys, arba 26,1 proc. visų šalies kolegijų
studentų, (2015–2016 m. – 23,4 proc.). Studentų skaičius kolegijose mažėjo lėtesniais tempais nei
universitetuose. Nuo 2015–2016 m. Kauno miesto kolegijose studijuojančių asmenų skaičius
sumažėjo 7,4 proc., Vilniuje – 8,5 proc., Klaipėdoje – 26,0 proc., šalyje – 17,2 proc.
Sportas. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. sporto paslaugas Kauno miesto
savivaldybėje teikė 445 biudžetinės sporto mokymo įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės
sporto organizacijos, kviečiančios vaikus ir suaugusiuosius užsiimti įvairiomis sporto šakomis:
krepšiniu, futbolu, boksu, beisbolu, gimnastika, plaukimu, lengvąja atletika, žiemos sportu ir kitomis
sporto šakomis.
102 pav. Sporto paslaugas teikiančios įstaigos ir organizacijos Kauno miesto savivaldybėje 2021 m.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
* Registruotų nevyriausybinių sporto įstaigų skaičius

2021 m. pradžioje Kauno miesto savivaldybėje veikė 6 biudžetinės sporto mokyklos, nuo 2021 m.
gegužės 1 d. Kauno sporto mokykla „Baltų ainiai“ prijungta prie Kauno sporto mokyklos „Startas“.
2015 m. Kauno mieste veikė 11 biudžetinių sporto mokyklų. Palyginti su 2015 m., biudžetinių sporto
mokyklų skaičius sumažėjo daugiau kaip du kartus. 2015–2021 m. biudžetinės sporto mokymo
įstaigos buvo apjungiamos siekiant optimizuoti valdymą ir veiklos išlaidas.
Pagrindinės nevyriausybinių sporto organizacijų siūlomos sporto paslaugos: Rytų kovų menai (50
klubų), technikos sporto šakos (48 klubai), kultūrizmas (27 klubai), krepšinis (26 klubai), futbolas (19
klubų), sveikatingumo paslaugos (14 klubų), aviacija (13 klubų), sportiniai šokiai (13 klubų),
plaukimas (10 klubų).
Sudarytos galimybės sportuoti ir neįgaliesiems – 10 sporto klubų siūlo paslaugas negalią turintiems
žmonėms, tokias paslaugas taip pat teikia Kauno sporto mokykla „Startas“ ir Kauno plaukimo
mokykla.
2020 m. Kauno miesto savivaldybė finansavo 7 neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą projektus. Bendra projektų vertė siekė 181,8 tūkst. Eur, iš kurių 120 tūkst. Eur finansavo Kauno
miesto savivaldybė biudžeto lėšomis, likusi dalis – valstybės biudžeto lėšomis. 2016 m. buvo
finansuota 11 projektų, kurių vertė 135,5 tūkst. Eur, iš kurių 87 tūkst. finansuota Savivaldybės
biudžeto lėšomis. Palyginti su 2016 m., finansuotų projektų skaičius mažėjo, tačiau augo finansavimo
apimtys.
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Fizinis aktyvumas. Kaunas pagal suaugusiųjų, aktyviai užsiimančių fizine veikla, rodiklį atsilieka
nuo šalies vidurkio. 2018 m. Kauno mieste šis rodiklis siekė 33,9 proc., Lietuvoje – 40,5 proc.,
Vilniuje – 29,4 proc., Klaipėdoje – 35,2 proc. Kaune moterys aktyvia fizine veikla užsiima dažniau
nei vyrai. 2018 m. tūkstančiui gyventojų teko 331 vyras ir 352 moterys, užsiimančios aktyvia fizine
veikla.
2020 m. Kauno mieste 40,7 proc. mokyklinio amžiaus vaikų 5 ir daugiau dienų mankštinosi ir
sportavo bent po 60 min., Lietuvoje – 38,1 proc., Vilniuje – 34,3 proc., Klaipėdoje – 43,5 proc.
103 pav. Suaugusiųjų fizinio aktyvumo lygis31 2018 m.,
proc.

104 pav. Vaikų fizinio aktyvumo lygis32 2020 m., proc.

Šaltinis: Higienos institutas

Kauno miesto gyventojai tampa vis mažiau aktyvūs. Remiantis Lietuvos sporto centro duomenimis,
nuo 2015 m. Kauno miesto savivaldybėje sportuojančių asmenų skaičius sumažėjo 34 proc. ir 2019
m. siekė 14 818 asmenis. Žmonės iki 18 m. sudarė 75 proc., 19 m. ir vyresni – 25 proc. visų
sportuojančiųjų.
2019 m. sporto ir sveikatingumo renginiuose dalyvavo 52 685 gyventojai. Nuo 2015 m. sporto ir
sveikatingumo renginių dalyvių skaičius Savivaldybėje sumažėjo 44,9 proc. 2015–2019 m.
sparčiausiai renginių dalyvių skaičius mažėjo Vilniaus mieste – net 71,3 proc., Klaipėdoje – 18,2 proc.
105 pav. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
dalyvių skaičius 2015–2019 m., tūkst. asm.

106 pav. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
dalyvių skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

31

Higienos institutas. Suaugusiųjų fizinio aktyvumo lygis: suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas
per savaitę ar dažniau, dalis.
32
Higienos institutas. Vaikų fizinio aktyvumo lygis: mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 5 ir daugiau dienų mankštinasi ar sportuoja
bent po 60 min. (kartu su fizinio ugdymo pamokomis) dalis.
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2019 m. Kauno mieste 10 tūkst. gyventojų teko 1829 sporto ir sveikatingumo renginiuose
dalyvaujantys asmenys, Klaipėdoje – 3458,4 asmenys. Vilniuje šis rodiklis buvo mažiausias tarp
lyginamų savivaldybių ir siekė 1115,6 asmenis. Nuo 2015 m. sporto ir sveikatingumo renginiuose
dalyvaujančių asmenų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, Kauno mieste sumažėjo 43 proc.,
Klaipėdoje – 14 proc., Vilniuje – 72 proc.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. Savivaldybės ar jos kontroliuojamos įstaigos
organizavo 487 kūno kultūros ir sporto renginius (2017 m. – 472, 2018 m. – 493). Nuo 2017 m.
renginių skaičius išaugo 3,2 proc.
Vaikų sportas. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. sportuojančių moksleivių dalis
siekė 19,6 proc. nuo visų Kauno miesto savivaldybės moksleivių. Palyginti su 2017 m., sportuojančių
moksleivių dalis augo 3,3 p. p. Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose sportavo
beveik 6,5 tūkst. moksleivių.
2020 m. Kauno sporto mokykloje „Startas“ 178 mokomosiose grupėse sportavo 2026 moksleiviai.
Didžiausias sportininkų skaičius buvo lengvosios atletikos (547 sportininkai), plaukimo (434
sportininkai), tinklinio (323 sportininkai), sportinės gimnastikos (229 sportininkai) grupėse. Kauno
sporto mokyklos „Startas“ pradedančiųjų grupėse sportavo 1120 mokinių, aukšto meistriškumo
grupėse – 123, likusiose – 783 mokiniai.
Kauno plaukimo mokykloje buvo 138 mokomosios grupės, kuriose sportavo 1544 vaikai. Daugiausia
mokomųjų grupių buvo plaukimo sporto šakoje – 103, sportininkų skaičius jose siekė 1244. Taip pat
veikė 9 šiuolaikinės penkiakovės mokomosios grupės (67 sportininkai), 7 vandensvydžio
mokomosios grupės (106 sportininkai), 7 šuolių į vandenį mokomosios grupės (73 sportininkai), 7
neįgaliųjų mokomosios grupės (36 sportininkai). Plaukimo mokyklos pradedančiųjų grupėse sportavo
1045 moksleiviai, aukšto meistriškumo – 59, kitose grupėse – 479 mokiniai.
Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“ sportavo 1046 mokiniai, mokomųjų grupių skaičius siekė 66.
Pradedančiųjų grupėse sportavo 299 mokiniai, meistriškumo ugdymo grupėse – 630, meistriškumo
tobulinimo grupėse – 117. Aukšto meistriškumo grupių krepšinio mokykloje nebuvo.
Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ veikė 49 mokomosios grupės, kuriose sportavo 435
moksleiviai. Didžiausiais moksleivių skaičius buvo irklavimo sporto šakoje (182 moksleiviai),
buriavime – 145, baidarių ir kanojų irklavime – 108. Mokyklos pradedančiųjų grupėse sportavo 226
moksleiviai, aukšto meistriškumo – 20, likusiose – 189 mokiniai.
107 pav. Kauno miesto sporto mokyklų mokomųjų grupių ir sportininkų skaičius, 2020 12 31, vnt.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
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2020 m. bendras Savivaldybės sporto mokyklų biudžetas (kartu su planuojamomis jų pajamomis)
siekė apie 9,1 mln. Eur. Trenerių ir administracijos darbo užmokesčiui, sporto bazėms išlaikyti,
ugdymo procesui organizuoti, inventoriui, ilgalaikiam turtui, kitoms išlaidoms buvo numatyta apie
7,8 mln. Eur. Didžiąją dalį sporto mokyklų biudžeto išlaidų sudarė administracijos ir trenerių darbo
atlyginimų fondas, kuris, priklausomai nuo mokyklos, buvo tarp 54–89 proc. visų biudžeto išlaidų.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. Savivaldybei vieno vaiko išlaikymas, priklausomai
nuo sporto mokyklos ir ją lankančių vaikų skaičiaus, kainavo nuo 85,88 Eur iki 176,35 Eur per mėnesį.
Brangiausiai vieno vaiko išlaikymas kainavo Kauno žiemos sporto mokykloje „Baltų ainiai“ – 176,35
Eur per mėnesį, Kauno sporto mokykloje „Bangpūtys“ – 163,43 Eur, Kauno sporto mokykloje „Gaja“
– 114,50 Eur, Kauno sporto mokykloje „Startas“ – 108,82 Eur, Kauno plaukimo mokykloje – 98,76
Eur, Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“ – 85,88 Eur per mėnesį.
108 pav. Kauno miesto sporto mokyklų mokomųjų grupių ir sportininkų skaičius, 2021 m., vnt.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės planuose, siekiant optimizuoti ir efektyvinti biudžetinių sporto mokyklų
veiklą, numatyta įsteigti sportininko krepšelio modelį ir atskirti sporto bazes nuo valdymo veiklos,
keisti trenerių darbo santykių sistemą. Taip pat planuojama diegti popamokinių veiklų lankomumo
sistemą, kuri leis apskaityti biudžetines sporto mokyklas lankančių vaikų skaičių, vieno vaiko
lankomų užsiėmimų skaičių ir kitus rodiklius.
Be sporto mokyklų, Kauno miesto savivaldybės vaikai taip pat gali lankyti nevyriausybinių sporto
organizacijų siūlomus sporto užsiėmimus. Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistemos (AIKOS) duomenimis, 2020 m. moksleiviai turėjo galimybę rinktis užsiėmimus iš 191
neformalaus sporto švietimo programų (2016 m. – iš 114), apimančių tokias sporto šakas kaip
krepšinis, kovų menai, gimnastika, imtynės, plaukimas, futbolas, dvikovos sportas, šachmatai,
šiuolaikinė penkiakovė, irklavimas ir kitas.
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Finansavimas. Kauno miesto savivaldybė įvairias sporto iniciatyvas finansuoja per programą
„Iniciatyvos Kaunui“. Pagal šią sritį siekiama finansuoti projektus, kurie orientuoti išpildyti Kauno,
kaip sportiškiausio miesto, koncepciją ir apjungia veiklas, kurios kryptingai orientuotos į jaunuosius
Kauno sportininkus, aukščiausio lygio sportinių žaidimų komandas, kitus sporto ir fizinio aktyvumo
renginius, prisidedančius prie miesto įvaizdžio formavimo, matomus miestiečiams ir Kauno svečiams.
2021 m. finansavimas skirtas 79 projektams, finansuojamų projektų vertė siekė daugiau kaip 4,3 mln.
Eur. Palyginti su 2016 m. projektų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius sumažėjo 17 proc., tačiau
finansuojamų projektų suma išaugo 1,6 karto.
109 pav. Pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“ finansuotų sporto iniciatyvų skaičius ir vertė, vnt. ir Eur

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
*2020 m. dėl COVID-19 ne visi finansavimą gavę projektai buvo vykdomi

Infrastruktūra. Vienas iš Kauno miesto prioritetų, siekiant stiprinti miesto bendruomenę ir didinti
vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumą ir gerinti gyventojų sveikatą, yra sporto sektoriaus plėtra.
Siekiant įgyvendinti šį prioritetą, plėtojama ir atnaujinama švietimo įstaigų kūno kultūros ir mėgėjiško
sporto infrastruktūra, aktyviai projektuojami ir statomi sporto objektai:
► S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statyba – vyksta statybos darbai, darbus planuojama baigti
2022 m.;
► Kauno sporto halės rekonstrukcija – darbus planuojama baigti 2021 m.;
► pastatytas dengtas futbolo maniežas (Jovarų g.);
► plaukimo baseino Nemuno saloje projektavimas – vyksta statybos darbai;
► lengvosios atletikos maniežo projektavimas – 2021 m. planuojama gauti statybos leidimą;
► rekonstruotas stadionas Kareivinių g.;
► rekonstruotas regbio stadionas;
► pastatyti nauji ledo rūmai šalia „Girstučio“ baseino;
► 2020 m. rekonstruota irklavimo bazė (Gervių g.);
► 2021 m. planuojama įrengti tarptautinius reikalavimus atitinkančią irklavimo trasą;
► parengtas Kauno marių įlankos uosto (Neptūno įlanka) ir buriavimo sporto bazės techninis
projektas. 2021 m. planuojama pradėti darbus;
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► projektuojami Šilainių ir Panemunės baseinai.
2020 m. buvo tęsiama sporto infrastruktūros plėtra – įrengta irklavimo trasa Lampėdžio ežere,
parkuose įrengiamos sporto ir laisvalaikio aikštelės, pradėta Kauno vandens sporto centro statyba,
pradėta Kauno žiemos sporto centro statyba, užbaigiami Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbai.
2020 m. išduoti 5 statybos leidimai statyti sporto paskirties statinius, išduota 14 leidimų statyti sporto
paskirties inžinerinius statinius.
2020 m. daug dėmesio sulaukė prie vandens telkinių (Nemuno ir Neries upių, Kauno marių ir
Lampėdžio ežero) esančios rekreacinės teritorijos, kur įrengiama sporto ir laisvalaikio infrastruktūra,
tvarkoma aplinka, gerinamas susisiekimas.
Nuolat atnaujinamos sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos: nenutrūkstamai atnaujinamos esamos
vaikų žaidimų aikštelės ir sporto įrenginiai, papildant naujais įrenginiais ir demontuojant bei
utilizuojant senus įrenginius. 2020 m. atnaujinta 190 vaikų žaidimo aikštelių, Draugystės parke
įrengtos sporto ir laisvalaikio aikštelės, krepšinio, gimnastikos ir kitos specialia danga padengtos
aikštelės.
Kauno miesto gyventojų pasitenkinimas viešąja sporto infrastruktūra ir sporto paslaugomis gana
aukštas. 2020 m. Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, gyventojų pasitenkinimo
viešąja infrastruktūra indeksas siekė 8,1 p. p., gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis indeksas
siekė 7,8 p. p. Nuo 2017 m. gyventojų pasitenkinimas sporto infrastruktūra ir sporto paslaugomis
nedaug išaugo (atitinkamai 0,1 p. p. ir 0,24 p. p.).
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
ŠVIETIMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
●
Platus ir įvairus švietimo įstaigų tinklas
• Švietimo pagalbos specialistų stoka, naujų
(ikimokyklinio, neformaliojo, bendrojo,
kompetencijų, susijusių su įtraukiu ugdymu,
profesinio ir aukštojo mokslo)
trūkumas
●
Konkurencingos ugdymo įstaigos, išaugęs jų • Sąlyginai mažos pedagogų algos
tarptautiškumas
• Mažas dėmesys siekiant didinti mokytojų
●
Didelis jaunų mokytojų skaičius
profesijos patrauklumą, maža orientacija į
●
Neformaliojo ugdymo veiklų prieinamumas
tikslines grupes (jaunus žmones, vyrus)
●
Geresni nei kituose šalies didmiesčiuose
• Išaugęs neišlaikiusių brandos egzaminų
mokyklų emocinės aplinkos rodikliai
(lietuvių kalbos ir matematikos) mokinių
●
Didelis studentų skaičius mieste (darbo jėga)
skaičius
●
Įgyvendintos pedagogų pritraukimo /
• Mokytojų, specialistų rengimas, apimantis
perkvalifikavimo programos
visą sistemą (nuo pradinio ugdymo iki
●
Gera infrastruktūra, techninė bazė
aukštojo)
●
Galimybės užsienio piliečiams mokytis
• Nepakankamas bendruomenių įtraukimas ir
Kaune (nuo pradinio ugdymo iki
įsitraukimas, abiturientų įtraukimas
bakalaureato studijų)
sprendžiant mokytojų trūkumo problemą
●
Švietimo įstaigų vadovų kompetencijos
• Aktyvesnio savivaldybės dalyvavimo stoka
●
KTU inžinerijos licėjaus švietimo ugdymo
(pvz. suteikiant nuolaidas transportui ir pan.
programa
• Nedidelė baigusių studijas studentų dalis
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●
●

Diegiamas STEAM ugdymas
Geriausi Lietuvoje VBE abiturientų
pasiekimų rezultatai

pasilieka mieste
• Nepakankamas skaičius atvykstančiųjų
studijuoti iš kitų užsienio valstybių, kitų
Lietuvos miestų
• Nėra vieningo miesto pristatymo, trūksta
kryptingų komunikacijos veiksmų
informuojant apie galimybes mokytis
aukštojo mokymo įstaigose
• Nepakankamas dėmesys siekiant pritraukti
išvykusius kauniečius
• Neišnaudotos STEAM ugdymo galimybės
• Pasenusi dalies švietimo įstaigų
infrastruktūra (valgyklos ir kt.)
GRĖSMĖS
• COVID-19 pandemijos paskatintas augantis
emocinės ir kitokios mokymosi pagalbos
poreikis (neatitikimas su turimais ištekliais)
• Augantis atotrūkis tarp skaitmenizacijos ir
pedagogų IT kompetencijų, prieinamų
mokymo priemonių
• Senėjanti pedagogų populiacija, sumažėjęs
pedagogų skaičius
• Įtraukiojo švietimo iššūkis
• Asmenų, turinčių regos, klausos ar kitą
negalią įtraukimas, nusistovėjęs visuomenės
požiūris
• Švietimo sistemos kokybė: galimybė
sudominti ir įtraukti jauną žmogų

GALIMYBĖS
• COVID-19 pandemijos lemti ugdymo
formato pokyčiai, leidžiantys optimizuoti ir
efektyvinti ugdymo procesus
• Valstybės dėmesys siekiant efektyvinti
švietimo valdymo sistemą – galimybė
inicijuoti savivaldybei suteikti didesnes
autonomijas ir galias
• „Laisvosios akademinės zonos“, kaip
švietimo zonos, koncepcija
• Miesto rinkodaros veiksmai komunikuojant
apie švietimo paslaugas, didinant mokytojo
profesijos prestižą
• VDU tapimas 50-uoju pasaulyje tarptautinio
bakalaureato mokytojo programą vykdančiu
universitetu
• Dalyvavimas ES projektuose
SPORTAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Platus sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų • Žemas gyventojų fizinis aktyvumas
pasirinkimas Kaune (sporto klubai, sporto • Mažas sportuojančių asmenų skaičius
mokyklos, baseinai, stadionai, sporto salės ir • Neparengta sporto strategija
kt.)
• Jaunų trenerių trūkumas
• Išplėtota ir atnaujinta sporto infrastruktūra
• Brangios, neefektyvios biudžetinių sporto
• Aukštas gyventojų pasitenkinimas viešąją
mokyklų bazės
sporto infrastruktūra
• Specializuotų bazių specifinėms sporto
• Auga sporto iniciatyvų, finansuojamų per
šakoms trūkumas
programą „Iniciatyvos Kaunui“, apimtys
• Sporto registro ir statistinės sporto apskaitos
• Diegiami
biudžetinių
sporto
įstaigų
NVS sektoriuje nebuvimas
efektyvumo didinimo veiksmai
• Sporto ir sveikatinimo infrastruktūros
• Geros sporto tradicijos
koordinavimo ir bendradarbiavimo stoka
• Aukštos kvalifikacijos specialistai
• Per mažas pradinio rengimo grupių skaičius
• Sporto universitetas
sporto mokyklose
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•
•
•
•

•
•

GALIMYBĖS
Didėjančios (santykinai didelės) gyventojų
pajamos užtikrina didesnes gyventojų
galimybes sporto ir fizinio aktyvumo srityse
Auga žmonių sąmoningumas sveikatos ir
sveikatingumo srityje
Miesto
rinkodara,
aktyvesnis
bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių
Galimybė organizuoti Europinio masto
renginius mieste (su esama infrastruktūra:
baseinas, stadionas, arena), ir miesto
iniciatyvos juos organizuojant
Nauja bazių sistema
Sporto mokykla (internatas, sportinių klasių
steigimas) prestižinėse miesto gimnazijose

• Sporto specialistų darželiuose, pradinio
ugdymo įstaigose stygius
• Infrastruktūros darželiuose ir pradinio
ugdymo įstaigose trūkumas
• Prastas moksleivių fizinio aktyvumo
pajėgumas
• Nepakankamai
atnaujinta
bazių
infrastruktūra
• Problemiška ir biurokratiška biudžetinių
įstaigų sistema (vadovų skyrimas, kiti
teisiniai aspektai)
• Trenerių trūkumas miesto sporto įstaigose,
nedideli pradedančių trenerių atlyginimai,
nėra motyvacinės sistemos
• Sporto vadybininkų trūkumas, nedideli
atlyginimai, nėra motyvacinės sistemos
• Sporto objektų naudojimo ir valdymo
neefektyvumas (pvz., mokyklose po
pamokų)
• Savivaldybės vaidmuo ir strateginiai
prioritetai – aukštas meistriškumas ar
įtraukimas
• Amžiaus apribojimas sporto mokyklose,
rengiant didelio meistriškumo sportininkus
• Sporto
infrastruktūros
prieinamumo
bendruomenėms trūkumas
• Viešinimo apie sporto ir sveikatinimo naudą
sveikatai, bendruomenei ir valstybei
trūkumas
• Sporto specialistų rengimo konsolidavimo
trūkumas
GRĖSMĖS
• Dėl pandemijos apribota sporto, fizinio
aktyvumo paslaugų pasiūla, vaikų ir jaunimo
sporto ir fizinio aktyvumo veikla po pamokų
(nuotoliniai užsiėmimai)
• Teisinės bazės trūkumai
• Nepakankamas valstybės institucijų dėmesys
sporto ir sveikatingumo klausimams
Lietuvoje
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• Ekstremalaus sporto infrastruktūros plėtra
• Mokinių fizinės veiklos didinimas, remiantis
kūno kultūros ir sporto įstatymu, kuris
nurodo, kad kūno kultūros pamokos turėtų
būti vykdomos tris kartus per savaitę
• Motyvacinė sistema ir lengvatos fiziškai
aktyviems, savo fizine būkle ir sveikata
besirūpinantiems miestiečiams.
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1.5. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
Gyvenimo trukmė. Kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos – vienas iš
Kauno miesto savivaldybės prioritetų. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė33 – pagrindinis rodiklis,
atspindintis miestiečių gyvenimo gerovę. 2019 m. Kauno miesto vidutinė tikėtina gyventojų trukmė
siekė 78,34 metus ir, palyginti su 2015 m., pailgėjo 2,07 metais. Tais pačiais metais vidutinė gyvenimo
trukmė šalyje buvo 76,43 metus (+ 1,96 metai nuo 2015 m.), Vilniuje – 78,46 metus (+ 1,89 metai
nuo 2015 m.), Klaipėdoje – 76,59 metus (+ 1,29 metai nuo 2015 m.).
Vis dar išlieka didelis atotrūkis tarp lyčių, nors ir stebėtas menkas mažėjimas – nuo 2015 m. vyrų
vidutinė gyvenimo trukmė Kauno mieste pailgėjo 2,73 metais ir 2019 m. siekė 73,6 metus, moterų –
1,27 metais ir siekė 82,05 metus. 2019 m. moterys Kauno mieste gyveno vidutiniškai 8,45 metais
ilgiau nei vyrai (2015 m. – 9,91 metų).
110 pav. Vidutinė tikėta gyvenimo trukmė pagal lytį, metai

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sveikatos paslaugų prieinamumas ir efektyvumas. 2021 m. Kauno miesto savivaldybės pavaldume
buvo 4 sveikatos priežiūros įstaigos:
►
►
►
►

VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė;
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis;
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
VšĮ Kauno miesto poliklinika.

Sveikatos priežiūros sistemos efektyvumas ir kokybė netiesiogiai atsispindi per išvengiamo
mirtingumo34 rodiklius. Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2019 m. Kauno miesto
savivaldybėje išvengiamo mirtingumo rodiklis buvo žemiausias tarp lyginamų savivaldybių ir siekė
27,5 proc. Vilniuje šis rodiklis siekė 31,7 proc., Klaipėdoje – 28,1 proc., visoje šalyje – 31,7 proc.
33

Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu
visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs.
34
Išvengiamas mirtingumas – tai mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar
diagnostikos priemones ir / ar gydymo priemones, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių.
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2015–2019 m. laikotarpiu išvengiamo mirtingumo rodikliai blogėjo visoje šalyje ir lyginamose
savivaldybėse, tačiau Kauno miesto savialdybėje pastebimas didžiausias šio rodiklio nuosmūkis.
Analizuojamu periodu Kauno miesto savivaldybėje šis rodiklis mažėjo 3,6 p. p., Vilniuje – 3,0 p. p.,
Klaipėdoje – 3,1 p. p., šalyje – 2,7 p. p.
Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2019 m. Kauno mieste 10 tūkst. gyventojų teko 13,5 šeimos
gydytojai. Nuo 2015 m. šis rodiklis augo 20,8 proc., taigi sveikatos priežiūros įstaigų veikla Kaune
lėtėja. Tais pačiais metais Vilniuje 10 tūkst. gyventojų teko 6,9, Klaipėdoje – 7,7 šeimos gydytojai.
Analizuojamu laikotarpiu šis rodiklis Vilniuje mažėjo 11,2 proc., Klaipėdoje – 2,8 proc.
2019 m. Kauno mieste 100 gyventojų teko 1029,1 apsilankymai pas gydytojus. Šis rodiklis tarp
lyginamų savivaldybių buvo didžiausias. Tais pačiais metais Vilniuje 100 gyventojų teko 912,7,
Klaipėdoje – 979,1 apsilankymai pas gydytojus. Nuo 2015 m. šis rodiklis Kauno mieste augo 9,0
proc., Vilniuje – 2,9 proc., Klaipėdoje – 16,1 proc.
111 pav. Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst.
gyventojų

112 pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius,
tenkantis 100 gyventojų

Šaltinis: Higienos institutas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Kauno mieste 10 tūkst. gyventojų
teko 128,9 lovos ligoninėje (be slaugos lovų), Vilniuje – 79,5, Klaipėdoje – 146,3. Stacionaro lovų
skaičius nuo 2015 m. mažėjo visose lyginamose savivaldybėse: Kauno mieste – 6,1 proc., Vilniuje –
17,7 proc., Klaipėdoje – 4,9 proc.
Higienos instituto duomenimis, 2019 m. Kauno mieste vienoje stacionaro lovoje (be slaugos lovų)
gulėjo vidutiniškai 43,4 ligoniai. Mažėjant stacionaro lovų skaičiui, 2015–2019 m. laikotarpiu lovos
apyvarta Kauno mieste augo 11,9 proc. Tai didžiausias pokytis, palyginti su Vilniaus ir Klaipėdos
miestais. Vilniuje lovos apyvarta augo 4,4 proc., Klaipėdoje – 7,6 proc.
Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, 2019 m. miesto gyventojų pasitenkinimo
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas siekė 7,1 punkto. Nuo 2017 m. šis rodiklis augo
0,3 punkto.
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Gyventojų sergamumas. Kauno mieste auga ligotumo rodikliai. Nuo 2015 m. sergančių asmenų
skaičius išaugo 2,6 proc. ir 2019 m. Kaune 1000 gyventojų teko 849,4 sergančių asmenų35. Vilniuje
sergančių asmenų skaičius analizuojamu laikotarpiu augo 0,5 proc., Klaipėdoje – 6,6 proc.
Kauno mieste didžiausias ligotumas stebimas tarp 65 m. ar vyresnių ir 0–17 m. amžiaus grupės
asmenų. 2019 m. Kauno mieste 1000 gyventojų teko 980,55 sergantys 65 m. ir vyresni asmenys ir
903,82 sergantys 0–17 m. amžiaus grupės asmenys. Ligotumo rodikliai auga visose amžiaus grupėse,
tačiau didžiausias augimas stebimas 45–64 m. amžiaus grupėje. 2015–2019 m. laikotarpiu šis rodiklis
šioje amžiaus grupėje augo 4,9 proc.
113 pav. Sergančių asmenų skaičius 2015–2019 m.,
asm. / 1000 gyventojų

114 pav. Sergančių asmenų skaičius Kauno mieste
pagal amžiaus grupes, asm. / 1000 gyventojų

Šaltinis: Higienos institutas

Palyginti su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, Kaune 2019 m. fiksuotas aukščiausias sergamumas
profesinėmis ligomis. Higienos instituto duomenimis, Kauno mieste 100 tūkst. užimtų gyventojų teko
36,6 atvejai, Vilniuje – 2,8 atvejai, Klaipėdoje – 15,3 atvejai.
2015–2019 m. laikotarpiu profesinių ligų atvejų skaičius Kauno mieste išaugo 51 proc. Vilniuje šis
rodiklis sumažėjo 10 proc., Klaipėdoje – 48 proc.
Nuo 2015 m. Kaune vyrų profesinių ligų atvejų skaičius augo 163 proc., moterų – 21 proc. 2019 m.
moterų profesinių ligų atvejų skaičius 1,7 karto viršijo vyrų.
Pagal gyvensenos pokyčių rodiklius Kaunas atsiliko nuo Klaipėdos, bet pralenkė Vilniaus miestą.
Higienos instituto duomenimis, 2018 m. Kaune gyvensenos įpročius dėl sveikatos pakeitė 1,9 karto
daugiau asmenų nei Vilniuje ir 0,8 karto mažiau nei Klaipėdoje – mieste 1000 gyventojų teko 341
asmuo, pakeitęs gyvensenos įpročius dėl sveikatos. Taip pat pastebima, kad moterys dažniau linkusios
keisti savo gyvensenos įpročius nei vyrai.
Mirtingumas ir emocinis sveikatingumas. 2019 m. Kauno mieste 100 tūkst. gyventojų teko 75,3
asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių. Tais pačiais metais Vilniuje 100 tūkst. gyventojų teko 63,4,
Klaipėdoje – 86,9, Lietuvoje – 85,7 asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių. Nuo 2015 m. mirčių
35

Higienos institutas: Sergantys asmenys (ligotumas) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos
priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus).
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skaičius dėl išorinių priežasčių Kauno mieste sumažėjo 12,9 proc. Palyginti, Vilniuje šis rodiklis
mažėjo 29,9 proc., Lietuvoje – 22,4 proc. Klaipėdoje mirtingumas dėl išorinių priežasčių augo 4,5
proc.
Nuo 2015 m. vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių Kauno mieste sumažėjo 17,3 proc., moterų –
4,2 proc. Nors vyrų ir moterų mirtingumas mažėja, tačiau išlieka didelis skirtumas tarp lyčių – 2019
m. Kauno mieste vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių viršijo moterų mirtingumą beveik 2,3 karto
– 100 tūkst. gyventojų teko 110,1 vyrų ir 47,9 moterų dėl išorinių priežasčių mirtys.
115 pav. Mirčių skaičius dėl išorinių priežasčių 100
tūkst. gyventojų 2015–2019 m.

116 pav. Mirčių skaičius dėl savižudybių 100 tūkst.
gyventojų 2015–2019 m.

Šaltinis: Higienos institutas

Palyginti su didžiaisiais Lietuvos miestais, Kaunas išsiskiria didžiausiu mirtingumu dėl savižudybių.
Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2019 m. Kaune 100 tūkst. gyventojų teko 22,6 asmenys,
mirę dėl savižudybių, Vilniuje – 12,4, Klaipėdoje – 18,9, Lietuvoje – 23,6 asmenys, mirę dėl
savižudybių.
Palyginti su 2015 m., mirčių skaičius dėl savižudybių Kauno mieste augo 43,8 proc., Klaipėdoje –
21,9 proc. O tuo pačiu laikotarpiu Vilniuje ir bendrai šalyje šis rodiklis mažėjo (Vilniuje – 17,0 proc.,
šalyje – 23,6 proc.).
2019 m. Kauno mieste vyrų savižudybių skaičius daugiau kaip 3,8 karto viršijo moterų rodiklį – 100
tūkst. gyventojų teko 38,5 vyrų ir 9,9 moterų savižudybės. Vyrų mirtingumas dėl savižudybių 2015–
2019 m. laikotarpiu Kauno mieste augo 53,4 proc., moterų – 19,3 proc.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. kokybiškų ir saugių sveikatos priežiūros paslaugų
užtikrinimo programai skirta 3,638 mln. Eur, arba apie 0,1 proc. metinio biudžeto. Visuomenės
sveikatos stiprinimo iniciatyvoms, įgyvendinamoms pagal Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos finansavimo planą, skirta apie 9,7 proc. iš viso sveikatos priežiūros biudžeto,
visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai – 7,8 proc. Nuo 2017 m. finansavimas visuomenės
sveikatos stiprinimo iniciatyvoms augo 132 proc., tačiau jo dalis nuo viso sveikatos priežiūrai skirto
finansavimo sumažėjo 0,3 p. p. Tuo pačiu laikotarpiu finansavimas visuomenės sveikatos stiprinimui
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ir stebėsenai mažėjo 18 proc., jo dalis nuo viso sveikatos priežiūrai skirto finansavimo sumažėjo 14,9
p. p.
117 pav. Lėšos, skirtos sveikatos priežiūrai,
visuomenės sveikatos stiprinimo iniciatyvoms ir
visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai 2017–
2021 m., tūkst. Eur

118 pav. Lėšų, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimo
iniciatyvoms ir visuomenės sveikatos stiprinimui ir
stebėsenai, dalis nuo sveikatos priežiūrai skirto
finansavimo 2017–2021 m., proc.

Šaltinis: Higienos institutas

Nors mirčių skaičius dėl išorinių priežasčių Kauno mieste mažėja, tačiau sisteminės problemos dėl
sumažėjusio gyventojų fizinio aktyvumo, senstančios visuomenės, didėjančio sergančių asmenų
skaičiaus, blogėjančio visuomenės emocinio sveikatingumo liks svarbiais iššūkiais Kauno miestui
siekiant užtikrinti efektyvią ir gyventojų poreikius atitinkančią sveikatos apsaugos sistemą ir pasiekti
sveiko, kokybiško gyvenimo trukmės ilgėjimo mieste.
Socialinės apsaugos srities tendencijos. Kauno mieste socialines paslaugas teikia 5 Savivaldybės
biudžetinės įstaigos, 1 viešoji įstaiga, kurios savininkė yra Savivaldybė, valstybės ir privačios įstaigos,
taip pat nevyriausybinės organizacijos.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys socialinių paslaugų poreikį Kauno mieste: nedarbas, visuomenės
senėjimas, asmenų, turinčių negalią, skaičius, vaikų, likusių be tėvų globos, skaičius, socialinės
rizikos veiksnius patiriantys asmenys, vaikai ir jaunuoliai, patiriantys emocinių ir elgesio sunkumų.
Socialinės apsaugos sritis Kaune ir visoje Lietuvoje išgyvena reikšmingų pokyčių laikotarpį –
vykdomas perėjimas nuo institucinės globos ir priežiūros prie paslaugų teikimo su bendruomenių
pagalba. Tai gali būti svarbi dedamoji siekiant įveikti ir kitas socialines problemas.
Atlyginimų atotrūkis ir gyventojų užimtumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2019 m. vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje siekė 840,4 Eur.
Kauno miesto gyventojų neto darbo užmokestis viršijo Lietuvos vidurkį 2 proc. 2015–2019 m.
laikotarpiu vidutinis darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje kasmet vidutiniškai augo apie 9,8
proc. Išlieka skirtumai tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio – 2019 m. moterys Kauno mieste uždirbo
9,8 proc. mažiau nei vyrai.
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Kauno miesto savivaldybėje darbingo
amžiaus gyventojų skaičius siekė 176,4 tūkst. ir sudarė 61 proc. visų Kauno miesto gyventojų.
Moterys sudarė 52 proc., vyrai – 48 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Tais pačiais metais Kauno
mieste buvo 149,6 tūkst. užimtųjų, užimtumo lygis siekė 74,7 proc. (vyrų – 73,5 proc., moterų – 75,8
proc.).
2016–2020 m. laikotarpiu darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažėjo 3,3 proc., užimtumo lygis
mažėjo 0,5 p. p., užimtųjų skaičius – 0,7 proc.
119 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis ir gyventojų užimtumas Kauno mieste

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Kauno mieste, palyginti su kitomis analizuojamomis savivaldybėmis, stebimas didžiausias
registruotas nedarbas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Kauno mieste
registruotas nedarbas36 siekė 13,3 proc. ir buvo 0,7 p. p. didesnis nei Lietuvos vidurkis (12,6 proc.).
Klaipėdos mieste šis rodiklis siekė 11,6 proc., Vilniuje – 11 proc.
2016–2020 m. laikotarpiu registruoto nedarbo augimo tendencijos pastebimos visoje šalyje ir
lyginamose savivaldybėse. 2020 m. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, palyginti su 2016
m., Kaune augo 6,6 p. p., Vilniuje – 5,1 p. p., Klaipėdoje – 5,2 p. p., Lietuvoje – 4,5 p. p. Tokį
registruoto nedarbo augimą lėmė 2020 m. tendencijos, kurioms įtakos turėjo COVID-19 pandemija ir
jai suvaldyti paskelbtas karantinas. 2020 m., registruotas nedarbas Kauno mieste augo 4,5 p. p.,
Vilniuje – 3,8 p. p., Klaipėdoje – 4,5 p. p., Lietuvoje – 4,2 p. p.

36

Lietuvos statistikos departamentas. Registruotas nedarbas – registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
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2020 m. Kauno mieste bedarbių vyrų dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų buvo 1,1 p. p. didesnė
nei moterų (vyrai – 13,9 proc., moterys – 12,8 proc.). 2016–2020 m. laikotarpiu vyrų ir moterų
registruotas nedarbas augo vienodais tempais – 6,6 p. p.
Auga jaunų asmenų nedarbas. Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d.
Kauno mieste vidutinis metinis jaunų (16–29 m.) bedarbių skaičius siekė 6617,8 asmenis. 2016–2019
m. laikotarpiu jaunų asmenų nedarbas Kauno mieste augo 34,9 proc., Vilniuje – 31,9 proc., Klaipėdoje
– 3,6 proc., Lietuvoje – 1,8 proc. Palyginti su 2019 m., 2020 m. jaunų asmenų bedarbių skaičius Kauno
mieste augo 105,3 proc., Vilniuje – 87,4 proc., Klaipėdoje – 96,9 proc., Lietuvoje – 87,1 proc.
120 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis 2016–2020 m., proc.

121 pav. Vidutinis metinis jaunų (16–29 m.) bedarbių
skaičius 2016–2020 m., tūkst. asm.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Užimtumo tarnyba

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Kauno mieste jauni (16–29 m.) bedarbiai
sudarė 14,5 proc. nuo visų darbingo amžiaus gyventojų. 2016–2020 m. laikotarpiu šis rodiklis Kaune
augo 10,2 p. p., Vilniuje – 8,2 p. p., Klaipėdoje – 7,0 p. p.
Užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. Kaune 16–29 m. bedarbiai sudarė 21,7 proc.
visų registruotų bedarbių (+3,4 p. p. palyginti su 2016 m. sausio 1 d. ), 30–54 m. bedarbiai – 54,8
proc. visų registruotų bedarbių (–7,1 p. p. palyginti su 2016 m. sausio 1 d.), 55–64 m. – 23,3 proc.
visų registruotų bedarbių (+3,5 p. p. palyginti su 2016 m. sausio 1 d.).
2020 m. sausio 1 d. Kauno mieste buvo registruoti 4846 bedarbiai be profesinio pasirengimo (30,3
proc. visų registruotų bedarbių). Nors nekvalifikuotų darbo neturinčių asmenų skaičius Kauno mieste
nuo 2016 m. sausio 1 d. augo 10 proc., tačiau jų dalis bendroje bedarbių struktūroje palyginti su 2016
m. sausio 1 d. sumažėjo 3,3 p. p.
Pastebimos ilgalaikio nedarbo lygio augimo tendencijos. Higienos instituto duomenimis, 2019 m.
ilgalaikio nedarbo lygis Kauno miesto savivaldybėje siekė 2,0 proc. ir nuo 2015 m. augo 0,6 p. p.
Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo 0,6 p. p., Klaipėdoje – 0,3 p. p. Vilniaus mieste ilgalaikis nedarbas
augo 0,1 p. p.
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Remiantis Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. Kaune buvo 3090 ilgalaikių bedarbių.
Tūkstančiui gyventojų teko 10,7 ilgalaikiai bedarbiai. 2015–2019 m. laikotarpiu ilgalaikių bedarbių
skaičius Kauno mieste išaugo 16 proc. Ilgalaikių bedarbių skaičius Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu
mažėjo net 40 proc., Klaipėdos mieste – 43 proc. Vilniaus mieste ilgalaikių bedarbių skaičius išaugo
6 proc.
Socialiai pažeidžiami gyventojai. 2021 m. pradžioje Kauno mieste buvo 79,7 tūkst. senyvo (60 m.
ir vyresni) amžiaus gyventojų, kurie sudarė 27,2 proc. visų miesto gyventojų. Nuo 2016 m. senyvo
amžiaus asmenų skaičius išaugo 2,8 proc.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. 15 283 senyvo amžiaus asmenims nustatytas
specialiųjų poreikių lygis, 2656 senyvo amžiaus asmenims nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis ir 2455 senyvo amžiaus asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis.
122 pav. Socialiai pažeidžiami gyventojai Kauno mieste

Šaltinis: Sudaryta autorių

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 m. Kauno miesto savivaldybėje
neįgalių gyventojų skaičius siekė 21 474 asmenis. 2015–2019 m. laikotarpiu neįgalių gyventojų
skaičius mieste mažėjo 19 proc. Palyginti, Lietuvoje neįgalių asmenų skaičius mažėjo 5,2 proc.,
Vilniuje – 0,2 proc., Klaipėdoje – 1,5 proc.
2019 m. Kauno mieste vaikų su negalia skaičius siekė 1555. Nuo 2015 m. vaikų su negalia skaičius
mieste augo 8,3 proc., Lietuvoje – 4,4 proc., Vilniuje – 18,8 proc., Klaipėdoje – 12,4 proc.
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2019 m. Kauno mieste buvo 19 919 suaugusių neįgalių asmenų. Nuo 2015 m. suaugusių neįgalių
asmenų skaičius mažėjo 21,1 proc. Tuo pačiu laikotarpiu Vilniaus mieste suaugusių neįgalių asmenų
skaičius mažėjo 1,7 proc., Klaipėdoje – 2,5 proc., šalyje – 5,8 proc.
2019 m. Kauno miesto savivaldybėje vaikai su negalia sudarė 7,2 proc. visų neįgaliųjų, darbingo
amžiaus gyventojai – 67,2 proc., pensinio amžiaus asmenys – 25,6 proc.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis37, 2019 m. Kauno mieste buvo 499 šeimos, patiriančios
socialinės rizikos veiksnius, jose gyveno 815 vaikų. Palyginti su 2016 m. šeimų, patiriančių socialinę
riziką, skaičius augo 15,8 proc., vaikų skaičius jose – 42,2 proc.
Vaikų gerovės klausimas išlieka labai aktualus, siekiama, kad vaikai augtų saugioje, darnioje, jų
poreikius atitinkančioje šeimai artimoje aplinkoje. Per pastaruosius metus šeimose globojamų
(rūpinamų) vaikų skaičiaus santykis augo, sumažėjo institucinės globos nustatymo atvejų. 2019 m.
Kauno mieste iš viso 529 vaikams nustatyta globa, iš jų 387 vaikams nustatyta globa šeimoje. Vaikai,
globojami šeimoje, sudarė 73 proc. visų be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus. Palyginti su 2018 m.
vaikų, globojamų šeimoje, dalis augo 8 p. p.
Socialinė pagalba. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. bendruomeninės socialinės
paslaugos buvo suteiktos 1800 asmenims, institucines paslaugas gavo 780 asmenų. Institucinių
paslaugų ir paslaugų į namus (bendruomeninių paslaugų) santykis siekė 2,3 proc. Palyginti su 2018
m., institucinių paslaugų ir paslaugų į namus santykis augo 1,9 p. p. – savivaldybei perkant papildomas
socialines paslaugas iš NVO sektoriaus siekiant nutolinti institucinę globą, vis daugiau asmenų
paslaugas gavo savo namuose.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2019 m. Kaune buvo 823 asmenys (šeimos), laukiantys
išsinuomoti socialinį būstą, 12,27 proc. visų įtrauktų į sąrašą socialiniam būstui gauti, buvo aprūpinti
gyvenamuoju plotu. Palyginti su 2017 m., aprūpinimas gyvenamuoju plotu išaugo 5,38 p. p.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. Kauno mieste socialines pašalpas gavo 8737
asmenys, tūkstančiui gyventojų teko 30 socialines pašalpas gaunančių asmenų. Palyginti su 2016 m.,
socialinės pašalpos gavėjų skaičius mažėjo 28,6 proc., socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis
1000 asmenų, mažėjo 27,7 proc.
Skurdas ir socialinis saugumas. Skurdo rizikos lygis 2019 m. Lietuvoje siekė 20,6 proc. ir, palyginti
su 2015 m., sumažėjo 1,6 p. p. Iš disponuojamųjų pajamų atėmus socialines išmokas (išskyrus
senatvės ir našlių pensijas), skurdo rizikos lygis 2019 m. padidėtų iki 30,1 proc. Socialinių išmokų
įtaka skurdo rizikos lygiui, palyginti su 2015 m., išaugo nuo 6,4 iki 9,5 p. p.
Lietuvos statistikos departamento eksperimentinės statistikos duomenimis, 2020 m. skurdo rizikos
lygis Kauno miesto savivaldybėje buvo 4,3 p. p. mažesnis nei šalies vidurkis ir siekė 17,4 proc.
Kauno miesto savivaldybėje skurdo rizikos lygis, 2016–2018 m. laikotarpiu sumažėjęs 3,2 p. p., nuo
2019 m. pradėjo augti. 2019–2020 m. laikotarpiu skurdo rizikos lygis Kauno mieste augo 6,2 p. p.

37

Kauno miesto socialinių paslaugų planas 2020.
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123 pav. Skurdo rizikos lygis, proc.

124 pav. Socialinio saugumo indeksas, balai

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas | Savivaldybių gerovės indeksas

Vienas iš savivaldybių gerovės indekso komponentų, matuojantis socialinės gerovės situaciją
savivaldybėse, – socialinio saugumo indeksas38. 2019 m. pagal socialinio saugumo indeksą Kaunas
tarp trijų didžiausių Lietuvos miestų užėmė trečią poziciją – miesto rodiklio reikšmė buvo 3,3 balo,
Klaipėdos – 5,4, Vilniaus – 4,5 balo. Lietuvos vidurkis siekė 2,1 balo. 2016–2019 m. laikotarpiu
socialinio saugumo lygis Kauno ir Vilniaus miestuose krito 0,2 balo, Klaipėdoje augo 0,3 balo.
Lietuvos vidurkis išliko nepakitęs.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Auga pasitenkinimas pirminės sveikatos • Nepakankamas visuomenės ir asmens
priežiūros paslaugomis
sveikatos sistemos veiksmingumas ir
efektyvumas
• Mažėjant
stacionarių lovų (išskyrus
tuberkuliozės, reabilitacijos, slaugos ir • Mobilumo stoka teikiant socialines ir
psichiatrijos ligas) skaičiui, sparčiai auga
sveikatos paslaugas
lovos apyvarta
• Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo į
• Operatyvi greitosios medicinos pagalbos
aktyvias veiklas trūkumas
(GPM) veikla
• Sveikatos raštingumą ugdančių priemonių
trūkumas
• Vykdyta Savižudybių prevencijos programa
• Savivaldybės, NVO ir privataus sektoriaus • Viešųjų paslaugų prieinamumo trūkumas
partnerystė: vis daugiau teikiamų socialinių
(socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros
paslaugų perduodama NVO ir privačiam
srityje)
sektoriui
• Stacionarių slaugos paslaugų trūkumas
• Sumažėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius • Bendruomenės įsitraukimo trūkumas
• Padidėjęs socialinio būsto prieinamumas
38

Socialinio saugumo komponentas matuoja socialinės gerovės situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į darbo rinką, lygias
galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykis) ir socialinės paramos aprėptį.
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• Išaugęs šeimose globojamų vaikų skaičius

GALIMYBĖS
• Ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė
• Gerėja sveikatai palanki aplinka, mažėja
mirtingumas dėl išorinių priežasčių
• Mažesnis nei šalies vidurkis skurdo rizikos
lygis
• Didėjančios (santykinai didelės) gyventojų
pajamos, užtikrinančios didesnes gyventojų
galimybes sporto ir fizinio aktyvumo srityse
• Pažangių asmens ir visuomenės sveikatos
taikomųjų technologijų diegimas
• Didėjantis valstybės dėmesys psichikos
sveikatai ir psichikos sveikatos paslaugų
prieinamumo didinimas
• Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų
įvairiems visuomenės ir asmens sveikatos
apsaugos sistemos projektams, panaudojimas
paslaugų plėtrai ir kokybei gerinti
• Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros
priemonės siekiant išlaikyti ekonominės,
politinės ir socialinės aplinkos stabilumą
• Europos Sąjungos parama socialinių
paslaugų bendruomenėje plėtrai
• Nacionalinė politika, orientuota į socialinės
srities priemonių rėmimą ir įgyvendinimą
• Nacionalinė politika, orientuota į vaikų ir
suaugusiųjų negalią (fizinę, psichikos ir kitą)
turinčių asmenų integraciją
• Nacionalinė politika, orientuota į vaiko
gerovės užtikrinimą
• Nacionalinė
politika,
orientuota
į
bendruomenių paslaugų plėtrą

• Paauglių ir jaunuolių (14–18 metų)
užimtumo trūkumas
• Užimtumo priemonių trūkumas 18 m. ir
vyresniems jauniems asmenims
• NVO veiklos priklausomybė nuo viešojo
sektoriaus finansavimo
GRĖSMĖS
• Nepakankamai geri gyventojų sveikatos
rodikliai: santykinai aukštas savižudybių
skaičius; santykinai aukštas profesinių ligų
skaičius; paauglių emocinės sveikatos
pablogėjimas.
• Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, blogėja
gyventojų, ypač vyresnio amžiaus, sveikata:
auga tiek sergamumo, tiek ligotumo
rodikliai.
• Augantys socialinės atskirties rodikliai:
išaugęs vaikų su negalia skaičius; išaugęs
šeimų, patyrusių socialinę riziką, skaičius ir
vaikų skaičius jose; skurdo rizikos augimo
tendencijos.
• Savivaldybės
gyventojų
užimtumo
problemos: didesnis nei šalies vidurkis
registruotas nedarbas; išaugęs jaunimo
nedarbo lygis; sumažėjęs užimtųjų ir
darbingo amžiaus asmenų skaičius.
• Santykinai lėtai vykę gyvensenos pokyčiai ir
žemas gyventojų fizinis aktyvumas
• Dėl pandemijos apribota sporto, fizinio
aktyvumo paslaugų pasiūla, vaikų ir jaunimo
sporto ir fizinio aktyvumo veikla po pamokų
(nuotoliniai užsiėmimai)
• Epidemiologinių
situacijų
poveikis
gyventojų sveikatai ir sveikatos apsaugos
sistemos funkcionavimui
• Valstybės sveikatos politikos nepastovumas
ir vykdomos reformos
• Demografiniai visuomenės pokyčiai: nėra
senėjimo tendencijų strategijos
• Pandemijos pasekmės ir jų neigiamas
poveikis socialinei situacijai: augantis
nedarbas, verslo veikimo apribojimai,
išlaidos pandemijai suvaldyti
• Migracijos poveikis darbo jėgos apimtims ir
socialiniam saugumui
• Augantis valstybės biudžeto deficitas
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• Galima infliacija, turinti tiesioginę įtaką
didėjančiai pajamų nelygybei ir augančiai
skurdo rizikai
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1.6 DARNI TERITORIJŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PLĖTRA
Teritorijų planavimas. Teritorijų̨ planavimas ir savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimas yra savarankiška savivaldybės funkcija. Įgyvendindama šias funkcijas, Kauno miesto
savivaldybė rengia Savivaldybės bendrąjį planą, specialiuosius planus, detaliuosius planus ir
įgyvendina jų sprendinius. Šiuo metu galioja Kauno miesto bendrasis planas, kuris yra koreguojamas,
atsižvelgiant į vykdomą Bendrojo plano sprendinių stebėseną, todėl vykstant sparčiai miesto plėtrai ir
keičiantis ekonominei ir socialinei situacijai, atliekami koregavimai.
Kauno miesto urbanistinėje vizijoje numatyti šie pagrindiniai miesto vaidmenys:
► polifunkcinis miestas, kuriame suderinta patraukli gyvenamoji aplinka su verslo,
visuomeninėmis, rekreacinėmis zonomis ir išplėtota socialinė infrastruktūra;
► svarbus nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kelių transporto, logistikos ir multimodalinio
pervežimo mazgas;
► miestas, kuriame istorinė aplinka išsaugota ir panaudojama turizmo, poilsio ir kultūros
reikmėms.
Dokumente taip pat numatyta užtikrinti tinkamą Kauno miesto savivaldybės viešųjų erdvių, miesto
želdinių, gatvių ir inžinerinės infrastruktūros kokybę ir būklę.
Patvirtintame naujame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane iki 2030 m. Kaunas
priskiriamas metropoliniams centrams, kurie pasižymi didžiausiu paslaugų spektru ir turi mišrios
ekonominės veiklos variklį. Kauno regionas išskiriamas kaip ekonominis branduolys, labiausiai
sufokusuotas į transnacionalinių ryšių puoselėjimą. Pažymima, kad pilnavertei Kauno miesto
integracijai į europinę ekonomiką ir miesto konkurencingumui didinti itin svarbūs europinio lygio
išoriniai ryšiai.
Regioninė padėtis ir infrastruktūra. Kaunas yra šalia pagrindinių Lietuvos strateginių
infrastruktūros objektų ir kelių. Tai sudaro palankias sąlygas miesto konkurencingumo vystymui.
Kauno šiaurinėje dalyje esanti A1 magistralė Vilnius–Klaipėda, rytuose / vakaruose – tarptautinė „Via
Baltica“ magistralė ir „Rail Baltica“ europinė geležinkelio trasa kartu su intermodaliniu terminalu
sudaro palankias sąlygas logistikos ir pramonės teritorijoms vystytis šalia šių infrastruktūros objektų.
Taip pat šiaurinėje dalyje esantis oro uostas sukuria palankias sąlygas pritraukti tarptautines įmones.
Kaunas yra arti kitų didžiųjų regioninių miestų, tokių kaip Jonava, Kaišiadorys, Elektrėnai,
Marijampolė, Prienai, Kazlų Rūda, Vilkija. Dauguma šių miestų sujungti su Kaunu pagrindiniais
magistraliniais automobilių keliais, o miestai, tokie kaip Jonava, Kaišiadorys, Kėdainiai, turi ir plačiai
naudojamas geležinkelio jungtis.
Kauno regione 30 km spinduliu gyvena 425 tūkst. gyventojų, tačiau per paskutinius 10 metų gyventojų
skaičius sumažėjo apie 4 proc. Aplink Kauno miesto savivaldybę esantys nedideli ir unikalūs
miesteliai, turintys savitą identitetą, socialines ir kultūrines funkcijas, pritraukia nemažai naujakurių,
iš kurių dalis dažnai dirba ir (ar) mokosi Kauno mieste.
Polifunkcinis miestas. Kaunas yra nedidelis ir mažų atstumų miestas su tradiciška miesto struktūra:
Senamiestis, miesto centras (Naujamiestis), senieji priemiesčiai, tankūs daugiabučių rajonai ir
priemiestinės teritorijos. Vertinant Kauno mieste išsidėsčiusias darbo vietas ir pagrindinius traukos
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objektus, galima teigti, kad Kauno miestas turi keletą aktyvių miesto centrų, kurie pritraukia didelius
gyventojų ir svečių srautus.
125 pav. Pagrindiniai Kauno miesto funkciniai traukos centrai

Mišrių funkcijų
centrai

Specializuoti
centrai

Komerciniai
centrai

Kasdieniai centrai

Šaltinis: Kauno darnaus judumo miesto planas

Pagrindiniu centru išlieka Naujamiestis, kuriame koncentruojasi pagrindiniai reprezentatyvūs
objektai, didžioji dauguma kultūros įstaigų. Savanorių prospektas išsiskiria darbo vietų bei paslaugų
koncentracija ir yra arti stambiausių gyvenamųjų rajonų. Pramonės teritorijoje, ypač Urmo bazės
prieigose, esančios įmonės pritraukia nemažai lankytojų ir darbuotojų, tačiau čia funkcijos yra
teritoriškai gana plačiai pasiskirsčiusios. Aleksote, Veiverių gatvės prieigose, kuriasi naujos prekybos,
gamybinės ir kitos darbo vietos, formuojasi naujas aktyvus traukos centras. Aplink A1 ir „Via Baltica“
kelius formuojasi nauji biurų ir gamybiniai pastatai, statomi stambūs prekybos centrai ir komercinės
paskirties pastatai. Visos šios teritorijos yra atpažįstamos miestiečių, tačiau tik Naujamiesčio rajonas
suvokiamas kaip miesto centras, kuriame yra pėstiesiems judėti pritaikyta infrastruktūra ir išvystytos
viešosios erdvės.
Kiti miesto centrai stokoja urbanistinių savybių, nusakančių ar identifikuojančių miesto centrus. Čia
mažai išvystytų viešųjų erdvių, sinergijos tarp skirtingų funkcijų. Judėjimas šiuose centruose pagrįstas
automobiliu, dažnai nėra pėsčiųjų takų (arba jie prastos būklės), trūksta tinkamos dviratininkų
infrastruktūros, socialinių ir kultūrinių funkcijų.
Darbo aplinka, komercija, industrija ir lokalūs centrai. Darbo vietos pasiskirsčiusios gana tolygiai
tarp mikrorajonų. Kauno centrinėje dalyje, Senamiestyje ir Naujamiestyje yra apie 20 proc. visų darbo
vietų, dar penktadalis visų darbo vietų yra Petrašiūnų mikrorajone. Savanorių prospekto prieigose
koncentruojasi apie 15 proc. visų darbo vietų Kauno mieste.
Kaune yra specializuotų teritorijų, kuriose telkiasi panašios funkcijos. Galima išskirti Kauno klinikų
teritoriją su labai didele gydymo įstaigų ir paslaugų koncentracija, mokslo įstaigų teritorijas su
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sutelktomis mokslo, tyrimų bei inovatyvių verslų funkcijomis. Šiose teritorijose urbanistinė aplinka
bei integravimo į miesto struktūrą klausimas nėra tinkamai išspręstas: dažnai aplinka nepritaikyta
patogiam judėjimui pėsčiomis, trūksta viešųjų erdvių, nauja plėtra vyksta gana atsitiktinai ir retai
planuojama kompleksiškai, tačiau dauguma šių teritorijų turi gerą susisiekimą su visu miestu ir
pritraukia didelius darbuotojų studentų bei lankytojų srautus.
Galima išskirti ir Aleksoto inovacijų parko teritoriją, kaip didžiausią plėtros potencialą turinčią miesto
dalį, kuri planuojama, kad turės novatoriškų įmonių koncentraciją, joje planuojamos viešos erdvės,
miesto želdynai, o pati parko teritorija yra arti miesto centro. Šiuo metu Aleksoto mikrorajone didelė
dalis teritorijų yra neišvystytos, tačiau smarkiai plečiasi, statomi nauji gyvenamieji kvartalai,
komerciniai objektai, kuriamos darbo vietos. Kita vertus, neskaitant sparčiai vystomo Aleksoto
inovacijų pramonės parko projekto, šalimais esančių teritorijų plėtra ir vystymas nėra koordinuojamas
– matoma nesistemiška gamybinių ir komercinių zonų plėtra, nekuriami aiškūs mikrorajono traukos
centrai, kuriuose galėtų būtų įrengiamos viešosios erdvės ir vyktų socialinis ir kultūrinis gyvenimas.
„Rail Baltica“ geležinkelio vėžė ir intermodalinis punktas pastūmėjo esamų pramoninių teritorijų
Palemono rajone atsinaujinimą ir naujų sukūrimą, didėja darbo vietų skaičius, atsiranda didesnis
poreikis papildančių paslaugų. Tačiau šios teritorijos nėra planuotos dideliam lankytojų skaičiui,
stokoja aptarnaujančių funkcijų ir nėra nuosekliai integruojamos į aplinkinių teritorijų urbanistinę
struktūrą.
Didžiosios pramoninės teritorijos Petrašiūnuose ir Palemone yra sutelktos teritoriškai, turi jau
išvystytą pagrindinę bazinę infrastruktūrą, yra greta pagrindinių infrastruktūros koridorių („Via
Baltica“ ir A1 magistralės, Kauno tarptautinis oro uostas), o šiose teritorijose jau dirba nemaža dalis
miestiečių. Pabrėžtina, kad esama infrastruktūra ne visada atitinka naujai atsirandančius poreikius,
teritorijų urbanistinė plėtra ir regeneracija vykdoma nenuosekliai, nėra parengtos urbanistinės
strategijos dėl šių teritorijų ateities, vizijos ar reikšmės miesto kontekste. Kartu vystomi pavieniai
projektai dažnai nesiejami tarpusavyje, nėra planuojama rajono lygio infrastruktūra, neplanuojami
nauji ar neatnaujinami esami urbanistiniai pocentriai. Taip pat galima išskirti teritorijas, kurios yra
arti miesto centro ar greta patrauklių gamtinių teritorijų, kuriose nevykdoma aktyvi pramoninė veikla,
tačiau taip pat nėra vykdoma ir konversija į mišrios paskirties teritorijas (Petrašiūnai palei Nemuną,
Vilijampolė, Aleksotas, Freda).
Nauji komerciniai objektai vystomi visame mieste, tačiau nemaža dalis naujų objektų kuriasi šalia
pagrindinių transporto arterijų, prastai integruojant naują plėtra su esamomis aplinkinėmis
teritorijomis, su maža viešojo transporto aptarnavimo kokybe, prasta dviračių ir pėsčiųjų takų
integracija. Naujai statomi ar renovuojami esami pastatai dažnai nėra orientuoti į darnios miesto
aplinkos kūrimą, dažnai prastai integruojami į miesto pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių sistemą.
Pagrindiniai Kauno miesto traukos objektai pagal lankytojų skaičių yra didieji prekybos centrai
(„Akropolis“, „Mega“, „Urmo bazė“, „Molas“), Nemuno sala su joje esančia „Žalgirio“ arena, Sporto
halė, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas. Didieji prekybos centrai sutraukia gyventojų srautus iš
atitinkamų miesto dalių: „Mega“ – šiaurės vakaruose, „Urmo bazė“ – rytinėje miesto dalyje.
„Akropolis“ pritraukia lankytojus iš viso Kauno. Prekybos centrų teritorijos, nevertinant gyventojų
pačiame prekybos centro viduje, taip pat pasižymi ir monofunkciškumu: savaitgaliais ar po darbo
valandų lankytojų čia beveik nebūna, nekuriama sinergija tarp aplinkinių teritorijų ir didelius
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lankytojų srautus pritraukiančių objektų. Pietinėje miesto dalyje, kur fiksuojama sparčiausia
priemiesčių plėtra, komercinių centrų ar parduotuvių yra sąlyginai mažiau, todėl šių teritorijų
gyventojai, norėdami apsipirkti, priversti daugiau laiko praleisti kelionėje.
Kauno mieste esamų miegamųjų mikrorajonų centrai neatnaujinami kompleksiškai ir sistemingai. Čia
dažnai vystomi pavieniai komerciniai objektai, statosi parduotuvės, nauji verslo centrai, automobilių
plovyklos. Šie centrai neformuojami kaip mišrios paskirties centrai, nėra kuriamos miesto erdvės,
kurios būtų orientuojamos į socialinio ar kultūrinio gyvenimo pagerinimą, nauji pastatai retai papildo
esamą urbanistinę struktūrą.
126 pav. Kauno miesto savivaldybės rinkimų apygardose registruotų rinkėjų skaičiaus kitimas 2008–2018 m.
laikotarpiu

Šaltinis: Kauno darnaus judumo miesto planas, remiantis Rolando Tučo tyrimo39 ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Gyvenamųjų teritorijų infrastruktūra. Gyvenamosios teritorijos Kauno mieste skiriasi viena nuo
kitos ne tik savo erdviniu charakteriu, bet ir gyventojų kaitos dinamika. 2008–2018 m. laikotarpiu
matoma tendencija, kad gyventojų skaičius sparčiausiai mažėjo centrinėse miesto teritorijose,
sovietmečiu pastatytuose daugiabučių rajonuose ir augo Kauno priemiesčiuose. Tai sukuria iššūkių
gyvenamuosiuose rajonuose, kur gyventojų skaičius mažėja (t. y. demografinė situacija prastėja):
miesto viešoji infrastruktūra nespėja prisitaikyti prie naujų gyventojų įpročių ar aptarnauja miestiečius
39

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai atliktas tyrimas:
https://www.smm.lt/uploads/documents/naujienos/kalbos_pranesimai/Tucas_R_Demografines_prognozes_SMM_2018_01_18.pdf
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iš priemiestinių rajonų, kur sparčiai augantys rajonai neturi pakankamai naujos infrastruktūros
naujakurių poreikiams patenkinti.
Pastebima, kad savivaldybėje bendrai trūksta strateginio požiūrio į gyvenamųjų teritorijų planavimą,
nėra rengiamų kompleksinių atnaujinimo ir plėtros urbanistinių vizijų atskiriems miesto rajonams,
užtikrinančių gyvenamosios aplinkos erdvinę kokybę. Mieste teritorijos vystomos gana chaotiškai,
vyksta atsitiktiniai plėtros projektai, kurie ne visada sukuria pridėtinę vertę miestui ir aplinkinėms
bendruomenėms. Kaunas taip susiduria su keletu struktūrinių problemų, apsunkinančių darnų
teritorijų vystymąsi: miestas neturi daug įrankių plėtrai valdyti, negali pasiūlyti pakankamai žemės
plotų, nėra išvystytas municipalinis būstas ir neaiškios strategijos tokiam būstui vystyti, ir, galiausiai,
trūksta sinergijos tarp vystytojų ir miesto plėtros planų. Visi šie veiksniai sukuria prielaidas netvariam
gyvenimui mieste, ekstensyviam teritorijų naudojimui, kuris kelia grėsmę.
Miesto centrinė dalis (miesto centras ir aplink jį išsidėstę artimi rajonai (Centras, Vilijampolė,
Žaliakalnis, Aleksotas (iki Europos pr.), Šančiai). Kauno miesto centrinė dalis yra įvairialypė ir
unikali. Nors dauguma šių rajonų yra mažo gyventojų tankumo (apie 30 gyventojų / ha), tačiau
dauguma teritorijų turi didelę socialinių, kultūrinių ir komercinių paslaugų įvairovę savo rajonuose
arba artimoje kaimynystėje. Šių rajonų aplinką nuo kitų miesto rajonų išskiria tai, kad čia yra įvairių
laikotarpių ir tipologijų pastatų, išskirtinės architektūros, vertingo paveldo pastatų, skirtingo tipo
viešųjų erdvių ir miesto želdynų, kurių visuma kuria autentišką ir unikalią gyvenimo kokybę.
Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorijose mažėja gyventojų skaičius: 2011–2021 m. laikotarpiu
susitraukė 10 proc. tačiau matomos suaktyvėjusios statybos, rengiami renovacijos ir rekonstrukcijos
projektai, juntamas pozityvus pokytis. Tačiau miesto centre vis dar yra didelis kiekis neįveiklintų
teritorijų, kuriose dominuoja pastatų rekonstrukcijos ir remonto projektai, mažai vyksta naujos
statybos projektų, kurie visiškai išnaudotų teritorijų potencialą, nepaisant to, kad Kaune yra dideli
konversijai tinkami žemės plotai, buvusios industrinės teritorijos (Stoties prieigos, Minkovskių gatvės
prieigos, Vilijampolės pramoninė teritorija), kurios gali virsti į gyvenamąsias ar mišrios paskirties
zonas, turinčias visą reikiamą miesto inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Miesto centre per paskutinius 5-erius metus išduota beveik pusė visų mieste išduotų administracinių
paskirties pastatų statybos leidimų. Čia kuriasi nauji biurų pastatai, taip besiformuojant į paslaugų
sektorių orientuoto miesto įvaizdžiui, o tai leidžia padidinti miesto centro lankytojų įvairovę. Taip pat
didėja sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius, atnaujinamos gatvės, pėsčiųjų ir dviratininkų takai, todėl
miesto centre darosi vis patogiau judėti pėsčiomis, paspirtukais ar dviračiais.
Taip pat centrinė Kauno miesto dalis turi didelių vis dar neišnaudotų potencialo vektorių: Nemuno ir
Neries upes, stoties rajoną. Šiuo metu judrus Karaliaus Mindaugos prospektas ir Jonavos gatvė riboja
vizualinį ryšį su Nemuno ir Neries upėmis ir blokuoja prieigą prie gamtinio karkaso. Tai unikalios
miesto vietos, kurios gali smarkiai padidinti tiek miesto centro patrauklumą lankytojams ir gerokai
pagerinti gyvenimo ar darbo kokybę centro gyventojams ar darbuotojams. Naujoji „Rail Baltica“ vėžė,
dėl kurios bus sukurtos naujos ir greitos jungtys su Vilniumi, Varšuva ir Ryga, smarkiai padidins
stoties rajono patrauklumą, atsiras poreikis naujų būstų ir verslo kūrimuisi šalia naujo tarptautinio
mazgo. Čia esantys pastatai bei teritorijos turi potencialą virsti į naują mišrios paskirties rajoną,
kuriame persipintų infrastruktūros, industrijos, gamtos charakteriai ir papildytų miesto centro įvaizdį
unikaliomis regeneruotomis teritorijomis.
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127 pav. Eigulių rajono palydovinė nuotrauka 2019 m.

128 pav. Senamiesčio palydovinė nuotrauka, 2019 m.

Šaltinis: „Maps.lt“

Tarpukario architektūra. Kauno miesto centrinė dalis sulaukė ir didelio tarptautinio dėmesio
pateikus paraišką UNESCO pasaulio paveldo statusui gauti. Miestiečių ir ekspertų aktyvus
domėjimasis tarpukario architektūra, šio laikmečio pastatais ir interjerais formuoja savitą ir unikalų
miesto centro charakterį. Miesto centre sėkmingai veikia paveldotvarkos programa, atnaujinami
pastatai pritaikomi ir naujoms funkcijoms, taip iš naujo pabrėžiant unikalų miesto charakterį. Būtina
pabrėžti, kad kartu juntamas nepakankamas dėmesys šių unikalių pastatų ar interjerų savininkų
švietimui ir priemonių paveldo apsaugai, trūksta bendros miesto strateginės vizijos, kaip elgtis su
kultūros paveldo pastatais ir teritorijomis. Tarpukario architektūros potencialiai vertingi pastatai
didele apimtimi neįtraukti į jokius oficialiuosius registrus, ir kartu nėra teikiama pakankamai
informacijos jų savininkams dėl priežiūros ar jų vertės. Mieste galima aptikti virš 6000 pastatų,
turinčių šio laikotarpio vertingų bruožų. Medinė architektūra taip pat nėra sistemingai prižiūrima ar
tvarkoma, trūksta pagalbos pastatų savininkams priežiūros, renovacijos klausimais. Miesto centre
atsiranda nemažai naujai vystomų projektų, kurie ne visada sėkmingai integruojasi į rajono urbanistinį
audinį ar darniai susilieja su rajono identitetu. Tai sukelia visuomenės neigiamą reakciją ir kuria
prielaidas konfliktinėms situacijoms atsirasti.
129 pav. Naujamiesčio palydovinė nuotrauka

130 pav. Žaliakalnio palydovinė nuotrauka

Šaltinis: „Maps.lt“

Daugiabučių miegamieji mikrorajonai. Kauno mieste didžiausia dalis gyventojų gyvena
sovietmečiu statytuose daugiabučių mikrorajonuose (apie 50 proc. visų miesto gyventojų). Šiose
teritorijose nuo jų pastatymo nebuvo imtasi esminių infrastruktūrinių pokyčių, dėl to didelė dalis
daugiabučių nusidėvėję, iki 2020 metų atnaujinta tik 207 daugiabučiai namai. Mikrorajonai
nebeatitinka gyventojų poreikių dėl nepakankamai plėtojamų paslaugų ir gyvenimo sąlygų kokybės,
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trūksta kasdienio gyvenimo paslaugų (smulkioji komercija, paslaugos, socialinės paslaugos,
sutvarkytų mažųjų viešųjų erdvių trūkumas, fizinis aplinkos nusidėvėjimas, chaotiškas aplinkos
organizavimas, sporto infrastruktūros trūkumas ir pan.). dėl nepakankamai plėtojamų paslaugų ir
gyvenimo sąlygų kokybės. Gyvenimo kokybę prastina ir automobilių stovėjimo aikštelių trūkumas
kiemuose, kadangi daugiabučių mikrorajonai buvo projektuojami nedideliam automobilių skaičiui.
Dėl šių priežasčių 2011–2021 m. laikotarpiu daugiabučių mikrorajonai neteko apie 9–13 proc.
gyventojų.
Esami pastatai dažnu atveju nepritaikyti komercinėms funkcijoms, nauji komerciniai objektai
dažniausiai įrengiami pagrindinėse gatvėse, nekuriant pėsčiųjų takų tinklo ryšių, daugiau
orientuojantis į automobiliais besinaudojančių gyventojų patogumą. Be to, čia būdinga monotoniška
aplinka ir bendras monofunkciškumas, viešosios erdvės dažnai yra apleistos ir prastai apšviestos, o jų
paskirtis neapibrėžta. Privačios ir viešos žemės neapibrėžtumas apsunkina bendruomenių ir
kaimynysčių formavimą, nejaučiama atsakomybė už aplinkos priežiūrą ir gerinimą. Taip pat nėra daug
iniciatyvų ar planų formuoti bendruomenių ar rajonų centrus. Dėl šios priežasties daugiabučių
mikrorajonuose nesiformuoja gyvybingi centrai.
Priemiesčio rajonai. Per pastaruosius 10 metų, Kauno miesto gyventojai intensyviausiai kėlėsi
gyventi į priemiesčio rajonus (Romainiai, Vaišvydava, Aleksotas, Freda ir t. t.). Per paskutinius 5erius metus 70 proc. visų Kauno mieste išduotų statybos leidimų skirti vienbučių namų statybai. Kai
kuriose teritorijose gyventojų skaičius išaugo tūkstančiais naujakurių, dažniausiai jaunų šeimų.
Tačiau, šie rajonai vis dar neturi kokybiškai išvystytos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros: dažnai
trūksta asfaltuotų gatvių, pėsčiųjų takų, apšvietimo, ne visur yra miesto inžinerinė infrastruktūra.
Nors gyventojų skaičius sparčiai auga, o juose dominuoja jaunos šeimos, kol kas nėra pakankamai
prieinamos miesto socialinės infrastruktūros: gyventojams trūksta darželių, mokyklų, viešojo
transporto paslaugų, patrauklių viešųjų erdvių. Nauja priemiesčio rajonų plėtra vyksta nekoordinuotai,
dažnai vystoma pavieniuose sklypuose be vientisos urbanistinės vizijos, ir taip nėra paliekama vietos
socialinėms ar kultūrinėms funkcijoms atsirasti. Nors beveik visi rajonai turi unikalias gamtines ar
istorines teritorijas, tačiau šie unikalūs elementai retai būna sėkmingai integruojami į rajono
urbanistinę struktūrą.
Bene didžiausia šių mikrorajonų vystymo daroma įtaka Kauno miestui yra didėjanti automobilizacija.
Šiuose rajonuose gyventojų tankumas yra sąlyginai mažas, todėl nėra pakankamai kokybiškai
išvystyto viešojo transporto tinklo. Kadangi šiuose rajonuose trūksta ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus ugdymo įstaigų, didžioji dauguma šeimų yra priverstos vežti vaikus į skirtingas miesto
ugdymo mokyklas ir darželius – dažnu atveju važiavimas viešuoju transportu ar judėjimas dviračiu
tampa arba neįmanomas arba labai nepatogus. Verta pabrėžti, kad nemažai naujų komercinių objektų
yra planuojami su prioritetu automobilių naudotojams: prekybos, darbo vietos kuriasi šalia
pagrindinių automobilių arterijų, dažnai šalia miesto periferinių rajonų, nesudarant sąlygų juos
tiesiogiai pasiekti dviračiais ar pėsčiomis. Ilgainiui, didėjanti miesto gyventojų dalis, kuriems
judėjimas mieste be automobilio yra nepatogus, kuria papildomus iššūkius miesto centriniams
rajonams, dėl ko jie tampa nebepatogūs automobiliu atvykstantiems gyventojams ir nepatrauklūs
daliai verslų.
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Socialinių funkcijų pasiskirstymas. Kauno, miesto mokyklose besimokančių moksleivių skaičius
siekia apie 35 tūkst. Didžiausia dalis mokyklų su 30 proc. visų mokinių koncentruojasi tankiausiai
gyvenamose šiaurinėje miesto dalyse (Eiguliuose, Kalniečiuose ir Dainavoje). Dar 25 proc.
moksleivių mokosi centrinėje miesto dalyje, Šilainiuose – 20 proc. visų Kauno moksleivių.
Darželiai taip pat labiau sutelkti šiaurinėje miesto dalyje, kurioje yra apie 50 proc. visų darželių (apie
7500 vietų). Didžioji dalis naujų vaikų darželiai atsiranda Šilainiuose, Romainiuose, Vilijampolėje
Didžioji dalis aukštojo mokslo institucijų (KTU studentų miestelis, Kauno klinikų teritorija – LSMU)
yra išsidėsčiusios miesto centre.
Kauno mieste įvairios gydymo įstaigos ir poliklinikos yra beveik visuose pagrindiniuose miesto
rajonuose. Pagrindinis traukos taškas, Kauno klinikos, yra gan centrinėje miesto dalyje, dėl ko lengvai
pasiekiamos tiek viešuoju transportu, tiek nuosavu automobiliu.
Kita socialinė infrastruktūra tokia, kaip bibliotekos, bendruomenių namai, jaunimo centrai, senelių
namai ir pan., yra pasklidusi po visą Kauno miestą, be aiškios sistemos: ne visuose rajonuose yra
tolygus šių funkcijų pasiskirstymas, o senose patalpose įsikūrusios įstaigos dažnai nebetenkina
šiandienos lankytojų poreikių.
131 pav. Mokinių pasiskirstymas pagal mokyklas
Kauno mieste, 2018 m.

132 pav. Kauno darželiuose esančių vietų skaičius,
2018 m.

Šaltinis: Kauno darnaus judumo miesto planas

Miesto želdynai ir viešosios erdvės. Viešųjų erdvių problemos ir galimybės skiriasi priklausomai
nuo Kauno miesto dalies. Didžiausi miesto želdynai yra Ąžuolyno parkas, Panemunės šilas, Pažaislio
šilas, Kleboniškio miškas, Kauno marių regioninis parkas, Nemuno ir Neries krantinės, kurie prisideda
prie unikalaus miestovaizdžio kūrimo. Didžioji dalis šių želdinių yra arti gyvenamųjų ir darbo vietų,
tačiau dar ne visos teritorijos pritaikytos patogiai naudoti. Tarkim, dalis Nemuno ir Neries krantinės
nėra gerai integruotos su miesto gyvenamaisiais rajonais, tik maža dalis krantinių pritaikytos
miestiečiams lankyti, gamtines sąlygas užgožia šalia esanti infrastruktūra.
Kauno miesto savivaldybės administracija atnaujino didžiąją dalį pagrindinių mikrorajonų didžiųjų
parkų, tačiau mažesnės žalios erdvės, kurios vienodai svarbios gyvenimo kokybei ir gyventojams
kasdien naudoti, nėra masiškai atnaujinamos ir pilnai neatitinka kasdienių gyventojų poreikių. Taip
pat, šiuo metu neformuojami mikrorajonų lygio socialiniai ir kultūriniai centrai bei miestietiškos
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viešosios erdvės, kaip aikštės ar skverai. Dėl didėjančios miesto urbanizacijos ir gyventojų noro
įsikurti arčiau žaliųjų plotų, sunkiau tinkamai išsaugoti gamtinius elementus, ypač mažuosius Kauno
žaliuosius plotus. Kauno mieste trūksta gamtinio karkaso inventorizacijos, nėra vykdomas nuoseklius
urbanizacijos pasekmių bei taršos monitoringas. Galiausiai, Kauno m. sav. nepakankamai
išnaudojamas rekreacinis upių vandens telkinių potencialas: mieste trūksta įrengtų pliažų ar priėjimo
prie vandens tankiai apgyvendintuose rajonuose.
Kauno tvirtovė. Kauno miestas turi unikalių tvirtovės pastatų ir teritorijų palikimą, kuris pasklidęs
per visą miesto teritoriją. Šios teritorijos, kartu su to laikmečio rajonais jungiasi į išskirtinį miesto
identiteto naratyvą – miestas tvirtovė. Didžioji dalis įtvirtinimų, pagalbinių pastatų bei teritorijų yra
arti gyvenamųjų teritorijų, per laiką integruotos į miesto urbanistinį audinį ir tai sukuria didelius
iššūkius miestiečiams pilnai atrasti šį potencialą. Nors jau yra pradėtas dalinis Kauno tvirtovės
teritorijų įveiklinimas, didelė dalis teritorijų vis dar apleistos, nykstančios ir nepritaikytos lankymui,
dėl ko, per laiką dalis teritorijų pavirto nusirūpinamomis žaliosiomis zonomis. Kauno tvirtovės
kompleksų visuma turi potencialą virsti į unikalią kultūrinę, paveldo ir viešųjų erdvių sistemą, kuri
sukuria miestui papildomo savitumo ir tuo pačiu kuria naujas erdves kasdieniam naudojimui.
Miesto prisitaikymas ateities pokyčiams. Kaunas turi didelį potencialą tvariam miesto vystymui:
Pagrindinės gyvenamosios teritorijos yra nutolusios apie 5 km nuo miesto centro, kuriose gyvena apie
80 proc. visų miestiečių, o vidutinė kelionės trukmė yra iki 30 minučių, nepriklausomai nuo pasirinkto
keliavimo būdo ar transporto priemonės. Miesto centrinėse teritorijose yra daug laisvų ir nepilnai
išvystytų teritorijų, buvusių pramoninių teritorijų, esančių strateginėse vietose, netoli miesto želdynų,
upių, kurios turi didelį potencialą transformuotis ir integruotis į miesto struktūrą.
Kartu matomas augantis elektrinių paspirtukų, dviračių, ir kitų mikromobilumo priemonių
populiarumas. Šie aspektai kuria teigiamas paskatas Kauno miestą vystyti kaip mažų atstumų, lengvai
be automobilio visas pagrindines funkcijas pasiekiamą miestą, taip skatinant gyvenimą be
automobilio, mažinant gyventojų finansines išlaidas ir efektyvinant išnaudojamos energijos kiekius
judėjimui mieste. Tačiau, pabrėžtina, kad kol kas teritorijų planavimo dokumentų reglamentavimas
nepakankamai užtikrina tvarios plėtros principų įgyvendinimą: žalių dangų kiekis sklypuose,
automobilių stovėjimo vietų reglamentavimas, plėtra paremta viešojo transporto pasiekiamumu,
atsinaujinančių energetinių šaltinių naudojimas ir kitos panašios temos nėra tinkamai sprendžiamos
administraciniu lygmeniu.
Kauno mieste yra aiški gamtinio karkaso sistema, didieji miesto želdynai, kurie yra ypač svarbūs
miesto bioįvairovei, tačiau jie yra nepakankamai integruoti ir išnaudoti miesto elementai. Upių ir
upelių šlaitų zonos, žaliojo karkaso teritorijos yra smarkiai įtakojamos pakraščių urbanizacijos, tačiau,
nepaisant to, mieste nėra vykdoma šių procesų pasekmių stebėsena.
Taip pat, miesto teritorijose yra daug mažų žalių teritorijų ar atskirų želdynų esančių tiek sovietinių
daugiabučių teritorijose, tiek didelėse vienbučių ar dvibučių teritorijose. Dažnu atveju, tai yra dideli
sklypai su didelėmis žaliosiomis zonomis ir želdynais, kurie gali tiesiogiai prisidėti prie gamtinio
karkaso ir bioįvairovės stiprinimo, tačiau potencialas dar nėra pakankamai vystomas. Nepaisant to,
įžvelgiama teigiama tendencija dėl suaktyvėjusio visuomenės susidomėjimo bioįvairovės bei tvaraus
miestų vystymosi temomis. Tikėtina, kad nepakankamos kokybės inžinerinių tinklų nebuvimas gali
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paskatinti bendruomenes burtis ir vystyti tvarias bei save išlaikančias bendruomenes (angl. self
sustaining neighbourhoods, off-grid neighbourhoods).
Galiausiai, būtina pabrėžti, kad Kaune jau yra matomi klimato kaitos pokyčiai ir padariniai. Mieste
dažnėja smarkių liūčių, su kuriomis sunkiai susitvarko esamo miesto lietaus inžinerinės sistemos,
dažniau apsemiamos viešosios erdvės, gatvės, pastatai, ko pasėkoje, pridaroma žalos tiek miestui, tiek
pastatų savininkams ar jų naudotojams. Pastebima, kad karštuoju periodu, Kauno viešose erdvėse
trūksta pakankamai želdynų ar šešėlio vietų, o pačios gatvės nėra pilnai apželdintos, dėl ko mieste
susidaro karščio salos efektas40. Taip pat, dėl karščio ar pavėsio trūkumo sparčiai auga energijos
naudojimas pastatų ar automobilių vėsinimui.
Inžinerinė infrastruktūra. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra
savarankiškoji savivaldybių funkcija. Kauno miesto savivaldybės gyventojams geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia UAB „Kauno vandenys“. Remiantis 2019 m.
duomenimis, centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis
naudojosi 338 945 gyventojai Kauno mieste ir rajone (1,3 proc. daugiau nei 2016 m.).
Kauno miesto savivaldybėje centralizuotą vandens tiekimo sistemą sudaro 4 vandenvietės (Eigulių,
Kleboniškio, Vičiūnų ir Petrašiūnų), 74 antro ir trečio vandens pakėlimo siurblinės, 1 geriamojo
vandens gerinimo įrenginys, 1 vandens bokštas, 23 vandens rezervuarai, 58 priešgaisriniai hidrantai
ir 1434 km geriamojo vandens tinklų (5,7 proc. daugiau nei 2016 m.). Nepaisant augančio vandens
tiekimo tinklo ir augančių investicijų, kai 2016–2019 m. laikotarpiu lėšos tinklų vandens tiekimo ir
nuotekų sistemoms atnaujinti padidėjo nuo 24,3 mln. iki 28,6 mln. per metus, vandens tiekimo ir
nuotekų valymo tinklų infrastruktūros būklė vertinama kaip nepakankamai gera41.
2020 m. UAB „Kauno vandenys“ per parą iš požeminių vandens šaltinių išgavo 65,5 tūkst. m3 vandens
(6,7 proc. daugiau nei 2015 m.) ir per visą metų laikotarpį paruošė apie 18 062 tūkst. m3 geriamojo
vandens Kauno miesto gyventojams (13,6 proc. daugiau nei 2015 m.).
133 pav. Vandens paėmimas ir sunaudojimas, mln.
m³, 2015–2019 m.

134 pav. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į
paviršinius vandenis, mln. m³, 2015–2019 m.

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

40
41

Karščio salos efektas yra reiškinys, kai tam tikrose vietose oro temperatūra yra aukštesnė nei aplinkinėse vietovėse.
UAB „Kauno vandenys“ 2019 m. metinis pranešimas.
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Vandens suvartojimas pagal 2019 m. duomenis pasiskirsto taip: 85,1 proc. – gyventojams, 14,9 proc.
– įmonėms (pramonei ir energijos gamybai). Vienas aptarnaujamos teritorijos gyventojas savo namų
ūkyje buičiai vidutiniškai suvartojo 133,5 l vandens per parą. Bendras gyventojų vandens suvartojimas
2019 m. šiek tiek krito, tačiau, palyginti su 2015 m., išaugo 4,9 proc. Pramonėje šis rodiklis tuo pačiu
laikotarpiu išaugo net 49,7 proc.
2019 m. duomenimis, Kauno miesto savivaldybėje eksploatuojamos 215 nuotekų perpumpavimo
stotys, 4 nuotekų valymo įrenginiai ir 965,5 km buitinių nuotekų tinklų (6,1 proc. daugiau nei 2016
m.). 2015–2019 m. ūkio, buities ir gamybos nuotekų, išleidžiamų į paviršinius vandenis, kiekis sudarė
nuo 22 iki 28 mln. m3. Šiuo laikotarpiu 100 proc. visų išleidžiamų nuotekų buvo išvalytos iki nustatytų
normų arba nereikalavo valymo, tad situacija yra stabiliai gera. Palyginti, 2019 m. sostinėje net 95
proc. nuotekų buvo nepakankamai išvalytos, bet tai labiau išimtis, kadangi Klaipėdoje rodiklis buvo
artimas Kauno miesto savivaldybei.
Kaune pagrindinis centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjas yra AB „Kauno energija“. Bendrovė
tiekia šilumą Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojams. 2020 m. duomenimis, šiluma vartotojams
tiekiama iš bendrovės valdomos Petrašiūnų elektrinės, 60 regioninių ir vietinių katilinių, kurių bendras
galingumas siekia 663 MW. Be to, AB „Kauno energija“ superka šilumos energiją iš 12
nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) Kaune ir Kauno rajone. 2020 m. supirktos šilumos kiekis
sudarė 66,7 proc. (6,3 p. p. daugiau nei 2015 m.) visos į tinklą pateiktos šilumos.
Gamtinės dujos AB „Kauno energija“ šilumos gamyboje sudaro apie 21,1 proc. (2,0 p. p. daugiau nei
2015 m.) iš viso sunaudojamo kuro, o kietasis biokuras – apie 78,6 proc. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nurodoma, kad iki 2020
m. pabaigos atsinaujinančių išteklių dalis bendrai galutinei energijai suvartoti turi sudaryti ne mažiau
kaip 23 proc., tačiau jau 2015 m., įtraukus visus NŠG, šis rodiklis Kaune viršijo 80 proc.42 Techniniai
šilumos nuostoliai centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje 2019 m. sudarė apie 15 proc. (Lietuvos
vidurkis siekia 14,8 proc.43).
Vertinant centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, 2016–2020 m. laikotarpiu Kaune ir visoje
Lietuvoje matyti, kad AB „Kauno energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina yra žemiau
Lietuvos vidurkio. Dėl bendrovės įvykdytų investicijų į šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumo
didinimą, kaina jau keletą metų iš eilės yra viena žemiausių Lietuvoje. 2020 m. santykinė šilumos
kaina visais sezonais buvo mažesnė nei Vilniuje ar Klaipėdoje. 2021 m. vasario mėn. šilumos kaina
Kaune buvo pati mažiausia Lietuvoje, palyginti su kitomis savivaldybėmis – 3,72 ct/kWh. Sostinėje
kaina siekė 4,11 ct/kWh, o uostamiestyje – 5,31 ct/kWh. Pastarojo meto šilumos kainos mažėjimas
Kaune iš dalies yra siejamas su padidėjusia konkurencija komunalines atliekas pradėjus deginti Kauno
kogeneracinei jėgainei.

42

Aukšta atsinaujinančių išteklių dalis paaiškinama tuo, kad 9 iš 11 nepriklausomų šilumos gamintojų Kaune naudoja biokurą ir
biodujas šilumos gamybai.
43
Lietuvos centralizuoto šildymo tiekimo sektoriaus 2019 m. apžvalga.
https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/Apzvalga_Silumin%C4%97je_technikoje.pdf
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135 pav. Vidutinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh) (su PVM) santykis su Lietuvos kainos
vidurkiu, 2016–2021 m.

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenis

2019 m. Pasaulinėje miestų energetikos klimato apdovanojimų ceremonijoje („Global District Energy
Climate Awards“) AB „Kauno energija“ pelnė apdovanojimą už Kauno šilumos ūkio modernizavimą
ir drastiškai sumažintą gamtinių dujų sunaudojimą. Šis pokytis padarė didžiausią teigiamą poveikį
miesto šilumos ūkio efektyvumui ir anglies dioksido (CO2) emisijai mažinti.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
REGIONINĖ PADĖTIS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Miestas
greta
regioninės
svarbos • Aplink Kauną 30 km atstumu gyvena tik 425
infrastruktūros: A1 kelio, „Rail Baltica“
tūkst. gyventojų ir šis skaičius nesmarkiai
geležinkelio, Kauno oro uosto, „Via
mažėja: gyventojų skaičius 30 km atstumu per
Baltica“ kelio
paskutinius 10 metų sumažėjo 2 proc., 50 km
• Netoli nutolę didesni miestai arti Kauno ir
atstumu – 4 proc.
tiesiogiai sujungti su regiono infrastruktūra
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Lietuvos Respublikos bendrajame plane • Neigiamos demografinės tendencijos – toliau
numatyta Vilniaus – Kauno teritorijoje
mažėjantis gyventojų skaičius regione
aktyviai vystoma integruotų mokslo, • Dėl
aukšto
sąlyginio
sostinės
studijų ir verslo centrų (slėnių) veikla
konkurencingumo tarptautiniame kontekste,
• Lietuvos Respublikos bendrajame plane
Kaunui vis dar sunku pritraukti aukšto lygio
Kaunas numatytas kaip metropolinis
tarptautines organizacijas įsikurti mieste
centras, Marijampolė ir Alytus – regioniniai
palaikomojo tipo urbanistiniai centrai, kas
sudarys sąlygas partnerysčių vystymui
MIESTO SAVITUMAS, KULTŪROS PAVELDAS, GAMTINĖ APLINKA
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
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• Kauno senamiestis ir naujamiestis sutelkęs

• Nepaisant to, kad jau pradėtas dalies Kauno

didelę koncentraciją kultūros paveldo
objektų
Naujamiesčio ir Žaliakalnio rajonuose
(ypač UNESCO paveldo paraiškos
teritorijoje) yra virš 6000 potencialiai
vertingų tarpukario laikotarpio pastatų
Miesto tvirtovės ir kariniai objektai
pasklidę po visą Kauno teritoriją ir yra
apsupti urbanizuotomis teritorijomis
Upės ir jų slėniai sukūrę unikalias gamtines
sąlygas
Kauno marių regioninis parkas turi daug
kraštovaizdžio, kultūros paveldo unikalių
objektų
Didieji rekreaciniai želdynai išsidėstę netoli
gyvenamųjų teritorijų ir yra pritaikyti
naudoti

tvirtovės teritorijų įveiklinimas, didelė dalis
teritorijų vis dar apleistos, nykstančios,
nepritaikytos lankyti
• Nepakankamai integruoti ir išnaudoti miesto
želdynai ir gamtiniai elementai
• Nepakankamai išnaudojamas rekreacinis upių
vandens telkinių potencialas: nėra įrengtų
paplūdimių ar priėjimo prie vandens tankiai
apgyvendintuose rajonuose
• Medinė
architektūra
nėra
sistemingai
prižiūrima ar tvarkoma, trūksta pagalbos
pastatų savininkams priežiūros, renovacijos
klausimais
• Tarpukario architektūros potencialiai vertingi
pastatai didele apimtimi neįtraukti į jokius
oficialiuosius registrus, ir kartu nėra teikiama
pakankamai informacijos jų savininkams dėl
priežiūros ar jų vertės
• Ne visas industrinis paveldas pramoninėse
teritorijose prižiūrimas, saugomas ar įtrauktas į
registrus
• Besitęsianti gyventojų ir pastatų savininkų
netinkama paveldo objektų priežiūra ir
tvarkymas, dėl kurių nyksta vertingosios
savybės
• Strateginės ir kryptingos veiklos trūkumas dėl
kultūrinio paveldo išlaikymo ir įveiklinimo
GRĖSMĖS
• Žaliųjų
teritorijų „sukultūrinimas“
ir
urbanizavimas
neskiriant
pakankamai
dėmesio ekologinei temai suprastina miesto
želdynų kokybę ir mažina gamtinio karkaso
pajėgumą

•

•

•
•

•

GALIMYBĖS
• Sustiprėjęs Europos sąjungos siekis didinti
ir išsaugoti ekologines sistemas pritrauks
naujas finansavimo galimybes
• Suaktyvėjęs gyventojų sąmoningumas
kultūros paveldui ir rajonų savitumui
išsaugoti didina įvairių projektų kokybę
•
• Galimybės įveiklinti ir pritaikyti miesto
upes (Nemuną, Nerį ir kitus intakus),
teikiant prioritetą bioįvairovei, rekreacijai
ir darniam judėjimui
DARBO APLINKA, KOMERCIJA, INDUSTRIJA, LOKALŪS CENTRAI
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Darbo vietos išsidėsčiusios keliuose • Esami
mikrorajonų centrai atsinaujina
centruose – susiformavęs policentrinis
chaotiškai, statomi pavieniai statiniai, nėra
miestas
formuojami / planuojami kaip mišrios
• Kaune yra specializuotų teritorijų klasterių,
paskirties miesto centrai, kurie būtų orientuoti į
kur telkiasi universitetai, mokslo įstaigos,
miestietiško gyvenimo kūrimą
gydymo įstaigos
96

• „Rail

Baltica“ intermodalinis punktas • Nauji komerciniai pastatai statomi mažai
spartino industrinių teritorijų vystymą
integravus juos į aplinkinio rajono struktūrą,
Palemone
nėra skatinama sinergija tarp esamų ir naujų
• Kaune pagrindinės pramoninės teritorijos
pastatų, prastai organizuoti pėsčiųjų ir
yra didelės ir susitelkusios teritoriškai, čia
dviratininkų srautai
dirba didelė dalis miestiečių – teritorijos yra • Pramoninių rajonų teritorijos didele apimtimi
strategiškai išsidėsčiusios šalia pagrindinių
jau išvystytos, nėra daug erdvės naujai plėtrai
šalies transporto koridorių
• Pramoninėse teritorijose dirba nemaža dalis
• Pramoniniai rajonai turi jau išvystytą
miestiečių, tačiau nėra gerai išvystyti pėsčiųjų
inžinerinę infrastruktūrą
takai, dviračių takai, nėra aiškių centrų
• Aleksoto inovacijų pramonės parkas yra • Nekonvertuojami
pramoniniai
rajonai,
arti miesto centro, su įrengta infrastruktūra
kuriuose nevykdoma aktyvi veikla ir jie
– investicijoms pritraukti paruoštos
tinkami mišrios paskirties funkcijoms
teritorijos
• Sėkminga Kauno LEZ teritorijos plėtra
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Dideli
savivaldybės žemės sklypai • Miesto logistikos ir gamybinių sričių
Aleksote, kuriuose galima koncentruotai
specializacija smarkiai suaktyvins miesto
vystyti mišrios paskirties teritorijas
pakraščiuose esančių teritorijų atnaujinimą,
• Mieste daugėjant paslaugų sektoriaus
didelė darbo vietų ir komercinių objektų
įmonių, atsiranda didesnis poreikis tvariam
koncentracija
toliau
smarkiai
didins
vystymui ir įvairioms paslaugoms,
automobilizacijos lygį
atsiranda galimybės vykdyti teritorijų
konversiją
• Kauno specializacija gamybos ir logistikos
srityse: galimybė tikslingai vystyti didelius
ir svarbius projektus numatant jų
potencialias lokacijas bei integraciją į
miesto struktūrą
• Galimybė minkštosiomis priemonėmis
įgalinti bendrajame plane numatytą
pramoninių teritorijų regeneraciją, kuri kol
kas vyksta vangiai
CENTRINĖ MIESTO DALIS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Centriniai miesto rajonai yra mažo tankumo • Nepakankamai
intensyviai išnaudojamas
(apie 30 gyv./ha), tačiau turintys didelę
miesto vidinių teritorijų vystymo potencialas
socialinių, kultūrinių ir komercinių
– miesto centre dominuoja pastatų
paslaugų įvairovę rajonuose arba netoli
rekonstrukcijos, remonto projektai, beveik
kaimynystėje
nevyksta naujos statybos projektai, nors tam
• Aplink miesto centrą (3 km spinduliu) yra
dar yra pakankamai teritorijų
daug įvairių tipologijų pastatų, išskirtinės • Centrinėje miesto dalyje vis dar yra didelių
architektūros, paveldosauginių pastatų,
pramoninių teritorijų, kuriose vykdoma ne
viešųjų erdvių, miesto želdynų kurių
centrui būdinga veikla, vangiai vyksta tokių
visuma kuria įvairialypę ir išskirtinę miesto
teritorijų konversija
aplinką, autentišką gyvenimo kokybę
• Nepakankamas priemonių skaičius kultūros
paveldo apsaugai, savininkų švietimui, nėra
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• Nors centrinė miesto dalis per paskutinius

bendros strateginės vizijos, kaip elgtis su
10 metų prarado apie 10 proc. gyventojų,
kultūros paveldo pastatais bei teritorijomis
tačiau matyti suaktyvėjusios statybos, • Žemos mažesnes pajamas gaunančių namų
renovacijos, pastatų atnaujinimai, juntamas
ūkių galimybės įsigyti ar nuomotis nuosavą
pozityvus pokytis
būstą centrinėje miesto teritorijoje
• Didelis miesto dėmesys skiriamas Centrui
ir Žaliakalniui, kurių dalys nominuotos
UNESCO kultūros paveldo sąrašui
• Sėkmingai
vykdoma Kauno miesto
paveldotvarkos programa
• Miesto centre kuriasi nauji biurų pastatai,
formuojasi į paslaugų sektorių orientuoto
miesto įvaizdis, didėja miesto centro
lankytojų įvairovė
• Miesto
centro
viešosios
erdvės
atnaujinamos ir gyvybingos
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• UNESCO Pasaulio paveldo statusas, jei bus • Aleksote vystant naujus komercinius
suteiktas, padidins centrinės miesto dalies
projektus, daugėjant darbo vietų ir augant
patrauklumą
gyventojų skaičiui, ilgainiui trūks socialinės
• „Rail Baltica“ greitoji keleivių jungtis gali
infrastruktūros
paskatinti Naujamiesčio atsinaujinimą ir • Naujai vystomi projektai ne visada sėkmingai
naujų verslų kūrimąsi, stoties teritorijoje
integruojasi į Centro urbanistinį audinį ar
esančios infrastruktūros teritorijos turi
darniai susilieja su rajono identitetu
potencialą
virsti
naujomis
miesto
• Centre esant didesnėms kainoms ir galiojant
teritorijomis
papildomiems architektūriniams
• Miesto centrinėje dalyje yra dideli
reikalavimams, miesto centras praras
konversijai tinkami žemės plotai, buvusios
patrauklumą vystyti projektus
industrinės teritorijos, kurios gali virsti į
gyvenamąsias ar mišrios paskirties zonas,
turinčias visą miesto inžinerinę ir socialinę
infrastruktūrą
MIEGAMIEJI MIKRORAJONAI
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Mikrorajonuose tankiai išdėstyta socialinė • Per paskutinius 10 metų rajonai prarado apie 10
infrastruktūra, geras viešojo transporto
proc. gyventojų, didėja vidutinis gyventojų
aptarnavimas
amžius, smarkiai mažėja jaunų gyventojų
• Atnaujinti
pagrindiniai
miegamųjų • Miesto rajonų infrastruktūros, būsto fondo
mikrorajonų parkai
senėjimas ir nusidėvėjimas lėmė tokių rajonų
• Kompleksiškai
atnaujinama
pėsčiųjų
sumažėjusį patrauklumą
infrastruktūra
• Lėta daugiabučių renovacija ir lėta arba visai
• Atnaujinami vieši pastatai (mokyklos,
sustojusi kvartalinė renovacija
darželiai, bibliotekos ir t. t.)
• Maža tipologijų įvairovė, dominuoja kelių tipų
pastatai, kurie neskatina socialinės įvairovės
• Trūksta kasdienių gyvenimo paslaugų, nėra
didelės funkcijų įvairovės, mažai komercinių
paslaugų, neformuojami mikrorajono lygio
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socialiniai ir kultūriniai centrai, viešosios
erdvės
• Prastos būklės mažosios viešosios erdvės,
neaiški viešųjų erdvių struktūra
• Nauja statyba atsitiktinė, nėra kompleksinių
atnaujinimo ir plėtros urbanistinių vizijų
užtikrinančių gyvenamosios aplinkos erdvinę
kokybę, urbanistinį vientisumą ir integralumą
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Sąlyginai maža būsto kaina gali paskatinti • Mažas gyventojų bendruomeniškumas
naujakurių atsiradimą
išnaudojant savo aplinkos teritorijas ir
• Didelis gyventojų tankis kuria tinkamas
kaimynijas nekuria socialinių ryšių,
sąlygas atsirasti įvairiems paslaugų
nesiformuoja atsakingumo už savo aplinką
sektoriaus verslams
praktikos
• Prastėjantys demografiniai rodikliai, t. y.
senėjanti visuomenė, kurs naujus socialinės
infrastruktūros poreikius
PRIEMIESČIO RAJONAI
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Priemiestinės teritorijos išsidėsčiusios • Neišvystyta miesto infrastruktūra: nėra
asfaltuotų gatvių, šaligatvių, ne visur išvystyta
netoli arba turi unikalių gamtinių objektų
miesto inžinerinė infrastruktūra
• Nauja plėtra nekoordinuota, dažnai pavienė, be
vientisos urbanistinės vizijos
• Naujos gyvenamosios teritorijos neturi gero
viešojo transporto susisiekimo, todėl susidaręs
aukštas automobilizacijos lygis
• Nauji
komerciniai objektai planuojami
automobilių naudotojams, nėra numatoma
patogiai atvykti į juos pėsčiomis ar dviračiais
• Gyventojų skaičius sparčiai auga, dominuoja
jaunos šeimos, tačiau nėra pakankamos miesto
ir socialinės infrastruktūros, trūksta darželių,
mokyklų, viešųjų erdvių
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Išnaudoti infrastruktūros mokestį įrengiant • Naujai
vystomi gyvenamieji
kvartalai
naują infrastruktūrą
pavieniai, formuojasi naujakurių anklavai ir
uždaros bendruomenės, dažnai menkai
integruotos į rajono urbanistinę struktūrą,
užsidaro, nesiekia susijungti su aplinka,
nekuria senųjų ir naujųjų gyventojų
bendravimo galimybių, kartais net ir fiziškai
atsitveria nuo supančios aplinkos
•
MIESTO PLANAVIMAS IR PLĖTROS VALDYMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
99

• Didėjantis

•

•
•
•

savivaldybės
pateikiamos
informacijos kiekis GIS formatu ir bendras
atvirų duomenų prieinamumas
Patvirtintas teritorinę ir erdvinę dimensiją
turintis dokumentas (miesto bendrasis
planas), kuriame numatyta teritorinė
perspektyva urbanistinėje, susisiekimo,
ekonominėje, socialinėje, gamtinėje ir
kultūros paveldo srityse.
Nuolat
atliekama
Bendrojo
plano
sprendinių stebėsena
Rengiamos Bendrojo plano ir specialiųjų
planų korektūros
Sėkmingai organizuojami urbanistiniai,
architektūriniai
konkursai,
kūrybinės
dirbtuvės

• Ribota naujų gyvenamųjų pastatų įvairovė –

per paskutinius 5-erius metus 70 proc. naujai
išduotų statybos leidimų buvo vienbučių namų
statybai
• Trūksta strateginio požiūrio į gyvenamųjų
teritorijų planavimą, nėra kompleksinių
atnaujinimo ir plėtros urbanistinių vizijų,
užtikrinančių gyvenamosios aplinkos erdvinę
kokybę, mieste teritorijos vystomos gana
chaotiškai, vyksta atsitiktiniai plėtros projektai,
ne visada sukuriantys pridėtinę vertę miestui ir
aplinkinėms bendruomenėms
• Dalyje teritorijų su esama visa socialine ir
inžinerine infrastruktūra nenumatytas didesnis
užstatymo tankis
• Neišvystytas municipalinis būstas, nėra aiškios
miesto strategijos tokiam būstui vystyti
• Nepakankamai priemonių kultūros paveldo
apsaugai ir tvarkymui, savininkų švietimui,
nėra bendros strateginės vizijos, kaip elgtis su
kultūros paveldo pastatais ir teritorijomis
• Nėra rengiami atskirų miesto dalių planavimo
dokumentai, nerengiamos urbanistinės vizijos
ar studijos
• Nesutampa Kauno miesto ir Kauno rajonų
bendrųjų planų rengimo terminai, tikslai ir
keliami uždaviniai, dalyje rajono ir miesto
teritorijų nevienodai suplanuota infrastruktūra
GRĖSMĖS
• Nesuvaldyta Kauno urbanistinė plėtra sukurs
prielaidas
netvariam
gyvenimui,
ekstensyviam teritorijų išnaudojimui
• Netinkamai ar visai nesuplanuotos teritorijos
sukuria papildomą savivaldybės išteklių
poreikį „gesinti gaisrus“, šalinti pasekmes ar
užkerta kelią būti pasiruošusiems ateities
iššūkiams
• Dėl planavimo procesų trūkumų gali sumenkti
vertingas ir unikalus miesto charakteris

GALIMYBĖS
• Infrastruktūros įstatymo nuostatų taikymas
gali leisti kryptingiau valdyti miesto plėtrą
nustatant prioritetines ir neprioritetines
teritorijas
• Tinkamai įgyvendinamas Kauno miesto
darnaus
judumo
planas
pagerins
gyvenamųjų rajonų patrauklumą ir įvairių
funkcijų pasiekiamumą
• Stiprėjantis miesto bendruomenių aktyvus
dalyvavimas
miestui
svarbiuose
projektuose, didins viešųjų projektų
aktualumą vietos bendruomenėms ir kels
vykdomų projektų kokybę
MIESTO PRISITAIKYMAS ATEITIES POKYČIAMS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
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• Kaunas – nedidelis ir mažų atstumų miestas
• Buvusios pramonės teritorijos, esančios

• Teritorijų

planavimo
dokumentų
reglamentavimas nepakankamai užtikrina
strategiškai centrinėse miesto vietose, turi
tvarios plėtros principų laikymąsi
potencialą transformuotis ir integruotis į • Nėra miesto strategijos dėl karščio mažinimo
miestą
mieste
• Mikrorajonai turi daug atviros erdvės su • Nėra pakankamai planuojamas lietaus vandens
nemažu žalių erdvių kiekiu
užlaikymas,
surinkimas
ir
infiltracija
• Kaune plačiai išsidėstę vienbučiai ir
panaudojant miesto žaliąsias teritorijas ir
dvibučiai namai turi didelius sklypus su
viešąsias erdves
didelėmis žaliomis zonomis ir želdynais, • Gyvenamųjų teritorijų plėtra priemiestinėse
kurie gali prisidėti prie gamtinio karkaso ir
teritorijose ir darbo vietų kūrimasis šalia
bioįvairovės stiprinimo
pagrindinių miesto apvažiavimų ar automobilių
• Padidėjęs finansavimas klimato kaitos
kelių skatina gyventojus naudotis nuosavu
padarinių sušvelninimo ir prisitaikymo
automobiliu, didina kelionių atstumus
priemonėms
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Suaktyvėjęs visuomenės susidomėjimas • Intensyvėjančios smarkios liūtys kelia didesnę
bioįvairove ir tvariu miestų vystymu,
grėsmę viešąsias miesto erdves bei pastatus,
inžinerinių tinklų nebuvimas gali paskatinti
pridarydamos didelės žalos tiek miestui, tiek
bendruomenes burtis ir vystyti tvarias ir
pastatų savininkams ir naudotojams
save išlaikančias bendruomenes
• Smarkiai
augantis
energijos poreikis
• Sparčiai
populiarėjantys
elektriniai
pastatams vėsinti
paspirtukai, elektriniai dviračiai ir augantis
dviratininkų skaičius centrines miesto
teritorijas daro patrauklias gyventi ir dirbti
• Ekonominis Kauno augimas gali paskatinti
centrinių teritorijų atsinaujinimą ir
transformaciją
MIESTO INFRASTRUKTŪRA
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Dėl sėkmingos šiluminių tinklų ir pastatų • Nepaisant augančių investicijų, geriamojo
modernizacijos pasiekta mažiausia šilumos
vandens ir nuotekų valdymo tinklų
kaina Lietuvoje.
infrastruktūros kokybė išlieka bloga
• Naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos • Dėl ilgėjančių sausrų ir intensyvėjančios
atnaujinant
ir
plėtojant
inžinerinę
suburbanizacijos išaugęs vandens suvartojimo
infrastruktūrą.
kiekis
• Priemiestinės miesto teritorijos, kuriose
numatyta miesto plėtra, dar neturi išvystytos
inžinerinės infrastruktūros
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Inžinerinės
infrastruktūros
vystymas • ES struktūrinių fondų investicijų korekcijos,
atsižvelgiant į klimato kaitos iššūkius ir
susijusios su nepakankamu stebėsenos
finansines galimybes
rodiklių pasiekimu
• Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra
sudaro galimybes pritraukti ES lėšas
šilumos perdavimo infrastruktūros plėtrai
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• Specialusis infrastruktūros planas susies

miesto bendrąjį planą ir inžinierinės
infrastruktūros vystymą
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1.7. SUSISIEKIMAS IR DARNUS JUDUMAS
2021 m. pradžioje Kauno mieste gyveno 293,2 tūkstančių gyventojų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad
Kauno rajono savivaldybės ribose esantys priemiesčiai glaudžiai funkciškai susiję su Kauno miestu
(t. y. priemiesčių gyventojai dirba, mokosi, ugdo vaikus Kauno mieste), realus Kauno miesto
transporto infrastruktūra besinaudojančių asmenų skaičius yra didesnis. Darant prielaidą, kad realus
gyventojų skaičius mieste yra artimas asmenų, prisiregistravusių Kauno miesto savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros įstaigose, skaičiui, galime teigti, kad miesto susisiekimo sistemos infrastruktūra
naudojasi apie 373 tūkst. asmenų44. Palyginti, 2021 m. pradžioje Kauno rajono savivaldybės
teritorijoje gyveno 97,5 tūkstančių gyventojų.
Modalinis kelionių pasiskirstymas. Kauno miesto susisiekimo plėtros ir modernizavimo politiką
apibrėžia 2019 m. patvirtintas Kauno darnaus judumo miesto planas (toliau – Kauno DJMP), kuriame,
atliepiant nacionalinio lygmens strateginius dokumentus, iškeliami pagrindiniai darnaus judumo
tikslai. Iki 2030 m. Kaune siekiama pagerinti svarbiausių miesto taškų pasiekiamumą ir bendrą
infrastruktūros kokybę, integruoti skirtingus keliavimo būdus, pirmenybę teikiant viešajam
transportui, dviračiams, pėstiesiems ir aplinką mažai teršiančiam transportui.
Modalinis kelionių pasiskirstymas (toliau – MKP) laikomas vienu pagrindinių rodiklių, leidžiančių
įvertinti miesto progresą siekiant darnaus judumo tikslų ir įvertinti pasikeitusius gyventojų keliavimo
įpročius. Pagal Kauno DJMP duomenis, 2018 m. daugiau nei pusė kelionių (57 proc.) mieste buvo
automobiliu, 29 proc. visų kelionių buvo viešuoju transportu, pėsčiomis – 10 proc., o dviračiu – 4
proc. visų kelionių. Rytinio piko metu automobiliu kelionių dalis yra dar didesnė – 68 proc.
136 pav. Kelionių pasiskirstymas Kaune pagal keliavimo būdą

Šaltinis: Kauno darnaus judumo planas, autorių skaičiavimai
*2020 m. MKP atspindi netipines judumo tendencijas, nulemtas karantino rėžimo apribojimų

Siekiant mažinti oro ir triukšmo taršą mieste ir prisidėti prie ES tikslų įgyvendinimo, Kauno miesto
savivaldybė išsikėlė tikslą iki 2030 m. kelionių automobiliu dalį sumažinti iki 49 proc. 2020 m.
pabaigoje atliktas MKP tyrimas parodė, kad kelionių lengvuoju automobiliu dalis Kauno mieste
padidėjo, tai didžiąja dalimi gali būti paaiškinta pandeminės situacijos ir karantino režimo įtaka. Apie
44 Kauno teritorinės ligonių kasos duomenys.

70 proc. respondentų teigė visiškai nesinaudojantys viešojo transporto paslaugomis karantino metu,
kai tuo pačiu metu lengvųjų automobilių intensyvumas pagrindinėse miesto gatvėse sumažėjo apie
30–60 proc.45 Dėl susidariusios unikalios situacijos šiuo metu nėra galimybės daryti išvadų apie
Kauno DJMP numatytų ir pradėtų įgyvendinti priemonių poveikį kelionių pasiskirstymui.
Transporto parkas. Pastarąjį dešimtmetį automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų
(automobilizacijos lygis), Kauno mieste nuosekliai didėjo. 2015–2019 m. laikotarpiu matomas
vidutiniškai 3,8 proc. metinis automobilių skaičiaus augimas, tačiau automobilių skaičiaus augimas
yra didesnis nei kituose Lietuvos didmiesčiuose. 2019 m. automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui
gyventojų, buvo atitinkamai 16 ir 11 proc. didesnis nei sostinėje ir Klaipėdoje.
137 pav. Individualių lengvųjų automobilių skaičius,
tenkantis tūkst. gyventojų, 2015–2019 m.

138 pav. Sunkiasvorių transporto priemonių (N
kategorijos) skaičius metų pradžioje, tenkantis tūkst.
gyventojų, 2018–2021 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, autorių skaičiavimai pagal VĮ „Regitra“ duomenis

Panašias tendencijas fiksuoja ir sunkiasvorių transporto priemonių46 statistika. Kauno mieste
registruotų sunkiasvorių transporto priemonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų, 2021 m.
pradžioje buvo 14,2 proc. didesnis nei Vilniuje ir 46,1 proc. didesnis nei Klaipėdoje. Kasmetinis
sunkiasvorių transporto priemonių prieaugis 2018–2021 m. laikotarpiu Kaune buvo sparčiausias.
Augantį transporto priemonių skaičių atspindi transporto eismo intensyvumo statistika. 2015–2019
m. laikotarpiu vidutinis metinis transporto srautas pagrindinėse Kauno periferijos ir užmiesčio
tranzitinėse gatvėse augo, bet netolygiai: eismo intensyvumo pokytis skirtinguose ruožuose siekė nuo
4 iki 50 proc. Padidėjęs lengvųjų automobilių srautas miesto prieigose asocijuojasi su augančia
kauniečių migracija į priemiesčius. Krovininio transporto atžvilgiu tendencijos išsiskiria – vidutinio
metinio paros eismo intensyvumo pokytis skirtingose kelių atkarpose svyravo nuo –28 iki 52 proc.

45

Pagal greičio matuoklių rodmenis, pirmojo karantino metu (2020 m. kovo–birželio mėn.), judumo pokytis buvo tarp 35 ir 60 proc.,
o antrojo (2020 m. lapkričio–gruodžio mėn. duomenimis) – 20–30 proc.
46
Kategorija N – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta kroviniams vežti. Į bendrą
transporto priemonių skaičių įtrauktos N1, N2 ir N3 kategorijos sunkiasvorės transporto priemonės
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139 pav. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) magistralinės ir krašto reikšmės keliuose, 2015–
2019 m.
KELIO
NR.

KELIO PAVADINIMAS

VMPEI

2015 M.

2019 M.

POKYTIS
(PROC.)

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda
(Vilniaus link)

Bendras

26 851

33 776

25,8

Krovinio transporto

4 529

4 144

-8,5

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda
(Klaipėdos link)

Bendras

31 349

36 086

15,1

Krovinio transporto

4 259

4 735

4,5

A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai
(4,82 km)

Bendras

45 279

55 249

22,0

Krovinio transporto

6 337

7 167

13,1

A6

Kaunas–Zarasai–Daugpilis

Bendras

20 890

29 269

40,1

Krovinio transporto

1 820

2 767

52,0

130

Kaunas–Prienai–Alytus

Bendras

21 631

22 497

4,0

Krovinio transporto

1 468

1 332

-9.3

139

Kauno HE–Garliava

Bendras

5 477

8 236

50,4

Krovinio transporto

457

465

1,8

140

Kaunas–Zapyškis–Šakiai

Bendras

8 176

9 198

12,6

Krovinio transporto

569

405

-28,8

141

Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda

Bendras

12 262

15 491

26,3

Krovinio transporto

790

902

14,2

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenis

Elektromobilių naudojimo tendencijos. Siekiant sumažinti įprastiniu kuru varomų transporto
priemonių naudojimo mastą, Kauno miesto savivaldybė DJMP išsikėlė tikslą skatinti judumą
elektromobiliais. Per pastaruosius dvejus metus Kaune ir kituose Lietuvos didmiesčiuose gerokai
padidėjo įregistruotų elektromobilių skaičius 47. VĮ „Regitra“ duomenimis, 2020 m. Kaune buvo
padvigubintas bendras elektromobilių skaičius: per metus buvo įregistruoti 145 nauji elektromobiliai
(32 proc. visų 2020 m. Lietuvoje naujai įregistruotų elektromobilių). Ryškus elektromobilių prieaugis
tiesiogiai susijęs su 2020 m. vykdytos kompensacijų elektromobiliams įsigyti iniciatyva, finansuota
iš Klimato kaitos programos lėšų48,49.
Kartu Kauno mieste plėtojamas elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas. 2021 m. pradžioje Kauno
miesto savivaldybės teritorijoje buvo įrengtos 27 įkrovimo stotelės ir 4 papildomos įkrovimo stotelės
šalia pagrindinių magistralinių kelių miesto prieigose (Kauno rajono teritorijoje)50. Palyginti,
uostamiestyje tuo pačiu metu buvo įrengtos 18, o sostinėje – 107 elektromobilių įkrovimo stotelės.
Stovėjimo aikštelės. Per praėjusius penkerius metus augo mokamų bendrojo naudojimo automobilių
stovėjimo vietų skaičius Kauno mieste. 2020 m. BĮ „Parkavimas Kaune“ vietinę parkavimo rinkliavą
47

Šiame kontekste skaičiuojami tik grynieji elektromobiliai (BEV). Iš išorės įkraunami hibridiniai automobiliai (PHEV) neįtraukti į šį
rodiklį.
48
LR aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių
įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas““ tvarkos aprašo patvirtinimo.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9672f910cc211ebbedbd456d2fb030d
49
https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/pletra-ir-inovacijos/elektromobiliu-skaicius-lietuvoje
50
Duomenys surinkti naudojanti elektromobilių įkrovimo stotelių žemėlapį „PlugShare“ platformoje:
https://www.plugshare.com/
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rinko 6215 stovėjimo vietų51, 54 proc. daugiau nei 2016 m. Mokamų vietų skaičius auga siekiant
suvaldyti automobilių srautus miesto centre. Nepaisant to, Kaune apmokestintų rinkliavų zonos apima
ganėtinai mažą miesto dalį – beveik visos gatvės už Centro seniūnijos ribų (išskyrus Savanorių pr. ir
teritoriją aplink Kauno klinikas) yra neapmokestintos. Tai leidžia miesto gyventojams išvengti
mokesčių už automobilių stovėjimą paliekant transporto priemonę aplinkinėse miesto dalyse.
BĮ „Parkavimas Kaune“ duomenimis, 2017–2019 m. laikotarpiu vidutinis metinis centro ir
senamiesčio parkavimo vietų užimtumas siekė 63–67 proc. Tai atitinka įstaigos išsikeltą tikslą
neviršyti 66 proc. užimtumo šiose teritorijose.
Kaune galioja nuo 2017 m. nepasikeitę parkavimo įkainiai. Mieste brangiausios yra oranžinė ir
geltonoji zonos: pasistatyti automobilį valandai šiose zonose kainuoja 2 Eur. Valandinė rinkliava
raudonojoje zonoje yra šiek tiek mažesnė – 1,2 Eur, o už stovėjimą mėlynojoje ir žaliojoje zonose
tenka sumokėti atitinkamai 0,6 ir 0,3 Eur. Lyginant su sostine, parkavimo įkainiai Kaune išlieka
mažesni – Vilniuje automobilių stovėjimo įkainiai pagal rinkliavų zoną siekia 0,3–2,5 eurų už valandą.
Tačiau Vilniaus mokamos automobilių stovėjimo zonos yra išsiplėtusios ir į centrinius miesto
gyvenamuosius rajonus.
140 pav. Mokamos automobilių stovėjimo vietos
Kauno mieste, 2021 m.

141 pav. Vietinės rinkliavos surinkimas, mln. Eur.,
2016–2020 m.

Šaltinis: BĮ „Parkavimas Kaune“

Kauno DJMP yra numatyta didinti stovėjimo kainų įkainius ir bendrą rinkliavos zonų plotą, kartu
mažinant automobilių stovėjimo vietų skaičių centrinėje miesto dalyje, tokiu būdu sudarant mažesnes
paskatas atvykti automobiliu, tačiau tam priemonių dar nesiimta.
Augantis apmokestintų stovėjimo vietų skaičius ir 2019 m. prailgintos apmokamo stovėjimo
valandos52 leido surinkti daugiau lėšų į miesto biudžetą. 2019 m. buvo surinkta 4,71 mln. eurų vietinės
rinkliavos už parkavimo paslaugas – 48 proc. daugiau nei 2016 m. 2020 m. buvo surinkta gerokai
mažiau vietinės parkavimo rinkliavos, kadangi karantino režimo apribojimai smarkiai paveikė
gyventojų judumo įpročius – mažesnis eismo intensyvumo ir kelionių į miesto centrą poreikis
sumažino parkavimo paslaugų reikiamybę.
51
52

Į šį skaičių neįtrauktos ilgalaikio stovėjimo aikštelės.
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/paaiskes-ar-miesto-centre-keisis-automobiliu-stovejimo-tvarka-923261
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Gatvių infrastruktūros būklė. Kauno mieste yra 875 km gatvių. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2019 m. pabaigoje tik 69,7 proc., arba 610 km, visų gatvių turėjo patobulintą dangą –
14–16 proc. mažiau nei Vilniuje ir Klaipėdoje. 2015–2019 m. gatvių su patobulinta danga dalis
išsaugo 7,9 proc.
Susisiekimo infrastruktūros išvystymo lygį galima įvertinti pasitelkus gatvių tankio rodiklį. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pabaigoje Kauno miesto savivaldybės gatvių tankis
siekė 5 km/m2 – tai pati didžiausia rodiklio vertė Lietuvos didmiesčių kontekste. Tankus gatvių tinklas
leidžia efektyviau paskirstyti transporto srautus Kauno mieste53.
142 pav. Gatvių pasiskirstymas pagal kelio dangos
tipą, proc., 2015–2019 m.

143 pav. Dviračių takų ilgis kilometrais, 2015–2019
m.54

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūra. Kauno DJMP yra numatyta plėsti ir modernizuoti dviračių takų
tinklą, siekiant prijungti priemiesčius ir įrengti geresnes jungtis miesto ribose ir sumažinti poreikį
naudotis automobiliu. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015–2019 m. laikotarpiu
Kaune buvo nutiesti 48 km naujų dviračių takų. Tai leido padidinti bendrą dviračių takų tinklo ilgį 67
proc. Bendras dviračių takų tinklo ilgis 2019 m. siekė 110 km.
Tuo pačiu laikotarpiu dviračių takų vystymas buvo labiausiai orientuotas į kasdienio keliavimo
maršrutų plėtrą. Vadovaujantis gerosiomis Europos miestų patirtimis, didžioji dalis naujų dviračių
takų buvo įrengiama šalia pagrindinių miesto gatvių, tokiu būdu sukuriant galimybes dviratininkams
keliauti greitai ir patogiai pasiekti pagrindinius miesto traukos centrus. Svarbiausiais išskiriami nauji
dviračių takai Savanorių ir Pramonės prospektuose ir Veiverių gatvėje. Kartu Kauno miesto
savivaldybės administracija skiria lėšų rekreacinių dviračių takų renovacijai ir plėtrai, kurių didžiausia
dalis buvo skirtas Panemunės maršrutui.
Šiuo metu Kaune neatliekamas kiekybinis dviračių infrastruktūros tinklo būklės įvertinimas, tačiau
Kauno miesto savivaldybės administracijos teigimu, mieste buvo sėkmingai atlikta dviračių takų
inventorizacija, t. y. mieste renovuoti visi pasenę dviračių takai. Visi Kauno miesto savivaldybės

53

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, sprendiniai.
Dėl metodologinių skirtumų nėra galimybės palyginti Lietuvos statistikos departamento ir atskirų miestų savivaldybių
administracijų (ar joms pavaldžių įstaigų) kaupiamų duomenų, todėl į šį grafiką neįtraukti 2020 m. duomenys.
54
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teritorijoje esantys dviračių takai nuolatos valomi, šluojami ir yra užtikrinama, kad nebūtų
nepravažiuojamų takų.
Pagal bendrą dviračių takų ilgį Kauno miesto savivaldybė dar atsilieka nuo Vilniaus (152 km), tačiau
lenkia Klaipėdą (94 km). Vertinant Lietuvos didmiesčius pagal dviračių takų tankį, sostinės dviračių
infrastruktūra yra mažiausiai išvystyta (0,38 km/km2), Klaipėdos – labiausiai išvystyta (0,96 km/km2),
o Kaunas atsiduria viduryje (0,7 km/km2).
Šiuo metu prasčiausias pasiekiamumas dviračiu su Romainių, Petrašiūnų ir Palemono mikrorajonais.
Tolesnės dviračių takų plėtros prioritetuose numatyta įrengti naujus dviračius takus šalia pagrindinių
Kauno miesto magistralinių gatvių (stengiantis suderinti takų įrengimą su gatvių remonto darbais) –
kaip svarbiausi projektai išskiriami planuojami dviračių takai Žemaičių plente, Romainių gatvėje,
Didžiojoje / Piliuonos gatvėse.
Kauno mieste išskiriamos trys pagrindinės dviračių tinklo plėtrą apsunkinančios sąlygos ir problemos:
1) kalvotas miesto reljefas apsunkina sudaryti tinkamas dviratininkų judėjimo galimybes visuose
miesto mikrorajonuose (pažymėtina, kad augantis paspirtukus ir el. dviračius naudojančių gyventojų
skaičius mažina šio veiksnio įtaką bevariklio transporto kelionėms Kauno mieste); 2) kai kuriose
miesto vietose dar trūksta tinkamų jungčių, kurios užtikrintų, kad dviračių takai nenutrūktų ties
požeminėmis perėjomis, sankryžomis, tiltais ar laiptais; 3) miegamųjų mikrorajonų gyventojai neturi
galimybių saugiai ir patogiai laikyti nuosavų dviračių, t. y. daugiabučių butai, rūsiai ir kiemai tam
nepritaikyti, o naujai renovuotose gatvėse ne visada įrengiami dviračių stovai.
144 pav. Pėsčiųjų takų tankis km2, 2018 m.

Šaltinis: Kauno miesto darnaus judumo planas
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Kartu siekiant gerinti sąlygas darniai judėti Kauno mieste, DJMP numato atnaujinti ir plėsti pėsčiųjų
takų tinklą. Kauno DJMP rengimo metu atlikus įvertinimą paaiškėjo, kad esamas pėsčiųjų takų
(šaligatvių) infrastruktūros išsivystymo lygis vertinamas neblogai. Centrinėje miesto dalyje vidutinis
takų tankis yra daugiau kaip 30 km/km2.
Viešojo transporto infrastruktūra ir kokybė. Viena svarbiausių sudedamųjų dalių, padedanti
subalansuoti miesto susisiekimo sistemą ir skatinti gyventojus mažiau naudotis automobiliais, yra
patrauklus ir prieinamas viešasis transportas.
2015–2019 m. viešojo transporto keleivių skaičius vidutiniškai mažėjo po 1,1 proc. kasmet, palyginti
– Kauno miesto nuolatinių gyventojų skaičius tuo pačiu laikotarpiu vidutiniškai mažėjo po 1,2 proc.
kiekvienais metais. 2019 m. iš viso Kauno mieste per metus viešasis transportas pervežė 78 mln.
keleivių, t. y. 272 kelionės vienam gyventojui per metus. Palyginti, sostinėje vienam gyventojui
vidutiniškai tenka 353 kelionės55, uostamiestyje – 25256. 2020 m. dėl karantino rėžimo įsigaliojusių
apribojimų bendras pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 30 proc.
2019 m. pabaigoje UAB „Kauno autobusai“ transporto priemonių parką sudarė 288 keleiviams vežti
naudojami autobusai ir 143 troleibusai. Nuoseklus transporto parko priemonių atnaujinimas leido
smarkiai sumažinti vidutinį transporto priemonių amžių. Vien 2019 m. UAB „Kauno autobusai“
įsigijo 77 naujus troleibusus (tai sudaro pusę visų Kauno naudojamų troleibusų skaičiaus), 25 naujus
autobusus ir 30 naujų mažos talpos autobusų. Vidutinis viso transporto parko priemonių amžius 2019
m. pabaigoje siekė 9,24 metų, tai yra aukščiau Kauno DJMP išsikelto tikslo, kad iki 2030 m. vidutinis
viešojo transporto priemonių amžius siektų ne daugiau kaip 10 metų.
145 pav. Viešojo transporto keleivių skaičius ir bendras
gyventojų viešojo transporto paslaugų kokybės
vertinimo rodiklis, 2015–2020 m.

146 pav. Vidutinis Kauno viešojo transporto parko
priemonių amžius, metai, 2016–2019 m.

Šaltinis: UAB „Kauno autobusai“

UAB „Kauno autobusai“ duomenimis, Kauno viešojo transporto parkas yra visiškai pritaikytas
specialiuosius poreikius turintiems asmenims (SPTŽ): 100 proc. transporto priemonių yra
žemagrindės, veikia garsinių pranešimų sistema, turi specialiai įrengtą vietą asmenims, keliaujantiems

55
56

Autoriaus skaičiavimai pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenis.
Autoriaus skaičiavimai pagal VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ duomenis.
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vežimėliuose, ir integruotas įvažiavimo rampas. Susisiekimo sistemos pritaikymas SPTŽ yra vienas
iš esminių tikslingo darnaus judumo plano įgyvendinimo principų.
Vienas iš papildomų rodiklių, nusakančių viešojo transporto sistemos kokybės lygį, yra viešojo
transporto pasiekiamumas. Reglamentuose numatyta, kad „norminiu“ viešojo transporto tinklo tankiu
laikoma toks teritorijų planavimas, kai 500 m spinduliu (apie 5 min. pėsčiomis) pasiekiama bent viena
viešojo transporto stotelė57. Kauno DJMP duomenimis, 89 proc. kauniečių gyvena teritorijose, kuriose
yra bent viena stotelė tokiu atstumu. Toks rodiklio įvertis tenkina reikalavimą, kad viešojo transporto
aptarnavimo teritorija dideliuose miestuose turėtų būti ne mažesnė nei 80 proc. užstatytos miesto
teritorijos.
Pagal UAB „Kauno autobusai“ atliktą viešosios nuomonės tyrimą, 2016–2019 m. laikotarpiu buvo
stebimas bendras gyventojų pasitenkinimo Kauno viešojo transporto paslaugų kokybe rodiklis. Miesto
gyventojai viešojo transporto sistemą vertina vidutiniškai ir labiau teigiamai, o pats rodiklis
nesmarkiai kyla į viršų. Geriausiai vertinama viešojo transporto priemonių švara (7,8 balų),
prasčiausiai – vairuotojų kultūra (7,1 balų).
Neigiamas transporto poveikis aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis58, transporto
sektorius šalies mastu sudaro 51 proc. visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)59
kiekį. Be to, transporto priemonės į atmosferą išmeta kitus oro kokybę bloginančius teršalus, kaip
anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, kietosios daleles (dulkės, suodžiai) ir kiti.
147 pav. Vidutinė metinė azoto dioksido (NO2) koncentracija (Cvid), µg/m3, 2015–2020 m.60

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Motorinis transportas (ypač dyzeliniai automobiliai) daro pačią didžiausią neigiamą įtaką aplinkos oro
kokybei, be to, tai yra pagrindinis mieste azoto dioksido (NO2) teršalų šaltinis. Lietuvos Respublikos

57

LR aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-110 „Dėl urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų
patvirtinimo“,
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/03d583b0b2a511e486d695b7d843f736?jfwid=3d5v2ieqj.
58
„Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Lietuvoje 2018 m. ir tendencijos 1990-2018 m.“
https://klimatas.gamta.lt/files/Tendencijos_1990-2018.pdf
59
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos – anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O),
hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3);
60
Iki 2018 m. oro kokybė Kauno miesto savivaldybėje buvo matuojama ir Dainavos stotyje. Aplinkos apsaugos agentūra Kauno
miestui yra priskyrusi ir Noreikiškių aplinkos oro kokybės matavimo stotį, tačiau ji įrengta Kauno rajono savivaldybės ribose, dėl to
šios stoties duomenys neįtraukti į šį grafiką.
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teisės aktuose61 nustatyta, kad vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija neturėtų viršyti 40 µg/m3
ribinės žymos. 2015–2020 m. laikotarpiu nė vienas Lietuvos didmiestis neviršijo metinės
koncentracijos ribos, tačiau Kaune oro tarša buvo pati žemiausia. Analizuojant kasmetinius taršos
rodiklius, fiksuojamas orą teršiančių medžiagų kiekio ore nepastovumas.
Vertinant kitų pagrindinių atmosferos orą teršiančių medžiagų išskiriamus kiekius, Kauno mieste oro
kokybė yra gera, t. y ribinės oro užterštumo vertės neviršijamos. Aplinkos apsaugos agentūros
duomenimis, 2020 metais:
► anglies monoksido (CO) koncentracija Kauno mieste neviršijo nustatytos ribinės vertės (10
mg/m3, matuojant 8 valandų vidurkį). Maksimali teršalų koncentracijos ore pasiekta vertė
siekė 1,6 mg/m3 62. Palyginti, Vilniuje maksimali užfiksuota tarša siekė 0,9–1,4 mg/m3,
Klaipėdoje – 1,7–2,2 mg/m3;
► vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija Kauno miesto teritorijoje siekė 17–23 µg/m3
(ribinė vertė – 40 µg/m3). Ribinė paros vertė (50 µg/m3) buvo viršyta 14 kartų (per metus
ribinę vertę galima viršyti iki 35 kartų). Palyginti, Vilniuje vidutinė metinė kietųjų dalelių
koncentracija siekė 13–27 µg/m3 (ribinė paros vertė viršyta 6–16 kartų), Klaipėdoje – 18–20
µg/m3 (ribinė paros vertė viršyta 5–7 kartus);
► sieros dioksido (SO2) maksimali vidutinė paros koncentracija buvo 6,8 µg/m3 (ribinė vertė –
125 µg/m3). Palyginti, Vilniuje maksimalus užterštumo lygis siekė 15 µg/m3, Klaipėdoje – 6,7
µg/m3;
► ozono (O3) koncentracija nustatytą 8 valandų ribinę vertę63 (120 µg/m3) Kaune nebuvo viršyta
nė karto – maksimali periodinė ozono tarša siekė 112 µg/m3. Palyginti, Vilniuje ribinė
užterštumo vertė buvo viršyta 2 kartus, Klaipėdoje – nė karto.
Siekiant mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, Kauno miesto savivaldybė įgyvendina
Aplinkos oro kokybės valdymo programoje numatytas priemones. 2015–2019 m. laikotarpiu Kaune
skatinamas darnesnių transporto priemonių naudojimas (elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas,
dviračių takų tiesimas), intelektinių eismo valdymų sistemų diegimas, ekologiškų viešojo transporto
priemonių įsigijimas, „Park&Ride“ aikštelių įrengimas, druskuoto vandens laistymas žvyruotose
gatvėse, siekiant sumažinti dulkėtumą, ir kitos priemonės.
Lengvųjų ir sunkiasvorių transporto priemonių srautai yra vieni didžiausių triukšmo taršos sukėlėjų.
Palyginti su kitais Lietuvos didmiesčiais, situacija Kaune yra sąlyginai geresnė: pagal 2017 m. atlikto
triukšmo strateginio kartografavimo duomenis64, Kauno mieste 13 proc. (apie 35 tūkst.) gyventojų
gyveno teritorijose, kuriose triukšmo sklaida viršija visos paros ribinę vertę (65 dB65), kai Vilniuje ir
Klaipėdoje šis rodiklis siekia atitinkamai 21 ir 38 proc.
61

LR aplinkos apsaugos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu
normų patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076.
62
Petrašiūnų aplinkos oro kokybės matavimo stoties duomenys.
63
2018–2020 m. laikotarpiu.
64
„Triukšmo strateginio kartografavimo 2017 metais rezultatai Lietuvoje“.
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/informacija-apie-triuksma/triuksmo-strateginiskartografavimas/triuksmo-strateginio-kartografavimo-2017-metais-rezultatai-lietuvoje.
65
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas.
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Siekiant kompensuoti automobilizacijos padarinius, Kauno miesto savivaldybė parengė Kauno miesto
triukšmo prevencijos veiksmų planą 2019–2023 m., kuriame numatyti 58 įgyvendinti ar projektuojami
gatvių ir kelių dangos atnaujinimo projektai. Be to, 2016–2020 m. laikotarpiu Kaune, miesto
savivaldybės teritorijoje, buvo įrengta 6,8 km triukšmą mažinančių sienelių66 ir įstatymiškai
suformuota 14 tyliųjų gamtos zonų67. Šiuo metu vykdomas pietrytinio aplinkkelio projektas,
nukreipsiantis intensyvų automobilių srautų nuo gyvenamųjų rajonų, įvardijamas kaip vienas
svarbiausių triukšmo prevencijos priemonių Kauno mieste68. Tačiau tyrimų trūkumas neleidžia
kiekybiškai įvertinti Kauno miesto savivaldybės pastangų mažinti triukšmo taršą.
148 pav. Kelių transporto visos paros keliamo triukšmo lygis (Ldvn), gyventojų skaičiaus dalis, proc., 2017 m.

Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija

Eismo saugumas. Auganti miesto apkrova automobiliais sietina ir su kitu neigiamu padariniu – eismo
įvykiais ir jų pasekmėmis. Nuo 2014 m. eismo saugumo situacija Kauno mieste keitėsi netolygiai.
Vertinant įskaitinių eismo įvykių69 statistiką, 2014–2017 m. fiksuotas vidutiniškai 4,2 proc. metinis
augimas. 2018–2019 m. įskaitinių eismo įvykių rodiklis sumažėjo, bet turimi duomenys neleidžia
daryti prielaidos, kad įskaitinių eismo įvykių mažėjimas nurodo gerėjančią eismo saugumo tendenciją
– 2019 m. rodiklio vertė viršija 2014 m. įskaitinių eismo įvykių lygį. Sužeistų asmenų statistikoje
matomos identiškos tendencijos.
Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius analizuotu laikotarpiu svyravo Kauno mieste ir 2019 m. siekė 3,8
šimtui tūkstančių gyventojų (17 proc. mažesnis įvertis nei 2014 m.). Kauno rodiklis gerokai viršija
valstybinės eismo saugumo programos „Vizija – Nulis“ numatytą strateginį tikslą, kad 2030 m.
milijonui gyventojų tektų ne daugiau kaip 25 žuvusieji (dabartinė Kauno miesto savivaldybės vertė –
38,6 žuvusiųjų milijonui gyventojų).
Palyginti su Vilniumi ir Klaipėda, Kaune eismo saugumo situacija pati blogiausia. 2019 m. įskaitinių
eismo įvykių skaičius šimtui tūkst. gyventojų Vilniuje siekė 120,1 (15 proc. geresnis rodiklis nei
66

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos.
Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos,
kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo. „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas“:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.244674/BWfLBIZROI
68
Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 m.
69
Įvykiai, kurių metu žuvo ir/ar buvo sužalotas žmogus.
67
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Kaune), o Klaipėdoje – 114,9 (19 proc. geresnis rodiklis nei Kaune). Pagal sužeistųjų statistiką,
tendencijos irgi neigiamos: sužeistų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų Vilniuje siekė 128 (20 proc.
geresnis rodiklis nei Kaune), o Klaipėdoje – 132,5 (17 proc. geresnis rodiklis nei Kaune). Žuvusių
asmenų kontekste, Kaune situacija panaši kaip ir kituose didmiesčiuose: 2019 m. žuvusių asmenių
skaičius 100 tūkst. gyventojų sostinėje siekė 3,9, uostamiestyje – 3,4.
149 pav. Kauno miesto eismo saugumo statistika 100 tūkst. gyventojų, 2014–2019 m.

Šaltinis: Autorių skaičiavimai pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenis

Miesto pasiekiamumas ir logistika. Žinant, kad Kaunas įsikūręs pačiame šalies viduryje, miestas
patogiai ir lengvai pasiekiamas visomis transporto rūšimis ar keliavimo būdais ir yra gerai integruotas
ne tik į bendrą Lietuvos susisiekimo sistemą, bet ir į tarptautinį transporto koridorių tinklą.
Kaune kertasi transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) jungčių keliai. Savivaldybę kerta trys
europinės reikšmės automagistralės: E67 (A1/A5) – „Via Baltica“ Panevėžys-Kaunas-Varšuva, E85
(A1) – Klaipėda-Kaunas-Vilnius ir E262 (A6) – Kaunas-Daugpilis. Tai vieni svarbiausių transporto
koridorių Baltijos valstybėse, nes jais eina svarbiausi tarptautiniai tranzitiniai ir logistiniai srautai.
Kauno regione yra ne tik reikšmingiausi automobilių koridoriai, bet ir svarbiausias šalyje geležinkelių
mazgas. Mieste susikerta I koridoriaus („Rail Baltica“) atšakos Ryga–Varšuva ir Vilnius–Klaipėda,
IXB (Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda) geležinkelio koridorius (violetiniu atspalvio koridorius
150 paveiksle) ir IXD atšaka nuo Kaišiadorių per Kauną iki valstybės sienos su Rusijos Federacija
(geltono atspalvio koridorius 150 paveiksle).
Europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ trasos įgyvendinimas yra vienas svarbiausių susisiekimo
projektų Kauno miestui, kuris leis efektyviai įsijungti į ES transporto tinklą, didinti krovinių vežimo
geležinkeliais galimybes ir pagerinti keleivių susisiekimą su kaimyninėmis valstybėmis. Be to, „Rail
Baltica“ suteiks naujų galimybių Kauno LEZ įsikūrusioms (ir ateityje įsikursiančioms) įmonėms,
kadangi geležinkelio jungtis sumažins žaliavų atgabenimo, prekių išvežimo ir kitas logistines
sąnaudas. Numatoma projekto įgyvendinimo data – 2026 m.
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150 pav. Europos transporto koridoriai ir E
kategorijos keliai Kauno regione

151 pav. Vidaus vandenų keliai Kauno regione

Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija, VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“

Su „Rail Baltic“ projektu susieta ir Kauno intermodalinio terminalo (KIT) plėtra. KIT yra įrengta
perkrovimo tarp skirtingų transporto rūšių, krovinių išdėstymo ir saugojimo įranga. Įgyvendinus
projektą, KIT taps vienu moderniausių ir svarbiausių geležinkelių mazgų ne tik Lietuvoje, bet ir
visame regione. Galimybė geležinkeliais gabenti puspriekabes sumažins krovinių gabenimą ilgais
atstumais ir prisėdės prie krovininio transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. 2020 m.
pabaigoje buvo baigti geležinkelio mazgo modernizacijos darbai Kaunas–Palemonas, Jiesia–Kaunas,
Jiesia–Rokai ruožuose, o 2021 m. bus pradėta paskutinio ruožo Rokai–Palemonas rekonstrukcija.
Vidaus vandenų keliai. TEN-T koridoriui taip pat priklauso tarptautinės reikšmės vidaus vandenų
kelias E-41 Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda. Kaune kroviniams krauti naudojamas VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“ priklausantis Kauno žiemos uostas. Kauno DJMP duomenimis, Nemuno upe
pervežama apie 50 tūkst. tonų krovinių per metus, o dar 25 tūkst. keleivių pervežami pramoginiais
maršrutais. Dėl žemo upės gylio Nemunas nėra tinkamiausias nuolatiniai laivybai, todėl bandymai
modernizuoti vidaus vandenų kelią 2015–2020 m. laikotarpiu buvo vystomi lėtai70.
2020 m. pabaigoje VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ pasirašė finansavimo sutartį dėl E-41 vidaus
vandens kelio modernizavimo projekto, kurio metu iki 2023 m. bus rekonstruoti ir įrengti 500 tinkamą
vandens gylį užtikrinantys pylimai (bunos)71, kurie visus metus sudarys palankias sąlygas laivybai.
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą krovinių vežimo vandens transportu paklausa pasieks 300 tūkst.
tonų per metus.
70

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena 2018–2019 m.
„Europos Sąjungos investicijos – laivybai Nemunu tarp Kauno ir Kuršių marių gerinti“.
https://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/europos-sajungos-investicijos-laivybai-nemunu-tarp-kauno-ir-kursiu-mariu-gerinti
71
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2015 m. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje baigta statyti Marvelės krovinių prieplauka, tačiau dėl
nepakankamo upės ilgio ir nesėkmingo koncesijos proceso72, prieplauka įveiklinama lėtai. Pirmoji
krovininė barža Marvelės uoste prisišvartavo tik 2019 m.
Oro susisiekimas. Planuojant „Rail Baltica“ projekto eigą ir vystant Kauno laisvąją ekonominę zoną,
toliau plečiamas ir Kauno tarptautinis oro uostas (KNO), kuriame ne tik aptarnaujami keleiviai, bet ir
vystomas krovinių gabenimas, plečiama oro linijų bazių ir orlaivių aptarnavimo infrastruktūra. VĮ
„Lietuvos oro uostai“ duomenimis, 2015–2020 m. laikotarpiu aptarnautų krovinių skaičius KNO
išaugo nuo 0,5 iki 5,4 tūkst. t. per metus73.
Kauno oro uosto pakilimo ir nusileidimo takas yra ilgiausias Lietuvoje (3250 m) ir turi 16 km2 plotą,
tai leidžia KNO plėsti aviacijos techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos (MRO) sektoriaus
paslaugas. Šiuo projektu siekiama pritraukti 10–50 mln. Eur užsienio kapitalo investicijų ir sukurti
daugiau negu 400 aukštos kvalifikacijos darbo vietų Kauno regione74.
152 pav. Kauno oro uosto aptarnautų keleivių skaičius ir skrydžių kryptys, 2011–2020 m.

Šaltinis: Lietuvos oro uostai, Civilinės aviacijos administracija75

2011–2019 m. keleivių srautas KNO augo, bet netolygiai. Su keliais nukrypimais, susidariusiais dėl
laikino „Ryanair“ skrydžių perkėlimo į Vilnių76, metinis keleivių skaičius šiuo laikotarpiu kasmet
vidutiniškai augo apie 3 proc. Keleivių skaičiaus rekordas 2017 m. buvo pasiektas dalinai dėl Vilniaus
oro uoste vykusios pakilimo ir nusileidimo tako rekonstrukcijos, dėl kurios visas keleivių srautas buvo
perkeltas į Kauną. Krypčių kiekis tolygiai augo ir 2019 m. pasiekė 28 skirtingas skrydžių kryptis.

72

„Krovininė Marvelės prieplauka nedomina verslininkų“. https://www.delfi.lt/verslas/transportas/krovinine-marveles-prieplaukanedomina-verslininku.d?id=73529484
73
2020 m. metinis aptarnautų krovinių skaičius KNO išsaugo 69 proc. (nuo 3,2 tūkst. t.) dėl pandemijos metu išaugusio poreikio
gabenti medicinines priemones.
74
VĮ Lietuvos oro uostų 2020 m. 6 mėn. tarpinė veiklos ataskaita.
75
2018 m. gruodžio 31 d. biudžetinė įstaiga Civilinės aviacijos administracija buvo reorganizuota jungimo būdu, prijungiant ją prie
BĮ „Lietuvos transporto saugos administracija“.
76
Skrydžių perkėlimas 2012 metais:
https://www.delfi.lt/verslas/transportas/ryanair-skrydzius-is-kauno-kelia-i-vilniu.d?id=59193285
Skrydžių perkėlimas 2015 metais: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/2821/ryanair-perkelia-skrydzius-is-kauno-i-vilniu
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2020 m. matyti, kad smarkiai sumažėjo bendras keleivių ir krypčių skaičius – tai tiesioginė globalios
pandemijos pasekmė. Nepaisant to, 2020 m. buvo pradėtas ruošti keleivių terminalo plėtros projektas,
kurio pabaigoje (2022 m.) siekiama, kad Kauno oro uostas aptarnautų iki 2 mln. keleivių per metus77.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
MIESTO APKROVA IR NEIGIAMO POVEIKIO MAŽINIMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Parengtas Kauno darnaus judumo miesto • Aukštas automobilizacijos lygis. Rytinio ir
planas
vakarinio piko metu mieste dominuoja
automobiliai
• Išaugusi viešojo transporto kokybė, būklė ir
patogumas
• Gyventojų kėlimasis į priemiesčius didina
bendrą eismo intensyvumą ir kelių apkrovą
• Aukštas viešojo transporto sistemos
pasiekiamumo lygis
• Mažas parkavimo rinkliavų zonų plotas
• Tikslingai išplėtotas dviračių takų tinklas
• Miesto ir rajono gyventojų judumo duomenų
ir transporto modelio neturėjimas
• Neviršijamos oro taršos ribos
•
Eismo dalyvių kultūros trūkumas ir
• Nedidelė dalis gyventojų, gyvenančių didelio
nepakankamas
darnaus
judumo
triukšmo taršos zonose
populiarinimo
visuomenėje
lygis
• Įdiegtos išmaniosios eismo valdymo
• Nepakankamas
viešojo
transporto
sistemos
intensyvumas
• Dėl netinkamo gatvių planavimo, mažo
intensyvumo siauros gyvenamųjų teritorijų
gatvės naudojamos tranzitiniam automobilių
judėjimui, todėl didėja šių teritorijų oro ir
triukšmo tarša
• Nėra galimybės važiuoti viešuoju transportu
su šunimis, todėl dalis gyventojų priversti
rinktis kelionę automobiliu
• Žemas susisiekimo infrastruktūros saugumo
lygis
• Neišnaudotos
eismo
organizavimo
priemonių galimybės
• Didelė gyvensenos stiliaus priklausomybė
nuo lengvojo automobilio
• Mažas gerai sutvarkytų, saugių ir prižiūrėtų
pėsčiųjų takų tinklas
• Judumo infrastruktūros turto valdymo
duomenų bazės, atitinkamų išteklių ir
procesų šiam turtui valdyti trūkumas
• Nekilnojamojo turto vystymo projektai
pirmiausia
orientuoti
į
susisiekimą
lengvaisiais
automobiliais.
Dažnai
pasiekiamumas pėsčiomis, dviračiu ar
viešuoju
transportu
nevertinamas
/
77

https://www.kaunas-airport.lt/lt/naujienos/erdvesnis-kauno-oro-uostas-jau-greitai-ruosiamas-pletros-projektas
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neprojektuojamas arba laikomas antrinės
svarbos
• Ilgalaikio planavimo ir finansavimo judumo
infrastruktūros vystymui ir priežiūrai stoka,
taip pat ilgalaikių finansavimo galimybių
neišnaudojimas
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Didėjantis Europos Sąjungos dėmesys ir • COVID-19 pandemijos nulemtas mažesnis
nacionalinio
lygmens
finansavimo
naudojimasis viešuoju transportu
prioretizavimas darnaus judumo plėtrai
• Sumažėjusios pajamos gali apsunkinti
• Plėtojamos sąlygos patogiau naudoti
darnaus judumo projektų finansavimo
elektromobilius
galimybes
• Atsinaujinantis viešasis transportas gali • Judumo įpročių ir eismo intensyvumo tyrimų
prisidėti prie didėjančio jo patrauklumo
trūkumas
• Bemotorio transporto populiarumo didėjimas • Priemiesčių drieka, didelė vidinė migracija į
Kauno rajoną pareikalaus daugiau išlaidų
• Kaunas – kompaktiškas miestas, visi
judumo infrastruktūrai ir didins bendrą
pagrindiniai traukos centrai galėtų būti
paslaugų kainą miestui
pasiekiami dviračiu per 20 min.
• Ateityje mažėjantis lengvųjų automobilių • Didelė vidinė migracija į Kauno rajoną kelia
kliūtis sklandžiai pereiti prie darnesnio
parkas sumažins kelių ir stovėjimo aikštelių
transporto – rajonai, kuriuose geriausiai
poreikį ir atneš papildomų pajamų miesto
išvystytas viešojo transporto tinklas, mažėja,
viešajam transportui
o tie, kuriuose pasiūla prasčiausia, auga
• Priemiestinio transporto kokybės augimas ir
integracija į vieningą miesto viešojo • Netolygus viešojo transporto keleivių
skaičius – rizika, kad dėl mažėjančios
transporto sistemą leis mažinti kelių
viešojo transporto paklausos mažės ir
infrastruktūros apkrovimą ir poreikį
viešojo transporto pasiūla
• Saugaus eismo zonų plėtra, kartu ribojant
leistiną automobilių greitį iki 30 km/val. ir • Didėsiantys automobilių išlaikymo kaštai
didins gyventojų spaudimą miestui teikti
prioritetą teikiant pėstiesiems skatins
daugiau viešojo transporto paslaugų
trumpas keliones pėsčiomis ir didins miesto
(važiuoti dažniau, teikti paslaugas ilgiau,
saugumą bei patrauklumą
važiuoti didesnės talpos autobusais)
• Pėsčiųjų tiltų per upes, patogių ir saugių
•
Ambicingi nacionaliniai tikslai turės būti
laiptų miesto šlaituose plėtra skatintų
įgyvendinti daugiausia vietos savivaldos
keliones pėsčiomis
ištekliais, nes įsipareigotas pasiekti CO₂
• Prioritetinių viešojo transporto juostų plėtra
emisijų sumažinimas ir jam siekti būtinos ES
didintų viešojo transporto patrauklumą,
ir nacionalinės priemonės reikš drastiškai
mažintų biudžetinio finansavimo poreikį ir
didėjančius automobilių turėjimo kaštus, jų
oro bei triukšmo taršą, taip pat CO₂ emisijas
naudojimo mažėjimą ir alternatyvių būdu
susisiekimui užtikrinti paklausą. Jos pasiūlą
ir finansavimą turės užtikrinti savivalda
• Lėtas
įprastų
automobilių
keitimo
elektromobiliais tempas nulemtas lėta
reikalingos
infrastruktūros
plėtra
ir
gyventojų perkamąja galia
MIESTO PASIEKIAMUMAS IR SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
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STIPRYBĖS
• Patogi savivaldybės geografinė padėtis.
Išvystyta kelių, geležinkelio, oro transporto
sistema ir susisiekimas su Lietuvos ir
Europos miestais
• Tankus pagrindinių gatvių tinklas gerai
sujungia pagrindinius miesto centrus
• Kauno oro uostas užtikrina tarptautinio oro
susisiekimo galimybę
• Miestas pasiekiamas vidaus vandenų keliais,
gilinamas pagrindinis vidaus vandenų kelias
– Klaipėda–Kaunas
• Per Kauno miesto teritoriją teka dvi
didžiausios Lietuvos upės. Per artimiausius
dvejus metus Nemunas Kauno miesto
teritorijoje bus tinkamas laivybai

GALIMYBĖS
• Įgyvendinus „Rail Baltica“ europinę vėžę,
miestas įgis konkurencingą keleivinį
susisiekimą su trimis pagrindiniais regiono
miestais ir naujas galimybes logistikos
sektoriaus plėtrai
• Miestas svarbių tarptautinių transporto
koridorių sankirtoje – galima manyti, kad
didės Kauno, kaip susisiekimo ir logistikos
centro, daugiarūšio transporto mazgo
reikšmė
• Nacionalinio lygmens investicijos į vidaus
vandens kelių infrastruktūrą gali padidinti
aptarnaujamų krovinių kiekį
• Oro uosto konkurencingumą bei patrauklumą
didintų patogus ir geras susisiekimas su
miesto centru ir pagrindiniais šalies miestais

SILPNYBĖS
• Prasta gatvių būklė, palyginti su kitomis
didžiųjų miestų savivaldybėmis
• Didelis eismo įvykių skaičius, dideli sužeistų
ir žuvusių kelių eismo įvykiuose asmenų
skaičiai
• Nepakankamas Kauno miesto ir rajono
viešojo transporto sistemų integracijos lygis
• Dviračių takų infrastruktūros neatitikimas
miestiečių poreikiams ir augančiai paklausai
• Prasta pėsčiųjų takų infrastruktūros kokybė
daugiabučių mikrorajonuose ir senuosiuose
rajonuose
• Nėra gatvių infrastruktūros kokybės
standarto
• Ilgalaikių finansavimo priemonių planavimo
kompetencijų darnaus judumo plėtrai
trūkumas
• Nepakankamas jungčių skaičius užtikrinant
patogų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą
• Pėsčiųjų ir susisiekimo infrastruktūra dar
visiškai nepritaikyta SPTŽ poreikiams
• Nėra vieningos Kauno miesto ir Kauno
rajono viešojo transporto sistemos
• Nėra priemiestinio / tarpmiestinio viešojo
transporto terminalų
• Jungtys per tiltus nepatraukios judėti
pėstiesiems bei dviratininkams (siauri
praėjimai, didelė oro tarša)
GRĖSMĖS
• Po pandemijos lėtai atsigaunantys skrydžiai
• Didelė dalis naujos miesto plėtros orientuota
į automobilių naudotojus, todėl didėja
atotrūkis tarp galimybių pasiekti darbo vietas
automobiliu,
viešuoju
transportu
ir
bemotoriu transportu
• Tolesnė nevaldoma priemiesčio drieka ir su
tuo susijęs didėjantis finansavimo poreikis
viešojo transporto paslaugoms
• Dabartiniai gatvių įrengimo standartai /
reglamentas neleidžia įgyvendinti modernius
gatvės reorganizavimo sprendinius, tokius
kaip gatvių humanizavimą
• Nėra aiškaus įsipareigojimo ir politinio
įsipareigojimo, kam teikiamas pirmumas:
žmogui – pėsčiajam, važiuojančiam
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• Bendros ir glaudžiai integruotos Kauno
regiono keleivinio susisiekimo sistemos
sukūrimas

dviračiu, viešuoju transportu ar vykstančiam
automobiliu ir pertvarkant nekilnojamo turto
projektus ir transporto infrastruktūrą
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1.8. ŽALIASIS KURSAS
Atliekų tvarkymas. Augant gyventojų skaičiui Kauno mieste, kartu didėja ir susidarančių
komunalinių atliekų kiekis. Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) duomenimis, 2015–2019 m.
laikotarpiu šis rodiklis išaugo 14 proc. ir 2019 m. pasiekė 139 tūkst. t. Palyginti su kitais didžiaisiais
Lietuvos miestais, Kaune 2019 m. susidarė 0,5 karto mažiau komunalinių atliekų nei Vilniuje ir 2,1
karto daugiau nei Klaipėdoje. Komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui Kauno miesto
savivaldybėje 2015–2019 m. laikotarpiu, išaugo 27 proc. ir 2019 m. pasiekė 518 kg/asm. Vilniuje
rodiklis augo 19 proc. ir pasiekė 400 kg/asm., Klaipėdoje rodiklis beveik nepakito, jo reikšmė 2019
m. buvo lygi 456 kg/asm.
153 pav. Komunalinių atliekų susidarymas, tūkst. t

154 pav. Komunalinių atliekų
gyventojui, kg., 2014–2018 m.

kiekis

vienam

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Susidariusios komunalinės atliekos tvarkomos trejopai – jos perdirbamos / panaudojamos, deginamos
arba pašalinamos sąvartyne. Pagal AAA, 2015–2019 m. laikotarpiu Kauno mieste sąvartyne šalinamų
komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 41 proc., Vilniuje – 66 proc., Klaipėdoje – 60 proc. 2019 m.
Kauno sąvartynuose pašalinta 59,5 tūkst. t, arba 43 proc., komunalinių atliekų.
155 pav. Komunalinių atliekų tvarkymas Kauno
mieste, tūkst. t.

156 pav. Pašalintų sąvartyne ir perdirbtų atliekų dalis
Kauno mieste, proc.

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra
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Perdirbtų ar kitaip panaudotų komunalinių atliekų apimtys Kauno mieste nuo 2015 m. išaugo daugiau
kaip 2,9 karto. 2019 m. buvo perdirbta ar kitaip panaudota 65 tūkst. t (47 proc.) komunalinių atliekų,
Vilniuje – 140 tūkst. t (54 proc.), Klaipėdoje – 19 tūkst. t (29 proc.) komunalinių atliekų.
Remiantis AAA, biologiškai skaidžių atliekų dalis tarp komunalinių atliekų Kauno mieste 2019 m.
siekė 57 proc., Vilniuje – 55 proc., Klaipėdoje – 30 proc. (Lietuvos vidurkis – 50 proc.). 2016–2019
m. laikotarpiu šis rodiklis Kauno miesto savivaldybėje sumažėjo 0,6 p. p., Vilniuje – 8,0 p. p.,
Klaipėdoje – 10,1 p. p.
AAA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms
surinkti, skaičius palaipsniui mažėjo visuose trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2019 m.
Kaune buvo 834 antrinių žaliavų konteinerių aikštelės. Valstybiniame atliekų tvarkymo plane
(VATP)78 nurodyta, kad 600 gyventojų turi tekti viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė. Pagal šį
reikalavimą, 2019 m. Kauno mieste konteinerinių aikštelių netrūko.
2019 m. Kauno miesto savivaldybėje buvo 834 antrinių žaliavų konteineriai popieriui, 875 – stiklui,
204 – tekstilei. VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ duomenimis, Kauno mieste vienkartinės
pakuotės buvo surenkamos 174 taromatuose ir 185 vienkartinių pakuočių rankinio surinkimo vietose.
2020 m. Kauno mieste buvo surinkta 3198,2 t vienkartinių pakuočių atliekų, 63,5 proc. daugiau nei
2016 m.
2019 m. 100 proc. Kauno miesto gyventojų ir 96,78 proc. ūkio subjektų naudojosi atliekų tvarkymo
paslaugomis. Vidutiniškai šalyje – atitinkamai 99,4 proc. ir 97,59 proc., Vilniuje – atitinkamai 99
proc. ir 97,27 proc., Klaipėdoje abu šie rodikliai siekė 100 proc.
157 pav. Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, skaičius | 158 pav. Gyventojų skaičius, kuriems
tenka viena antrinių žaliavų konteinerių aikštelė 2019 m., vnt. | 159 pav. Gyventojai ir ūkio subjektai,
besinaudojantys atliekų tvarkymo paslaugomis 2019 m., proc.

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

78

LR vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a7c3ca0cfa811e39b2ab5bbcc4f49fb
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Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (Kauno RATC) duomenimis, 2020 m. Kauno mieste veikė 8
didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės, 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.
Aplinkos oro tarša. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2019 m. Kauno mieste veikė 40 taršių
įmonių, kurios sudarė 6,3 proc. visų šalies orą iš stacionarių šaltinių teršiančių įmonių. Taršių įmonių
skaičius buvo didžiausias tarp analizuojamų savivaldybių.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, į aplinkos orą išmestų teršalų iš stacionarių
taršos šaltinių kiekis šalyje palaipsniui mažėja. Kauno miesto savivaldybėje 2015–2019 m. periodu
šis rodiklis sumažėjo 11 proc. ir 2019 m. siekė 4,6 tūkst. t. Vilniuje ir Klaipėdoje šis rodiklis
analizuojamu laikotarpiu augo: Vilniuje – 9 proc. (2019 m. – 3,4 tūkst. t), Klaipėdoje – 1 proc. (2019
m. – 2,9 tūkst. t). Reikia atkreipti dėmesį, kad 2019 m., palyginti su 2018 m., rodiklių reikšmės visuose
didžiuosiuose miestuose pradėjo mažėti pirmą kartą po kelerių metų augimo.
160 pav. Taršių įmonių skaičius 2019 m.

161 pav. Į aplinkos orą išmestų teršalų iš stacionarių
taršos šaltinių kiekis 2015–2019 m., tūkst. t

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra

Taip pat miesto oro kokybę nusako parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė
vertė. LR teisės aktuose79 nustatyta, kad KD10 paros ribinė vertė negali būti viršyta daugiau kaip 35
paras per kalendorinius metus. Rodiklis Kauno miesto savivaldybėje matuojamas Petrašiūnuose.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Kauno mieste, Petrašiūnuose,
rodiklio reikšmė viršijo nustatytą ribinę normą 5 paromis.

162 pav. Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė 2015–2019 m.
79

LR aplinkos apsaugos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu
normų patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Anglies monoksido koncentraciją daugiausia lemia namų ūkiai (stacionarus kuro deginimas). Namų
ūkių sektorius apima kurą deginančių įrenginių, kurių šiluminė galia dažniausiai yra <50 kV, veiklą.
Maži deginimo įrenginiai dažniausiai skirti individualiems namams šildyti / maistui ruošti. Namų ūkių
katilinės ir krosnys yra pagrindinis šaltinis, išmetantis į aplinką CO. Kaune, taip pat kaip Vilniuje ir
Klaipėdoje, anglies monoksido didžiausia 8 val. periodo koncentracija 2016–2020 m. nebuvo viršijusi
leistinos 10 mg/m3 ribos.
163 pav. Anglies monoksido (CO) kiekis (didžiausia 8 val. periodo koncentracija), 2016–2020 m., mg/m3

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Vienas iš kelių transporto taršos rodiklių yra azoto oksidas. Kelių transportas lemia apie 58 proc. azoto
oksidų kiekio, patenkančio į aplinkos orą. Todėl didžiausios NO2 koncentracijos susidaro miestuose,
kur eismo intensyvumas didžiausias. Noreikiškėse Kauno rajone ir Žirmūnuose Vilniuje didžiausia 8
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val. periodo koncentracija 2020 m. buvo viršijusi leistiną 200 µg/m3 ribą, tačiau vidutinė NO2 reikšmė
2016–2020 m. nebuvo viršyta.
164 pav. Vidutinis azoto dioksido (NO2) kiekis, 2016–
2020 m., µg/m3

165 pav. Maksimalus azoto dioksido (NO2) kiekis,
2016–2020 m., µg/m3

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Pasaulinė sveikatos organizacija žmonių sveikatos apsaugai rekomenduoja taikyti griežtesnius, nei
šiuo metu Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje galiojantys oro kokybės standartus (gaires). Tikėtina,
kad šios koncentracijos vertinimo normos taps privalomos tiek ES, tiek Lietuvoje.
Siekiant gerinti miesto oro kokybę, Kauno miesto savivaldybė diegia intelektines eismo valdymo
sistemas, plėtoja intelektualių informacinių sistemų diegimą viešojo ir motorinio transporto srautų
valdymo ir automobilių statymo srityse, diegia darnaus judumo priemones, atnaujina miesto viešąjį
transportą, atlieka miesto viešosios infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir rekonstrukcijos
darbus, vykdo visuomenės švietėjišką veiklą aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo klausimais.
Žiedinė ekonomika. Pagrindinis Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos tikslas – užtikrinti,
kad 2050 m. gyventume gerai, kiek leidžia planetos ištekliai. Todėl norint neutralizuoti poveikį
klimatui ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, siekiama pereiti prie mažai anglies dioksido
išskiriančios ir veiksmingai išteklius naudojančios ekonomikos.
2020 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė Žiedinės ekonomikos veiksmų planą80, kuris yra viena
iš pagrindinių Europos žaliojo kurso – ES perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui gairių –
priemonių.

166 pav. Žiedinės ekonomikos principai

167 pav. Žiedinės ekonomikos
priemonių tikslai

veiksmų

plano

80

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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Šaltinis: ES aplinkos politika, žiedinė ekonomika, Europos parlamento sprendimai

Žiedinė ekonomika siekia kuo ilgiau išlaikyti produktų ir medžiagų vertę, išmesti kuo mažiau atliekų
ir naudoti kuo mažiau išteklių, o produktui atgyvenus, išteklius išlaikyti ekonomikos cikle, kad jie dar
ne kartą būtų naudojami naujai vertei sukurti. Naujajame veiksmų plane skelbiamos iniciatyvos,
susijusios su visu gaminių gyvavimo ciklu – nuo projektavimo ir gamybos iki vartojimo, taisymo,
pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir išteklių grąžinimo į ekonomiką.
Pasaulyje žiedinė ekonomika nėra nauja tema, tačiau Lietuvoje kol kas matomos tik pavienės
iniciatyvos, šiuo metu galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose nėra aiškių nuorodų į
perėjimą į žiedinę ekonomiką. Tačiau pokyčiai galimi tik sutelkus suinteresuotas šalis, visuomenę,
savivaldą ir nacionalines valdžios institucijas.
Siekdamas išnaudoti tokias galimybes ir naujų verslo modelių atsiradimą, 2020 m. Kaunas pradėjo
įgyvendinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektą,
kurio metu siekiama suburti tvaria žiedine ekonomika besivadovaujančių gamintojų bendruomenę,
skatinti žiedinės ekonomikos principais veikiančių bendruomenių veiklą ir naujų bendruomenių
atsiradimą. Skatinant atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą, Kauno miesto savivaldybėje
vykdomos šios miesto teritorijos bendrajame plane numatytos priemonės:
168 pav. Žiedinės ekonomikos priemonės Kauno mieste

Šaltinis: Sudaryta autorių

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. direktyvoje81 nustatytas atliekų pakartotinio
panaudojimo ir perdirbimo taisykles, ES valstybės narės iki 2030 m. turės perdirbti 60,0 proc.
81

Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva (ES) 2018/851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=EN
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surenkamų komunalinių atliekų. 2019 m. buvo perdirbta ar kitaip panaudota 72 tūkst. t (52 proc.)
komunalinių atliekų.
Įgyvendinant žiedinės ekonomikos tikslus, prisideda ir Kauno RATC, kuris, siekiant mažinti
vartojimą ir išmetamų atliekų kiekį, gyventojams siūlo keistis daiktais. Didelių gabaritų ir pavojingų
atliekų priėmimo aikštelėse operatoriai, įvertinę priimtų atliekų (baldų, buitinės technikos, žaislų)
būklę, juos sandėliuoja atskirai, o gyventojai atvykę į aikštelę gali nemokamai juos pasiimti.
Žalioji infrastruktūra: bioįvairovė ir klimato kaita. Miestams augant ir plėtojantis, labai svarbu
didinti ir miestų žaliosios infrastruktūros plotus, gerinti jų kokybę ir pasiekiamumą. Želdynai Lietuvos
urbanizuotose teritorijose yra fragmentuoti, jiems nekeliami kokybės reikalavimai, neatsižvelgiama į
jų potencialą teikti platesnį spektrą ekosisteminių paslaugų, tarp jų ir prisidėti švalninant klimato
kaitos poveikį. Miestų žalioji infrastruktūra – tai natūralių, pusiau natūralių ir žaliųjų erdvių tinklas,
teikiantis ekosistemos funkcijas, kuriomis grindžiama žmonių gerovė ir gyvenimo kokybė. Žalioji
infrastruktūra gali teikti įvairių funkcijų ir naudos toje pačioje erdvinėje zonoje. Tokios funkcijos gali
būti aplinkos (pvz., biologinės įvairovės išsaugojimo arba prisitaikymo prie klimato kaitos), socialinės
(pvz., vandens šalinimo arba žaliųjų erdvių) ir ekonominės (pvz., darbo vietų kūrimo ir nekilnojamojo
turto kainų didinimo). Žalioji infrastruktūra yra įtvirtinta ES ES biologinės įvairovės strategijoje iki
2030 m., tačiau ji nėra tik biologinės įvairovės išsaugojimo priemonė.
Remiantis Kauno miesto savivaldybės duomenimis, Kauno mieste nustatytos vietinės reikšmės
gamtinio karkaso teritorijos. Gamtiniam karkasui priskiriamos natūralios ir pusiau natūralios
teritorijos, o nustatytos gamtinio karkaso teritorijos gali realiai atlikti didesnio ar mažesnio lygmens
ekologinio kompensavimo funkcijas. Gamtiniam karkasui priskiriami miškai, ekstensyviai lankyti
naudojami želdynai, neurbanizuojamos teritorijos, esančios saugomose teritorijose, intensyviai
lankyti naudojami želdynai (išskyrus miesto aikštes), valstybinis vandenų fondas. Taip pat gamtiniam
karkasui priskiriami statesni nei 15º šlaitai, o Kauno miesto šlaitai pasižymi sudėtingomis
inžinerinėmis ir geologinėmis sąlygomis. Bendrajame plane buvo siūlyta, kad prieš pradedant statybos
darbus, turi būti atliktas sklypų geologinis įvertinimas, nustatant šlaitų stabilumą. Taip pat stebėsenos
ataskaitose įvardyta, kad nevykdoma šlaitų būklės ir urbanizacijos įtakos šlaitams stebėsena, kelianti
didelę riziką nepastebėti galimų sisteminės nepriežiūros problemų galinčio daryti neigiamą poveikį
saugomoms miesto dalims.
169 pav. Saugomos gamtinės teritorijos, ha

Šaltinis: Sudaryta autorių

Draustiniai ir valstybiniai parkai Kauno miesto savivaldybės teritorijoje sudaro apie 2 proc. Kauno
miesto savivaldybės ploto, buveinių apsaugai svarbios teritorijos Kauno miesto savivaldybėje sudaro
apie 8,5 proc. ploto, iš kurių didžiausios Kauno marių ir Neries upės. Paukščių apsaugai svarbios
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Kauno marios, kurių saugoma teritorija sudaro 5 proc. Kauno miesto savivaldybės ploto. Taip pat
Kauno miesto savivaldybėje yra 8 gamtos paveldo objektai. Kauno miesto savivaldybės planuose yra
parengti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai
procesai, nuošliaužos ir kt.) esamos būklės analizę ir parengti apsaugos priemonių ir tvarkymo gaires,
kurios prisidėtų prie gamtinio karkaso išsaugojimo.
Kauno miškai priklauso dviem grupėms: ekosistemų apsaugos miškai, esantys saugomose teritorijose,
ir rekreaciniai miškai, kuriems priklauso visi likę miško plotai. Dalis šių vadinamųjų rekreacinių
miškų auga stačiuose šlaituose ir nėra tinkami rekreacinėms funkcijoms atlikti, todėl rekreacinė
infrastruktūra plėtojama pirmiausia didžiuosiuose miesto rekreaciniuose miškuose (Kleboniškio,
Lampėdžių, Pažaislio, Panemunės miškų parkai), kurie atlieka rekreacinių miesto želdynų funkcijas.
Remiantis Kauno miesto savivaldybės duomenimis, intensyviai lankomi želdynai (užima apie 5 ha
plotą, skaičiuojant esamus ir siūlomus želdynus). Tokių želdynų vienam gyventojui tenka apie 17 m2.
Želdynų funkcijas atlieka ir miesto rekreaciniai miškai. Kartu paėmus želdynus ir rekreacinius miškus,
vienam gyventojui tenka apie 48 m2 žaliųjų plotų, atliekančių arba galinčių atlikti realias rekreacinių
želdynų funkcijas. Tokie žalieji plotai sudaro 12 proc. miesto teritorijos.
170 pav. Želdynai Kauno mieste

Šaltinis: Sudaryta autorių

Apsauginiai želdynai sudaro 135 ha – tai ekstensyviai lankomi miesto želdynai ir žoline augalija
apaugę plotai, skirti apsaugoti gamtinius elementus nuo intensyvios ūkinės veiklos, taip pat
gyvenamąją aplinką nuo įvairių taršos šaltinių. Sumedėjusia augalija padengti miesto plotai užima
apie 32 proc. teritorijos. Priklausomieji želdynai užima apie 17 proc. Kauno miesto teritorijų.
Vidutinis miesto teritorijų apželdinimo intensyvumas yra apie 30 proc. Kauno mieste siekiama, kad
didžiausias pasiekiamumo spindulys nuo kvartalo gyventojo iki želdyno būtų 300 m, o vienam
gyventojui tektų ne mažiau kaip 25 m2 rekreacinių želdynų ploto.

Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
STIPRYBĖS

APLINKOS APSAUGA
SILPNYBĖS
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• Išaugusi

• Didelė biologiškai skaidžių atliekų dalis

•
•

• Didelis taršių įmonių skaičius
• Didelis kietojo kuro ir senos šildymo įrangos

•
•

•

•
•
•
•

•
•

miesto gyventojų ekologinė
savimonė
Sumažėjusi tarša iš stacionarių taršos šaltinių
Tankus antrinių žaliavų konteinerių aikštelių
tinklas
Išaugęs surenkamų vienkartinių pakuočių
atliekų kiekis
Veikiantys taisymo, tvarkymo, remonto,
naudotų daiktų ir žaliavų pirkimo /
pardavimo verslai
Išvystyta dviračių takų infrastruktūra mažina
motorinių transporto priemonių sukeliamą
taršą
Miesto struktūra ir lokacija tinkama žiedinės
ekonomikos infrastruktūrai kurti ir jos plėtrai
Didelis intelektinis potencialas Kauno
universitetuose ir tyrimų centruose
Sumažėjusi tarša dėl plėtojamo centralizuoto
šilumos tiekimo ir vėsinimo tinklo
Buitinių nuotekų ir geriamojo vandens
aglomeracijos didėjimas ir paviršinių
nuotekų
(lietaus
vandens)
valymo
infrastruktūros gerinimas mieste
Žaliųjų plotų (parkų, miškų) plėtra
priemiesčiuose
Centralizuotos šilumos bei vėsinimo tiekimo
plėtra

GALIMYBĖS
• Lietuva
sparčiai tobulėja ekologinių
inovacijų srityje
• Galimybė didinti transporto priemonių,
varomų elektra arba kombinuotais varikliais,
skaičių
• ES formuojama politika skatina žiedinę
ekonomiką ir mažina aplinkos taršą
• ES miestų aplinkos politika skatina
novatorišką požiūrį į miestų viešąjį
transportą ir judumą, darnią statybą,
energijos vartojimo efektyvumą ir biologinės
įvairovės išsaugojimą

komunalinių atliekų sudėtyje

naudojimo mastas individualiems namams
šildyti
• Pirminių išteklių naudojimo mažinimą
skatinančių veiksmų trūkumas
• Žymaus atliekų srauto nukreipimas į
deginimo įrenginius, taip prarandant
medžiagų vertę
• Atliekų rūšiavimo infrastruktūros, skirtos
juridiniams asmenims, trūkumas
• Atliekų rūšiavimo infrastruktūros trūkumas
miesto įstaigose (mokyklos, darželiai,
gydymo ar kultūros įstaigos)
• Eismo spūsčių susidarymas dėl darbo vietų
koncentracijos centrinėje miesto dalyje
• Antrinių žaliavų, automobilių atliekų
tvarkymo aikštelių ir panašių atliekų
kaupimo vietų buvimas miesto teritorijoje,
kurie gali lemti gaisrus ir didesnę oro taršą
• Trūksta žiedinės ekonomikos ir žaliojo kurso
temų integracijos visose miesto valdymo
srityse
• Edukacijos trūkumas
• Modalinis
pasiskirstymas,
kuriame
dominuoja automobiliai
• Aplinkos oro užterštumas
• Žiedinė ekonomika matoma tik kaip atliekų
tvarkymo priemonė, ne kaip nauja galimybė
verslo ir ekonomikos plėtrai
• Nepakankamai
sparčiai
vykdoma
„Kvartalinė“ renovacija
GRĖSMĖS
• Augantis vartojimas ir automobilizacija
• Tarši šilumos energijos gamyba namų ūkyje
• Astravo atominė elektrinė dėl potencialios
radiologinės taršos gali sutrikdyti ekologinę
pusiausvyrą
• Daugėjant ekstremalių klimato reiškinių, bus
būtina taikyti didelių išlaidų reikalaujančias
apsaugos priemones
• Dėl
klimato
kaitos
kyla
grėsmė
kraštovaizdžio stabilumui, ekosistemų
funkcijoms ir biologinei įvairovei
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• Didėjantis ES finansavimas Europos žaliojo •
•

•

•
•

kurso tikslams įgyvendinti
Nacionaliniu lygmeniu vykdoma darnaus •
vystymosi politika, grindžiama aplinkos
apsaugos principais
Tinkama geografinė padėtis pritraukti ir •
optimizuoti kelių regionų atliekų tvarkymo
įrenginius
•
Mieste yra daug potencialo kurti žiedinės
ekonomikos principais paremtas darbo vietas
Atsinaujinančių
energetikos
išteklių
panaudojimo plėtra

Savivaldos funkcijų ribotumas įgyvendinant
ES politikos priemones
Dėl dalies atliekų srauto nukreipimo deginti
potencialių medžiagų perdirbimo ir
atgavimo būdų ir pajėgumų neišnaudojimas
Vartotojų sąmoningumo ir švietimo
trūkumas vykdant modernizavimo procesus
Po pandeminė tendencija mažiau naudotis
viešuoju transportu ir kita viešąja
infrastruktūra
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02 SUMANUS MIESTO VALDYMAS, VIEŠOSIOS PASLAUGOS
2.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
ADMINISTRACIJOS VEIKLA

IR

KAUNO

MIESTO

SAVIVALDYBĖS

Savivaldybės funkcijos. Savivaldybė – arčiausiai gyventojų veikianti valdžios institucija, kuri,
kasdien įgyvendindama priskirtas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir
savarankiškąsias funkcijas, vietos gyventojams teikia viešąsias paslaugas. Savivaldybių funkcijos
pagal veiklos pobūdį skirstomos į:
► vietos valdžios;
► viešojo administravimo;
► viešųjų paslaugų teikimo82.
Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba ir meras,
įgyvendindami įstatymuose nustatytus įgaliojimus.
Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, meras,
savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų
vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia
viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje.
Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti
viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.
Kauno savivaldybės atstovaujamoji institucija yra Taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas, o vykdomoji institucija – administracijos direktorius, turintis
viešojo administravimo teises ir pareigas. Šios Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos
teisės įgyvendinimą.
Taryba. Kauno miesto savivaldybės tarybą sudaro įstatymų nustatyta tvarka ketveriems metams
demokratiškai išrinktų Savivaldybės bendruomenės atstovai – 40 savivaldybės tarybos narių (41 –
įskaitant merą). 2019–2023 m. kadencijoje moterys sudaro 37,5 proc., vyrai – 62,5 proc. Tarybos
narių.
Kauno miesto savivaldybėje sudaryti 8 Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetai:
►
►
►
►
►
►
►
►
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Darnios plėtros ir investicijų komitetas;
Ekonomikos ir finansų komitetas;
Kontrolės komitetas;
Miesto ūkio ir paslaugų komitetas;
Sporto, turizmo ir paslaugų komitetas;
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas;
Švietimo ir kultūros komitetas;
Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
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Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Nuo
2015 m. Lietuvoje savivaldybių merai renkami tiesiogiai. Meras nustato ir sudaro savivaldybės
tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia
savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir
komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo,
protokolus, turi sprendžiamąjį balsą, kai dėl sprendimo tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai,
atstovauja savivaldybei įvairiais klausimais.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės
turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – viešas juridinis asmuo, kurį sudaro devynios
valstybės tarnautojų pareigybės: savivaldybės kontrolierius, 3 savivaldybės kontrolieriaus patarėjai, 3
vyresnieji patarėjai, 2 vyriausieji patarėjai ir 4 vyriausieji specialistai.
Kauno miesto savivaldybės administracijos (KMSA) organizacinė struktūra. Savivaldybės
administracija savo paskirtį gali užtikrinti per efektyviai veikiančius struktūrinius padalinius, kuriems
aiškiai nustatytos funkcijos, apibrėžti sprendimų priėmimo, atskaitomybės, kontrolės mechanizmai.
Savivaldybės administracijos struktūra turi būti nustatyta taip, kad būtų efektyviausiai tenkinami
bendruomenės narių viešieji poreikiai, užtikrintas viešųjų paslaugų teikimas, atsižvelgiant į finansines
savivaldybės galimybes, žmoniškųjų išteklių situaciją. Kauno miesto savivaldybės administracija
vadovaujasi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl
didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus
ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ ir jo pakeitimais patvirtinta
KMSA struktūra.
171 pav. Kauno miesto savivaldybės administracijos organizacinė struktūra nuo 2020 m. sausio 10 d.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

K
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Nuo 2020 m. sausio 10 d. Tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-501 „Dėl Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno
miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės
administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ Savivaldybės administraciją sudaro 30
administracijos struktūrinių padalinių (skyrių). Pertvarkius organizacinę struktūrą, palyginti su 2015
m., administracijos struktūrinių padalinių skaičius sumažėjo 9 skyriais.
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl Administracijos padalinių skaičiaus ir nustato didžiausią
leistiną pareigybių skaičių. KMSA struktūra ir didžiausias leistinas pareigybių skaičius peržiūrimas
kas dvejus metus. Kauno miesto savivaldybės administracija bent kartą per metus peržiūri ir priima
sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus.
Savivaldybės organizacinės struktūros pokyčius lemia teisės aktų pasikeitimai, funkcijų
dubliavimasis, funkcijų perskirstymas, nauji prioritetai, pokyčių siekis, pastangos mažinti
formalumus. Naujiems poskyriams atsirasti užtenka Savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimo.
Žmogiškieji ištekliai. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. Nr. T-491 sprendimu
„Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio
leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto
savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytas didžiausias leistinas
Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius siekia 644 pareigybes
(2015 m. – 630). 2021 m. kovo 31 d. užimtų pareigybių skaičius siekė 591.
2015–2021 m. laikotarpiu Kauno miesto gyventojų skaičius mažėjo 3 proc., administracijos
darbuotojų užimtų pareigybių skaičius – 23 proc. Kauno miesto savivaldybės administracijos
santykinis dydis mažėja – užimtų pareigybių skaičius traukiasi greičiau nei gyventojų.
172 pav. Kauno miesto gyventojų skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos užimtų pareigybių
skaičiaus kitimo dinamika (kiekvienų metų kovo 31 d. duomenimis), asm.

Šaltiniai: Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos statistikos departamentas
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2021 m. Kauno mieste 1000 gyventojų tenkantis savivaldybės administravimo subjektų83 užimtų
pareigybių skaičius siekė 2,08, Vilniuje – 1,63, Klaipėdoje – 2,78. 2016–2021 m. laikotarpiu
savivaldybių administravimo subjektų užimtų pareigybių skaičius Kauno mieste mažėjo 23 proc.,
Vilniuje – 22 proc., Klaipėdoje – 12 proc.
Žvelgiant į tą patį rodiklį iš savivaldybės gyventojo pusės, matyti, kad 2021 m. Vilniuje vienam
savivaldybės administravimo subjekto darbuotojui teko 615,26 gyventojai, Kaune – 481,34,
Klaipėdoje – 359,58. 2016–2021 m. laikotarpiu vienam savivaldybės administravimo subjekto
darbuotojui tenkantis gyventojų skaičius Kauno mieste augo 29 proc., Vilniuje – 28 proc., Klaipėdoje
– 14 proc.
173 pav. Savivaldybių administravimo subjektų
užimtų pareigybių skaičius, tenkantis 1000 gyv., 2016–
2021 m.

174 pav. Aptarnautų gyventojų skaičius, tenkantis
vienam savivaldybių administravimo subjekto
darbuotojui, asm., 2016–2021 m.

Šaltiniai: Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos statistikos departamentas

Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. kovo 31 d. Kauno miesto savivaldybėje dirbo 608
darbuotojai. Nuo 2015 m. darbuotojų skaičius mažėjo 25 proc. Moterys sudarė 76 proc., vyrai – 24
proc. visų darbuotojų. 2015–2021 m. laikotarpiu moterų skaičius mažėjo 22 proc., vyrų – 38 proc.
2015–2020 m. laikotarpiu darbuotojų kaita buvo neigiama visais metais, išskyrus 2019 m., kai daugiau
darbuotojų buvo priimta, nei atleista.

83

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybės administravimo subjektai – savivaldybės institucijos ir įstaigos, kiti
subjektai, turintys teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų
įgyvendinimą.
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175 pav. Darbuotojų skaičius*
savivaldybės administracijoje, asm.

Kauno

miesto

176 pav. Darbuotojų priėmimo ir atleidimo
koeficientai Kauno miesto savivaldybėje, proc.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
*kiekvienų metų kovo 31 d. duomenimis

Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) duomenimis, 2020 m. Kauno miesto savivaldybės
administracijos darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis siekė 2065,12 Eur, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijoje – 2307,3 Eur, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje – 1798,4
Eur. Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių
pasikeitimo įtaką, 2020 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybės
administracijoje, palyginti su 2019 m., padidėjo84 6 proc. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijoje – 13 proc., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje – 7 proc.
177 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Vilnius, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybių
administracijose, 2017–2020 m., Eur

178 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
privačiame, viešajame sektoriuose ir Kauno miesto
savivaldybės administracijoje, 2019 m., Eur

Šaltiniai: SODRA, Lietuvos statistikos departamentas

84

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo
užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio
indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
šalies viešajame sektoriuje siekė 1370 Eur, privačiame sektoriuje – 1264,5 Eur. Tuo pačiu laikotarpiu
Kauno miesto savivaldybės administracijos vidutinis bruto darbo užmokestis buvo daugiau kaip 1,4
kartus didesnis nei viešajame sektoriuje ir 1,5 didesnis nei privačiame sektoriuje.
Siekiant gerinti miesto valdymo ir teikiamų paslaugų kokybę, svarbus aspektas yra Kauno miesto
savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijų stiprinimas.
179 pav. Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvavusių mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo
kursuose, stažuotėse, skaičius (asmenys) ir suma išleista kvalifikacijos kėlimui, Eur

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
išlaidų suma siekė 8383 Eur (2015 m. – 33 649 Eur). Palyginti su 2015 m., kvalifikacijos kėlimo
išlaidų suma sumažėjo 75 proc. Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbto karantino, buvo pristabdytos
tam tikros veiklos, daugelis planuotų mokymų neįvyko arba jų buvo atsisakyta. Reaguojant į
susidariusią situaciją šalyje, mokymams buvo pasirinkta savišvietos forma.
Miesto pajamos ir išlaidos. 2015–2020 m. laikotarpiu nuosekliai augo Kauno miesto savivaldybės
surenkamos pajamos, tai leido Savivaldybei kryptingai didinti disponuojamą miesto biudžetą85, kuris
per visą laikotarpį išsaugo 55 proc. nuo 285 iki 441 mln. eurų (arba vidutiniškai 9,1 proc. per metus)86.
Pajamų šuolis 2020 m. biudžete (19 proc. prieaugis) įvyko dėl suintensyvėjusius fiskalinės politikos
atsako masto šalies lygmeniu COVID-19 pandemijos akivaizdoje. Su ekonomikos skatinimo ir
koronoviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo susijusių dotacijų skaičius 2020 metais siekė 28
mln. eurų.
Didžiausią dalį miesto pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis (GPM), kurio augimas gerokai
prisidėjo prie spartaus biudžeto didėjimo. Nuo 2015 m. bendros GPM surenkamos pajamos išsaugo

85

Šios ataskaitos kontekste, Kauno miesto savivaldybės biudžeto įvertinimui yra naudojami einamųjų metų gale patikslinti
savivaldybės biudžetai.
86
Biudžeto pajamos ir išlaidos šiame kontekste yra lyginamos neatsižvelgiant į infliaciją.
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41 proc., daugiausia dėl sparčiai didėjusių miestiečių pajamų, kai vieno asmens per metus sumokamo
GPM indėlis 2015–2020 m. laikotarpiu išaugo nuo 421 iki 617 eurų.
180 pav. Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamos pagal tipą, mln. Eur, 2015–2021 m. m.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija
* 2021 m. atskaitos taškui naudojamas metų pradžioje (vasario 23 d.) patvirtintas biudžetas.
** Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, pajamos iš baudų ir konfiskacijos ir kitos neišvardytos
pajamos
*** Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos ir biudžeto lėšų likutis

Antras didžiausias pajamų šaltinis yra savivaldybės biudžetui skiriamos dotacijos ir subsidijos. Jas
sudaro valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos fondų lėšos ir kitos programinės lėšos. Žvelgiant
į patikslintą 2020 m. Kauno miesto savivaldybės biudžetą, didžiausią dalį dotacijų (48,8 proc.) sudarė
lėšos ugdymo reikmėms finansuoti. Toliau sekė valstybinės lėšos ekonomikos skatinimo priemonėms
pandemijos metu (apie 17 proc.), Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
(11,8 proc.).
Žvelgiant į Kauno miesto savivaldybės asignavimus pagal Kauno miesto savivaldybės strateginiame
plėtros plane iki 2022 m. nustatytas prioritetines sritis, didžiausia biudžeto asignavimų dalis atitenka
Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programai (nuo 68 iki 79 proc. viso biudžeto išlaidų
2017–2021 m. laikotarpiu), o mažiausia – Ekonominės raidos skatinimo programai – tarp 4 ir 5 proc.
viso biudžeto išlaidų tuo pačiu laikotarpiu.
Augančios pajamos leido didinti ir išlaidas įvairioms miesto infrastruktūros ir gyventojų gerovės
gerinimo sritims. 2015–2020 m. laikotarpiu Kauno miesto savivaldybės biudžeto išlaidos išaugo 48,7
proc. (arba vidutiniškai 8,3 proc. per metus) – nuo 273 iki 406 mln. Eur. Didžiausią dalį išlaidų sudaro
švietimas: vidutiniškai nuo 40 iki 50 proc. visų biudžeto išlaidų. Toliau seka ekonomika (nuo 10 iki
20 proc.)87 ir socialinė apsauga (nuo 10 iki 15 proc.).

87

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikatorių, į „ekonomikos“ skirsnį
įtraukiami su kelių transporto infrastruktūra ir su atsinaujinančių energijos išteklių infrastruktūra susiję projektai, todėl ekonomikos
sričiai skiriama biudžeto išlaidų dalis yra didesnė nei procentinė Ekonominės raidos skatinimo programos lėšų dalis.
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181 pav. Kauno miesto savivaldybės biudžeto išlaidos pagal sritį, mln. Eur, 2015–2020 m.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija

Tuo pačiu laikotarpiu Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos augo beveik kiekvienai sričiai pagal
funkcinę klasifikaciją (išskyrus bendrąsias valstybės paslaugas). Proporcingai greičiau augo išlaidos
poilsio, kultūros ir religijos, sveikatos apsaugos srityse – atitinkamai, 384 ir 316 proc. prieaugis. Dėl
to pirmajai iš minėtų sričių tenkančios išlaidos išaugo nuo 4 iki 13 proc. viso miesto biudžeto.
Miesto skola. 2014–2020 m. laikotarpiu ekonomikos augimas ir efektyvesnė Savivaldybės ir jos
prižiūrimų įmonių veikla leido tolygiai mažinti Kauno miesto skolą ir jos naštą miesto gyventojams.
Per šį laikotarpį Kauno miesto savivaldybė 38 mln. Eur, arba 27 proc., sumažino savo finansinius
įsipareigojimus ir tai leido 23 proc. sumažinti vienam gyventojui tenkančią skolą.
182 pav. Kauno miesto bendra skola ir skola, tenkanti vienam gyventojui, 2014–2020 m. m.

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos duomenis
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Investiciniai projektai. Kauno miesto savivaldybė pasitelkia įvairius finansinius šaltinius siekdama
sutraukti reikiamas investicijas plėtros ir pokyčių projektams Kauno mieste. 2021 m. pradžioje Kauno
miesto savivaldybėje buvo vykdomi 45 investiciniai projektai, intensyviausiais metais savivaldybė
administruoja 85–10088 projektų vienu metu. Prieš keletą metų buvo atliktas kompetencijų
konsolidavimas perkeliant investicinių projektų planavimą ir koordinavimą bei paraiškų ir pasiūlymų
rengimo atsakomybę iš individualių skyrių į Investicijų ir projektų skyrių. Ne ES projektus,
priklausomai nuo projekto paskirties, įgyvendina Savivaldybės administracijos skyriai.
Savivaldybėje nėra vieningos projektų valdymo sistemos, todėl valdant projektus kyla tam tikrų
iššūkių, susijusių su komunikacija tarp skyrių, tarp skirtingų kompetencijų darbuotojų, procesai
neveikia pagal tvarkos aprašą, nėra apibrėžta aiškių darbuotojų atsakomybės ribų, neapibrėžti bendri
projektų valdymo rodikliai.
Pagal finansavimo šaltinius didžiausią dalį projektinių lėšų sudaro Europos regioninės plėtros fondo
priemonės, kuriomis finansuojami kelių bei transporto infrastruktūros, socialinės infrastruktūros
projektai.
Kiti finansavimo šaltiniai – Lietuvos valstybinių institucijų konkursinės lėšos, Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) ir „Horizon 2020“ programinės lėšos. Papildomai nuolat
ieškoma finansavimo galimybių per Sporto rėmimo fondo, Kultūros paveldo fondo ar kitas
konkursines finansavimo priemones.
Projektų planavimas Kauno miesto savivaldybėje atliekamas atsižvelgiant į šių priemonių prioritetines
sritis ir Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programoje išsikeltus tikslus ir uždavinius,
kuriame kaip tikslinės teritorijos išskirtos Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijos. Į jas buvo koncentruotai
kreipiamos investicijos, regeneruojant visus šių mikrorajonų infrastruktūros aspektus ir darant
pastebimą poveikį jų ir miesto bendrai funkcionavimui ir patrauklumui. Be šių integruotų teritorijų
vystymo projektų, kiti stambūs infrastruktūros projektai prioretizuojami pagal miesto poreikius Kauno
miesto Tarybos sprendimu. Kai kurie didžiausios apimties projektai turėtų būti baigti įgyvendinti iki
2023 m.
Miestui svarbūs infrastruktūriniai bei investiciniai projektai įgyvendinami ir regioniniu mastu,
dažniausiai bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe. Pastaraisiais metais aukštas prioritetas
teiktas viešojo transporto integracijai siekiant užtikrinti geresnį kaimo vietovių ir miesto susisiekimą,
taip pat sukurti patogesnes jungtis su Kauno LEZ teritorija. Siekiant formuoti ir užtikrinti sklandžią
transporto sistemą, dar reikia iki galo išspręsti maršrutų kofinansavimo ir integruotos vieno bilietų
sistemos įgyvendinimo klausimus.
VšĮ „Kaunas IN“ duomenimis, 2014–2020 m. Kauno mieste buvo planuojama įgyvendinti daugiau
nei 70 visuomeninės paskirties projektų. Bendra investicija šiems projektams – daugiau nei 170 mln.
Eur. Daugiausia lėšų buvo numatyta skirti šiems projektams:
► muziejų rekonstrukcijai;
► teatrams ir bibliotekoms atnaujinti;
► infrastruktūrai gerinti;
88

Į šį skaičių įtraukiami tik tie investiciniai projektai, kuriuose Kauno miesto savivaldybė yra pareiškėja arba partnerė. Kauno miesto
savivaldybės biudžetinių įstaigų savarankiškai įgyvendinami projektai nėra įtraukti. Tačiau dėl administracinių kompetencijų trūkumo
Savivaldybė dažnai suteikia pagalbą paraiškas teikti norinčioms Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
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sporto aikštynams ir arenoms statyti ir atnaujinti;
dviračių infrastruktūrai;
švietimo įstaigoms statyti ir atnaujinti;
M. K. Čiurlinio koncertų centrui;
mokslo ir inovacijų sklaidos centrui „Mokslo sala“;
S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijai;
Laisvės alėjos rekonstrukcijai.

Projekto „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“ tikslas – skatinti gyventojus (ypač
vaikus ir jaunimą) domėtis mokslu, tokiu būdu prisidedant prie aktyvesnio bei įvairesnio turimos ir
naujai kuriamos MTEPI infrastruktūros panaudojimo. „Mokslo sala“ taps pirmuoju mokslo
populiarinimo centru Lietuvoje, kuriame moksliniai pasiekimai ir technologinės naujovės bus
pristatomi interaktyviai. Ekspozicijos bus pritaikytos įvairaus amžiaus lankytojams. Centre įsikurs
tyrimų laboratorijos mokiniams, planetariumas ir konferencijų centras. Bendra projekto vertė siekia
apie 32 mln. Eur, iš ES struktūriniai fondų centrui įrengti skirta apie 23 mln. Eur. Planuojama projekto
pabaiga – 2023 m.
Be mokslo ir inovacijų sklaidos centro „Mokslo sala“, Kaune prie Nemuno taip pat vykdomi kiti
stambūs projektai – pradėtas statyti pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą, taip pat Nemuno saloje plėtojamas
vandens sporto centro prie „Žalgirio“ arenos projektas.
M. K. Čiurlionio koncertų centro projektas planuojamas užbaigti 2022 m. Daugiau kaip 11 000 m²
dydžio M. K. Čiurlionio koncertų centre numatytos dvi koncertų salės, kurių didžiojoje tilps apie 1500
žmonių. Taip pat 700 vietų konferencijų centras. Daugiafunkces erdves planuojama naudoti ne tik
aukšto lygio muzikiniams renginiams, bet ir kongresams bei simpoziumams. Tikimasi, kad aplink
pastatą Nemuno pakrantėje numatytos viešosios erdvės ir pakrantės amfiteatras taps traukos objektu
ne vien pasitelkus renginius. Lankytojų patogumui čia suplanuotos požeminės ir antžeminės
automobilių stovėjimo aikštelės.
2020 m. baigta Laisvės alėjos rekonstrukcija. Projekto metu atnaujintas ne tik grindinys, bet ši unikali
erdvė pritaikyta miestiečių ir miesto svečių poreikiams, atnaujintos komunalinės paslaugos, įrengti
dvipusiai dviračių takai ir smulkūs architektūriniai objektai. Darbų vertė siekė 16,4 mln. Eur.
Rekonstruojamas S. Dariaus ir S. Girėno stadionas taps daugiafunkcinio sporto ir laisvalaikio
komplekso Ąžuolyne dalimi. Visą kompleksą taip pat sudarys rekonstruota sporto halė, naujas
lengvosios atletikos maniežas ir atnaujintas Dainų slėnis. Darbus planuojama užbaigti iki 2022 m.
Darbų vertė sieks apie 32 mln. Eur.
Pagrindiniai susisiekimo infrastruktūros investiciniai projektai:
► Kėdainių tilto statyba;
► pietrytinio aplinkkelio statyba;
► Vileišio tilto prietilčių statyba.
Kėdainių tiltas sujungs Vilijampolės ir Marvelės krantus, statybą planuojama pradėti 2021 m.
Svarbiausias pokytis, kurio tikimasi pastačius tiltą – nuo didžiulių automobilių srautų atlaisvinti
Kauno miesto centrą ir senamiestį, taip pat tikimasi, kad pagerėtų Šilainių ir Vilijampolės gyventojų
susisiekimas su kitomis miesto dalimis, atsirastų nauja jungtis pėstiesiems ir dviratininkams.
Planuojama projekto vertė – apie 30 mln. Eur.
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Kauno pietrytinis aplinkkelis – vienas svarbiausių ir didžiausių mieste vystomų infrastruktūros
projektų. 2019 m. baigta Ateities plento rekonstrukcija. Įgyvendinant Pietrytinio Kauno aplinkkelio
projektą, liko užbaigti paskutinį etapą – kelio atkarpos nuo Kauno hidroelektrinės tilto iki Palemono
gatvės rekonstrukciją. Naujasis apvažiavimas įsilies į atnaujintą Ateities plentą. Vystant pietrytinio
aplinkkelio projektą, buvo suremontuoti tiltai per Jiesios tiltą ir Kauno hidroelektrinę, taip pat
Ražiškių viadukas, atnaujintas kelias nuo Garliavos iki hidroelektrinės.
Vileišio tilto prietilčių projektas rengiamas siekiant optimizuoti transporto, važiuojančio P. Vileišio
tiltu į Vilijampolės mikrorajoną, eismą.
Be jau minėtų projektų, įgyvendinami ir kiti susisiekimo su Kauno miestu, kelių infrastruktūros
gerinimo projektai: tęsiama A1 kelio atkarpos Vilnius–Kaunas rekonstrukcija, Taikos pr.
rekonstrukcija, rekonstruojama A5 atkarpa ties Garliava, atnaujintas kelių dangos ženklinimas ties
Akademija, įrengiamos vidutinio greičio matavimo sistemos kelyje 1901, asfaltuotos žvyro dangos
Ramučiuose, įrengta vidutinio greičio matavimo sistema kelyje 140.
2020 m. Kauno mieste įrengta daugiau kaip 100 km dviračių takų, įrengta 12,4 km dviračių takų prie
gatvių. Tai yra 13,7 km mažiau nei 2019 m. Dviračių takų ilgis Kauno mieste siekia 106,4 km. Įrengti
takai prie Taikos pr., Kęstučio g., Tvirtovės al., Nuokalnės g., Eigulių g., Kovo 11-osios g., Pramonės
pr., Gravgrokų g.
2020 m. rekonstruota 61 gatvė ir šaligatviai. 2021 m. pradėta Vilniaus gatvės rekonstrukcija.
Daugiabučių renovacija vykdoma lygiagrečiai su aplinkos infrastruktūros tvarkymu ir aplinkos
želdinimu. 2020 m. suformuoti 35 žemės sklypai, parengti 3 techniniai darbų projektai, atlikti 8 kiemo
tvarkymo darbai. Gerinama pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūra daugiabučių teritorijose.
Nuolat modernizuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, gerinama aplinka: 2020 m. buvo tęsiami
bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimo projektai – „Bendrojo ugdymo mokyklų
(progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“.
Kaune, Romainiuose, 2018 m. atidarytas naujas Veršvų mokyklos pastatas (Romainių g. 28). Kauno
mokyklose ir darželiuose Kauno miesto savivaldybė, vadovaudamasi 2019–2021 m. strateginiu
veiklos planu, renovuoja bendrojo ugdymo įmonių infrastruktūrą.
Ieškoma būdų tenkinti miesto slaugos įstaigų poreikį: buvusioje Kulautuvos tuberkuliozės ligoninėje
Kaunas įkurs slaugos namus: Kauno miesto savivaldybė iš Turto banko perima visą Kulautuvos
ligoninės-sanatorijos kompleksą.
Toliau vykdoma ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra ir vystymas: 2020 m. patvirtinta naujo darželio
Šilainiuose statyba. Taip pat Savivaldybės planuose numatytas darželis Romainiuose, Vijūkų gatvėje.
Per 2020 m. atnaujinti penki darželiai: apšiltinti pastatų fasadai bei stogai, renovuotos vidaus erdvės.
Nuolat atnaujinamos sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos: esamos vaikų žaidimų aikštelės ir sporto
įrenginiai, papildant naujais įrenginiais ir demontuojant bei utilizuojant senus įrenginius. 2020 m.
atnaujinta 190 vaikų žaidimo aikštelių.
Žvelgiant į ateitį, matomas tam tikras neapibrėžtumas dėl finansavimo galimybių ateinančiu
finansavimo laikotarpiu, taip pat ir dėl besikeičiančios nacionalinės plėtros planavimo ir finansavimo
paskirstymo sistemos 2021–2027 m. laikotarpiu, Didžiųjų miestų kompleksinės plėtros priemonės
lėšų suma neturėtų keistis, tačiau konkrečios sąlygos kol kas nežinomos. Taip pat, suteikus daugiau
galių regionų plėtros taryboms, finansuojant strategiškai svarbius projektus, jos turėtų atlikti
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koordinacinį vaidmenį, bet aiškumo dėl šio juridinio asmens pajėgumų ir veiklos principų kol kas dar
trūksta. Laukiama daugiau aiškumo dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
kriterijų, turėtų paaiškėti ir numatomų Žaliojo kurso finansavimo priemonių ir Teisingos pertvarkos
fondo priemonių logika. Visas šių priemonių kompleksas leis toliau siekti subalansuotos miesto
infrastruktūros plėtros, gaivinti ir skatinti miesto ekonomiką, užtikrinti aukštesnės pridėtinės vertės
verslo ir MTEP plėtrą.
Nepaisant finansavimo neapibrėžtumo 2021 m., pabaigus įgyvendinti esamus infrastruktūrinius
projektus, ateities investiciniai projektai gali prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo,
inovacijų, žiedinės ekonomikos plėtros ir socialinių paslaugų stiprinimo. Didelį dėmesį planuojama
skirti Kauno darnaus judumo miesto plano priemonėms įgyvendinti (transporto elektrifikacijai,
viešojo ir bemotorio transporto plėtrai ir t. t.), Aleksoto inovacijų ir pramonės parko (AIPP) plėtrai,
kuriame siekiama pritraukti investuotojų, kursiančių technologiškai pažangius verslus. Ateityje
numatoma sudaryti koncesijos sutartis dėl AIPP ir kitų įrengtų infrastruktūrinių objektų valdymo ir
įveiklinimo privatiems subjektams, taip užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir tęstinumą. Be to, jei
Kaunas bus įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą, daugiau dėmesio bus skiriama
kultūros paveldo įveiklinimo projektams.
Nekilnojamasis turtas. Savivaldybės nekilnojamasis turtas yra viena iš priemonių savivaldybės
funkcijoms atlikti. Pagal LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymą89, valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama
vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
Savivaldybė be gyvenamosios, valdo mokslo, gydymo, sandėliavimo, specialiosios, administracinės,
pagalbinio ūkio, gamybos, pramonės ir kitos paskirties pastatus. Taip pat savivaldybė valdo
susisiekimo komunikacijas – gatves, aikštes ir aikšteles, kitus inžinerinius statinius ir žemės sklypus.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų ir patalpų plotas siekė 1136,86 tūkst. m². Palyginti su 2015 m., Savivaldybės
valdomo turto plotas išaugo 2 proc. 2021 m. vienam gyventojui teko 3,88 m² pastatų ir patalpų ploto.
Palyginti su 2015 m., šis rodiklis augo 4 proc.
Savivaldybės administracijai nepanaudojus savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nereikalingo turto
savo reikmėms, neišnuomojus, neperdavus panaudos pagrindais, jis lieka nenaudojamas. 2021 m.
pradžioje Savivaldybės nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas siekė 63,88 tūkst. m² (5,6 proc. nuo
viso nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų ploto) ir, palyginti su 2015 m., augo 64 proc.
Tačiau Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas, tenkantis 100 Savivaldybės
gyventojų, palyginti su 2017 m., mažėjo 18,4 proc. 2020 m. 100 gyventojų teko 20 m² nenaudojamų
pastatų ir patalpų ploto (2017 m – 24,50 m²).

89

1998 06 12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.57676/sQsUGUPwrp?jfwid=14rb0wnrk0
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183 pav. Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų ir patalpų plotas ir
nenaudojamo nekilnojamojo turto plotas, tūkst. m² ir
nenaudojamojo nekilnojamojo turto dalis nuo viso
nekilnojamojo turto, proc.

184 pav. Kauno miesto savivaldybei priklausančių
pastatų ir patalpų plotas, tenkantis vienam Kauno
miesto gyventojui, m²/gyv.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos duomenimis, 2018 m. pabaigoje daugiausia
nekilnojamojo turto objektų pagal jų paskirtį ir vertę sudarė mokslo ir gyvenamieji statiniai (patalpos).
Mokslo statiniai sudarė 47,77 proc., gyvenamieji pastatai (patalpos) – 14,75 proc. nuo viso
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų ploto.
Kauno miesto savivaldybės strateginiame 2016–2022 m. plėtros plane ir strateginiuose veiklos
planuose yra įtrauktos priemonės, susijusios su nekilnojamojo turto valdymu. Strateginiame 2016–
2022 m. plėtros plane Tvarios ekonominės raidos skatinimo ir konkurencingumo didinimo, Sumanios
ir pilietiškos visuomenės ir Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo prioritetinėse srityse buvo
numatyti atskiri tikslai ir uždaviniai, susiję su nekilnojamojo turto valdymu savivaldybės teritorijoje.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. buvo gauta daugiau kaip 802,5 tūkst. Eur pajamų
už Savivaldybės negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomą (2017 m. – daugiau kaip
594,8 tūkst. Eur). 2017–2020 m. laikotarpiu kasmet buvo surenkama vidutiniškai 1,5 karto daugiau
lėšų už Savivaldybės negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomą, nei numatyta
strateginiuose veiklos planuose.
2020 m. buvo gauta daugiau kaip 3,3 mln. Eur lėšų už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą
aukciono būdu (2018 m. – daugiau kaip 4 mln. Eur.). 2018–2020 m. laikotarpiu kasmet buvo gaunama
vidutiniškai 1,2 kartus daugiau lėšų už Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą aukciono būdu,
nei planuota.
2020 m. Savivaldybės būsto pardavimo pajamos siekė daugiau kaip 887 tūkst. Eur (2018 m. – beveik
1,2 mln. Eur). 2018–2020 m. laikotarpiu Savivaldybės būsto pardavimo pajamos viršijo numatytus
planus vidutiniškai 1,1 karto kasmet.
2020 m. Savivaldybės būsto nuomos skolos sumažėjo 20 proc. 2018 m. šis rodiklis siekė 29 proc.
2018–2020 m. būsto nuomos skolų lygis kasmet mažėjo vidutiniškai 1,4 karto daugiau, nei numatyta
Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose.
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2020 m. susigrąžintų Savivaldybės žinion būstų skaičius siekė 112 (2018 m. – 122). 2018–2020 m.
laikotarpiu Savivaldybė kasmet susigrąžindavo vidutiniškai 1,8 karto daugiau būstų, nei planavo.
2021 m. balandžio 12 d. Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje buvo paskelbti šie
Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto sąrašai:
► Kauno miesto savivaldybės valdomo negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto,
perduoto valdyti ir naudoti patikėjimo teise sąrašas;
► Kauno miesto savivaldybės valdomo negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto,
perduoto naudotojams pagal sutartis sąrašas;
► Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų, naudotojams neperduotų,
negyvenamųjų pastatų ir patalpų sąrašas;
► Kauno miesto savivaldybės būsto fondo sąrašas;
► Kauno miesto savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies,
sąrašas;
► Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas;
► Viešo konkurso būdu nuomojamo nekilnojamojo turto sąrašas.
Savivaldybės administracijoje užtikrinti efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą,
naudojimą, priežiūrą ir disponavimą juo, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (būsto) nuomos
administravimą yra pavesta Nekilnojamojo turto skyriui. Tačiau sprendžiant nekilnojamojo turto
valdymo klausimus, dalyvauja ir kiti administracijos padaliniai, atsakingi už konkrečias savivaldybės
veiklos sritis. Pvz., Švietimo skyrius, teikdamas sprendimus dėl mokyklų tinklo optimizavimo,
įvertina ir patalpų poreikį švietimo veiklai vykdyti, Miesto tvarkymo skyrius atsakingas už inžinerinių
statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo ir visos šios veiklos priežiūros
organizavimą, Bendrųjų reikalų skyrius atsakingas už Savivaldybės administracijos savo reikmėms
naudojamų patalpų priežiūrą ir patalpų remontus ir kt.
Kauno miesto savivaldybė yra įsidiegusi vietinę Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto
informacinę sistemą, kuri leidžia kaupti ir analizuoti informaciją apie turimą nekilnojamąjį turtą, turto
panaudojimą ir turto naudotojus. Tačiau įdiegta informacinė sistema nesuteikia galimybės atlikti
amortizacijos, sąnaudų bei kaštų analizės.
2020 m. kovo 31 d. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės
nekilnojamojo turto (pastatų) ir žemės po pastatais valdymo efektyvumo ir (arba) rezultatyvumo
požiūriu veiklos audito ataskaitoje90 nurodoma, kad Savivaldybės tarybos, įgyvendinančios
savivaldybės nekilnojamojo turto savininko funkcijas, priimti sprendimai dėl šio turto valdymo ne
visada orientuoti į didžiausios naudos visuomenei užtikrinimą:
► nors Taryba yra patvirtinusi strateginius veiklos planus ir strateginį 2016–2022 m. plėtros
planą, kuriuose įtrauktos priemonės, susijusios su nekilnojamojo turto valdymu, tačiau
Savivaldybė nėra pasitvirtinusi vieningos ir aiškios Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo
turto valdymo strategijos – nėra įvertinta, kiek turto reikia savivaldybės funkcijoms atlikti,
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Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų) ir žemės po pastatais valdymo
efektyvumo ir (arba) rezultatyvumo požiūriu veiklos audito ataskaita, http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/04/AP5-1.pdf
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kiek jo galima išnuomoti, plėtoti ar parduoti, nepriimta sisteminių sprendimų dėl mokslo,
gydymo, gyvenamosios, kultūros, sporto ir kitų paskirčių turto tolesnio valdymo;
► Savivaldybėje buvo nekilnojamojo turto valdymo problemų: pvz., ne visi savivaldybės
nekilnojamojo turto objektai buvo apskaityti ar nurašyti Savivaldybės administracijos
buhalterinėje apskaitoje; savivaldybėje buvo turto, kurio reikalingumas savivaldybės
funkcijoms atlikti buvo abejotinas; 2018–2019 m. nebuvo atliekama savivaldybės funkcijos
nenaudojamo nekilnojamojo turto inventorizacija; kai kurie Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektai naudojami kitoms reikmėms, nei nurodyta jų paskirtis; neadministruojami kiekvieno
nenaudojamo nekilnojamojo turto objekto eksploatacijos kaštai, neatliekama nenaudojamo
nekilnojamojo turto išlaidų analizė;
► ne visiems pastatams eksploatuoti suformuoti žemės sklypai;
► naudojama savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo informacinė sistema yra nepakankama
funkcine ir prieinamumo prasme.
Kauno miesto savivaldybė iki 2022 m. planuoja parengti Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo
strategiją. Nekilnojamojo turto valdymo strategija siekiama įvertinti esamą Savivaldybės
nekilnojamojo turto situaciją, nustatyti nekilnojamojo turto valdymo savivaldybės teritorijoje kryptis,
numatyti, kiek ir kokio turto ilgalaikėje perspektyvoje reikės funkcijoms atlikti ir kiek jo, siekiant
didžiausios naudos, pagal numatytus kriterijus bus galima išnuomoti ar parduoti, taip pat planuojama
nustatyti turto valdymo veiklos rodiklius.
Transporto priemonės. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2015–2020 m. laikotarpiu
Savivaldybės turimų tarnybinių automobilių skaičius mažėjo 37 proc. 2020 m. Savivaldybės
administracijos nuosavybėje buvo 31 tarnybinis automobilis. Šimtui užimtų pareigybių teko 5,2
transporto priemonės. Nuo 2015 m. tarnybinių transporto priemonių skaičius, tenkantis 100 užimtų
pareigybių, mažėjo 18 proc.
185 pav. Tarnybinių automobilių skaičius, vnt.

186 pav. Tarnybinių automobilių skaičius, tenkantis
100 užimtų pareigybių, vnt.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Savivaldybės tarnybiniais automobiliais naudojasi ne tik Savivaldybės administracijos darbuotojai,
bet ir seniūnijos. Todėl realus 100 užimtų pareigybių tenkantis transporto priemonių skaičius yra
mažesnis.
E-paslaugos. Pagrindinis elektroninės valdžios tikslas – naudojant skaitmenines technologijas gerinti
viešųjų paslaugų ir informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms, visuomenei, verslo
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subjektams. Vienas iš Kauno miesto savivaldybės 2016–2022 m. strateginio plėtros plano uždavinių
– tobulinti ir plėtoti e. paslaugų spektrą, užtikrinant teisės aktų nustatytų valstybės deleguotų funkcijų
vykdymą, mažinant administracinę naštą.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. 81,5 proc. Kauno apskrities namų ūkių turėjo
asmeninį kompiuterį, 85,2 proc. – interneto prieigą. Palyginti su 2016 m., gyventojų, turinčių asmeninį
kompiuterį, skaičius Kauno apskrityje augo 5 proc., interneto prieigą – 9 proc.
Sparti informacinių technologijų ir interneto naudojimo plėtra didina elektroninėje erdvėje teikiamų
paslaugų poreikį. Plečiantis interneto ir kitų elektroninių paslaugų tinklų, ypač mobiliųjų technologijų,
prieinamumui ir naudojimui, Savivaldybės administracija daugelį paslaugų perkelia į elektroninę
erdvę, užtikrina galimybę verslo procesus perkelti į elektroninę erdvę ir pan.
Kauno miesto savivaldybėje elektroninės paslaugos teikiamos per EPS – Elektroninę paslaugų sistemą
ir per VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą.
Elektroninės paslaugos apima daugelį gyvenimo atvejų: leidimų, licencijų ir pažymų išdavimas,
priėmimas į švietimo įstaigas, gyvenamosios vietos deklaravimas, išmokų ir kompensacijų skyrimas,
paslaugos vaikui, socialinė parama, santuokos registravimas ir nutraukimas, gimimo ir mirties
registravimas, pranešimai ir skundai dėl triukšmo, viešosios tvarkos pažeidimų ir kt.
187 pav. Kauno miesto savivaldybėje teikiamos elektroninės paslaugos

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. EPS buvo aprašyta 214 paslaugų. 2009–2016 m.
laikotarpiu EPS aprašytų paslaugų skaičius augo 77,5 proc. O 2016–2020 m. laikotarpiu EPS aprašytų
paslaugų skaičius mažėjo 12,7 proc.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. per EPS suteiktų paslaugų skaičius siekė 12,6 tūkst.
Nuo 2009 m. suteiktų per EPS paslaugų skaičius išaugo beveik 12 kartų.

188 pav. Elektroninėje paslaugų sistemoje aprašytų
paslaugų kiekis, vnt.

189 pav. Suteiktų per EPS ir per VIISP paslaugų
skaičius, tūkst. vnt.
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Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Reaguojant į vykstančius informacinių technologijų pokyčius, Kauno miesto savivaldybėje vis
daugiau dokumentų, teisės aktų ir sutarčių pasirašoma elektroniniu parašu.
2017–2020 m. laikotarpiu elektroniniu parašu pasirašytų siunčiamų dokumentų skaičius išaugo beveik
249 kartus, teisės aktų – beveik 30 kartų, sutarčių – beveik 39 kartus. 2020 m. elektroniniu parašu
pasirašytas 9451 siunčiamas dokumentas, 5202 teisės aktai, 194 sutartys. Elektroninio parašo
naudojimo augimo tendencijos stebimos ir 2021 m. Vien per pirmą 2021 m. ketvirtį elektroniniu
parašu pasirašyti 4407 siunčiami dokumentai, 1994 teisės aktai, 202 sutartys.
190 pav. Elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų skaičius, vnt.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, 2017–2020 m. laikotarpiu nuotolinių
priemonių naudojimas siekiant gauti savivaldybės teikiamas paslaugas augo: besinaudojančių
elektroninių paslaugų teikimo priemonėmis gyventojų dalis augo 9,6 p. p., elektroniniu paštu – 6,2 p.
p., telefonu – 5,1 p. p. Analizuojamu laikotarpiu gyventojų, fiziškai atvykstančių į savivaldybę
siekiant gauti savivaldybės teikiamas paslaugas dalis mažėjo 11,8 p. p.
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191 pav. Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų
ir asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas, balai

192 pav. Priemonės, kuriomis gyventojai kreipiasi į
Kauno miesto savivaldybę, norėdami gauti
savivaldybės teikiamas paslaugas, proc.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Nors besinaudojančių elektroninėmis paslaugų teikimo priemonėmis gyventojų skaičius auga, tačiau
2020 m. tik 23,6 proc. gyventojų savivaldybės teikiamas paslaugas užsisakė elektroninėmis paslaugų
teikimo priemonėmis, 29,4 proc. – elektroniniu paštu. Beveik 45 proc. gyventojų kreipėsi telefonu, 35
proc. – fiziškai vyko į savivaldybę.
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2.2. GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS
BENDRUOMENIŠKUMAS

Į

VIEŠOJO

VALDYMO

PROCESUS,

Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose pagal intensyvumą gali būti vertinamas trimis
lygiais91:
► Visuomenės informavimas (I lygmuo). Pradinis visuomenės dalyvavimo valdyme būdas, kai
valstybės sektorius viešai skelbia, dalijasi informacija apie savo veiklą, formuojamą politiką,
planuojamus priimti sprendimus, pasiektus rezultatus ir kt., arba pateikia ją piliečiams
paprašius.
► Konsultavimasis su visuomene (II lygmuo). Įvairiais būdais valstybės institucijų ir įstaigų
vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones,
pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.
► Visuomenės įtraukimas į valdymą (III lygmuo). Visuomenės dalyvavimo valdyme būdas,
kai piliečiams suteikiamos galimybės ir reikalingi ištekliai aktyviai paveikti tiek sprendimų
priėmimo, tiek jų įgyvendinimo procesus, dalyvauti kuriant viešąsias paslaugas.
Piliečiai į sprendimų priėmimo procesą gali būti įtraukti per visus viešosios politikos etapus92:
situacijos analizę, naujovių ir pakeitimų inicijavimą, politikos formavimą, sprendimų įgyvendinimą,
rezultatų įvertinimą.
Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme itin svarbus vietos savivaldos lygmeniu. Gyventojų
įtraukimas į savivaldybės sprendimų priėmimo procesus (strateginio plano rengimo, biudžeto
formavimo, taisyklių ar nutarimų projektų rengimo, nustatant gyventojų grupių poreikius, dirbant
projektų atrankos konkursų komisijose, teikiant viešąsias paslaugas) tiesiogiai padeda pačiai
savivaldybei (tarybai ir administracijai) priimti tinkamus sprendimus ir juos įgyvendinti.
Informavimas. Esminė piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose ir valdžios atvirumo
sąlyga yra visuomenės informuotumas. Kauno miesto savivaldybės administracija, siekdama aktyvios
gyventojų įtraukties į miesto gyvenimą, vystymą bei valdymą, informacijos sklaidą vykdo įvairiomis
žiniasklaidos priemonėmis: interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, vietinėje ir nacionalinėje
spaudoje, radijuje, televizijoje.
Kauno miesto savivaldybės pagrindinė komunikacijos priemonė – Savivaldybės interneto puslapis,
kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie Kauno miestą ir Savivaldybės darbą: vykdomas
funkcijas, struktūrą ir kontaktus, priimtus sprendimus ir rengiamus teisės aktų projektus, planavimo
dokumentus, veiklos ataskaitas, darbo užmokestį, vadovų dienotvarkes, biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinius, viešuosius pirkimus, teikiamas paslaugas ir kitą miestiečiams aktualią informaciją.
Kauno miesto savivaldybės administracija visuomenę taip pat pasiekia ir kitais interneto puslapiais.
2021 m. balandžio 15 d. Kauno miesto savivaldybės duomenimis, Savivaldybė administruoja apie 92
svetaines. Kauno miesto savivaldybė su gyventojais tiesiogiai bendrauja socialiniuose tinkluose
„Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, transliuoja ir skelbia vaizdo įrašus „YouTube“ kanale.

91

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stebėsenos metodika, 2018
m.
92
Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas,
http://www.civitas.lt/wp-content/uploads/2015/08/VRM-tyrimo-ataskaita_final.pdf
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193 pav. Pagrindiniai komunikacijos kanalai

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Savivaldybės internetinis puslapis ir socialiniai tinklai tampa vis patogesniais įrankiais bendrauti su
gyventojais, pateikti miesto aktualijas ir naujienas, išgirsti gyventojų nuomones, vystyti diskusijas.
194 pav. Dažniausiai naudojami informacijos šaltiniai, iš kurių Kauno miesto gyventojai sužino apie Savivaldybės
veiklą, proc.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, 2020 m. 70,0 proc. gyventojų apie Kauno
miesto savivaldybės veiklą sužinojo iš interneto svetainės, 42,8 proc. – iš socialinių tinklų, 31,5 proc.
– draugų ir pažįstamų. Nuo 2017 m. Savivaldybės internetinio puslapio, kaip informacijos šaltinio,
naudojimas augo 18 p. p., socialinių tinklų – 6,8 p. p., draugų, pažįstamų – 7,4 p. p. Televizijos,
spaudos, radijo ir kitų informacijos šaltinių svarba mažėjo.
2021 m. balandžio 14 d. Kauno miesto savivaldybės „Facebook“ paskyros sekėjų skaičius siekė 73
295 ir daugiau kaip 1,2 kartus lenkė Vilniaus ir 5,1 karto Klaipėdos miestų savivaldybių „Facebook“
paskyrų sekėjų skaičių.
„YouTube“ vaizdo įrašų skaičiumi Kauno miesto savivaldybė daugiau kaip 2,6 karto atsiliko nuo
Vilniaus miesto savivaldybės, tačiau beveik 1,4 kartus lenkė Klaipėdos miesto savivaldybę.
195 pav. Savivaldybių „Facebook“ paskyrų sekėjų
skaičius, tūkst. asm., 2021 m.

196 pav. Vaizdo įrašų skaičius
„YouTube“ kanaluose, 2021 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal savivaldybių „Facebook“ paskyrų ir „YouTube“ kanalų duomenis

savivaldybių
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Gyventojų apklausos. Vietos savivaldos įstatymas garantuoja gyventojams galimybę savo nuomonę
viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais pareikšti dalyvaujant vietos gyventojų apklausose,
kurių rezultatai yra patariamojo pobūdžio. Kauno miesto savivaldybės administracija, siekdama
įvertinti Savivaldybės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, nuo 2013 m. periodiškai atlieka
gyventojų apklausas, kurių tikslas išsiaiškinti miesto gyventojų nuomonę apie Savivaldybės, jos
struktūrinių padalinių, įvairių tarnybų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.
Siekiant įvertinti vartotojų pasitenkinimą Savivaldybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis,
gyventojų apklausoje93 išskirtos šios viešųjų paslaugų grupės:
►
►
►
►
►
►

Teritorijų būklės ir komunalinės paslaugos;
Transporto ir susisiekimo paslaugos;
Sveikatos ir socialinės paslaugos;
Švietimo ir kultūros įstaigų paslaugos;
Aktyvaus poilsio, sporto, laisvalaikio ir turizmo paslaugos;
Bendros Kauno miesto savivaldybės paslaugos ir asmenų aptarnavimas.

Atsižvelgiant į gautus apklausos duomenis, apskaičiuojamas bendras pasitenkinimo viešosiomis
paslaugomis indeksas.
Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės sektorius Kauno
miesto gyventojų apklausoje reprezentuojamas 7 rodikliais:
►
►
►
►
►
►
►

Miesto mero darbo vertinimu;
Savivaldybės, kaip patikimos institucijos, vertinimu;
Savivaldybės teikiamų paslaugų gyventojams vertinimu;
Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vertinimu;
Savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų vertinimu;
Seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų vertinimu;
Seniūnijų teikiamų paslaugų veiklos kokybės vertinimu.

2020 m. Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, gyventojai buvo labiausiai
patenkinti Savivaldybės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis (8,4 balo). Palyginti su 2017 m., šio
rodiklio vertinimas augo 0,5 balo. Taip pat augo ir gyventojų pasitenkinimas seniūnijų teikiamomis
administracinėmis paslaugomis. Palyginti su 2017 m., šis rodiklis augo 0,5 balo ir 2020 m. siekė 8,2
balo. Palyginti su 2017 m., mažėjo gyventojų pasitenkinimas Kauno miesto mero darbu (–0,4 balo) ir
Kauno miesto savivaldybės, kaip patikimos institucijos, vertinimas (–0,3 balo).
Atliekant gyventojų apklausą atskirai vertinama savivaldybės teikiamų paslaugų (apimant skirtingas
veiklų / paslaugų sritis) kokybė. Labiausiai Kauno miesto gyventojai patenkinti archyvo pažymų
išdavimu (2017 m. – 7,6 balo, 2020 m. – 7,8 balo), civilinės būklės aktų tvarkymo organizavimu (2017
m. – 7,5 balo, 2020 m. – 7,9 balo) ir Kauno miesto savivaldybės specialistų teikiamų konsultacijų
kokybe (2017 m. – 7,4 balo, 2020 m. – 8,0 balo).
Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo 2020 m. ataskaitoje nurodoma, kad Kauno miesto
gyventojai labiausiai nepatenkinti specialistų trūkumu, per ilga leidimų išdavimų trukme, viešumo
93

Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimas, http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2018/08/Ataskaita-Kauno.pdf
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stoka, naudojimosi elektroninėmis paslaugomis sudėtingumu, taip pat pabrėžia glaudesnio
bendravimo su gyventojais poreikį.
Bendras pasitenkinimo Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo
indeksas 2020 m. siekė 80 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1 p. p. Savivaldybės teikiamų
paslaugų (apimant skirtingas veiklos / paslaugų sritis) indeksas 2017–2020 m. laikotarpiu augo 8 p.
p. ir 2020 m. siekė 80 proc.
197 pav. Bendras pasitenkinimo savivaldybės
teikiamomis paslaugomis indeksas, proc.

198 pav. Bendras pasitenkinimo savivaldybės
teikiamomis viešosiomis paslaugoms indeksas, proc.

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Bendras pasitenkinimo savivaldybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis indeksas 2017–2020 m.
laikotarpiu augo 2 p. p. ir 2020 m. siekė 77 proc.
Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje galima rasti ir kitas Savivaldybės vykdomas
gyventojų apklausas dėl Savivaldybės vykdomų funkcijų, aktualių sprendžiamų klausimų.
Dalyvavimas savivaldos rinkimuose. Pagrindinis piliečių dalyvavimo valstybės valdyme įrankis –
visuotiniai, laisvi ir sąžiningi rinkimai, kurių metu valstybės piliečiai išrenka savo atstovus ir jiems
patiki svarbiausius šalies valdymo klausimus. Lietuvoje valstybės gyventojai renka Prezidentą, Seimo
narius, Savivaldybės tarybos narius, nuo 2015 m. įgyvendinama ir tiesioginių savivaldybės mero
rinkimų teisė, seniūnaitijų gyventojai renka savo bendruomenės atstovą – seniūnaitį.
2019 m. vykusiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose balso teisę turinčių Kauno miesto
gyventojų aktyvumas siekė 50,59 proc. ir viršijo šalies vidurkį (47,80 proc.), buvo didžiausias
palyginti su Vilniaus ir Klaipėdos miesto savivaldybėmis. Neaktyviausi buvo Klaipėdos miesto
gyventojai (38,66 proc.). Gera tendencija, kad palyginti su 2015 m. vykusiais savivaldos rinkimais,
pilietinę pareigą atlikusių gyventojų dalis Kauno miesto savivaldybėje augo 6,03 p. p., Klaipėdoje –
2,86 p. p. Vilniuje savivaldos rinkimuose gyventojų dalis mažėjo 0,57 p. p.
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199 pav. Rinkėjų aktyvumas savivaldos rinkimuose, proc.

Šaltinis: Vyriausioji rinkimų komisija

Seniūnijos. Bendruomenės dalyvavimas priimant sprendimus itin skatintinas seniūnijose. Seniūnija –
savivaldybės administracijos teritorinis padalinys, kuris yra arčiausiai vietos bendruomenių. Todėl
bendruomenės dalyvavimas seniūnijų veikloje yra labiausiai matomas ir stiprinantis pilietinės
visuomenės vaidmenį.
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, seniūnija įgyvendina šias funkcijas:
► infrastruktūros priežiūros;
► tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos
Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose
numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
► dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios
paslaugos;
► dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldos ir kitus
referendumus, vykdant gyventojų apklausas ir pan.;
► dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius dokumentus, gyventojų užimtumo programas,
prevencines programas ir kt.;
► dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą.
Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos
veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais,
tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria
joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo
tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos
lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.
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200 pav. Seniūnijų skaičius, 2021 m., vnt.

201 pav. Gyventojų skaičius Kauno miesto seniūnijose,
2021 04 03, tūkst. asm.

Šaltiniai: Savivaldybių viešai skelbiama informacija, Kauno miesto savivaldybė

2021 m. Kauno miesto savivaldybėje yra 11 seniūnijų. Didžiausias gyventojų skaičius buvo Dainavos
seniūnijoje (52,5 tūkst.), mažiausias – Petrašiūnuose (13,4 tūkst.).
2020 m. Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, miesto gyventojų pasitenkinimas
seniūnijų teikiamomis administracinėmis paslaugomis siekė 8,2 balus ir, palyginti su 2017 m., augo
0,5 balo.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. seniūnijose į savivaldybės veiklas įtrauktų
bendruomenių dalis svyravo tarp 50–100 proc. nuo visų bendruomenių skaičiaus. Aktyviausios buvo
Vilijampolės seniūnijos bendruomenės – visos šioje seniūnijoje esančios bendruomenės buvo
įsitraukusios į savivaldybės veiklas. Šančių seniūnijoje tik pusė veikiančių bendruomenių buvo
įsitraukusios į savivaldybės veiklas.
202 pav. Į savivaldybės veiklas įtrauktų bendruomenių
dalis nuo visų bendruomenių, 2020 m., proc.

203 pav. Seniūnijų bendruomenės organizacijose į
veiklą įtrauktų asmenų skaičius, asmenys

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
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2020 m. Centro seniūnijoje bendruomenės organizacijose į veiklą įtrauktų asmenų skaičius siekė 450
asmenų ir buvo didžiausias tarp visų seniūnijų. Mažiausias į veiklą įtrauktų asmenų skaičius buvo
Gričiupio ir Šančių seniūnijose (po 100 asmenų). 2017–2020 m. laikotarpiu Kauno miesto seniūnijų
bendruomenės organizacijose į veiklą įtrauktų asmenų skaičius labiausiai augo Vilijampolės
seniūnijoje (+58 proc.). Centro seniūnijoje šis rodiklis augo 27 proc., Aleksoto – 16 proc, Dainavos –
9 proc., Šilainių – 8 proc. Gričiupio seniūnijoje į veiklą įtrauktų asmenų skaičius mažėjo 46 proc.,
Panemunės – 38 proc., Šančių – 22 proc., Žaliakalnio – 3 proc. Petrašiūnų seniūnijoje šis rodiklis
analizuojamu laikotarpiu nesikeitė.
2020 m. vykdytų iniciatyvų skaičius Kauno miesto seniūnijose svyravo tarp 3–20 iniciatyvų,
priklausomai nuo seniūnijos. 2017–2019 m. laikotarpiu beveik visose seniūnijose vykdytų iniciatyvų
skaičius viršijo Savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytus rodiklius. 2020 m. dėl
COVID-19 pandemijos įtakos Aleksoto, Dainavos, Eigulių, Panemunės, Petrašiūnų, Šilainių,
Vilijampolės seniūnijose buvo įgyvendinta mažiau iniciatyvų, nei numatyta Savivaldybės 2020–2022
metų strateginiame veiklos plane. Šančių, Žaliakalnio, Gričiupio seniūnijose įvykdytų iniciatyvų
skaičius viršijo strateginiame veiklos plane numatytus rodiklius.
204 pav. Iniciatyvų skaičius Kauno miesto savivaldybės seniūnijose

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė
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2.3. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAVALDŪS JURIDINIAI ASMENYS
Valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės veikia svarbiose ūkio srityse, prisideda prie ekonomikos
augimo, užimtumo, pildo biudžetą dividendais ir įmokomis, teikia verslui ir piliečiams svarbias
paslaugas, dalyvaudamos įgyvendinant strateginius projektus užtikrina, kad šalies infrastruktūra
skatintų tvarią ir ilgalaikę ūkio plėtrą94. Per savivaldybės valdomas įmones ir įstaigas, privačius
asmenis ir steigdama naujas viešąsias ir kitas įstaigas bei įmones, savivaldybė organizuoja viešųjų
paslaugų teikimą.
Savivaldybės taryba steigia savivaldybės biudžetines įstaigas, savivaldybės įmones, savivaldybės
viešąsias įstaigas, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves ir įstatymų nustatyta tvarka priima
sprendimus dėl pavaldžių įstaigų ir įmonių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
Savivaldybės valdomos įmonės – tai įmonės, veikiančios pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių
įstatymą, ir akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
Savivaldybės turtą savivaldybės įstaigos, organizacijos bei įmonės valdo ir naudoja patikėjimo teise
Biudžetinių įstaigų95, Valstybės ir savivaldybės įmonių96, Viešųjų įstaigų97, Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo98 ir kitų įstatymų bei savivaldybės tarybos sprendimų
nustatyta tvarka.
205 pav. Kauno miesto savivaldybei pavaldūs juridiniai asmenys

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

94

Aukščiausioji audito institucija. Valstybinio audito ataskaita „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų
valdysena“, 2021 m.
95
1995 12 05 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
96
1994 12 31 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas.
97
1996 07 19 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
98
1998 06 12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
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2021 m. gegužės 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijai buvo pavaldžios 210 įmonių ir
įstaigų (biudžetinių, viešųjų ir Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių). 2019 m. gruodžio 31 d.
duomenimis99 Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių (SĮ, UAB, AB ir VšĮ) skaičius siekė 39.
206 pav. Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių skaičius, vnt.

Šaltinis: Aukščiausioji audito institucija

Kauno miesto savivaldybė periodiškai vykdo Savivaldybės valdomų įmonių stebėseną – kas ketvirtį
peržiūrimi veiklos ir finansų rodikliai bei rezultatai. Be to, įmonės kas ketvirtį teikia strateginių
veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas. 2019 m. viduryje Savivaldybės valdomoms įmonėms buvo
suformuoti Savivaldybės lūkesčių raštai, pagal kuriuos įmonės buvo įpareigotos atnaujinti esamus
įmonių strateginius veiklos planus.
Kauno miesto savivaldybė, atsižvelgdama į LR valstybės kontrolės 2017 m. balandžio 25 d.
valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2017-P-10-9-11 „Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas
valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei“ pateiktas rekomendacijas, analizuoja viešųjų
įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, veiklos tęstinumo galimybes, finansavimo
šaltinius, informaciją apie valdomą turtą.
2017–2020 m. laikotarpiu siekdama optimizuoti viešųjų įstaigų tinklą, mažinti valdymo išlaidas,
racionaliau ir veiksmingiau naudoti finansinius ir materialinius išteklius, Kauno miesto savivaldybės
taryba priėmė sprendimus:
► dalį VšĮ dalininko teisių parduoti;
► dalį VšĮ reorganizuoti prijungiant prie kitų;
► nevykdančias veiklos viešąsias įstaigas likviduoti;
► dalį pertvarkyti į biudžetines įstaigas.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. gruodžio 15 d. viešųjų įstaigų skaičius (VšĮ), kurias
valdant dalyvavo Savivaldybė, siekė 25 įstaigas. 2019 m. pabaigoje tokių įstaigų buvo 28, 2018 m.
pabaigoje – 33, 2017 m. pabaigoje – 41.
Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės valdomose įmonėse
patvirtintų etatų (pareigybių) skaičius siekė 3103, užimtų etatų (pareigybių) skaičius – 2741,65, dirbo
2763 darbuotojai. Nuo 2015 m. gruodžio 31 d. patvirtintų etatų (pareigybių) skaičius augo 2,1 proc.,
tačiau užimtų etatų (pareigybių) ir darbuotojų skaičius mažėjo, atitinkamai 7 proc. ir 7,1 proc.

99

Aukščiausioji audito institucija. Valstybinio audito ataskaita „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų
valdysena“, 2021 m.
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207 pav. UAB, AB, SĮ*, pavaldžių Kauno miesto savivaldybei, patvirtintų etatų skaičius, užimtų etatų skaičius,
darbuotojų skaičius, 2020 12 31

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybės duomenimis, 2021 m. balandžio mėn. viduryje viešosiose įstaigose, kurių
savininkė yra Savivaldybė, užimtų etatų skaičius siekė 10 221,81, darbuotojų skaičius – 10 595.
Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra Savivaldybė, užimtų etatų skaičius siekė
1024,6, darbuotojų skaičius – 1049.
Siekdama optimizuoti veiklą, Savivaldybė taip pat vykdo ir kitas priemones:
► 2018 m. įgyvendinti Savivaldybės valdomų įmonių klientų aptarnavimo paslaugos teikimo
pokyčiai – veiklą pradėjo bendras Savivaldybės valdomų įmonių kauniečių aptarnavimo
centras „Mano Kaunas“. Pradėjus veikti aptarnavimo centrui „Mano Kaunas“, klientų
aptarnavimo paslaugos teikiamos vienoje vietoje, „vieno langelio“ principu: optimizuotas
užklausų paskirstymas tarp darbuotojų, įdiegtas pasirašytų sutarčių perdavimas į bendrovių
duomenų bazes ir dokumentų valdymo sistemą, padidintas autentifikavimo algoritmo
saugumas ir kt. Klientų patogumui 2020 m. įdiegta elektroninė vieninga savitarnos sistema
UAB „Kauno vandenys“, AB „Kauno energija“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno butų
ūkis“, UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sąskaitoms apmokėti,
sutartims sudaryti, pažymoms išduoti, prašymams teikti ir bendras Kauno miesto savivaldybės
klientus aptarnaujančių įmonių skambučių centras. Įgyvendintos priemonės lėmė
Savivaldybės valdomų įmonių klientų aptarnavimo padaliniuose dirbančių darbuotojų
skaičiaus mažėjimą 5 proc.
► 2019 m. sukurta ir įdiegta inovatyvi stebėsenos sistema, leidžianti stebėti ir peržiūrėti juridinių
asmenų, kurių akcininkė, savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, rezultatus ir vertinti turto
panaudojimo efektyvumą. 2020 m. inovatyvios stebėsenos sistemoje sukurta personalo
aplikacija, leidžianti analizuoti duomenis apie darbuotojų atostogas ir jų panaudojimą,
darbuotojų vertinimus, kvalifikaciją ir kt.;
► 2020 m. Savivaldybės administracija, vertindama kauniečių aptarnavimo centro „Mano
Kaunas“ veiklos perspektyvas, iniciavo bendrovės, kurios veiklos tikslas – centralizuotas
paslaugų teikimas bendrai bendrovę kontroliuojantiems bendrovės akcininkams –
Savivaldybės valdomoms bendrovėms – perkančiosioms organizacijoms ir (ar) perkantiesiems
subjektams, steigimą. 2021 m. sausio 15 d. Juridinių asmenų registre užregistruotas UAB
„Kauno miesto paslaugų centras“, kurio akcininkės – Savivaldybės valdomos įmonės UAB
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►

►
►

►
►

„Kauno švara“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno autobusai“, AB „Kauno energija“,
UAB „Kauno butų ūkis“.
Nuo 2017 m. centralizuota Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaita, o nuo 2021
m. balandžio mėn. – centralizuota ir dalies viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra
Savivaldybė) buhalterinė apskaita.
Centralizuota biudžetinių įstaigų ir dalies viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra
Savivaldybė) personalo apskaita;
2018 m. užbaigta Kauno miesto savivaldybei priklausančių poliklinikų reforma. Dainavos,
Šilainių, Kalniečių, Centro ir Šančių poliklinikos apjungtos į vieną juridinį vienetą – VšĮ
Kauno miesto poliklinika. Optimizuojant valdymą, vietoj penkių administracijų liko viena;
Vykdomas tam tikrų viešųjų pirkimų centralizavimas (remonto paslaugų, pavėžėjimo
paslaugų, kt.)
Planuojama įdiegti viešųjų pirkimų sistemą.

2021 m. Aukščiausioji audito institucija atliko savivaldybių valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų
valdysenos auditą. Kauno miesto savivaldybės administracija buvo vienas iš audituojamųjų subjektų.
Atlikto valstybinio audito dėl „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų
valdysenos“ ataskaitoje100 įvertinta Kauno miesto savivaldybės administracijos pažanga, siekiant
išgryninti valdomų juridinių asmenų teisines formas ir dalyvavimo jose tikslingumą, ir siekiant, kad
savivaldybės, dalyvaudamos jų valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų valdysenoje, užtikrintų, kad jų
veikla būtų pagrįsta gero valdymo principais, skaidri ir orientuota į tikslų pasiekimą, pateikti siūlymai
savivaldybėms:
► periodiškai įsivertinti poreikį turėti valdomų įmonių ar joms priskirtų funkcijų įgyvendinimo
aktualumą ir atsisakyti nepažangios savivaldybių valdomų įmonių teisinės formos (SĮ);
► įsivertinti dalyvavimo viešųjų įstaigų veikloje tikslingumą, siekiant įsitikinti, ar vykdomos
veiklos susijusios su savivaldybėms priskirtų funkcijų įgyvendinimu;
► patvirtinti savivaldybių valdomų bendrovių dividendų skyrimo ir mokėjimo politikas ir
atlikti jų įgyvendinimo stebėseną;
► įsivertinti vidaus sandorių sudarymo apimtis su valdomomis įmonėmis, kai atitinkamas
paslaugas galima įsigyti iš privačių tiekėjų konkurencingomis procedūromis;
► stiprinti kolegialių organų sudarymą įtraukiant ne mažiau nepriklausomų kolegialių organų
narių, nei reikalauja teisės aktai;
► inicijuoti kolegialių organų narių privačių interesų deklaravimo ir informacijos apie šiuos
organus viešinimo interneto svetainėse vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimą.

100

Aukščiausioji audito institucija. Valstybinio audito ataskaita „Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų
valdysena“, 2021 m.
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2.4. SAUGUMAS
Gyventojų saugumas. Apklausos rodo, kad Kauno gyventojų saugumo jausmas išlieka stabilus, be
aiškios teigiamos tendencijos. Vidaus reikalų ministerijos inicijuoto tyrimo „Gyventojų nuomonė apie
teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos vertinimas“ duomenimis, 2019 m. savo
gyvenvietėje saugūs jautėsi tik 73 proc. kauniečių, rodiklio reikšmė per penkerių metų laikotarpį
padidėjo tik 4 p. p. ir dar atsilieka nuo aukščiausio užfiksuoto saugumo suvokimo lygio 2015 m.
208 pav. Saugumo suvokimo indeksas | Respondentų,
kurie jautėsi saugūs savo gyvenvietėje, dalis, proc.,
2015–2019 m.

209 pav. Fizinio saugumo lygis, 2016–2019 m.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerijos tyrimas „Gyventojų nuomonė apie teisėsaugos institucijas ir viešojo saugumo situacijos
vertinimas“, Savivaldybių gerovės indeksas

Kaunas pagal šį rodiklį atsilieka ne tik nuo Vilniaus, bet ir nuo bendro šalies vidurkio. 2020 m. Kauno
rezultatai buvo geresni nei Klaipėdos mieste, tačiau tai labiau susiję su situacijos prastėjimu
Klaipėdoje nei su geresniu saugumo jausmu Kauno mieste.
Vienas iš Vilniaus politikos analizės instituto sudaromo Savivaldybių gerovės indekso komponentų
yra fizinio saugumo indeksas101, kuris nusako potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai visumą,
suteikia papildomų įžvalgų dėl bendros saugumo situacijos mieste. 2016–2018 m. laikotarpiu fizinio
saugumo lygis visuose trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose augo, situacija Kauno mieste buvo
įvertinta kaip geresnė nei uostamiestyje, bet blogesnė nei šalies sostinėje: miesto rodiklio reikšmė
svyravo tarp 4,1 ir 4,3 balų. 2019 m. situacija kardinaliai pasikeitė, kai visų analizuojamų miestų
rodiklių reikšmės nukrito. Labiausiai rodiklis nukrito sostinėje, tačiau fizinio saugumo lygis Kaune
įvertinimas kaip žemesnis nei Klaipėdoje.
Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą gatvėse, Kauno miesto savivaldybės administracija tikslingai
investuoja į gatvių apšvietimą. Kauno miesto apšvietimo sistema yra valdoma UAB „Kauno gatvių
apšvietimas“. 2015–2020 m. laikotarpiu Kauno mieste buvo intensyviai vykdoma gatvių ir miesto
erdvių apšvietimo plėtros ir modernizacijos programa. Šiuo laikotarpiu bendras šviestuvų skaičius
mieste išsaugo 29 proc. – nuo 27 007 iki 34 801 vieneto102. Šiuo periodu buvo montuojami nauji
šviestuvai ir keičiamos senos natrio lempos į energiją taupančius šviestuvus su LED tipo arba metalo
101

Fizinio saugumo indekso rodiklis susideda iš kelių kintamųjų: saugumo keliuose, nusikalstamumo (baudžiamųjų nusikaltimų
santykinio rodiklio) lygio, medicininės pagalbos prieinamumo ir mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų statistikos.
102
2021 m. kovo 1 d. duomenys. Į bendrą gatvės šviestuvų skaičių yra įtraukti LED šviestuvai, šviestuvai su natrio lempa, šviestuvai
su metalo halogenine lempa, dekoratyviniai šviestuvai, liuminescenciniai šviestuvai, prožektoriai ir šviestuvai su gyvsidabrio lempa.
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halogeninėmis lempomis. 2021 m. pradžioje Kaune miesto gatvių apšvietimui buvo naudojami 26 148
modernūs šviestuvai (2015 m. pabaigoje jų buvo vos 1034) ir 5191 senos kartos netaupus gatvių
žibintas (78 proc. mažiau nei 2015 m.).
Pėsčiųjų perėjų apšvietimo infrastruktūra taip pat gerinama. Iki 2017 m. Kauno mieste buvo įrengtas
kryptinis apšvietimas 182 perėjose (iš jų 120 perėjų buvo įrengti energiją taupantys LED šviestuvai).
Nuo 2017 m. buvo priimtas sprendimas pėsčiųjų perėjose įrenginėti tik LED šviestuvus. Iki 2021 m.
kovo mėn. 739 perėjose buvo įrengtas naujas arba renovuotas esamas apšvietimas – ši infrastruktūros
plėtra leido pasiekti tikslą, kad apie 99 proc.103 miesto pėsčiųjų perėjų būtų visiškai apšviestos (iš
kurių jau 100 proc. apšviestos LED žibintais).
Nusikalstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis nusikalstamumo lygis
Lietuvoje 2015–20120 m. periodu palaipsniui mažėjo ir 2020 m. pasiekė 1,66 tūkst. užregistruotų
nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų. Šio rodiklio reikšmės analizuojamu laikotarpiu
mažėjo ir didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau jos vis dar yra aukštesnės nei Lietuvos vidurkis.
Lyginant Lietuvos didmiesčius, Kaune nusikalstamumo lygis 2020 m. buvo pats aukščiausias – 1946
nusikalstamos veikos 100 tūkst. gyventojų, kai Klaipėdoje šis rodiklis siekia 1833, o sostinėje – 1837.
Nepaisant gerėjančių tendencijų, nusikalstamumo lygio mažėjimo tempas Kaune lėčiausias – kasmet
nusikalstamų veikų skaičius krinta 9,3 proc., Vilniuje mažėja 9,9 proc., o Klaipėdoje – net 11,5 proc.
210 pav. Nusikalstamumo lygis 2015–2020 m. |
Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst.
gyventojų, tūkst.

211 pav. Sunkaus pobūdžio nusikalstamumo lygis
2015–2020 m. | Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis
100 tūkst. gyventojų

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Užregistruotų sunkaus pobūdžio104 nusikaltimų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų, 2015–2020 m.
laikotarpiu netolygiai mažėjo tiek Lietuvoje, tiek visuose trijuose Lietuvos didmiesčiuose: Kaune
sumažėjo iš viso 34 proc., Vilniuje – 26 proc., o Klaipėdoje – 52 proc. 2020 m. rodiklio reikšmė Kaune

103

Mieste nėra galimybės turėti šimtaprocentinį padengimą, kadangi yra naujų perėjų, kurių paprasčiausiai nespėjama iš karto
tinkamai apšviesti, nes dalis perėjų yra labai smulkios ir jau yra tinkamai apšviestos esamo gatvių apšvietimo (pvz., įvažiavimai į
prekybos centrų aikšteles).
104
Pagal LR Baudžiamąjį kodeksą, sunkiu nusikaltimu laikomas tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta
didžiausia bausmė viršija šešerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo. Labai sunkiu nusikaltimu
laikomas tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo.
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(110 atvejai 100 tūkst. gyventojų) buvo geriausia tarp didmiesčių (Vilniuje – 148, Klaipėdoje – 118),
bet atsiliekama nuo Lietuvos vidurkio (101 atvejų 100 tūkst. gyventojų).
Viešosios tvarkos pažeidimų lygis per pastaruosius šešerius metus Kaune gerokai sumažėjo: 2020 m.
rodiklis buvo lygus 43 atvejams 100 tūkst. gyventojų. Kauno viešosios tvarkos pažeidimų lygis yra
šiek tiek geresnis nei Lietuvos vidurkis (44 atvejai), sostinėje (48 atvejai) ir gerokai žemesnis nei
uostamiestyje (69 atvejai).
2020 m. užfiksuotas ryškus viešosios tvarkos pažeidimų skaičiaus mažėjimas tiek šalies, tiek miesto
lygmeniu yra tiesiogiai susijęs su įsivyravusia pandemine situacija ir mažesnio intensyvumo veikla
viešojoje erdvėje. Iki 2020 m. viešosios tvarkos pažeidimų lygis Kaune kasmet krito tokiu pačiu tempu
kaip ir Vilniuje – 17 proc. per metus, o Klaipėdoje situacijos gerėjimas buvo pats sparčiausias –
vidutiniškai net 19 proc. mažiau pažeidimų kiekvienas metais.
212 pav. Viešosios tvarkos pažeidimų lygis 2015–2020
m. | Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst.
gyventojų

213 pav. Nepilnamečių nusikalstamumas 2015–2020
m. | Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst.
gyventojų

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lyginant tris didžiausius šalies miestus, dažniausias nepilnamečių nusikalstamumas pastebimas
Kaune – 2020 m. nepilnamečių nusikalstamumo lygis siekė 65 atvejus 100 tūkst. gyventojų (tik 8
proc. mažiau palyginti su 2015 m.) – šis rodiklio įvertis viršija dabartinį Lietuvos vidurkį. Tais pačiais
metais sostinėje užfiksuoti 44 atvejai 100 tūkst. gyventojų, Klaipėdoje – 60 atvejų.
Ištirtų nusikalstamų veikų dalimi (44,2 proc. 2020 m. metais) Kaunas atsilieka nuo Lietuvos vidurkio
(49,7 proc.) ir Klaipėdos (46,5 proc.), tačiau šiek tiek lenkia Vilnių (38,8 proc.). Svarbu pažymėti, kad
ištirtų nusikalstamų veikų lygis tiek Kaune, tiek nacionaliniu mastu banguoja – 2016–2017 m.
laikotarpiu pastebimas nemažas kritimas ištirtų nusikalstamų veikų dalyje, o 2018 m. šis rodiklis vėl
kilo, tačiau nė vienas iš didmiesčių nepasiekė 2015 m. lygio.
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214 pav. Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc., 2015–2020 m.

215 pav. Policijos pareigūnų
skaičius, tenkantis 100
tūkst. gyventojų, 2020 m.

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, autorių skaičiavimai pagal Lietuvos statistikos
departamento duomenis

Visoje Lietuvoje ir Kaune pastebimas mažėjantis policijos pareigūnų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų,
skaičius. 2020 m. pabaigoje Kauno mieste buvo 962 policijos pareigūnai, arba 12,2 proc. visų šalies
policijos pareigūnų skaičiaus. 2015–2020 m. laikotarpiu Kauno mieste šis rodiklis sumažėjo 10,4
proc. Šalies mastu tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuojamas 9,1 proc. kritimas.
Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS VEIKLA
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Organizacinėje struktūroje sumažėjęs
• Socialinei apsaugai skiriama suma biudžete
struktūrinių padalinių skaičius
• Nėra vieningos projektų valdymo sistemos
• Sumažėjęs Kauno miesto savivaldybės
• Didžiausios investicijos – infrastruktūrai
administracijos santykinis dydis –
vystyti
užimtų pareigybių skaičius traukiasi
• Iššūkiai derinant ir įgyvendinant svarbius
greičiau nei gyventojų skaičius
investicinius projektus Kauno regione su
• Išaugęs vienam savivaldybės
besiribojančiomis savivaldybėmis
darbuotojui tenkantis gyventojų skaičius • Neparengta nekilnojamojo turto valdymo
• Išaugęs KMSA vidutinis bruto darbo
strategija
užmokestis
• Nekilnojamojo turto valdymo problemos:
• KMSA sudarytos kvalifikacijos
apskaitymo, nurašymo, inventorizacijos,
tobulinimo galimybės
nekilnojamojo turto naudojimo ne pagal
• Padidėjusios gyventojų vidutinės
paskirtį, kt.
pajamos prisideda prie didėjančios
• Nėra tikslių sąsajų tarp strateginio
planavimo dokumentų (SPP ir SVP) ir
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GPM dalies biudžete ir bendro augančio
sąsajų su aukštesnio hierarchinio lygio
miesto biudžeto
regioniniais ir nacionaliniais planavimo
dokumentais
• Išaugęs finansavimas visoms miesto
sritims
• Nebuvo stebimas SPP įgyvendinimas
• Santykinai nedidelė savivaldybės skola
• Komunikacijos trūkumas pasitelkiant
leidžia laisvai rinktis finansavimo
technologijas, siekiant geriau suprasti
priemones ir ateityje skolintis esant
miestiečių gyvenimo ritmą
poreikiui ar įgyvendinti numatomus
• Nepakankamas miesto „skaitmeninimas“
projektus skolintais pinigais
(pvz., pastatų skaitmeninimas)
• Didelės investicinių projektų apimtys.
• Neefektyvus savivaldybės paslaugų
Įgyvendinama daug miestui reikšmingų
kokybės valdymas
projektų, kurie turės poveikį kultūriniam
gyvenimui, laisvalaikio kokybei,
susisiekimui mieste, sportui ir kitoms
sritims
• Surenkamos pajamos už nekilnojamojo
turto nuomą viršija numatytus planus
• Nekilnojamojo turto parduodama
daugiau, nei planuota
• Vietinė nekilnojamojo turto informacinė
sistema
• Sėkmingi Kauno miesto integruotos
teritorijos vystymo programos rezultatai
sukuria prielaidas toliau spręsti tam
tikrų miesto rajonų vystymąsi
kompleksinėmis priemonėmis
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Augantis elektroninėje erdvėje teikiamų
• Augantys gyventojų lūkesčiai aptarnavimo
paslaugų poreikis
kokybei
• Informacinių technologijų rinkos branda
• Kibernetinio saugumo iššūkiai
Lietuvoje ir vystomi bei siūlomi sprendimai • Problemiškas naujos infrastruktūros
• „Digital twins“
įveiklinimas
• Sklandus naujos infrastruktūros įveiklinimas • Konkurencingumas darbo rinkoje, viešojo
sektoriaus darbdavio įvaizdis
• Efektyvesnis savivaldybės paslaugų kokybės
valdymas
• Bendradarbiavimas
su
aukštosiomis
mokyklomis surandant darbuotojus
E-PASLAUGOS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Išaugęs per Elektroninę paslaugų sistemą • Santykinai nedaug gyventojų naudoja
suteiktų paslaugų skaičius
elektronines paslaugas
• Išaugęs e-parašo naudojimas
• Nepakankamos kompetencijos, susijusios su
e-paslaugų teikimu
• Pandemijos metu išvystyti nuotolinio
klientų aptarnavimo sprendimai
• Nepakankamai efektyvus paslaugų sąsajų
valdymas (procesai)
• Išaugęs nuotolinių priemonių naudojimas
siekiant gauti savivaldybės paslaugas
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Neužtikrintos sąsajos su nacionalinėmis
duomenų sistemomis
• Per mažai dėmesio skiriama klientų
edukacijai apie e-paslaugas
• Diegiamų sprendimų sąsajų patogumo ir
intuityvumo trūkumas
• Nepakankamas paslaugos nagrinėjimo
veiklos efektyvumas (koordinavimas,
procesai)
GRĖSMĖS
• Augantys gyventojų lūkesčiai aptarnavimo
kokybei
• Kibernetinio saugumo iššūkiai

GALIMYBĖS
Augantis elektroninėje erdvėje teikiamų
paslaugų poreikis
Informacinių technologijų rinkos branda
Lietuvoje ir vystomi bei siūlomi sprendimai
Studentų įtraukimas (hakatonai, miesto
skaitmeniniai sprendimai, startuolių
ekosistema, studentų praktikos)
„Digital Twins“
GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į VIEŠOJO VALDYMO PROCESUS,
BENDRUOMENIŠKUMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
Interneto ir socialinių tinklų naudojimas
• Sumažėjęs iniciatyvų skaičius seniūnijose
gyventojams informuoti
• Bendruomenės, orientuotos į vietinių, o ne
Reguliariai atliekamos gyventojų apklausos
miesto problemų sprendimus
Aukštas gyventojų aktyvumas savivaldos
• Nepakankamas dėmesys siekiant įtraukti
rinkimuose
gyventojus teikti pasiūlymus, aktyviau
dalyvauti viešojo valdymo procesuose
Santykinai aukštas bendruomenių
aktyvumas
• Trūksta komunikacijos su bendruomenėmis,
gyventojais
Didelis paslaugas teikiančių nevyriausybinių
organizacijų skaičius
• Nėra darbo su NVO sistemos, nepakankamas
bendradarbiavimas su NVO
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
Interneto ir socialinių tinklų galimybės
• Dėl pandemijos apribotos gyventojų
dalyvavimo viešojo valdymo procesuose
Pandemijos metu atsiradusios naujos
galimybės
nuotolinio dalyvavimo galimybės
• Gyventojų nepasitikėjimas politinėmis
Gyventojų įtraukties į viešojo valdymo
partijomis ir politikais
procesus formų plėtojimas (pvz.,
dalyvaujamasis biudžetas, IT įrankiai ir kt.)
• Augantys
gyventojų
lūkesčiai
ir
nepakankamos žinios apie savivaldybės
NVO įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą
galimybes
Dalyvaujamasis biudžetas
STIPRYBĖS

KMSA PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS IR ĮMONĖS
SILPNYBĖS
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• Periodiškai vykdyta Savivaldybės valdomų • Nesisteminga savivaldybės įmonių ir
įmonių ir įstaigų stebėsena
pavaldžių įstaigų stebėsena, neprieinami
stebėsenos duomenys
• Viešųjų įstaigų tinklo optimizavimas
•
Strateginių prioritetų, tikslų integracijos su
• Savivaldybės valdomų įmonių žmogiškųjų
savivaldybės strateginiais dokumentais
išteklių optimizavimas
trūkumas
• Vieninga savitarnos sistema „Mano Kaunas“
• Vykdomas
ir
planuojamas
dalies • Įstaigų ir įmonių savininkiškumo jausmas,
trūksta efektyvaus bendradarbiavimo
Savivaldybės valdomų įmonių bendrųjų
• Trūksta duomenų, kurie leistų efektyviau
funkcijų centralizavimas
centralizuoti tam tikras funkcijas
• Pasiteisinusi Kauno miesto poliklinikų
reforma
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Tolesnis kai kurių valdymo, stebėsenos, • Biurokratiniai ir teisiniai apribojimai
palaikančių veiklų funkcijų centralizavimas, • Konkurencingumas darbo rinkoje
tikintis didesnio veiklos efektyvumo
• Demografiniai visuomenės pokyčiai
• Gerosios
valdysenos
praktikos
rekomendacijų įgyvendinimas savivaldybės
valdomose įmonėse (Valdymo koordinavimo
centro, EBPO)
SAUGUMAS
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
• Intensyviai vykdoma perėjų apšvietimo • Nors
nusikalstamumo
lygis
krinta,
infrastruktūros plėtra
gyventojai nesijaučia saugesni
• Sumažėjęs nusikalstamumo lygis
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
• Plečiamas gatvės apšvietimo tinklas prisidės • Didelė neištirtų nusikaltimų dalis
prie didėjančio fizinio saugumo jausmo
• Mieste yra keletas valstybinės svarbos
strateginių teritorijų ir keli pavojingi
objektai, galintys tapti stambių neigiamų
įvykių židiniu

165

03 GEROSIOS UŽSIENIO PRAKTIKOS ANALIZĖ
3.1. ANALIZĖS OBJEKTAS
Gerosios užsienio praktikos analizė apima pasirinktų Europos miestų strateginius miesto planus ir
atskirų miesto funkcinių sričių strateginių planų dalis. Siekiama apžvelgti dokumentus, kuriuose
iškelti tikslai galėtų būti aktualūs ar pritaikyti Kauno miesto strateginiame plėtros plane iki 2030 m.
Gerosios užsienio praktikos analizei pasirinkti penki miestai – Tamperė Suomijoje, Brno Čekijoje,
Liubliana Slovėnijoje, Vroclavas ir Gdanskas Lenkijoje. Miestai universitetai buvo pasirinkti dėl savo
panašumo su Kaunu, remiantis šiais kriterijais: panašus gyventojų skaičius mieste ir panaši geografinė
padėtis (Rytų, Vidurio arba Šiaurės Europa).
1 lentelė. Pasirinktų miestų palyginimas pagal gyventojų, universitetų ir studentų skaičių ir geografinę padėtį

Šaltinis: sudaryta autorių

Visų penkių analizuojamų miestų strateginiai dokumentai padalyti į atskiras strategines sritis, kuriose
kalbama apie miestų aplinką, viešąsias ir žaliąsias erdves, paslaugas, švietimą, kultūrą, sveikatos
apsaugą, judumą, verslumą, valdymą. Nagrinėtuose miestų strateginiuose planuose taip pat yra
išryškintos kiekvieno miesto ateities vizijos. Jos parodo, kad miestas turi tarnauti gyventojams –
pabrėžiama kokybiško gyvenimo, efektyvumo, tvarumo, atvirumo, tobulėjimo svarba.
2 lentelė. Pasirinktų miestų strateginių planų sritys ir vizijos
Miestas

Vizijos

Strateginės sritys
•

Tamperė, Suomija

Tamperė – geriausia Jums

•
•
•

Bendradarbiaujanti ir humaniška
Lyderė švietime ir praktikoje
Kūrybinga ir novatoriška
Urbanistiška ir tvariai auganti
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Miestas

Brno, Čekija

Vizijos
Tapti Europos aukščiausios klasės tyrimų
ir plėtros, aukštos kokybės kultūros,
sporto centru. Būti miestu, kuriame
gyventojai randa pusiausvyrą tarp
karjeros ir laisvalaikio. Būti atviru,
atskaitingu, pagarbiu, efektyviu ir
sumaniu miestu

Strateginės sritys
•
•
•
•
•
•
•
•

Vroclavas, Lenkija

Subalansuota plėtra, aukštos kokybės
gyvenimas, žiniomis grįsta ekonomika

•
•
•
•
•

Liubliana, Slovėnija

Formuoti miesto įvaizdį, parodantį
gyventojams miesto prasmę ir realius
ateities lūkesčius

•
•
•
•
•

Gdanskas, Lenkija

Suburti miestą ir pritraukti žmones,
besididžiuojančius savo paveldu. Sukurti
kūrybingą, atvirą ir besivystančią
bendruomenę

•
•
•
•
•

Aplinka
Klestėjimas
Paslaugos
Ištekliai
Administracija
Judumas
Aplinkos ir miesto erdvės kokybė
Verslumas
Kūrybinga, inovatyvi ir mokslu grįsta
ekonomika
Sveiki ir aktyvūs gyventojai
Atviras miestas
Valdymas
Sostinė
Regioninis miestas
Žalias miestas
Daugiacentris miestas
Kultūros ir paveldo miestas
Socialiai atsakingas ir vaikams draugiškas
miestas
Tvarus miestas, kuriuo rūpinamasi
Švietimas ir socialinis kapitalas
Ekonomika ir transportas
Viešoji erdvė
Kultūra
Sveikatos apsauga

Šaltinis: sudaryta autorių

Pirmoje analizės dalyje nagrinėjami Tamperės ir Brno strateginiai miestų planai, apžvelgiamos jų
strateginės sritys, tikslai bei rodikliai. Toliau analizė koncentruojasi į atskiras strategines sritis:
išmanųjį miestą; transportą ir judumą; žaliąjį kursą; drieką; ekonomiką, verslumą ir investuotojų
pritraukimą; lygias galimybes ir teises.
Skyriuje „Išmanusis miestas“ pateikiamas išmanaus miesto Vroclavo planas. Transporto ir judumo
dalyje analizuojamos Vroclavo, Liublianos ir Gdansko miestų strategijų transporto ir judumo dalys.
Taip pat atskirai išsamiau nagrinėjamas Gdansko tvaraus judumo mieste planas.
Skyriuje „Žaliasis kursas“ nagrinėjamos Liublianos ir Vroclavo miestų strateginių planų žaliojo kurso
dalys. Skyriuje „Drieka“ analizuojamos Liublianos, Vroclavo ir Gdansko miestų strategijų driekos
dalys. Ekonomikos, verslumo ir investuotojų pritraukimo dalyje analizuojamos Vroclavo ir Gdansko
miestų strateginių dokumentų atitinkamos sritys. Paskutiniame skyriuje „Lygios galimybės ir teisės“
nagrinėjamos Tamperės ir Brno miestų strateginių planų lygių galimybių ir teisų sritys.
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3 lentelė. Analizės struktūra
Skyrius
Miestų strateginiai planai
Išmanusis miestas

Analizuoti dokumentai / dokumentų dalys
•
•
•
•

Transportas ir judumas

•
•

Tvaraus judumo miestas
Gdanskas
Žaliasis kursas

Gdansko tvaraus judumo mieste planas 2018–2030111

•

Liublianos miesto strateginio plano „Liublianos miesto strategija 2014–2030“
žaliojo kurso dalis
Vroclavo miesto strateginio plano „Vroclavo miesto strategija 2017–2030“ žaliojo
kurso dalis
Liublianos miesto strateginio plano „Liublianos miesto strategija 2014–2030“
driekos dalis
Vroclavo miesto strateginio plano „Vroclavo miesto strategija 2017–2030“ driekos
dalis
Gdansko miesto strateginio plano „Gdansko+ miesto strategija 2014–2030“ driekos
dalis
Vroclavo miesto strateginio plano „Vroclavo miesto strategija 2017–2030“
ekonomikos, verslumo ir investuotojų pritraukimo dalis
Gdansko miesto strateginio plano „Gdansko+ miesto strategija 2014–2030“
ekonomikos, verslumo ir investuotojų pritraukimo dalis
Tamperės miesto strateginio plano „Tamperės miesto strategija 2017–2030“ lygių
galimybių ir teisių dalis
Brno miesto strateginio plano „Brno miesto strategija 2018–2050“ lygių galimybių
ir teisių dalis

•

•
•
•

Ekonomika, verslumą ir
investuotojų pritraukimas

•
•

Lygios galimybės ir teisės

Išmanus miestas Vroclavas107
Miesto strateginio plano „Vroclavo miesto strategija 2017–2030108“ transporto /
judumo dalis
Miesto strateginio plano „Liublianos miesto strategija 2014–2030109“ transporto /
judumo dalis
Miesto strateginio plano „Gdansko+ miesto strategija 2014–2030110“ transporto /
judumo dalis

•

•

Drieka

Tamperės miesto strateginis planas „Tamperės miesto strategija 2017–2030105“
Brno miesto strateginis planas „Brno miesto strategija 2018–2050106“

•

Šaltinis: sudaryta autorių
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Miesto strateginis planas „Tamperės miesto strategija 2017–2030“, Tampere_City_Strategy_2030_Final.pdf
Miesto strateginis planas „Brno miesto strategija 2018-2050“, https://brno2050.cz/wp-content/uploads/2020/10/brno2050_re-Vize2050_final_RMB-ZMB_9-2020_AJ-1.pdf
107
Išmanus miestas Vroclavas,
https://invest-in-wroclaw.pl/app/uploads/2018/09/KnightFrankWroclawTowardsASmartCityWroclaw2018-EN.pdf
108
Miesto strateginis planas „Vroclavo miesto strategija 2017–2030“, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia/Strategia_2030.pdf
109
Miesto strateginis planas „Liublianos miesto strategija 2014–2030“,
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/trajnostna-urbana-strategija-mol/
110
Miesto strateginis planas „Gdansko+ miesto strategija 2014–2030“, https://app.xyzgcm.pl/gdansk-pl/d/20160877054/gdansk-2030plus-development-strategy.pdf
111
Gdansko tvaraus judumo mieste planas 2018–2030, https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_en_gdansk.pdf
106
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3.2. MIESTŲ STRATEGINIAI PLANAI
3.2.1. TAMPERĖS MIESTO STRATEGIJA 2017–2030 M.
Tamperė – miestas Suomijoje. 2019 m. duomenimis, miesto gyventojų skaičius siekė 238 140.
Tamperė yra didžiausias Šiaurės šalių miestas, esantis ne prie jūros112.
Tamperės miesto strategijoje pabrėžiama auganti didžiųjų miestų svarba ne tik Suomijoje, bet ir
tarptautiniu mastu. 2030 m. Tamperės tikslas yra tapti antruoju Suomijos metropoliu – judriu ir
patogiu miestu gyventi. Spėjama ir siekiama, kad 2030 m. mieste gyvens 300 000 žmonių. Vienos
svarbiausių Temperės vystymosi sričių yra švietimas, kultūra ir ekonomika. Miestas taip pat pasiryžęs
užtikrinti aukštą gyvenimo lygį, būti atviru bendradarbiavimui ir draugišku naujosioms
technologijoms. Tamperės miesto strateginiame plane išskiriamos 4 strateginės kryptys:
►
►
►
►

bendradarbiaujanti ir humaniška;
lyderė švietime ir praktikoje;
kūrybinga ir novatoriška;
urbanistiška ir tvariai auganti.

Kiekvienai krypčiai formuojami 3 siekiami rezultatai ir išskiriamos sritys, kurioms bus skiriama
daugiausia dėmesio. Nors Tamperės miesto strategija tęsiasi iki 2030 m., strateginių krypčių tikslai
bei rodikliai formuluojami 2018–2021 metams.
Tamperės miesto misija: iki 2030 m. tapti antruoju Suomijos metropoliu, patogiu ir gyvybingu 300
000 gyventojų turinčiu miestu.
216 pav. Tamperės miesto strategijos 2017–2030 m. strateginės sritys, siekiami rezultatai ir kryptys

Šaltiniai: Tamperės miesto strategija 2017–2030 m.
112

Tamperės miesto strategija 2017–2030.
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Tamperės miesto dokumente pagal keturias strategines sritis taip pat išskiriami 2018–2021 m. tikslai
ir juos vertinantys rodikliai.
4 lentelė. Tamperės miesto strategijos tikslai ir rodikliai
Strateginė sritis

Tikslai 2018–2021 m.
Mažinti regioninius gerovės skirtumus
Gerinti saugą ir užtikrinti stipresnį saugumo
jausmą
Didinti bendruomeninę veiklą ir dalyvavimą
joje
Didinti Tamperės gyventojų fizinį
aktyvumo lygį

Rodikliai
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustiprinti imigrantų integraciją
•

Bendradarbiaujanti
ir humaniška

Didinti pasitenkinimą paslaugomis ir jų
prieinamumu

•
•
•

Gerinti miesto paslaugų patirtį

•
•

•
•

Didinti skaitmenines paslaugas

•
•
•
•
•

Gerinti švietimo efektyvumą

Lyderė švietime ir
praktikoje

•

Užtikrinti švietimo ir įsidarbinimo
galimybes kiekvienam jaunam Tamperės
gyventojui

•

Padidinti užimtumo lygį

•

•
•

•

Regioniniai profiliai (įskaitant skurdą,
švietimą ir socialinę apsaugą, nedarbą)
Regioninis vaikų gerovės vertinimas
Gatvių saugumo indeksas
Saugumo apklausa
Patyčios mokykloje
Gyventojų, patyrusių smurtą ir
vartojančių per daug alkoholio, kiekis
Gyventojų, kurie jaučiasi vieniši, dalis
Aktyvus dalyvavimas (Regioninis
suaugusiųjų sveikatos ir gerovės
tyrimas)
Dalyvių skaičius regioniniuose tinkluose
Rekreacinės mankštos tarp suaugusiųjų
ir mokinių
Imigrantų užimtumo lygis
Imigrantų verslumas
Ne suomiškai kalbantys gyventojai
Senjorų, gyvenančių namuose, būste su
teikiama pagalba ir gaunančių ilgalaikę
institucinę globą, skaičius
Medicinos pagalbos išlaidos vienam
gyventojui
Bendras benamių skaičius
Pasitenkinimas paslaugomis ir jų
prieinamumas
Klientų miesto paslaugų patirtis
Skaitmeninių paslaugų skaičius,
palyginti su visomis paslaugomis
Skaitmeninių paslaugų vartotojų
pasitenkinimas
Nacionaliniai mokymosi rezultatų
palyginimai didžiuosiuose miestuose
Jaunimo švietimo lygis, turinčių
pagrindinį išsilavinimą
Jaunimo išsilavinimo lygis
Naujų absolventų įdarbinimo statusas
dvejus metus pabaigus studijas
Neigiamos pertraukos skirtinguose
švietimo lygiuose
Darbe įgytų laipsnių skaičius
Pameistrysčių skaičius

170

•

Sumažinti nedarbą iki šalies vidurkio,
suteikti pagalbą žmonėms, kuriems
reikalinga speciali parama

•
•
•
•
•

Sustiprinti Tamperės įvaizdį kaip patrauklų
studentams ir inovacijoms

•
•
•
•
•

Veiksminga ekonomine politika skatinti
verslų kūrimąsi, augimą ir naujų įmonių
steigimą
Pagrindinių pramonės šakų atnaujinimas ir
stipresnis augančių besivystančių pramonės
šakų skaičius
Stiprinti regiono inovacinę veiklą
Tobulinti Tamperės nacionalinį ir tarptautinį
prieinamumą
Didinti žemės pasiūlą verslui
Kūrybinga ir
novatoriška

Didinti Tamperės įvaizdį kaip pasaulinio
lygio miesto, patrauklios kultūros, turizmo,
konferencinių renginių ir sporto miestą
Pateikti paraišką 2026 m. Europos kultūros
sostinė

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiprinti tarptautinį miesto patrauklumą

•
•
•

Tvariai auganti

Tamperės gyventojų skaičius vidutiniškai
išauga 3000 gyventojų per metus
Sumažinti anglies dvideginio išmetimą 40
%, palyginti su 1990 m

•
•
•

Jaunų žmonių skaičius, kurie dirba,
mokosi arba jiems taikomos užimtumą
skatinančios priemonės
Nedarbo lygis, palyginti su šalies
vidurkiu
Jaunimo nedarbo lygis
Ilgalaikių bedarbių skaičius
Ilgalaikių bedarbių ir žmonių, kuriuos
sunku įdarbinti, skaičius
Nedarbo lygis tarp užsienyje gyvenančių
žmonių
Užimtumo lygis
Užsienio šalių studentų skaičius
Studijų vietų skaičius
Regioninis naujų absolventų ir užsienio
studentų įsidarbinimo lygis
Tamperės vieta populiariausių studentų
miesto tyrime
Naujų įmonių skaičius
Startuolių skaičius
Sparčiai augančių įmonių skaičius
Darbo vietų skaičius
Įtraukimas į verslo aplinką
Įmonių pajamų augimas pagal pramonės
šakas
Verslui skirtos žemės kiekis
Patentų ir prekių ženklų skaičius
Rizikingo finansavimo suma
Verslo, veikiančio inovacijų
platformose, skaičius
Tamperei skirtos investicijos į
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas
Tarptautinių ir vietinių lankytojų
nakvynių skaičius
Tarptautinių konferencijų ir lankytojų
skaičius
Pagrindinių lankytinų vietų lankytojų
skaičius
Tarptautiniai sąmoningumo tyrimai
Programos 2026 m. ES kultūros sostinė
eiga
Oro keleivių skaičius
Tarptautinių skrydžių jungčių skaičius
Gyventojų skaičiaus augimas
Rajonams skirtas gyvenamasis plotas
centre
Bendras CO₂ išmetimas
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Sumažinti energijos suvartojimą 7,5 %
pagal energijos vartojimo efektyvumo
susitarimą
Stiprinti miesto centro gyvybingumą
Didinti tvaraus transporto (pėsčiomis,
dviračiu ir viešuoju transportu) dalį
Miestas su prieinama kaina butų nuomai,
pagal augančią paklausą

•
•
•
•
•
•
•
•

Sėkmingai vystyti komercinio tramvajaus
eismą

•

Pradėti tramvajaus tiesimo darbus

•

•
•
•

Sumanaus ir tvaraus rajono „Hiedanranta“
įgyvendinimas

•
•
•
•

CO₂ emisijos vienam gyventojui
Energijos suvartojimo duomenys
Miesto centro gyvybingumo indeksas
Miesto centro gyventojai
Darbo vietų skaičius miesto centre
Požeminių automobilių stovėjimo vietų
skaičius
Viešojo transporto keleivių skaičiaus
tendencijos
Viešojo transporto kelionės vienam
gyventojui (Tamperėje)
Dviratininkų skaičius
Baigti statyti būstai (vienetų skaičius)
Būsto gamyba pagal pastato tipą ir būstą
Baigti studentų apartamentai
Pradėta priimtinos kainos nuomojamų
būstų statyba
Nuomos lygis (nesubsidijuojamas ir
subsidijuojamas)
Tramvajaus kelio statybos pradžia
Pirmojo teritorijų planavimo užbaigimas
Pirmo melioracijos etapo rajone pabaiga

Šaltinis: sudaryta autorių

► Tamperės miesto strategijoje 2017–2030 pabrėžiama technologijų ir jų tobulinimo svarba, dėl
kurių vystomos naujos laikui, vietai ir socioekonominiam statusui nepavaldžios paslaugos.
Technologijos taip pat padeda atnaujinti verslo sektorių ar kurti naujus verslus. Tamperė gali
puikiai išnaudoti technologinę pažangą – regione daug kvalifikuotų darbuotojų, aukšto lygio
mokslo ir tyrimų įstaigų, technologijų įmonių, palaikomos verslo inovacijos;
► Sunku įvertinti, kokių kompetencijų reikės ateityje. Technologijoms modernėjant, kinta ir
kvalifikacijų poreikiai, todėl vienas iš Tamperės strategijos tikslų yra sukurti lanksčią ir prie
besikeičiančių poreikių prisitaikančią švietimo sistemą;
► Dar vienas miestui svarbus aspektas yra urbanizacija. Augantys miestai sukuria naujų verslo
galimybių. Tamperė, nors ir gali džiaugtis urbanizacijos nauda, taip pat turi užtikrinti subalansuotą
skirtingų regionų vystymąsi, ekologinį tvarumą ir suteikti tinkamas paslaugas augančiai
populiacijai.

3.2.2 BRNO MIESTO STRATEGIJA 2018–2050 M.
Brno – miestas Čekijos pietryčiuose, antras pagal dydį šalyje. 2021 m. duomenimis, mieste gyveno
378 785 gyventojai113.
Strateginiame Brno miesto dokumente išskiriamos 5 pagrindinės tematinės sritys:

113

Brno miesto strategija 2018–2050 m.
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►
►
►
►
►

aplinka;
klestėjimas;
paslaugos;
ištekliai;
administracija.

Kiekvienoje tematinėje srityje pateikiamos atskiros strateginės reikšmės, jų tikslai bei rodikliai.
Vizijos rodiklis: Brno iki 2050 m. tarptautiniuose palyginimuose yra patrauklaus ir tvaraus miesto
sinonimas.
217 pav. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. schema

Šaltinis: sudaryta autorių

Toliau atskirai pateikiami visų penkių tematinių sričių tikslai ir rodikliai.
5 lentelė. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. pirmosios strateginės srities „Aplinka“ tikslai ir rodikliai
Strateginė sritis Strateginės srities
dalys

Aplinka

Kompaktiškas ir
subalansuotas
miestas

Tikslai
Efektyviai naudoti miesto žemę, remti
nuolatinį užstatymą ir subalansuotą vietos
centrų tinklo plėtrą
Sukurti nedidelių atstumų miestą
Išplėsti miesto galimybes padidinti
statybos intensyvumą per miesto
administracines ribas

Rodikliai
•

•

•

Nepakankamai naudojamų ir
apleistų teritorijų dalis
išsivysčiusiuose miesto rajonuose
Gyventojų dalis, pasiekiančių
pagrindines paslaugas pėsčiomis
(500 m / 10 min.)
Vienodas gyventojų paskirstymas
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Architektūrinis
miesto veidas

Teikti funkcionuojantį teritorijų
planavimą ir konceptualų vietovių
vystymą
Skatinti kultivuotą statybą ir modernią
architektūrą, atitinkančią pasaulio
tendencijas
Sukurti patrauklias, kokybiškas ir
įkvepiančias viešąsias erdves, kaip
neatsiejamą jos stabilizavimosi, taip pat
miesto plėtros sričių dalį
Remti šiuolaikinę architektūrą,
atitinkančią pasaulines tendencijas

•
•
•
•
•

•

Sukurti miestą be vizualinio smogo

Gamta mieste

Sukurti ir apsaugoti susietą žalios ir
mėlynos infrastruktūros sistemą mieste
Atgaivinti esamus želdinius ir susieti juos
su biokoridoriais
Stiprinti sodinimą, steigiant naujus
želdinius ir vandens paviršius
Didinti miesto biologinę įvairovę
Numatyti pakankamai parkų poilsiui
Parengti kintamus būsto pasiūlymus,
prieinamus visiems gyventojams

•
•
•
•
•
•
•

Užtikrinti esamo būsto fondo
išsaugojimą ir atnaujinimą
Plėtoti visas būsto statybos formas,
remiant nuolatinių gyventojų didėjimą

•

•
•

Miestas su
prieinamu būstu

Remti būstą žmonėms, turintiems
specialiųjų poreikių

•
•

•

Bendradarbiauti su gyventojais ir kitomis
suinteresuotomis šalimis

•
•
•

Gyventojų tankumas
Funkcinis pagrindinis zonavimo
planas
Paskelbtų tarptautinių
architektūros konkursų skaičius
Gyventojų, patenkintų viešųjų
zonų kokybe, dalis
Nominuotų pastatų skaičius Brno
mieste profesinių organizacijų;
organizuojamuose šalies
konkursuose
Įmonių skaičius, kurie laikosi
gerosios praktikos vadovo
Žaliųjų plotų ir vandens dalių
paviršiai, susieti su ÚSES sistema
Želdinių ir vandens paviršių dalis
miesto užstatytoje vietoje
Atgaivinto paviršiaus dalis ir
linijiniai želdiniai
Esamų parkų ploto dalis su
užstatyta miesto dalimi
Paviršių, didinančių biologinę
įvairovę, dalis
Siūlomų butų skaičius, kurių
dydis nuo 1 iki 4 kambarių
Reikalingas vidutinis atlyginimas,
norint įsigyti 60 m² butą
Sociologinės apklausos:
pasitenkinimas gyvenimu Brno,
susidomėjimas būsto nuoma Brno
Naujai pastatytų butų skaičius per
metus
Miesto parengtas naujų būstų
bendrijų skaičius
Metinės pajamos iš savivaldybės
būsto fondo
Savivaldybių namų dalis tarp
bendro būstų skaičiaus Brno
mieste
Investicijos į techninę ir
transporto infrastruktūrą naujoms
gyvenamosioms vietoms
Socialinio būsto skaičius
Neįgaliesiems pritaikytų būstų
skaičius
Gyvenamųjų patalpų skaičius su
priežiūros paslaugomis
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•

Didinti tvarių transporto rūšių (viešojo,
pėsčiųjų ir dviračių) patrauklumą ir
naudojimą, taip sumažinant neigiamą
transporto poveikį visos Brno
metropolinės zonos kontekste

•
•

•

Gerinti miesto aplinkos kokybę
Sukurti efektyvią ir pralaidžią transporto
sistemą, leidžiančią lengvai pasirinkti
transporto rūšis, geriausiai atitinkančias
vartotojų – miesto gyventojų – poreikius
Efektyvaus ir
tvaraus judumo
miestas

Priartėti prie judumo mieste kaip
paslaugos

•

•
•
•
•
•

Remti ir diegti transporto naujoves

•
•

•
•

Sumažinti veiksnių, turinčių neigiamą
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai,
dažnį
Sveika gyvenimo
aplinka
Didinti miesto atsparumą klimato
pokyčiams, taikant tinkamą prisitaikymo
ir švelninimo priemonių derinį

•
•
•
•
•
•

Paramos programos, keliančios
suvokimą ir informuotumą
Modalinis padalijimas
Sociologinė apklausa, gyventojų
pasitenkinimas pėsčiųjų,
dviratininkų ir viešojo transporto
infrastruktūra
Brno automobilizacijos laipsnis
(lengvųjų automobilių skaičius
1000 gyventojų)
PM dulkių dalelių,
Benzo[a]pireno, NO₂
koncentracija
Gyventojų, kuriems tenka
triukšmo > 55 dB, dalis
Ekologiškų transporto priemonių
dalis
Vidutinis viešojo transporto
greitis
Pėsčiųjų zonų ir bendrų sričių
dydžiai
Judėjimo sklandumas (laikas ir
ekonominiai nuostoliai, kuriuos
sukelia grūstys)
Dviračių takų ilgis
Bendrų naudojimo sprendimų
(dviračiai, automobiliai) ir
paslaugų mastas
Įmonių, dalyvaujančių miesto
logistikos sistemoje, skaičius
Inovatyvių sprendimų
pritaikymas
Gyvenamosios aplinkos gerinimo
veiksnių įvertinimas
Bendra PM ir NO₂ absorbcijos
apkrova
Vandens kokybė
Gyventojų ir triukšmo dalis
Žalių paviršių dalis ir žalių
paviršių dalis ant stogų
Reikalavimų statyboms taikymas

Šaltinis: Brno miesto strategija 2018–2050 m.
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6 lentelė. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. antrosios strateginės srities „Klestėjimas“ tikslai ir rodikliai
Strateginė
sritis

Strateginės
srities dalys

Klestintis
miestas

Rodikliai

Tikslai
Didinti pastangas gerinant miestiečių
gyvenimo lygį (ekonominiu požiūriu)
Skatinti patrauklias darbo galimybes – platų
kvalifikuotų darbo vietų pasirinkimą,
atitinkantį gyventojų ekonominę struktūrą
Mažinti ilgalaikį nedarbą
Susieti įmones, viešąjį sektorių ir
universitetus naujovių rėmuose ekosistema
(vadinamasis trigubos spiralės modelis)
Gerinti verslo ir inovacijų aplinką

•

Skatinti miesto pasirengimą naujiems
ekonominiams modeliams ir ateities
tendencijoms (dalijimosi ekonomika,
robotika)

•

Padaryti Brno centriniu Europos inovatyvių
ir kūrybinių sprendimų centru

•

Gerinti mokslinių tyrimų brandą
Didinti mokslinių tyrimų aplinkos Brno
Klestėjimas Vidurio Europos
patrauklumą
tyrimų, plėtros ir
inovacijų centras Didinti tarptautinį mokslinių tyrimų aplinkos
patrauklumą

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Skatinti mokslinių tyrimų aplinkos
tarpusavio ryšį ir pralaidumą
•

Išsilavinęs
universiteto
miestas

Skatinti aukštos kokybės ir prieinamą
švietimą visais laipsniais
Užtikrinti visiems vaikams aukštos kokybės
prieinamą ugdymą darželio, mokyklos ir
pradinės mokyklos lygiu
Sukurti sąlygas bendradarbiaujančiai ir
informuotai šeimai
Lanksčiai ir prasmingai bendradarbiauti
įgyvendinant vidurinio ugdymo disciplinų
sampratą atsižvelgiant į darbo rinkos
poreikius
Didinti Brno universitetų bei kolegijų kokybę
ir tarptautiškumą

•

•
•

•
•

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis Brno, palyginti su
darbo užmokesčiu Čekijoje
BVP vienam miesto gyventojui
Nedarbo lygis
Asmenų, kuriems gresia skurdas,
dalis
Nedarbo lygis tarp aukštųjų
mokyklų absolventų
Savarankiškai dirbančių asmenų
dalis nuo viso gyventojų skaičiaus
MVĮ skaičius
Miesto atvirumas naujoms,
palaipsniui atsirandančioms
inovacijoms, darbo metodikoms ir
kt.
Įmonių MTEPI išlaidų suma
Bendra MTEP išlaidų suma Brno
mieste
Sociologinė apklausa: nutarimas
dėl teiginio – „Brno yra tyrimų,
plėtros, verslo ir pažangių
technologijų miestas“
MTEPI darbuotojų skaičius
Užsienio magistrantų studentų
skaičius Brno mieste
Mokslo ir tyrimo institucijos,
dirbančios su technologinių
parengčių lygiais (Brno)
Mokslo leidinių skaičius
Sociologinė apklausa:
pasitenkinimas siūlomomis
švietimo galimybėmis; suaugusiųjų
pasitenkinimas tolesnėmis
mokymosi galimybėmis
Gyventojų, turinčių universitetinį
išsilavinimą, dalis
Seminarų skaičius teisiniams
atstovams svarbiomis švietimo
temomis
Naujų ir patobulintų studijų sričių
skaičius
Universitetų reitingas

176

Stiprinti akademinės sferos atvirumą ir
universitetų, kaip atvirų mokymosi centrų,
pozicijas
Užtikrinti
prieinamą
ir
kokybišką
susidomėjimą ir neformalų švietimą

•
•

•

Skatinti mokymąsi visą gyvenimą
Pritraukti kvalifikuotus užsienio piliečius

Tarptautinis
miestas

•

Sukurti išsamią privataus ir viešojo
sektoriaus paslaugų ir mechanizmų sistemą,
ne pelno sektorius, skirtus priimti ir integruoti
užsienio piliečius

•

Skatinti Brno įmonių veiklą užsienyje

•

Siekti, kad pagrindinė tarptautinė institucija
įsikurtų Brno mieste

•

•
•

Užtikrinti veiksmingą Brno miesto ir jo
užsienio partnerių bendradarbiavimą

•
•

Užtikrinti aukštos kokybės, didelės talpos
patikimą transportą ir ryšius tarp Brno,
(Vidurio) Europos ir pasaulio didmiesčių
gabenant keleivius ir krovinius, taip pat
informacijos srautų srityje

•

•

•

Visuotinai
prieinamas
miestas

Užtikrinti aukštos kokybės, didelės talpos ir
patikimą transporto terminalų veikimą, kurie
leistų pasauliniams keleivių, krovinių ir
informaciniams srautams patekti į Brno
miestą

•

•

•

Užsienio studentų dalis
Dalyvių skaičius universitetų ir
kolegijų užsiėmimuose,
jungiančiuose akademikus ir miestą
Vaikų ir mokinių skaičius,
dalyvaujančių neformaliame
švietime
Kvalifikuotų užsienio piliečių,
gyvenančių Brno, skaičius
Veikianti išsami viešoji sistema,
besirūpinanti užsienio piliečiais
Mokyklų, kuriose mokoma dviem
kalbomis, skaičius
Mokamų mokyklų skaičius, kurios
turi specialias integracijos
programas užsienio piliečiams
Brno įmonių skaičius, kurios veikia
užsienyje
Užsienio bendrovių su didesne
pridėtine verte skaičius
Tarptautinių institucijų skaičius
Brno mieste
Projektų, tarptautinio
bendradarbiavimo dalis
Oro transportas: kelionių maršrutų
skaičius, pasiekiamas iš Brno oro
uosto
Kelių transportas: prieinamumas
prie kaimyninių Vidurio Europos
centrų (laiko atžvilgiu)
Traukinių transportas:
prieinamumas prie kaimyninių
Vidurio Europos centrų (laiko
atžvilgiu)
Oro uosto infrastruktūra, sujungta
su miesto ir priemiesčio
infrastruktūra
Veikiantis šiuolaikinis geležinkelio
mazgas, sujungtas su vidine miesto
struktūra
Automobilių stovėjimo aikštelių
talpa

Šaltinis: sudaryta autorių
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7 lentelė. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. trečiosios strateginės srities „Paslaugos“ tikslai ir rodikliai
Strateginė
sritis

Strateginės
srities dalys

Tikslai

Saugoti gyventojų sveikatą, stiprinti
prevencijos vaidmenį ir sveiką gyvenseną,
įskaitant ilgalaikių gyventojų stebėsenos
priemonių kūrimą
Palaikyti aukštos kokybės ir prieinamą
sveikatos priežiūrą ir teikti ją atsižvelgiant į
demografinius pokyčius (daug dėmesio
skiriant asmeniniam individualumui ir
prevencijai, įskaitant priemones,
mažinančias lėtinių ligonių skaičių) ir
Sveiki žmonės epidemiologinę situaciją (įskaitant greitojo
sveikame mieste reagavimo priemonių palaikymą),
sumažinant neigiamą didžiausią poveikį
gyventojų sveikatai
Stiprinti sveiką miesto demografinę
struktūrą

Paslaugos

Palaikyti visų kartų bendruomenes / šeimas,
siekti solidarumo, teikiant sveikatos ir
socialinę priežiūrą, įskaitant globėjus ir
paliatyviąsias įstaigas

Stiprinti miesto gyventojų sanglaudą
Didinti priežiūros, paslaugų kokybės ir
prieinamumo lygį visoms žmonių grupėms,
kurioms reikalinga socialinė globa ir pagalba
Nuolat remti koordinuotą, socialiai
neįtrauktų vietovių požiūrį, sprendžiant
socialinius klausimus

Darnus ir
pagarbus miestas Sistemingai skatinti socialines inovacijas

Rodikliai
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Skatinti įvairovę ir užtikrinti vienodą požiūrį
•
į visus gyventojus
•
Didinti solidarumą ir įmonių socialinę
atsakomybę

•
•
•

Gyvenimo trukmė
Kohortos tyrimai, įskaitant
„pilietinį mokslą“
Sociologinė apklausa:
pasitenkinimas sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumu,
pasitenkinimas sveikatos priežiūros
kokybe
Praktikantų skaičius 1000
gyventojų
Ligonių lovų skaičius 10000
gyventojų
Stacionarių įstaigų skaičius (pagal
sritis)
Veikiančių objektų, kaip
telemedicina, skaičius
Amžiaus indeksas; natūralus
prieaugis
Socialinių paslaugų sveikatos ir
socialinių lovų skaičius
Žmonių, vyresnių nei 15 metų,
užsiimančių rekreaciniu sportu,
dalis
Materialių poreikių pagalbos nauda
Piliečių tarpusavio pasitikėjimas
(proc.)
Sociologinė apklausa:
pasitenkinimas socialinės
priežiūros prieinamumu,
pasitenkinimas socialinės
priežiūros kokybe
Socialinių gyvenamųjų paslaugų
pajėgumas, įskaitant alternatyvius
sprendimus klasikinėms
gyvenamosioms paslaugoms;
Socialiai atskirtų asmenų skaičius
Socialiai atskirtų asmenų
apgyvendinimo skaičius
SOS pagalbos iškvietimo skaičius;
„Seniorbus“ mašinų skaičius
Bendrų būstų, skirtų
pagyvenusiems žmonėms, skaičius
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•

Pasiekti savitą tarptautinio pripažinimo
kultūrinę ir kūrybinę sceną aktyviai dirbant
su Brno kultūros paveldu ir eksperimentais
Sukurti pažangiausią kultūrinę ir kūrybinę
sceną, pagrįstą tradicijomis ir eksperimentais
Užtikrinti bendradarbiaujančią ir tarpusavyje
susijusią kultūrinę ir kūrybinę sceną
Kultūrinis
miestas

•
•
•
•

•

Skatinti Brno kultūros ir kūrybinių industrijų
reputaciją ir Brno kaip kultūrinę ir kūrybinę
vietą

•

•

•

Pateikti įvairius sporto pasiūlymus,
apimančius visus lygius
Skatinti laisvalaikio sportą visoms amžiaus
grupėms
Skatinti efektyvų sportą

•
•

•
•

Sporto miestas
•
•

Skatinti aukštos kokybės (profesionalų)
sportą

•

•

Saugus miestas

Mažinti nusikaltimų ir incidentų, keliančių
grėsmę saugumui ir sveikatai, skaičių
Užtikrinti miesto pasirengimą krizinėms
situacijoms stichinių nelaimių ir kitų įvykių
(prevencija ir pasirengimas įvykiams,
susijusiems su klimato reiškiniais,
epidemijomis, kibernetine grėsme, kuria
siekiama sutrukdyti svarbioms institucijoms
ir kt.)

•
•
•

Diskriminacijos ir nepakantumo
lygis skirtingoms grupėms
(Eurobarometro apklausa)
Nacionalinių ir tarptautinių prizų
skaičius
Išlaidų kultūrai nuo viso miesto
biudžeto dalis
Karjeros galimybės kultūros ir
meno srities absolventams
Konferencijų / renginių skaičius,
orientuotas į kultūros politikos
temas
Pasitenkinimas kultūros sritimi
(sociologinė apklausa)
Kultūrinių ir socialinių veiklų
galimybės asmeninė svarba
(apklausa)
Brno turistų, atvykusių dėl
festivalių, kultūros renginių ir kt.,
dalis
Kultūrinių renginių lankymo dažnis
Pasitenkinimas suteikiamomis
galimybėmis sportuoti Brno mieste
15 metų ir vyresnių gyventojų,
užsiimančių rekreaciniu sportu,
dalis
Vaikų ir jaunų žmonių
pasitenkinimas sporto klubais
Visų amžiaus grupių
pasitenkinimas viešai prieinamomis
sporto ir žaidimų aikštelėmis
Sporto objektų skaičius
Registruotų narių skaičius visose
jaunimo pasirinktose sporto šakose
Profesionalių sporto varžybų
lankytojų skaičius (futbolas, ledo
ritulys)
Pagrindinių nacionalinių ir
tarptautinių sporto renginių
skaičius
Nusikaltimų ir nesunkių
nusikaltimų skaičius
Visų rūšių nusikalstamumo
skaičius
Sociologinė apklausa: sutarimas dėl
teiginio „Brno – saugus miestas“,
gyventojų saugumas dienos metu,
gyventojų saugumas nakties metu
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Mažinti jaunimo nusikalstamumą ir skatinti
rizikingo elgesio ir reiškinių prevenciją per
kvalifikuotą darbą su vaikais ir jaunimu
Neleisti atsirasti vietovėms (rajonams),
kuriose žmonės atskiriami socialinės,
etninės, religinės ir kultūrinės diferenciacijos
pagrindu
Šaltinis: Brno miesto strategija 2018–2050 m.

•
•
•

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
atsakymo laikas
Medicinos gelbėtojų (skambučių
telefonu) aptarnavimas per 20 min.
Nepilnamečių nusikalstamumas

8 lentelė. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. ketvirtosios strateginės srities „Ištekliai“ tikslai ir rodikliai
Strateginė
sritis

Strateginės
srities dalys

Užtikrinti aukštos kokybės geriamojo
vandens išteklius ir paskirstymo tinklą
Sustiprinti Svitavos ir Svratkos upių baseinų
apsaugą nuo potvynių
Miestas su
efektyviu
vandens
valdymu

Ištekliai

Rodikliai

Tikslai
•
•
•
•

Efektyviai tvarkyti nuotekas; sumažinti Brno
poveikį vandens telkinių kokybei
•

Vykdyti efektyvų lietaus ir požeminio
vandens valdymą, prisitaikant prie klimato
pokyčių, mažinti karščio salos efektą

•

Užtikrinti pakankamą energijos gamybą iš
švarių atsinaujinančių energijos šaltinių, taip
sumažinant taršą, kuri neigiamai veikia
žmonių sveikatą ir aplinką

•

•
•

Nustatyti energijos suvartojimą, pagrįstą
švariais atsinaujinančiais energijos šaltiniais
Energiją
taupantis,
nepriklausomas
ir atsparus
miestas

Sumažinti bendrą energijos kiekio
naudojimą, laipsniškai didinant energijos
efektyvumą
Didinti vietinių atsinaujinančių energijos
šaltinių, paremtų technologinėmis
inovacijomis, dalį teikiant miestui energiją
Išplėsti ir didinti paramą, skatinančią švarių,
atsinaujinančių šaltinių inovacijas, įskaitant
dekarbonizacijos metodus
Integruoti Brno į Europos RES
(Atsinaujinančios energijos šaltiniai)
iniciatyvas

•
•

•

•
•

Vandens suvartojimas vienam
miesto gyventojui (per dieną)
Aukštos kokybės geriamojo
vandens lygis
Vandens atsinaujinimo greitis
Sociologinė apklausa:
pasitenkinimas geriamojo vandens
kokybe
Gyventojų, prijungtų prie viešosios
kanalizacijos tinklo, dalis
Senesnių nei 60 m. kanalizacijos
tinklų ilgis
Nuotekų valymo įrenginių talpa
Pralaidžių zonų užstatytoje miesto
teritorijoje dalis
Ekonominės politikos ir specifinių
priemonių atsispindėjimas,
planuojant šias sritis: transportas
(masinis ir individualus), statyba ir
infrastruktūra, perdirbimas ir
degimas, elektros energijos
naudojimo optimizacija
Degalų sąnaudų ir iškastinės
energijos dalis nuo visų šaltinių
Elektros gamyba iš atsinaujinančių
šaltinių Brno mieste (vėjas, vanduo
ir fotoelektra)
Pagamintos elektros energijos dalis
iš atsinaujinančių šaltinių nuo visų
elektros tiekimo skirstytojų
Saulės baterijų skaičius ant pastatų
stogų
Vienam gyventojui tenkančios
energijos sąnaudos
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Strateginė
sritis

Strateginės
srities dalys

Rodikliai

Tikslai
•

•

•
•

•
•

Sumažinti atliekų susidarymą ir efektyvinti
atliekų surinkimą

•
•
•

Švarus ir žiedinis
miestas

•
•

Skatinti ir įgyvendinti sisteminius tvaraus
vystymosi pokyčius

•
•
•

Juridinių asmenų, didinančių
energijos efektyvumą, dalis nuo
visų juridinių asmenų Brno mieste
Vietinių atsinaujinančių energijos
šaltinių dalis tiekiant miestui
energiją
Švarių atsinaujinančių išteklių dalis
Miesto biudžeto dalis, skirta
mokslinių tyrimų projektams švarių
atsinaujinančių išteklių srityje
Integracija į ES projektus ir
bendradarbiavimą RES srityje
Sociologinė apklausa – sutarimas
dėl teiginio „Brno – švarus
miestas“
Bendras atliekų kiekis per metus
Brno mieste
Išrūšiuotų atliekų dalis nuo visų
atliekų
Perdirbtų atliekų dalis nuo
išrūšiuotų atliekų
Iš atliekų pagamintos šilumos vertė
Iš atliekų pagaminta elektros
energijos vertė
Finansuojamo žemės ūkio dalis
visame žemės plote
Sodų bendrijų skaičius
Veikianti žalioji viešųjų pirkimų
sistema

Šaltinis: Brno miesto strategija 2018–2050 m.

9 lentelė. Brno miesto strategijos 2018–2050 m. penktosios strateginės srities „Administracija“ tikslai ir rodikliai
Strateginė sritis Strateginės srities
dalys

Bendra vizija ir
Administracija geras miesto
vardas

Rodikliai

Tikslai
Užtikrinti sutarimą dėl ilgalaikės
krypties miesto ir didmiesčio srityse
Sutelkti investicijas į strateginės
miesto plėtros sritis ir vykdyti aktyvią
miesto turto politiką
Sukurti tvarią ir funkcionalią
strateginio miesto prekės ženklo
valdymo sistemą ir regiono prekės
ženklą, pagrįstą šiuolaikiniais turinio

•

•

Sociologinės apklausos: sutarimas
dėl teiginio „Žmonės gali rasti
tarpusavio susitarimą Brno mieste“ ir
„Brno harmoningai vystosi statybų
srityje“
Sociologinės apklausos: Miesto
vaizdas žiūrint iš vidaus ir miesto
vaizdas žiūrint iš išorės (visų Čekijos
gyventojų apklausa)
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rinkodaros ir miesto identiteto
principais

•
•
•
•

Sukurti veikiančią ir
bendradarbiaujančią didmiesčio zoną
Įtvirtinti „didmiesčio zonos“, kaip
svarbaus erdvinio lygio, sąvoką
teritorijos plėtroje
Bendros atsakomybės principu
Veikianti Brno
metropolinė sritis sukurti ir įvykdyti erdvinę viziją Brno
didmiesčio rajone

•

•

•

Didinti gyventojų supratimą apie
didmiesčių bendradarbiavimo
pridėtinę vertę

•

Padaryti miesto administraciją
draugiškesnę piliečių atžvilgiu ir kurti
atvirus duomenis

•

Užtikrinti lengvą prieigą prie aukštos
kokybės informacijos, kad žmonės
greitai rastų reikiamą informaciją
Užtikrinti veiklos tęstinumą,
duomenų ir ryšio apsaugą nuo
praradimo ar piktnaudžiavimo

Efektyviai
veikiantis
Kurti, kataloguoti ir skelbti atvirus
elektroninis
administravimas ir duomenis, kaip visų miesto duomenų
atviri duomenys procesų dalį (taip pat savivaldybės
įmonių)

•
•

•

•

•

Skatinti duomenų naudojimą,
pasitelkiant programas ir paslaugas,
pagrįstas atviraisiais duomenimis

•
•

•

Visuomenės
dalyvavimas
administruojant
miestą

Plačiosios visuomenės,
bendruomenių, specialistų ir kitų
suinteresuotų šalių dalyvavimas
vietos valdžios veikloje
Visų turimų komunikacijos ir
technologijų formų naudojimas

•

Patvirtinta Brno 2050 strategija su
atnaujintu veiksmų planu
Patvirtintas galiojantis miesto planas
Miesto įvertinimas – „Standard &
Poor's“
Kapitalo išlaidų dalis neviršijant
miesto biudžeto
Bendrų darbotvarkių, sėkmingai
tvarkomų didmiesčio rajone, skaičius
(skaičius)
Čekijos teisiniai standartai,
apibrėžiantys ir įtvirtinantys
didmiesčių zonas (skaičius)
Politikos dokumentų egzistavimas,
sprendžiant strateginius ir erdvinius
didmiesčių planavimus
Savivaldybių merų sąmoningumas
Brno metropolio srityje ir noras
aktyviai dalyvauti ir bendradarbiauti
(viso miesto ir rajonų santykis)
Pagrįstų ir iš dalies pagrįstų skundų
skaičius dėl Brno miesto
savivaldybės sistemos
Miesto svetainė – intuityvi, patogi
naudoti
Paslaugų dalis, kurią galima gauti
internetu, nesilankant valdžios
institucijose
Pritaikytų internetinių paslaugų
kiekis socialiai remtiniems ir senyvo
amžiaus piliečiams
Sociologinės apklausos: piliečių
pasitenkinimas valstybės tarnautojų
darbu miesto savivaldybėje ir piliečių
pasitenkinimas informacijos teikimu
Anglų kalbos žinios ir jų vartojimas
savivaldybėje
ISO 20 000 ir ISO 27 000 standartų
įgyvendinimas
Portalas, apibūdinantis visas
paslaugas ir programas, naudojančias
atvirus miesto duomenis
Paskelbtų atvirų duomenų dalis
Sociologinės apklausos:
pasitenkinimas galimybe dalyvauti
viešuose susirinkimuose, piliečių
diskusijose su miesto atstovais,
pasitenkinimas galimybe pateikti
prašymus ir klausimus,
182

siekiant įtraukti visas gyventojų
grupes, bendraujant su valstybės
administracija

•
•

•

pasitenkinimas galimybe įsitraukti į
vietos planavimą
Aktyvus piliečių dalyvavimas
Paskirtų lėšų dalyvavimo biudžetui
suma, palyginti su viso miesto
biudžetu
Dalyvavimas įgyvendinant portalą

Šaltinis: Brno miesto strategija 2018–2050 m.

► Brno miesto strategijoje 2018–2050 m. miestas pozicionuojamas kaip universitetų ir tyrimų
centras Vidurio Europos regione. Pabrėžiama žinių bei patirties, technologijų ir drąsių
technologinių sprendimų svarba – šitaip pritraukiami talentingi ir patyrę darbuotojai bei
mokslininkai.
► Brno taip pat siekia būti atviru, tolerantišku ir įtraukiu miestu. Vertinama lygybė ir tarpusavio
pagarba. Taip pat pabrėžiama šeimos svarba ne tik augančioms naujoms kartoms, bet ir miesto
ateičiai.
► Dar vienas svarbus Brno miesto strategijos aspektas yra darna tarp urbanistikos ir gamtos. Brno
pasižymi patraukliomis viešosiomis erdvėmis, kurios natūraliai įsilieja į žalumą. Darna miestui
svarbi ir kaip architektūros dalis. Brno puikiai įprasmina savo architektūrinį paveldą, derindamas
jį su moderniąja architektūra ir ieškodamas naujų jos paskirčių.
► Taip pat strategijos dokumente išryškinama gero administravimo nauda. Brno miesto
administracinė sistema aprašoma kaip paprasta, visapusiška ir patogi gyventojams. Brno
gyventojai yra įsitraukę ir prisideda prie miesto vystymosi.

3.3. IŠMANUS MIESTAS
Visuomenės dalyvavimas yra svarbus darnaus miesto vystymosi elementas. Taip pat svarbu ir
išmanaus miesto koncepcijoje, nes gyventojai įtraukiami į išmanius valdymo procesus. Išmanaus
miesto idėja – investicijos į žmogiškąjį ir socialinį kapitalą, paremtos modernios infrastruktūros plėtra
– yra tvarios ekonominės plėtros ir aukštos gyvenimo kokybės pagrindas.
Vroclavas siekia sukurti miestą, kuris pasiūlytų aukštą gyvenimo kokybę, gerą infrastruktūrą,
draugišką aplinką ir transportą, klestinčią ekonomiką ir švietimą. Išmanaus miesto Vroclavo plane
išskiriamos aštuonios sritys:
►
►
►
►
►
►
►

valdymas;
ekonomika;
gyvenimo būdas;
žmonės, švietimas;
judumas;
infrastruktūra;
aplinka.

Kiekvienoje srityje išsikelti tiksliai, leisiantys įgyvendinti išmanaus miesto idėją.
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10 lentelė. Išmanaus miesto Vroclavo sritys ir tikslai
Sritis

Tikslai
•

Valdymas

•
•
•
•

Ekonomika

•
•
•
•
•

Gyvenimo būdas

•
•
•

Žmonės

•
•
•
•

Švietimas

•
•
•

Judumas

•
•
•

Infrastruktūra

•
•
•

Aplinka

•
•

Virtualus patarėjas rezidentams
Nekilnojamojo turto birža
Mobilus gyventojo padėjėjas – MRA programa
E. patarimų programinė įranga
Nemokama teisinė pagalba
PLIP – Vroclavo informacijos ir mokėjimo platforma
Startuoliai
„Open Data“
Renginiai Vroclave
Vroclavo būsto kooperatyvai
Miestas formoje
Autobusų ir neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos užimtumo
nustatymo sistema
Vroclavo paramos nevyriausybinėms organizacijoms centras
Vroclavo senjorų centras
Vroclavas kalba (socialinių konsultacijų platforma)
Vroclavo pilietinis biudžetas
Studentų stipendijų programa
Mokykla mieste
Vroclavo švietimo integruota valdymo sistema
Integruota transporto sistema
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Parama ekologiškam transportui
Pažangus apšvietimas miesto erdvėje
„LoRaWan“ (belaidžio ryšio sistema)
Miesto internetas
„SmartFlow“ (išmanaus vandens tiekimo tinklo valdymo įrankis,
renkantis duomenis iš mieste esančių jutiklių)
KAWKA (programa, padedanti šildymą anglimi ir katiline pakeisti
ekologišku šildymu)
Mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos planas

Šaltinis: Išmanus miestas Vroclavas

► Išmanaus miesto Vroclavo plane daugiausia dėmesio skiriama startuoliams, įvairių
miestiečių gyvenimą gerinančioms paslaugoms ir sistemoms kurti, pilietiškumui ir
bendradarbiavimui skatinti, paramai socialiai jautrioms grupėms.
► Taip pat siekiama sukurti efektyvią švietimo ir transporto sistemą, skatinti ekologiškų
sprendimų kūrimą.
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3.4. TRANSPORTAS, JUDUMAS
Tvarus judumas mieste – vienas pagrindinių miestams kylančių iššūkių. Siekiant įgyvendinti ES
keliamus tikslus, susijusius su klimato kaita, svarbus vaidmuo skiriamas transporto sektoriui ir jo
reguliavimui. Galimybė įgyvendinti tvaraus transporto iniciatyvas miestuose gali teigiamai prisidėti
prie ekonomikos atsigavimo ir augimo.
Šiame skyriuje apžvelgiamos Vroclavo, Liublianos ir Gdansko strateginių miesto planų judumo sritys
– lyginami jų keliami tikslai ir išskiriami rodikliai.
Miestų strateginiuose planuose akcentuojama judumo kokybės ir efektyvumo svarba. Siekiama, kad
viešasis transportas būtų draugiškas asmenims su negalia, pėstiesiems, dviratininkams ir bendrai
atliepiantis visų gyventojų lūkesčius. Taip pat dėmesys skiriamas ekologiško transporto klausimui –
siekiama į viešąjį transportą įtraukti kuo daugiau autobusų, sukurti elektromobilių krovimo stočių
tinklą.
11 lentelė. Transporto ir judumo srities strateginės sritys, tikslai ir rodikliai
Miestas

Strateginė
sritis

Tikslai
•
•
•
•
•
•
•

Vroclavas

Judumas

•
•
•
•

•
•

Regioninis
Liubliana miestas,
žalias miestas

•

Rodikliai

Nuosekliai įgyvendinti Vroclavo
Rodikliai neišskiriami
judumo politiką
Sujungti transporto sistemas į vientisą
visumą
Sukurti protingą transporto valdymą
Apriboti automobilių srautą miesto
centre
Įdiegti viešąjį transportą su nulinėmis
emisijomis
Sudaryti geras sąlygas pėstiesiems,
dviratininkams ir asmenims su negalia
Skatinti tvarų judumą
Pasirūpinti viešojo transporto komfortu
ir kokybe
Suprojektuoti ekologiškas gatves
pėstiesiems ir dviratininkams
Plėsti upių transportą
Suformuoti infrastruktūrą, kuri būtų
pritaikyta kintantiems žmonių
poreikiams, žmonėms su negalia ir
senjorams
Plėsti geležinkelių sistemą ir integruoti
ją su miesto transporto sistema
Gerinti transporto kokybę ir ieškoti
sprendimų pagal gyventojų poreikius ir
lūkesčius
Sukurti pažangias informacijos ir eismo • Išmetamų šiltnamio efektą
valdymo sistemas ir skatinti judumo
sukeliančių dujų kiekis
valdymą viešuoju keleiviniu transportu
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
Gdanskas

Ekonomika ir
transportas

Patobulinti miesto ir regioninį dviračių • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų
tinklą su sustojimo vietomis
mažinimas
•
Įsteigti eismo valdymo regioninį
Didėjantis energijos efektyvumas
•
operacinės kontrolės centrą
Autobusų eismo elektrifikavimas
•
Gerinti viešąjį transportą
Trečdalis modalinio pasidalijimo
Ekologiška miesto logistika: transporto • Investicijų dalis į mokslinius tyrimus
priemonių skaičiaus didinimas laikantis
ir plėtrą
•
aukštų viešojo keleivinio transporto ir
0 mirtinų įvykių skaičius
kitų viešųjų paslaugų transporto
priemonių aplinkosaugos standartų
Elektrinių autobusų pristatymas
Mažai anglies išmetančių degalinių
statyba
Elektromobilių įkrovimo stočių tinklo
kūrimas
Sukurti pažangios informacijos ir eismo
valdymo sistemas, skatinančias viešąjį
transportą ir judumą
Transporto priemonių aplinkos zonos
įkūrimas
Saugių mokyklų maršrutų pėstiesiems ir
dviratininkams įgyvendinimas
Kurti šiuolaikiškas ir tvarias ES
Rodikliai neišskiriami
pėsčiųjų, dviračių ir viešojo transporto
eismo sistemas, siekiant gerinti kasdienį
judumą

Šaltinis: sudaryta autorių

► Miestų strateginiuose planuose pabrėžiama judumo kokybės ir efektyvumo svarba.
Siekiama, kad viešasis transportas būtų draugiškas asmenims su negalia, pėstiesiems,
dviratininkams ir bendrai atliepiantis visų gyventojų lūkesčius.
► Taip pat skiriama dėmesio ekologiško transporto klausimui – siekiama į viešąjį transportą
įtraukti kuo daugiau autobusų, sukurti elektromobilių krovimo stočių tinklą.
Judumo tema taip pat nagrinėjama ir atskiruose miestų judumo planuose:
► Vroclavo judumo politika, sukurta 2012–2013 m., yra neatsiejama miesto plėtros strategijos
dalis „Vroclavo strategija 2020 m.+ perspektyvoje“ (ankstesnė miesto strategija);
► Liublianos tvaraus judumo mieste planas, priimtas 2012 m., kurio pagrindas yra asmeninių
transporto priemonių eismo ribojimas ir žmonių keliavimo įpročių keitimas tvaresniais
būdais114;
► Gdansko tvaraus judumo mieste planas 2018–2030 m.
Skyriuje 3.4.1. plačiau analizuojamas Gdansko tvaraus judumo mieste planas 2018–2030 m.
114

Liublianos tvaraus judumo mieste planas.
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3.4.1. TVARAUS JUDUMO MIESTAS GDANSKAS
Gdansko+ miesto strategijos 2014–2030 m. strateginės sritys ir tikslai yra reikšmingi Gdansko tvaraus
judumo mieste plano 2018–2030 m. kontekste. Šis darnaus judumo mieste planas nustato strateginę
transporto plėtros Gdanske sistemą. Plane pateikiamos žmonių ir prekių gabenimo kelionės, išskiriami
kelionės tikslai (darbas, laisvalaikis, apsipirkimas ir kt.), nurodomos kelionės formos (pėsčiomis,
dviračiu, automobiliu ir kt.). Planas apima visus transporto tinklus (kelias, geležinkelis ir kt.)
Gdansko tvaraus judumo mieste planas suskirstytas į aštuonias sritis:
►
►
►
►
►
►
►
►

pėsčiųjų ir dviračių eismas ir viešoji erdvė;
automobilių stovėjimo aikštelės;
viešasis transportas;
judumo valdymas;
prekių transporto valdymas;
švietimo / informacinės kampanijos;
judumas kaip paslauga;
testai ir analizės.

Šioms sritims priskirti tikslai, leisiantys pasiekti tvarų judumą, pateikiami 12 lentelėje:
12 lentelė. Gdansko tvaraus judumo mieste plano sritys ir veiksmų planai

Sritis

Tikslai
•
•
•

Pėsčiųjų ir dviračių eismas, viešoji erdvė

•
•
•
•
•

Automobilių stovėjimo aikštelės

•
•
•
•

Viešasis transportas

•
•
•

Judumo valdymas

•

Saugos gerinimo programa pėsčiųjų ir dviračių perėjose
Pėsčiųjų ir dviračių eismo sąlygų auditas ir sertifikavimas vidurinėse
mokyklose
Aktyviam judumui palankių darbuotojų auditas ir atestavimas
Pagerintos pėsčiųjų ir dviračių eismo sąlygos Gdanske
Barjerų žemėlapio kūrimas
Miesto mikro pakeitimų gatvės erdvėje programa
Visų kosmoso naudotojų teisių apsauga veiksmingai įgyvendinant
taikomus įstatymus
Pėsčiųjų erdvės apsauga ir pėsčiųjų eismo kokybės gerinimas
apsaugant dangas nuo nepageidaujamo transporto priemonių
stovėjimo
Aiškių pėsčiųjų ir automobilių stovėjimo vietų standarto
(projektavimo gairių) parengimas ir paskelbimas
Veiksmai siekiant padidinti automobilių stovėjimo aikštelių rotaciją
pagrindinėse miesto vietose
Efektyvus parkavimo valdymas poilsio zonose
Viešojo transporto eismo prioritetas
Informacijos gerinimas apie keleivius ir viešojo transporto renginius
Išmetamųjų teršalų mažinimas viešajame transporte
Kliūčių, leidžiančių patekti į tramvajų, autobusą, panaikinimas
Judumo / kelionės planų įgyvendinimas

187

Sritis

Tikslai
•
•
•

Prekių transporto valdymas
Švietimo / informacinės kampanijos

•
•

Judumas kaip paslauga
•

Testai ir analizės

•
•

Bendradarbiavimo platforma projekto koordinatoriams judumo
srityje
Naujos riboto prieinamumo zonos valdymo sistemos statyba
Tvarus miesto logistikos planas Gdanske (prekių gabenimo planas)
Informavimo ir švietimo kampanija apie elgesį automobilių
stovėjimo aikštelėje
Integruotas pardavimo mikrotransportavimo sistemos valdymas:
dalijimasis automobiliu, kelionių pasidalijimas ir transporto tinklo
paslaugos (tranzito tinklo įmonės, taksi, siuntimo / tiekimo
paslaugos)
Parengiamos būtinų tyrimų ir analizės gairės, kaip dalis
infrastruktūros projektų Gdanske
Tyrimo tęsinys „Viešojo transporto Gdanske vertinimas“
Tyrimo tęsinys „Gyvenimo kokybė Gdanske“

Šaltinis: Gdansko tvaraus judumo mieste planas 2018–2030 m.

Daugiausia dėmesio Gdansko tvaraus judumo mieste plane 2018–2030 m. skiriama šiems tikslams:
►
►
►
►
►
►

geresnės sąlygos pėstiesiems ir dviračių eismui;
padidėjęs visų eismo keleivių saugumas;
prieigos prie transporto alternatyvų gerinimas;
viešųjų erdvių kokybės ir prieinamumo didinimas visiems gyventojams ir miesto rajonams;
padidėjusi kelionių viešuoju transporto dalis nuo visų kelionių;
neigiamo poveikio mažinimas žmonių sveikatai ir aplinkai.

3.5. ŽALIASIS KURSAS
Miestų strateginiuose dokumentuose daug dėmesio skiriama žaliojo kurso sričiai. Liublianos miesto
strategijoje apie žaliąjį kursą kalbama „Žalias miestas“ ir „Tvarus miestas, kuriuo rūpinamasi“ dalyse.
Vroclavo strateginiame plane žaliojo kurso tema plėtojama „Aplinkos ir miesto erdvės kokybė“
skyriuje. Dokumentuose taip pat išskiriamos šių miestų strateginių sričių iniciatyvos, skatinančios
veiksmingą ir tvarų išteklių naudojimą ir perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Nurodomi tikslai ir
rodikliai.
13 lentelė. Žaliojo kurso srities strateginės sritys, tikslai ir rodikliai
Miestas

Strateginė sritis
•

Žalias miestas,
Liubliana tvarus miestas,
kuriuo rūpinamasi

•

•

Tikslai
Skatinti organizacinę miesto žemės ūkio,
miškininkystės ir sodininkystės aplinką
Liublianos miestui priklausančių pastatų energinė
reabilitacija ir energinio savarankiškumo
didinimas
Naujų energetikos objektų modernizavimas

•

•
•

Rodikliai
Išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų
kiekio mažinimas
Didėjantis energijos
efektyvumas
Didėjanti atsinaujinančių
energijos šaltinių dalis
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•

•

•
•
•
•
•
•

Aplinkos ir
Vroclavas miesto erdvės
kokybė

•
•
•
•
•
•

•
Papildomų šildymo sistemų iš atsinaujinančių
Investicijų į mokslinius
šaltinių statyba keliuose Liublianos miestui
tyrimus ir plėtrą, dalis
•
priklausančiuose objektuose
Integruotas atliekų
Išmaniųjų platinimo sistemų įdiegimas, diegiant
tvarkymas
•
išmaniuosius aktyviuosius tinklus ir matavimo
Klimato kaita
sistemas, siekiant padidinti energijos efektyvumą, • Vietinis transportas
geriau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius • Oro kokybė
pagal paklausos / pasiūlos principą
Didinti potvynių saugumą
„Zero waste“ koncepcijos kūrimas
Investuoti į draugiškas aplinkai technologijas
Rodikliai neišskiriami
Skatinti ekologišką požiūrį
Sukurti efektyvią lietaus vandens sulaikymo ir
sniego tirpsmo sistemą
Iki 2030 m sumažinti CO₂ išmetimą 30 proc.
efektyvumą ir naudoti atsinaujinančius energijos
šaltinius
Investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ant
pastatų stogų
Kurti žalias zonas su oksigenatoriais ir vandens
stotelėmis
Šalinti oro taršą
Vystyti žiedinę ekonomiką
Skatinti ir palaikyti gyvenimo būdą be nuosavų
automobilių (tik automobilių dalijimasis)
Skatinti elgesį, kuris būtų nekenksmingas aplinkai

Šaltinis: sudaryta autorių

► Tiek Liublianos, tiek Vroclavo strategijose pabrėžiama energetikos efektyvumo ir
savarankiškumo, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo svarba;
► Skatinamas ekologiškas požiūris, taršos mažinimas, žiedinės ekonomikos vystymas.

3.6. DRIEKA
Europos Sąjungos ateities miestas matomas kaip žalia ir ekologiška vieta, kurioje būtų užtikrinta
aukšto lygio aplinkos kokybė. Drieka yra vienas svarbių strateginiuose miestų planuose aptariamų
aspektų.
Liublianos miesto strategijoje apie drieką kalbama „Tvarus miestas, kuriuo rūpinamasi“ dalyje.
Vroclavo strateginiame plane driekos aspektas aptariamas „Aplinkos ir miesto erdvės kokybė“
skyriuje. Gdansko miesto strategijoje drieka analizuojama skyriuje „Viešoji erdvė“. Dokumentuose
taip pat iškeliami driekos srities tikslai ir rodikliai.
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14 lentelė. Driekos srities strateginės sritys, tikslai ir rodikliai
Miestas

Strateginė sritis
•
•

Liubliana

Tvarus miestas,
kuriuo rūpinamasi

•

•

•
•

•
•

Aplinkos ir miesto
Vroclavas
erdvės kokybė

•
•

•
•
•
•
•

Gdanskas Viešoji erdvė

•

Tikslai
Rodikliai
•
Apleistų pramoninių zonų
Klimato kaita
•
atnaujinimas
Vietinis transportas
Stiprinti atvirų ir viešų miesto erdvių • Oro, garso aplinkos kokybė
•
tinklą
Ekologinės inovacijos
Siekti išplėsti universiteto fakultetų • Atsinaujinančių energijos šaltinių
veiklą centre arba šalia greitkelio
dalis
•
esančiose zonose
Žalios miesto zonos
Skatinti ir kurti organizacinę miesto • Universiteto išplėtimas miesto centre
•
žemės ūkio, miškininkystės ir
Energijos vartojimo efektyvumas
sodininkystės aplinką
Paskirstyti tylos zonas
Rodikliai neišskiriami
Kurti žalias zonas su
oksigeneratoriais ir vandens
stotelėmis
Skatinti ir palaikyti dalijimąsi erdve
Skatinti esamas ir kurti naujas
žaliąsias zonas
Atkurti istorinius parkus ir zonas
Pasirūpinti Vroclavo architektūros
stiliumi, kokybe, lokalumu ir miesto
planavimu
Atgaivinti ir natūralizuoti upę
Įtraukti kultūrines patalpas,
pertvarkant pastatus
Pasirūpinti vietos prieinamumu
visiems gyventojams
Stiprinti saugumą viešosiose vietose
Nustatyti aiškius tvarius viešosios
Rodikliai neišskiriami
erdvės valdymo principus
Teikti tvarų natūralios aplinkos
valdymą ir apsaugą

Šaltinis: sudaryta autorių

► Pagrindiniai tikslai keliami analizuotų miestų strategijose – žaliųjų zonų, parkų kūrimas,
rūpinimasis architektūra, dėmesys miesto planavimui.
► Siekiama stiprinti miestų viešųjų vietų saugumą ir saugoti natūralią aplinką.

3.8. EKONOMIKA, VERSLUMAS IR INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMAS
Klestinti ekonomika, verslumas ir investuotojų pritraukimas – dar vienas europietiško miesto tikslas.
Vroclavo strateginiame plane šis aspektas nagrinėjamas „Verslumas“ ir „Kūrybinga, inovatyvi ir
mokslu grįsta ekonomika“ dalyse. Gdansko miesto strategijoje apie ekonomiką, verslumą ir
investuotojų pritraukimą kalbama skyriuje „Ekonomika ir transportas“.
Dokumentuose taip pat išskiriami aptariamos srities tikslai bei rodikliai.

15 lentelė. Ekonomikos, verslumo ir investuotojų pritraukimo srities strateginės sritys, tikslai ir rodikliai
Miestas

Strateginė sritis

Tikslai
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Verslumas,
kūrybinga, inovatyvi
Vroclavas
ir mokslu grįsta
ekonomika

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gdanskas

Ekonomika ir
transportas
•

Rodikliai

Remti vietos gyventojų įmones,
Rodikliai neišskiriami
vietinius gaminius ir gamintojus.
Palaikyti ir populiarinti socialinę įmonių
atsakomybę
Palaikyti klasterių plėtrą
Skatinti nišinę ekonominę veiklą
Palaikyti žalią ir dalijimosi ekonomiką
Formuoti sumanią specializaciją
Remti vietos gyventojų įmones, remti ir
skatinti tradicijų rankdarbius, vietinius
gaminius ir gamintojus
Palaikyti klasterių plėtrą
Skatinti nišinę ekonominę veiklą
Pasirūpinti efektyviu mokslo ir verslo
bendradarbiavimu
Kurti paslaugas, susijusias su žemės
ūkiu, perdirbamu maistu, floristika
Skatinti verslininkų asociaciją
Skatinti Vroclavo vietos valdžios ir
nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą
Palaikyti novatorišką vietinių verslų
veiklą
Skatinti aukštųjų technologijų startuolių
veiklą
Skatinti įvairių amžiaus grupių
mokymąsi
Sulyginti įsidarbinimo galimybes
Atlikti lygybės testą Vroclavo verslo
biuruose
Sukurti kūrybingo ir inovatyvaus miesto
prekės ženklą
Kurti novatoriškus ir atvirus verslo
Rodikliai neišskiriami
sprendimus, palengvinti naujų darbo
vietų kūrimą, pritraukti išorės verslo
subjektus į Gdanską, sukurti išsamų
paramos pasiūlymą verslumui skatinti,
įskaitant startuolius, pritaikytus
konkretiems poreikiams
Panaudoti turizmo potencialą ir
išteklius, siekiant padidinti miesto
konkurencingumą ir patrauklumą

Šaltinis: sudaryta autorių
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► Vroclavo ir Gdansko strateginiuose miestų planuose iškeliamas tikslas remti ir palaikyti
vietinius verslus, gaminius ir įmones;
► Taip pat pabrėžiama bendradarbiavimo tarp mokslo įstaigų ir verslo bei valdžios ir
nevyriausybinių organizacijų svarba;
► Dar vienas svarbus šių miestų tikslas yra remti novatoriškus ir atvirus verslus, palaikyti
startuolių kūrimąsi.

3.9. LYGIOS GALIMYBĖS IR TEISĖS
Miestams svarbu ne tik ekonominiai pasiekimai ar žaliosios erdvės, bet ir gyventojų lygių galimybių
ir teisių užtikrinimas. Tamperės miesto strateginiame plane apie lygias galimybes ir teises kalbama
skyriuje „Bendradarbiaujanti ir humaniška“. Brno miesto strateginiame dokumente ši tema aptariama
„Aplinka“ ir „Klestėjimas“ dalyse. Taip pat iškeliami lygių galimybių ir teisių srities tikslai bei
rodikliai.
16 lentelė. Lygių galimybių ir teisių srities strateginės sritys, tikslai, rodikliai
Miestas

Strateginė sritis

Tikslai
•
•
•
•

Sumažinti regioninius
gerovės skirtumus
Pagerinti saugą ir užtikrinti
stipresnį saugumo jausmą
Sustiprinti bendruomeninę
veiklą ir dalyvavimą joje
Sustiprinti imigrantų
integraciją

Rodikliai
•
•
•
•
•
•
•
•

Bendradarbiaujanti
Tamperė
ir humaniška

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Brno

Aplinka,
klestėjimas

•

Parengti kintamus būsto
pasiūlymus, prieinamus
visiems gyventojams
Užtikrinti esamo būsto
fondo išsaugojimą ir
atnaujinimą

•
•
•

•

Regioniniai profiliai (įskaitant skurdą, švietimą ir
socialinę apsaugą, nedarbą)
Regioninis vaikų gerovės vertinimas
Gatvių saugumo indeksas
Saugumo apklausa
Patyčios mokykloje
Gyventojų, patyrusių smurtą ir vartojančių per
daug alkoholio, kiekis
Gyventojų, kurie jaučiasi vieniši, dalis
Aktyvus dalyvavimas (Regioninis suaugusiųjų
sveikatos ir gerovės tyrimas)
Dalyvių skaičius regioniniuose tinkluose
Rekreacinės mankštos tarp suaugusiųjų ir
mokinių
Imigrantų užimtumo lygis
Imigrantų verslumas
Ne suomiškai kalbantys gyventojai
Senjorų skaičius, kurie gyvena namuose, būste ir
gauna teikiamą pagalbą ir ilgalaikę institucinę
globą
Medicinos pagalbos išlaidos vienam gyventojui
Bendras benamių skaičius
Siūlomų butų skaičius, kurių dydis nuo 1 iki 4
kambarių
Reikalingas vidutinis atlyginimas, norint įsigyti
60 m² butą
Sociologinės apklausos: pasitenkinimas
gyvenimu Brno mieste; susidomėjimas būsto
nuoma Brno
Naujai pastatytų butų skaičius per metus
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Miestas

Strateginė sritis

Tikslai
•

•

•

•

•

•
•

Plėtoti visas būsto statybos
formas, remiant nuolatinių
gyventojų didėjimą
Remti būstą žmonėms,
turintiems specialiųjų
poreikių
Bendradarbiauti su
gyventojais ir kitomis
suinteresuotomis šalimis
Didinti pastangas, didinant
miesto gyventojų
gyvenimo lygį
(ekonominiu požiūriu)
Skatinti patrauklias darbo
galimybes – platų
kvalifikuotų darbo vietų
pasirinkimą, atitinkantį
gyventojų ekonominę
struktūrą
Sumažinti ilgalaikį
nedarbą
Užtikrinti visiems vaikams
aukštos kokybės prieinamą
ugdymą darželio,
mokyklos ir pradinės
mokyklos lygiu

Rodikliai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miesto parengtas naujų būstų bendrijų skaičius
Metinės pajamos iš savivaldybės būsto fondo
Savivaldybių namų dalis pagal bendrą būstų
skaičių Brno mieste
Investicijos į techninę ir transporto infrastruktūrą
naujoms gyvenamosioms vietoms
Socialinio būsto skaičius
Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius
Gyvenamųjų patalpų skaičius su priežiūros
paslaugomis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Brno,
palyginti su darbo užmokesčiu Čekijoje
BVP vienam miesto gyventojui
Nedarbo lygis
Asmenų, kuriems gresia skurdas, dalis

Šaltinis: sudaryta autorių

► Tamperės ir Brno strateginiuose miestų planuose pabrėžiama regioninės atskirties mažinimo,
bendruomeniškumo stiprinimo ir gyventojų saugumo svarba;
► Taip pat siekiama užtikrinti būsto ir kokybiško švietimo paslaugų prieinamumą.

3.10. GEROSIOS UŽSIENIO PRAKTIKOS PRITAIKOMUMAS KAUNE
Išnagrinėjus pasirinktų Šiaurės ir Vidurio Europos regiono miestų strateginius miesto planus ir atskirų
miesto funkcinių sričių strateginių planų dalis, pastebėtos bendros vyraujančios tendencijos.
► Ekonomika ir verslumas. Siekiama skatinti verslus ir naujas pramonės šakas, gerinti
nacionalinį ir regioninį miesto prieinamumą, didinti žemės pasiūlą verslui, gerinti verslo aplinką.
Taip pat keliamas tikslas remti ir palaikyti vietinius verslus, gaminius ir įmones. Pabrėžiama
bendradarbiavimo tarp mokslo įstaigų ir verslo bei valdžios ir nevyriausybinių organizacijų
svarba. Dar vienas minimas tikslas yra remti novatoriškus ir atvirus verslus, palaikyti startuolių,
įvairių miestiečių gyvenimą gerinančių paslaugų ir sistemų kūrimąsi. Pabrėžiama augančio
miesto ir dalijimosi ekonomikos svarba.
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► Inovatyvumas. Pabrėžiama inovacijų svarba ir inovatyvių miestų įvaizdis. Keliamas tikslas
gerinti inovacijų aplinką. Siekiama, kad miestas būtų patrauklus ir atviras naujoms, pamažu
atsirandančioms inovacijoms. Skatinamos švarių, atsinaujinančių šaltinių inovacijos, ekologinės
inovacijos.
► Kultūra. Keliamas tikslas formuoti miesto įvaizdį kaip patrauklaus kultūros, turizmo, sporto,
renginių ir konferencijų miesto. Siekiama sukurti pažangią ir bendradarbiaujančią miesto
kultūros ir kūrybos sceną, pagrįstą tradicijomis ir eksperimentais. Skatinamos miesto kūrybinės
industrijas, siekiama rūpintis kultūriniu paveldu.
► Švietimas. Pabrėžiama efektyvaus švietimo svarba ir siekis užtikrinti prieinamą ir aukštos
kokybės švietimą. Keliamas tikslas stiprinti universitetų ir kolegijų kokybę bei tarptautiškumą,
didinti universitetų atvirumą. Siekiama užtikrinti prieinamą ir kokybišką neformalųjį švietimą ir
skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Taip pat kalbama apie universitetų ir viešojo sektoriaus
sinergiją.
► Socialinė gerovė. Kalbama apie nedarbo mažinimą ir įsidarbinimo galimybių plėtrą. Siekiama
užtikrinti, kad būstas būtų prieinamas visiems gyventojams, o žmonėms, turintiems specialiųjų
poreikių, turi būti padedama jį įsigyti. Keliamas tikslas padidinti priežiūros paslaugų kokybės
prieinamumą socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Taip pat siekiama skatinti socialines
inovacijas, įvairovę ir vienodą požiūrį į visus gyventojus. Dar vienas svarbus keliamas tikslas
yra bendruomeniškumo stiprinimas, gyventojų sauga ir nusikalstamumo mažinimas.
► Judumas ir infrastruktūra. Miestų strateginiuose planuose pabrėžiama efektyvaus viešojo
transporto svarba. Siekiama, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi viešuoju transportu, jis būtų
patogus asmenims su negalia, pėstiesiems, dviratininkams ir bendrai atliepiantis visų gyventojų
lūkesčius. Taip pat skiriama dėmesio ekologiško transporto klausimui – siekiama į viešąjį
transportą įtraukti daugiau elektra varomų autobusų.
► Sveikata. Siekiama skatinti sveiką gyvenseną, įgyvendinti ilgalaikės sveikatos stebėsenos
priemones. Keliamas tikslas užtikrinti prieinamą ir aukštos kokybės sveikatos priežiūrą, daug
dėmesio skirti prevencijai. Siekiama didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
► Drieka. Pagrindiniai tikslai keliami analizuotų miestų strategijose – žaliųjų zonų, parkų kūrimas,
rūpinimasis architektūra, dėmesys miesto planavimui. Siekiama stiprinti miestų viešųjų vietų
saugumą ir saugoti natūralią aplinką. Taip pat kalbama apie modernios architektūros skatinimą,
miesto centro gyvybingumo didinimą.
► Žaliasis kursas. Kalbama apie energetikos efektyvumo ir savarankiškumo, atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo svarbą. Taip pat siekiama skatinti ekologišką požiūrį, mažinti taršą,
vystyti žiedinę ekonomiką. Keliami tikslai užtikrinti aukštos kokybės geriamojo vandens
išteklius ir efektyviai tvarkyti nuotekas.
218 paveiksle pavaizduotos Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2022 m.
pagrindinės prioritetinės sritys ir šias sritis atliepiantys analizuotų penkių miestų strateginiuose
planuose keliami tikslai.
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218 pav. Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2022 m. prioritetinės sritys ir Tamperės, Brno,
Vroclavo, Gdansko ir Liublianos miestų strateginiuose planuose iškelti šių sričių tikslai

Šaltinis: sudaryta autorių

Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2022 m. pagrindinės prioritetinės sritys yra
tvari ekonominė raida ir konkurencingumas, sumani ir pilietiška visuomenė, darnus teritorijų ir
infrastruktūros vystymas. Turint omenyje šiuos prioritetus, Kauno miesto savivaldybės
strateginis plėtros planas iki 2030 m. galėtų atliepti kitų Šiaurės ir Vidurio Europos miestų
strateginiuose planuose vyraujančias tendencijas. Juose daugiausia dėmesio skiriama skatinti
inovacijas ir verslumą, palaikyti aukštos kokybės švietimą ir sveikatos apsaugą, plėtoti efektyvią ir
ekologišką infrastruktūrą, darniai vystyti žaliąsias zonas ir funkcionalias viešąsias erdves, skatinti
ekologišką požiūrį ir žiedinę ekonomiką.
Taip pat rekomenduojama atsižvelgti į užsienio miestų strateginius plėtros planus ir juose iškeltus
sričių tikslus:
► darbo grupių susitikimų metu formuluojant Kauno miesto Strateginio plėtros plano iki
2030 m. koncepciją;
► formuojant Strateginio plėtros plano iki 2030 m. prioritetus, tikslus, uždavinius,
priemones ir vertinimo rodiklius.
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04 KAUNO MIESTO PATRAUKLUMO VERTINIMAS
Miesto įvaizdžio kūrimas – vienas sudedamųjų miesto rinkodaros tikslų. Teigiamas miesto įvaizdis
padeda pritraukti (ir išlaikyti esamus) verslus ir investicijas, turistus, taip pat kvalifikuotus darbuotojus
ir naujus gyventojus. Todėl turėtų būti siekiama sukurti tokį miesto įvaizdį, kuris atspindėtų Kauno
miesto ypatybes ir unikalumą, atlieptų skirtingas tikslines grupes.
Komunikacinės žinutės. Nuo 2015 m. Kauno miesto savivaldybės administracija padvigubino
darbuotojų skaičių Ryšių su visuomene skyriuje, tai leido skirti gerokai daugiau dėmesio miesto
įvaizdžio formavimo politikai ir veiksmams. 2019 m. miestas pakeitė savo viziją ir šūkį iš „Kaunas
tvarkosi“ į „Kaunas auga“, taip pažymėdamas naują miesto vystymosi etapą. Visas Kauno miesto
savivaldybės iniciatyvas apimančiu šūkiu siekiama pateikti Kauną, kaip patį veržliausią,
ambicingiausią ir sparčiausiai augantį Lietuvos miestą. Pagrindinė šios kampanijos misija susideda iš
keturių esminių miesto įvaizdžio žinučių:
► Miestas patogus gyventi: geras susisiekimas ir kokybiška gyvenimo aplinka;
► Miestas pilnas kultūros: atsinaujinančios laisvalaikio erdvės ir turiningas kultūrinis
gyvenimas;
► Geriausias miestas tobulėti: kokybiškas darželių ir mokyklų tinklas, didelė aukštojo ugdymo
įvairovė;
► Miestas patrauklus verslui: augantis darbo vietų skaičius, skirtingų kompetencijų paklausa ir
palankios sąlygos savam verslui.
Didelis kampanijos dėmesys skiriamas pagrindiniams miesto infrastruktūros projektams, tokiu būdu
pabrėžiant miesto augimo potencialo ir atsinaujinimo etapą. Sukurtas atskiras interneto puslapis115,
kuriame gyventojai gali susipažinti su svarbiausiais miesto investiciniais projektais (Nemuno salos
komplekso plėtra, naujasis S. Dariaus ir S. Girėno stadionas ir kt.) ir gyvenimo kokybę gerinančiomis
iniciatyvomis („Like Bike“ kampanija, Vienybės aikštės rekonstrukcija, Kauno piliakalnių
atnaujinimas ir t. t.).
219 pav. „Kaunas auga“ kampanijos logotipas ir jo spalvų paletė

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija

Prie pasikeitusio įvaizdžio prisidėjo ir reprezentacinių elementų kaita – miesto herbas pakeistas į
modernų ir šiuolaikišką logotipą. Savivaldybių logotipai skirti tiek gyventojams, tiek turistams, tiek
verslo atstovams kaip skiriamasis ženklas, leidžiantis susieti miestą su konkrečiais vizualiniais

115

http://auga.kaunas.lt/
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elementais. Pasirinktos spalvos ir jaunatviškas logotipo dizainas tiesiogiai prisideda prie miesto
atpažinamumo didinimo, ypač skaitmeninėje erdvėje.
Turistinio įvaizdžio patrauklumui vidinėje Lietuvos ir užsienio rinkose papildomai naudojama
„Kaunastika / It‘s Kaunastic“ šūkio komunikacija. Projektas prasidėjo 2015 m., kai iš „Kaunas TIC“
(Kauno turizmo informacijos centro) pavadinimo gimė žodis kaunastic (kaunastiškas), kuriuo norima
žaismingai pateikti ir atskleisti miesto lankytinų vietų potencialą. Kampanijos pradžioje Kaunastic
buvo tiesiogiai susietas su turistiniais maršrutais (žemėlapiais), leidžiančiais Kauną pažinti skirtingais
pjūviais – per miesto istoriją, architektūrą, kultūrą, istorines asmenybes, maistą, sportą ir t. t. Tačiau
šiandien šis šūkis (ir logotipai) asocijuojamas su didžiąją dalimi mieste savivaldybės organizuojamų
renginių ir laisvalaikio pramogų, jis tapo pagrindiniu turistiniu Kauno miesto prekės ženklu.
220 pav. „It‘s Kaunastic“ prekės ženklo spalvos ir naudojimo pavyzdžiai

Šaltinis: Kauno turizmo informacijos centras

Kauno įvaizdis tarptautiniu mastu dažniausiai siejamas su didžiausių Lietuvos upių sankirtoje
įsikūrusiu ir išskirtinį istorinį ir kultūrinį paveldą turinčiu miestu. Viename populiariausių kelionių
planavimo ir informacijos puslapyje „Lonely Planet“ Kaunas pateikiamas kaip išskirtinis istorinis
miestas, kuriame susipina viduramžių ir tarpukario modernizmo architektūra. Be to, jeigu paraiška į
UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą bus sėkminga, Kauno tarpukario modernizmo architektūra
taps dar labiau matomu ir atpažįstamu Kauno simboliu užsienio auditorijoje. Sprendimo dėl įrašymo
į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą tikimasi sulaukti 2022 m. viduryje.
Lietuvos pristatymo užsienyje strategijoje išskiriamas Kauno, kaip 2022 Europos kultūros sostinės,
vaidmuo vykdant Lietuvos prekės ženklo komunikacijos veiksmus į užsienio auditoriją. 2017 m.
suteikus Kaunui būsimosios kultūros sostinės vardą, buvo pradėta vykdyti aktyvi komunikacinė
kampanija, siekiant pristatyti renginį (ir patį miestą), kaip didžiausią Europos / pasaulio co-creation116
festivalį, kviečiantį Lietuvos ir Europos meno, mokslo, kultūros, technologijų, verslo atstovus ieškoti
bendrų kūrybiškų sprendimų globalioms problemoms.
Renginio kontekste didelis dėmesys skiriamas unikaliai miesto transformacijai tarpukariu, kai Kaunui
tapus laikinąja sostine, miestas buvo „priverstas“ užaugti iki modernaus europietiško miesto. Dėl šios
priežasties viena iš pagrindinių festivalio žinučių ir yra – „Kaunas 2022: iš laikinosios į šiuolaikinę“.
116

Liet. „bendrakūra“ – vadybos metodas, įtraukiant vartotojus / dalyvius į bendrą paslaugų ar kultūros turinio kūrimo veiklą.
Lietuvių kalbos institutas.
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Renginio menine programa siekiama didinti Kauno ir Kauno regiono žinomumą užsienyje, o
apsibrėžta miesto vizija siekiama, kad miestas garsėtų:
► kaip laimingų žmonių ir teigiamų patirčių vieta;
► savo istoriją priimančia ir atvira bei kultūriškai aktyvia bendruomene kartu su ateitį kurti
įgalintu jaunimu;
► kultūros kokybe, įvairove ir prieinamumu kiekvienam;
► architektūros ir dizaino unikalumu ir gebėjimu inovatyviai įveiklinti paveldą;
► stipriu ir Europoje bei pasaulyje įsitinklinusiu kultūros sektoriumi;
► kaip turistų traukos taškas, įdomus dėl aktualios šiuolaikinės kultūros ir meno117.
Nepaisant to, kad Europos kultūros sostinės titulas yra trumpalaikis, tikimasi, kad visi renginiai ir
viešųjų ryšių kampanijos teigiamai prisidės stiprinant ilgalaikį Kauno įvaizdį.
221 pav. Savivaldybės ar miesto įvaizdžio vertinimo aspektai

Šaltinis: „Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus,
studija“, VšĮ „Lietuvos turizmo institutas“, „Vilniaus miesto įvaizdžio tobulinimo studija. I etapas“, UAB „Lukrecijos reklama“

Miesto patrauklumas. Vertinant miesto įvaizdį iš turistinės pusės, svarbu įvertinti esamos
infrastruktūros ir su laisvalaikiu susijusių paslaugų kokybę. Remiantis prieinamomis miestų įvaizdžio
studijomis, miesto / savivaldybės / regiono įvaizdis gali būti vertinamas atsižvelgiant į šiuos aspektus:
(1) miesto pasiekiamumas ir susisiekimas, (2) aplinka ir saugumas, (3) traukos objektai ir lankytinos
vietos, (4) laisvalaikio paslaugos ir pramogos, (5) apgyvendinimo infrastruktūra, (6) maitinimo
infrastruktūra.
Miesto pasiekiamumas ir susisiekimas. Kauno miestas įsikūręs geografiškai patogioje pozicijoje,
pačiame Lietuvos viduryje. Ši vieta leidžia miestui užtikrinti patogų išorinį susisiekimą su kitais
117

„Kaunas 2022” vizija. https://kaunas2022.eu/apie-europos-kulturos-sostine/.
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Lietuvos miestais ir regionuose esančiais lankytinais objektais. Augantis tarptautinis Kauno oro uostas
gerina miesto pasiekiamumą užsienio svečiams. Kaunas yra arti kitų pagrindinių traukos taškų
Lietuvoje: valandos kelionių kelių transportu nuo Vilniaus ir dviejų valandų atstumu nuo Klaipėdos.
Patogus susisiekimas autobusais ar traukiniais sudaro galimybes aplankyti Kauną ir tiems turistams,
kurie į Lietuvą atvyksta per Vilniaus tarptautinį oro uostą ar Klaipėdos kruizinių laivų terminalą.
Susisiekimas miesto svečiams, atvykusiems lėktuvu, yra kokybiškas. Iš Kauno oro uosto į
geležinkelio stotį nuolat kursuoja 29G miesto autobusas. Iš KNO taip pat važiuoja oro uosto ekspresas
į Vilnių, Klaipėdą, Rygą ar Minską. Iš užsienio Kaunas pasiekiamas autobusais iš Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Vokietijos, Čekijos ir Moldovos, o traukiniu yra galimybė tiesiogiai
pasiekti miestą iš Balstogės.
Pačiame Kaune miesto svečiai gali patogiai naudotis viešuoju transportu, pirkdami bilietus „Žiogas“
programėlėje, naudotis pavėžėjimo paslaugas teikiančiais „Bolt“ ar „Uber“, išsinuomoti „CityBee“
automobilį. Vasaros metu trumpiems atstumams taip pat pritaikyta ir išplėtota dalijimosi dviračiais
bei paspirtukais infrastruktūra.
Aplinka ir saugumas. Statistikoje matyti mažėjantis nusikaltimų skaičius, tačiau, palyginti su
panašaus dydžio savivaldybėmis ir šalies vidurkiu, Kauno miesto savivaldybėje nusikaltimų skaičius
100 tūkst. gyventojų ir nepilnamečių nusikalstamumas yra vis dar aukštesnis.
Traukos objektai ir lankytinos vietos. Daugiausia informacijos apie lankytinus objektus Kauno
mieste galima rasti „Keliauk Lietuvoje“ („Lithuania Travel“) interneto puslapyje ir VšĮ „Kaunas IN“
kuruojamame „Visit Kaunas“ portale.
„Lithuanian Travel“ portale Kauno miestas paminėtas 62 rezultatuose, iš kurių 39 susiję su
konkrečiais turistiniais objektais. Be Kauno istorinio ir kultūrinio paveldo, šioje platformoje
išskiriamas mieste teikiamas platus sveikatos, reabilitacijos ir medicininio turizmo paslaugų tinklas.
Palyginti, „Lithuania Travel“ portale Vilnius paminėtas 128 rezultatuose (iš kurių 72 susiję su
konkrečiais turistiniais objektais), o Klaipėda 18 (iš kurių 8 yra apie atskirus traukos objektus).
Į oficialų Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašą118 įtrauktos 185 skirtingos vietos ar
objektai, tačiau šis skaičius neapima gatvės meno instaliacijų, memorialinių lentelių, serialo
„Černobylis“ filmavimo lokacijų ar kitų objektų, kurie turi potencialo pritraukti turistų dėmesį.
Daugelis objektų grupuojami tematiškai ir pristatomi skirtinguose maršrutuose „Kaunastika“
portale119. Pažymima, kad kuriant maršrutus prisideda ir miesto universitetai, kitos viešosios įstaigos
ar privatūs subjektai, norintys prisidėti prie turizmo skatinimo mieste.
Pagal internetinės kelionių planavimo svetainės „Trip Advisor“ duomenis, į populiariausių lankytinų
objektų Kaune dešimtuką patenka:
►
►
►
►

Kauno tvirtovės IX fortas;
Kauno senamiestis;
Sugiharos muziejus;
Velnių muziejus;

118

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-7 „Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų
sąrašo patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34889f800be711e8a5fc9d9b3a58917b/asr
119
https://www.kaunastika.lt/map/sienografo-uzrasai
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►
►
►
►
►
►

Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika;
Pažaislio vienuolynas;
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus;
Kauno pilis;
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus;
Muziejus „Atominis bunkeris“.

Laisvalaikio paslaugos ir pramogos. Kauno miestas siūlo laisvalaikio pramogų bei paslaugų
įvairovę miesto gyventojams ir svečiams. Miesto dydis leidžia užtikrinti kuo platesnę bei įvairesnę jų
pasiūlą. Be tradicinių pramogų, Kaune galima užsiimti skraidymu akrobatiniais lėktuvais,
parasparniais ar oro balionais, o aktyvaus sporto mėgėjams yra galimybė naudotis dažasvaidžio,
laipiojimų centrų ar vandenlenčių parko paslaugomis. Be to, Kaunas išsiskiria išplėtotu medicininio
turizmo sektoriumi. Mieste veikia šalies mastu žinomos bendrosios medicinos praktikos bei
diagnostikos, ortopedijos, reabilitacijos centrai, odontologijos, grožio chirurgijos klinikos ir SPA
sveikatingumo centrai.
Kaune taip pat vyksta daugybė kultūros ir sporto renginių, kurie sutraukia ne tik miesto gyventojus,
bet ir svečius iš visos Lietuvos bei užsienio. Nepaisant esamų karantino režimo apribojimų, 2021 m.
numatoma daugiau nei 90 Kauno miesto kultūros srities įstaigų ar kitų privačių įstaigų organizuojamų
renginių. Pagal atvykstančių turistų skaičių, Kaune išskiriami kasmet vykstantys Sugiharos savaitės
renginiai, Tarptautinis šokio festivalis „Aura“, Kalėdinių renginių ciklas ir Kalėdinis miestelis
Rotušės aikštėje, Pažaislio muzikos festivalis ir Tarptautinis džiazo festivalis „Kaunas Jazz“.
Prie Kauno miesto traukos veiksnių ir bendro įvaizdžio stiprinimo prisideda ir krepšinio klubo
„Žalgiris“ prekės ženklas. Šio klubo pavadinimas bei istorija žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
pasaulio krepšinio bendruomenėje. Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės tyrimas
parodė, kad Kauno „Žalgirio“ klubo veikla viena ryškiausių formuojant Kauno matomumą
skaitmeninėje erdvėje. 2020 m. I pusmečio duomenimis, „Žalgirio“ klubo pavadinimas į portalų
antraštes pateko daugiau nei 2800 kartų (iš kurių daugiau kaip 400 paminėjimų buvo tiesiogiai susiję
su Kauno miesto vardu). Skaičiuojama, kad bendra „Žalgirio“ paminėjimų pasaulio žiniasklaidoje
vertė galėtų siekti apie 39 mln. eurų.
2019 m. net apie 55 proc. visų bilietų buvo parduoti ne Kaune gyvenantiems žiūrovams (iš kurių 71
proc. buvo nupirkti sostinės gyventojų). Kartu 2020 m. rinkos tyrimo įmonės UAB „TNS LT“ ir UAB
„Kauno Arena“ atlikta apklausa parodė, kad „Žalgirio“ rungtynės yra penkta populiariausia (16 proc.
visų respondentų) apsilankymo Kaune priežastis. Žvelgiant į užsienio rinką, pagal bilietų pardavimus
matyti, kad apie 9–10 proc. visų bilietų nuperkama iš užsienio120, o pagal socialinių tinklų statistiką
galima skaičiuoti, kad apie ketvirtadalis „Žalgirio“ gerbėjų yra užsieniečiai. Besiplečianti gerbėjų
bazė užsienyje tiesiogiai prisideda prie Kauno miesto žinomumo didinimo, o atvykstantys miesto
svečiai gerokai prisideda ir prie didėjančios Kauno miesto paslaugų sektoriaus apyvartos.
Apgyvendinimo infrastruktūra. Klasifikuotų apgyvendinimo paslaugų tiekėjų sąrašas sudaromas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, kuriuo vadovaujasi ir VšĮ „Kaunas IN“, atnaujindama
apgyvendinamo įstaigų sąrašą „Visit Kaunas“ portale. 2021 m. pradžios duomenimis, Kaune yra 21
120

Į šį skaičių nėra įtraukti pardavimai iš Jungtinės Karalystės bei Norvegijos, kurių atveju yra daroma prielaida, kad didžioji dalis
bilietų yra perkami vietos lietuvių.
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viešbutis (ir 2 viešbučiai miesto prieigose, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje), 2 svečių namai, 3
moteliai ir 80 neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugos tiekėjų121.
Bendras vietų skaičius klasifikuotose apgyvendinimo įstaigose siekia 2709 vietas. VšĮ „Kaunas IN“
duomenimis, renginių ir turizmo sezono metu Kauno viešbučių užimtumas dažnai siekia apie 90 proc.
Iki 2023 m. Kaune planuojama pastatyti dar keturis viešbučius, kurių numatomas naujų kambarių
skaičius siekia apie 560.
Viešbučio tinklo plėtra tiesiogiai prisideda ir prie konferencinio turizmo plėtros, kuris įvardytas kaip
viena iš VšĮ „Kaunas IN“ prioritetinių miesto patrauklumo stiprinimo sričių. Tarptautinių renginių
organizavimas mažina turizmo veiklos sezoniškumą, garsina miesto vardą ir leidžia užmegzti
grįžtamąjį ryšį, dėl kurio dalis dalyvių vėliau grįžta į miestą kaip turistai. Skaičiuojama, kad vienas
konferencinis turistas išleidžia 4 kartus daugiau nei laisvalaikio turistas, taip tiesiogiai pridedant prie
tiesioginės ekonominės naudos miestui kūrimo122.
Pagal VšĮ „Kaunas IN“ įvertinimą, Kaune tinkama infrastruktūra vidutinio ir mažo dydžio renginiams.
2021 m. pradžioje Kaune buvo bent 40 konferencijoms rengti pritaikytos erdvės ir bent keturios
konferencijų ir renginių organizavimo sferoje dirbančios įmonės.
Didelė dalis miesto svečių, ypač iš užsienio, apsistoja privačiose ir trumpalaikio apgyvendinimo
vietose. „AllTheRooms Analytics“ įrankio123 duomenimis, 2021 m. vasario mėn. „Airbnb“ sistemoje
buvo 407 trumpalaikės nuomos pasiūlymai Kaune mieste. Oficiali statistika apie nakvynių skaičių
privačiuose apartamentuose nerenkama, tačiau matyti, kad „Airbnb“ pasiūla irgi auga.
Maitinimo infrastruktūra. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Kauno miesto
savivaldybėje veikė 617 maitinimo ir gėrimo paslaugas teikiančių įmonių (12,6 proc. daugiau nei 2015
m.). Tai sudaro 39,7 tūkstančių vietų Kauno miesto savivaldybėje esančiose maitinimo įstaigose.
Vertinant vietų skaičių tūkstančiui gyventojų, Kaunas atsilieka nuo sostinės (164 vietų tūkst.
gyventojų) ir lygiuojasi su uostamiesčiu (137 tūkst. gyventojų).
Penki Kaune esantys restoranai įtraukti į geriausių 2019 m. Lietuvoje restoranų sąrašą, o „Uoksas“ ir
„Monte Pacis“ pateko į 2019 m. geriausių restoranų Baltijos šalyse trisdešimtuką.
Apibendrinant, Kauno miesto savivaldybės įvaizdis ir rinkodaros priemonės šalies ir globaliu
kontekstu vertinamos teigiamai. Kaunas pasižymi aiškia ženklo ir miesto vizijos komunikacija, miesto
patrauklumą stiprina šiuolaikines kultūros tendencijas atitinkantis gyventojų įtraukimas, taip
sukuriant šiuolaikiško ir atviro pasauliui miesto įvaizdį. Plačiai išvystytas apgyvendinimo (poilsio) ir
maitinimo infrastruktūros tinklas, didelė laisvalaikio paslaugų ir pramogų pasiūla, pritraukiantys
renginiai turi reikšmingą teigiamą įtaką didesniam Kauno žinomumui, turistų srautams ir padeda
išnaudoti esamus išskirtinius kultūrinius ir istorinius miesto įvaizdžio elementus.

121

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos – apartamentų komplekso paslaugos, kaimo turizmo paslaugos, nakvynės ir pusryčių
paslaugos, nakvynės namų paslaugos, poilsio namų paslaugos, turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos, turistinės stovyklos
paslaugos, sanatorijos apgyvendinimo paslaugos, trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos.
122
Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studija.
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/kaunoturizmoinfrastrukt%C3%85%C2%ABrosstudija.pdf
123
https://analytics.alltherooms.com/
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05 APIBENDRINIMAS
Palanki Kauno miesto geografinė padėtis, geras pasiekiamumas sausumos ir oro keliais, pritraukiamos
užsienio investicijos, vykdoma infrastruktūros plėtra ir gerinamas regioninis pasiekiamumas, augantis
gyventojų ir atvykstančiųjų gyventi į Kauno miestą skaičius sudaro prielaidas miestui tapti svarbiu
verslo ir logistikos centru, didina miesto patrauklumą verslo plėtrai.
Gyventojų senėjimas, neigiama natūrali gyventojų kaita, augantis išlaikomo amžiaus žmonių,
mažėjantis vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius turi neigiamą socialinį bei ekonominį poveikį
miesto plėtrai, didina sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų ir paslaugų poreikį, o kartu ir išlaidų
poreikį šioms paslaugoms teikti.
Ekonomika, sąlygos verslui ir investicinis patrauklumas
•

•

•

•

•

•

Lietuvoje nerenkami atskirų savivaldybių bendrojo vidaus produkto (BVP) duomenys, todėl į
Kauno ekonomikos gyvybingumą reikia žvelgti per apskrities prizmę. Kauno apskrityje per
paskutiniuosius penkerius metus sukuriama iki 21 proc. visos Lietuvos BVP. Vienam
apskrities gyventojui tenkantis BVP nuosekliai augo ir 2010–2019 m. padidėjo net 103 proc.
Kauno apskrities ekonomika – sukoncentruota į vidutinės pridėtinės vertės sektorius. 2019
m. didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos ir transporto sektoriai sukūrė
64 proc. Kauno miesto pridėtinės vertės. Vis dėlto šie sektoriai įdarbina tik trečdalį visų
dirbančiųjų Kaune. Daugiausia žmonių dirba švietimo ir sveikatos priežiūros sektoriuose.
Užimtumo situacija šiek tiek atsilieka nuo kitų didžiųjų miestų. 2011–2020 m. registruotas
nedarbas Kaune buvo apie 1–1,5 p. p. aukštesnis nei sostinėje ir apie 0,5–1,5 p. p. aukštesnis nei
uostamiestyje. Ryškus pokytis įvyko 2017–2018 m., kai registruotas nedarbas Kaune pasiekė ir
Lietuvos vidurkio aukštumas.
Materialinės investicijos – investicijos ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti
2019 m. Kaune sudarė 3624 Eur vienam žmogui – trigubai daugiau nei 2010 m. Bendrai
materialinės investicijos per tą patį laikotarpį išaugo nuo 335 iki 1039 mln. Eur, o toks
augimo tempas viršijo šį rodiklį Vilniuje.
Savo ruožtu tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbios miesto ir jo apylinkių verslo bei
žinių plėtrai, bet jų augimo tendencijos Kaune yra netolygios. 2010–2019 m. metinis TUI
augimo tempas Kaune siekė 6,4 proc. Palyginti, sostinėje šis rodiklis siekė 5,2 proc., o
uostamiestyje irgi 6,4 proc. Per paskutinį dešimtmetį įnešamo užsienio kapitalo lygis Kaune
išsaugo 72 proc. Vertinant bendrą TUI kiekį, aukščiausias rezultatas buvo pasiektas 2018 m., kai
Kaunas pritraukė 1,51 mlrd. Eur investicijų.
Nekilnojamojo turto rinkoje 2015–2020 m. biurų plėtra Kaune buvo pati sparčiausia tarp
Lietuvos didmiesčių. Per šį laikotarpį bendras biurų plotas išaugo net 154 proc. Didžiausias
naujų komercinės paskirties projektų šuolis 2020 m. Kaune išaugino komercinio verslo ploto
pasiūlą iki rekordinio lygio per pastarąjį dešimtmetį. Didėjant biurų plotui, auga Kauno
galimybės pritraukti naujus verslus ir didinti bendrą miesto nekilnojamojo turto rinkos
patrauklumą.
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Kultūra
•

•

•

•

•

•

Kaunas – istoriškai ir kultūriškai įvairus, išsiskiriantis nekilnojmamojo kultūros paveldo
objektų gausa, urbanistiškai bei gamtiškai unikalus miestas. Kauno miesto savivaldybės
gyventojams ir svečiams kultūra pasiekiama pasitelkus platų kultūros ir menų įstaigų tinklą,
užtikrinantį kultūros pasiūlos įvairovę. Mieste organizuojama daug įvairių vietinių ir tarptautinių
renginių bei festivalių, gausu didelės apimties kultūriniams renginiams tinkamų viešųjų erdvių ir
kultūros paveldo objektų. Tačiau trūksta nepriklausomų meno erdvių ir šiuolaikinės
infrastruktūros, esama kultūros infrastruktūra ir kultūros paveldas neišnaudojami gyventojų ir
miesto svečių poreikiams.
Nors Kauno miesto gyventojai ir svečiai vis aktyviau įsitraukia į Kauno miesto kultūrinį
gyvenimą (nuo 2017 m. miesto kultūros įstaigose apsilankiusių asmenų skaičius augo 5,8 proc.),
tačiau gyventojų pritraukimas į kultūrines veiklas išlieka aktualus uždavinys. Grėsmę kelia
mažėjantis kultūros srityje dirbančių darbuotojų skaičius ir nekonkurencingas kultūros
srityje dirbančių darbuotojų darbo užmokestis.
Kultūros sritis – viena labiausiai COVID-19 paveiktų sričių. 2020 m., prasidėjus pandemijai,
smarkiai krito kultūros ir menų įstaigų renginių ir lankytojų skaičius. Kultūros įstaigos šalyje
paskelbto karantino metu susidūrė su iššūkiais perplanuojant veiklas ir organizuojant paslaugų
teikimą. Gyventojams neturint galimybės fiziškai apsilankyti kultūros įstaigose, šios ir toliau
stengėsi vykdyti veiklą, paslaugas teikdamos bekontakčiu būdu, o renginius perkeldamos į
virtualią erdvę.
Kauno miesto savivaldybė vidutiniškai 3–4 proc. metinio biudžeto skiria kultūros paslaugų
plėtrai – tiek savo įsteigtoms kultūros įstaigoms išlaikyti, tiek nevyriausybinio sektoriaus
kultūriniams projektams ir kūrybinėms veikloms finansuoti. Nuo 2017 m. vykdoma programa
„Kauno akcentai“, 2016 m. inicijuota projektų finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“. 2017
m. veiklą pradėjus VšĮ „Kaunas 2022“, dalis organizacijų kultūros paslaugas ėmė teikti kaip šios
organizacijos bendruomenės dalis ir partneriai. Vis daugiau lėšų skiriama kultūros paveldo
apsaugai bei nekilnojamųjų kultūros vertybių priežiūrai, apsaugai ir atgaivinimui. Tačiau reikėtų
pastebėti, kad Kauno regiono plėtros prioritetai orientuoti į pramonės, technologijų ir verslo
vystymą.
Gerinant kultūros paslaugų prieinamumą, Kauno mieste vykdomi kultūros infrastruktūros
objektų tvarkybos ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai, vykdomas Kauno piliakalnių
pritaikymas kultūros ir turizmo veikloms. Taip pat tvarkomi ir įveiklinami kultūros paveldo
objektai, vykdoma informacijos apie kultūros paveldo vertybes sklaida.
Aktyviai vykdoma informacijos sklaida apie Kauno mieste vykstančius kultūros ir meno
renginius, vykdomus projektus, kultūrines iniciatyvas. Miesto gyventojai ir svečiai
informaciją gali rasti leidiniuose, internetiniuose bei informaciniuose kultūros ir turizmo
portaluose, socialiniuose tinkluose. Sukurta unikali šalies mastu Kauno kultūrinės veiklos
stebėsenos ir analizės platforma „kultura.kaunas.lt“.

Turizmas
•

Vietos pasiekiamumas, turizmo paslaugų koncentracija, lankytinų objektų skaičius ir
unikalumas – vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių miestų patrauklumą tarptautiniame turizmo
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•

•

•
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kontekste. Kauno miestas pasižymi dideliu lankytinų vietų, kultūros paveldo objektų skaičiumi,
išskirtine architektūra, kultūros, laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugų įvairove, poilsiui ir
sveikatingumui tinkamų erdvių ir gamtinių išteklių gausa.
Nors šiuo metu sparčiai vyksta architektūrinis ir urbanistinis miesto augimas, tačiau gamtinis
potencialas iki galo neišnaudojamas, poilsiui ir sveikatingumui tinkamos erdvės vis dar ne
iki galo pritaikytos gyventojų poreikiams, turizmo infrastruktūra nepakankamai pritaikyta
neįgaliesiems.
COVID-19 situacija iš esmės pakeitė turizmo sektorių. Iki 2019 m. visoje šalyje augę turistų
srautai, 2020 m. drastiškai krito. Atšaukti skrydžiai, kelionių ribojimai iš esmės pakeitė kelionių
planus bei kryptis, keliavimas tapo nebe toks paprastas, tačiau poreikis keliauti išlieka. Siekiant
kurti naujas turizmo galimybes, būtina išnaudoti turimus gamtos išteklius, poilsiui ir
sveikatingumui tinkamas erdves, plėtoti vietinius žiedinius maršrutus pėstiesiems ir
dviratininkams, konkrečiais veiksmais didinti vietos turizmo pasiūlą, didinti informacijos
prieinamumą ir sklaidą bei apie kultūrinius ar istorinius objektus, pritaikyti skaitmenines
inovacijas kuriant naujus ir įveiklinant esamus turizmo traukos objektus.
Nors apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius 2015–2019 m. Kauno
mieste augo, tačiau šias paslaugas teikiančių įstaigų koncentracija, palyginti su Vilniaus ir
Klaipėdos savivaldybėmis, išliko mažiausia. Kauno mieste trūksta 5* ir teminių (boutique)
stiliaus apgyvendinimo įstaigų.
Aktyviai ir efektyviai vykdoma informacijos sklaida ir turizmo rinkodara didina turizmo ir
kultūros paslaugų matomumą ir patrauklumą. Nuo 2017 m. oficialioje Kauno miesto turizmo
svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičius augo 49,5 proc.
Siekiant mažinti turizmo sezoniškumą, būtina kuo plačiau pristatyti turizmo galimybes ne
sezono metu, vystyti turizmo paslaugas ir produktus, kurie būtų patrauklūs ne sezono metu
ir vykdyti jų rinkodarą. Medicininio bei konferencijų ir verslo turizmo skatinimas galėtų būti
viena iš priemonių sezoniškumo įtakai mažinti.

Švietimo paslaugos
•

•

•

•

Kauno mieste veikia platus ir įvairus švietimo įstaigų tinklas (bendrojo, profesinio ir aukštojo
mokslo). Kokybiškos, prieinamos ir visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos
sudaro pagrindą Kauno, kaip akademinio, besimokančio ir sumanaus miesto vystymuisi.
Kauno mieste ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas auga – nuo 2016–
2017 m. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalis Kauno
miesto savivaldybėje augo 1 p. p. Tačiau 2019 m. buvo patenkinta tik 80 proc. visų prašymų nuo
vietų ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus.
Bendrojo ugdymo mokyklose augant mokinių skaičiui (3,3 proc. nuo 2016–2017 m.),
pedagoginių darbuotojų skaičius mažėja (4,3 proc. nuo 2016–2017 m.). Pagal pedagoginių
darbuotojų skaičių, tenkantį 1000-čiui mokinių, Kauno miesto savivaldybė atsiliko nuo šalies
vidurkio, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybių – 2020–2021 m. Kaune 1000-čiui mokinių
teko 82,5 pedagogai.
Bendrojo ugdymo mokyklose augant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
skaičiui (13 proc. nuo 2016–2017 m.), švietimo pagalbos specialistų prieinamumas vis dar
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sunkiai pasiekiamas – 2020 m. šimtui mokinių Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose teko
vos 0,7 specialisto.
Nors mieste įgyvendinamos pedagogų pritraukimo ir perkvalifikavimo programos, tačiau vis dar
per mažas dėmesys skiriamas mokytojų profesijos patrauklumui didinti, maža orientacija
į tikslines grupes (jaunus žmones, vyrus). Kauno miesto savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje,
moterys sudaro didžiąją dalį visų pedagoginių darbuotojų. Taip pat stebima pedagogų senėjimo
tendencija. Nuo 2016–2017 m. Kauno mieste vyresnių nei 65 m. mokytojų skaičius išaugo 45
proc., 60–64 m. – 56 proc. Jaunesnių nei 30 m. mokytojų skaičius išaugo beveik du kartus, tačiau
jauni pedagogai 2020–2021 m. sudarė vos 6 proc. visų mokytojų.
Vienas iš mokytojo profesijos populiarumą mažinančių veiksnių – žemi pedagogų atlyginimai.
Nuo 2017 m. Kauno mieste vidutinis mokytojo atlyginimas augo 16 proc., tačiau 2019 m.
mokytojo alga siekė tik 90,3 proc. vidutinio darbo užmokesčio Kaune.
Švietimo kokybės lygis, naudojamų švietimo išteklių efektyvumas ir veiksmingumas, sudaromų
sąlygų ugdytis tinkamumas netiesiogiai atsispindi vertinant mokinių mokymosi pasiekimus.
2016–2020 m. laikotarpiu Kauno miesto savivaldybėje neišlaikiusiųjų lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino mokinių dalis augo 0,65 p. p., matematikos – 17,7 p. p. Nuo 2015
m. mokinių, surinkusių 7–10 balų matematikos PUPP, dalis Kauno miesto savivaldybėje
sumažėjo 5,05 p. p., mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį lietuvių kalbos ir literatūros
lygį, dalis išaugo 6,25 p. p.
Saugi emocinė ir moderni fizinė mokyklos aplinka svarbi mokinių akademiniams
pasiekimams. Nuo 2016 m. Kauno mieste mokinių, iš kurių buvo tyčiojamasi bent kelis kartus
per mėnesį, dalis sumažėjo 12,4 p. p.
Nuo 2016 m. Kauno miesto savivaldybėje neformalių vaikų švietimo programų skaičius
išaugo daugiau kaip 2,7 karto. 2020–2021 m. neformaliojo vaikų švietimo programose ar
bendrojo ugdymo mokyklų būreliuose dalyvavo 60,6 proc. visų bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių. Nuo 2016–2017 m. neformaliajame ugdyme dalyvaujančių vaikų skaičius Kauno
mieste augo 19,3 proc.
Kauno miesto savivaldybėje tęsiami bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės
gerinimo projektai, kurių metu atnaujinamos progimnazijos ir pagrindinės mokyklos.
2019–2020 m. Kauno miesto universitetuose studijavo 25 863 asmenys, arba 35,4 proc. visų
šalies universitetų studentų. Palyginti su 2015–2016 m., studentų skaičius mažėjo 10,9 proc.,
tačiau analizuojamu laikotarpiu studijuojančių universitetuose skaičiaus pokytis buvo
mažiausias palyginti su Vilniaus ir Klaipėdos miestais. 2019–2020 m. Kauno miesto kolegijose
studijavo 8604 asmenys, arba 26,1 proc. visų šalies kolegijų studentų. Nuo 2015–2016 m. Kauno
miesto kolegijose studijuojančių asmenų skaičius sumažėjo 7,4 proc.

Sporto paslaugos
•

•

Kauno mieste platus sporto ir fizinio aktyvumo paslaugų pasirinkimas (sporto klubai, sporto
mokyklos, baseinai, stadionai, sporto salės ir kt.). Sudarytos galimybės sportuoti ir
neįgaliesiems.
Kaunas pagal suaugusiųjų, aktyviai užsiimančių fizine veikla, rodiklį atsilieka nuo šalies
vidurkio, miesto gyventojai tampa vis mažiau aktyvūs. 2015–2019 m. laikotarpiu Kauno
miesto savivaldybėje sportuojančių asmenų skaičius sumažėjo 34 proc., sporto ir sveikatingumo
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renginių dalyvių skaičius sumažėjo 44,9 proc. 2019 m. Kauno mieste 10 tūkst. gyventojų teko
1829 sporto ir sveikatingumo renginiuose dalyvaujantys asmenys. Nuo 2015 m. sporto ir
sveikatingumo renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, Kauno
mieste sumažėjo 43 proc.
Auga sportuojančių moksleivių dalis. 2020 m. sportuojančių moksleivių dalis siekė 19,6 proc.
nuo visų Kauno miesto savivaldybės moksleivių. Palyginti su 2017 m., sportuojančių moksleivių
dalis augo 3,3 p. p.
2020 m. bendras Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklų biudžetas (kartu su planuojamomis
jų pajamomis) siekė apie 9,1 mln. Eur. Didžiąją dalį sporto mokyklų biudžeto išlaidų sudarė
administracijos ir trenerių darbo atlyginimų fondas, kuris, priklausomai nuo mokyklos,
sudarė 54–89 proc. nuo visų biudžeto išlaidų. 2020 m. Savivaldybei vieno vaiko išlaikymas,
priklausomai nuo sporto mokyklos ir sporto mokyklą lankančių vaikų skaičiaus, kainavo nuo
85,88 Eur iki 176,35 Eur per mėnesį. Kauno miesto savivaldybės planuose, siekiant optimizuoti
ir efektyvinti biudžetinių sporto mokyklų veiklą, numatyta įsteigti sportininko krepšelio
modelį ir atskirti sporto bazes nuo valdymo veiklos, keisti trenerių darbo santykių sistemą.
Taip pat planuojama diegti popamokinių veiklų lankomumo sistemą, kuri leis apskaityti
biudžetines sporto mokyklas lankančių vaikų skaičių, vieno vaiko lankomų užsiėmimų skaičių ir
kitus rodiklius.
Kauno miesto savivaldybė įvairias sporto iniciatyvas finansuoja per programą „Iniciatyvos
Kaunui“. Palyginti su 2016 m. projektų, kuriems skirtas finansavimas, skaičius sumažėjo 17
proc., tačiau finansuojamų projektų suma išaugo 1,6 karto.
Vienas iš Kauno miesto prioritetų, siekiant stiprinti miesto bendruomenę ir didinti vaikų bei
jaunimo laisvalaikio užimtumą ir gerinti gyventojų sveikatą, yra sporto sektoriaus plėtra. Siekiant
įgyvendinti šį prioritetą, plėtojama ir atnaujinama švietimo įstaigų kūno kultūros ir
mėgėjiško sporto infrastruktūra, aktyviai projektuojami ir statomi sporto objektai.

Sveikatos priežiūra
•

•
•

2019 m. Kauno miesto vidutinė tikėtina gyventojų trukmė siekė 78,34 metus ir, palyginti su
2015 m., pailgėjo 2,07 metais. Vis dar išlieka didelis atotrūkis tarp lyčių – 2019 m. moterys
Kauno mieste gyveno vidutiniškai 8,45 metais ilgiau nei vyrai.
Kauno miesto savivaldybėje išvengiamo mirtingumo rodiklis siekė 27,5 proc. ir, palyginti su
2015 m., sumažėjo 3,6 p. p.
Auga gyventojų sergamumo ir ligotumo rodikliai. 2019 m. Kauno mieste 100 gyventojų teko
1029,1 apsilankymai pas gydytojus. Nuo 2015 m. šis rodiklis Kauno mieste augo 9,0 proc. 2019
m. Kauno mieste 10 tūkst. gyventojų teko 128,9 lovos ligoninėje (be slaugos lovų). Stacionaro
lovų skaičius nuo 2015 m. mažėjo 6,1 proc. Mažėjant stacionaro lovų skaičiui, 2015–2019 m.
laikotarpiu lovos apyvarta Kauno mieste augo 11,9 proc. Nuo 2015 m. sergančių asmenų skaičius
išaugo 2,6 proc. ir 2019 m. Kaune 1000 gyventojų teko 849,4 sergančių asmenų. Didžiausias
ligotumas stebimas tarp 65 m. ar vyresnių ir 0–17 m. amžiaus grupės asmenų. Ligotumo rodikliai
auga visose amžiaus grupėse, tačiau didžiausias augimas stebimas 45–64 m. amžiaus grupėje
(+4,9 proc. nuo 2015 m.).
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Palyginti su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, Kaune 2019 m. fiksuotas aukščiausias
sergamumas profesinėmis ligomis (100 tūkst. užimtų gyventojų teko 36,6 atvejai). Nuo 2015
m. profesinių ligų atvejų skaičius Kauno mieste išaugo 51 proc.
2019 m. Kauno mieste 100 tūkst. gyventojų teko 75,3 asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių. Nuo
2015 m. mirčių skaičius dėl išorinių priežasčių Kauno mieste sumažėjo 12,9 proc. Išlieka
didelis skirtumas tarp lyčių – 2019 m. vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių viršijo moterų
mirtingumą beveik 2,3 kartais.
Kaunas išsiskiria santykinai dideliu mirtingumu dėl savižudybių. 2019 m. Kaune 100 tūkst.
gyventojų teko 22,6 asmenys, mirę dėl savižudybių. Palyginti su 2015 m., mirčių skaičius dėl
savižudybių augo 43,8 proc. Vyrų savižudybių skaičius daugiau kaip 3,8 kartus viršijo moterų
rodiklį.
Ilgėjant vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei, prastėjant gyventojų sveikatai, augant ligotumo ir
sergamumo rodikliams, mažėjant fiziniam aktyvumui, lėtai vykstant gyvensenos pokyčiams ir
blogėjant visuomenės emociniam sveikatingumui, kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos
priežiūros paslaugos tampa vienu svarbiausių miesto prioritetų siekiant sveiko, kokybiško
gyvenimo trukmės ilgėjimo. Tačiau 2021 m. kokybiškų ir saugių sveikatos priežiūros
paslaugų užtikrinimo programai skirta tik apie 0,1 proc. Kauno miesto savivaldybės metinio
biudžeto (3,638 mln. Eur).

Socialinės paslaugos
•

•

•

•

Kauno miesto gyventojų neto darbo užmokestis viršijo Lietuvos vidurkį 2 proc. 2015–2019 m.
laikotarpiu vidutinis darbo užmokestis Kauno miesto savivaldybėje kasmet vidutiniškai
augo apie 9,8 proc. Išlieka skirtumai tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio – 2019 m.
moterys Kauno mieste uždirbo 9,8 proc. mažiau nei vyrai.
Kauno mieste mažėja gyventojų užimtumas ir pastebimo nedarbo augimo tendencijos. 2016–
2020 m. laikotarpiu darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažėjo 3,3 proc., užimtumo lygis
mažėjo 0,5 p. p., užimtųjų skaičius – 0,7 proc. 2020 m. Kauno mieste registruotas nedarbas siekė
13,3 proc. ir buvo 0,7 p. p. didesnis nei Lietuvos vidurkis. 2020 m. bedarbių dalis nuo darbingo
amžiaus gyventojų, palyginti su 2016 m., Kaune augo 6,6 p. p. Nedarbo augimo tendencijas 2020
m. lėmė COVID-19 pandemija ir jai suvaldyti paskelbtas karantinas. Auga jaunų (16–29 m.)
asmenų nedarbas. 2016–2019 m. laikotarpiu jaunų asmenų nedarbas Kauno mieste augo 34,9
proc. Palyginti su 2019 m., 2020 m. jaunų asmenų bedarbių skaičius Kauno mieste augo 105,3
proc. Taip pat pastebimos ilgalaikio nedarbo lygio augimo tendencijos. 2019 m. ilgalaikio
nedarbo lygis Kauno miesto savivaldybėje siekė 2,0 proc. ir nuo 2015 m. augo 0,6 p. p.
Auga socialiai pažeidžiamų gyventojų skaičius. 2021 m. pradžioje senyvo amžiaus (60 m. ir
vyresni) gyventojai sudarė 27,2 proc. visų Kauno miesto gyventojų. Nuo 2016 m. senyvo amžiaus
asmenų skaičius išaugo 2,8 proc. 2019 m. Kauno mieste buvo 499 šeimos, patiriančios socialinės
rizikos veiksnius, jose gyveno 815 vaikų. Palyginti su 2016 m., šeimų, patiriančių socialinę riziką,
skaičius augo 15,8 proc., vaikų skaičius jose – 42,2 proc.
Vaikų gerovės klausimas išlieka labai aktualus, siekiama, kad vaikai augtų saugioje, darnioje,
jų poreikius atitinkančioje šeimai artimoje aplinkoje. Per pastaruosius metus šeimose globojamų
(rūpinamų) vaikų skaičiaus santykis augo, sumažėjo institucinės globos nustatymo atvejų.
Palyginti su 2018 m., vaikų, globojamų šeimoje, dalis augo 8 p. p.
207

•

•

•

Auga socialinės pagalbos prieinamumas. 2019 m. bendruomeninės socialinės paslaugos buvo
suteiktos 1800 asmenų, institucines paslaugas gavo 780 asmenų. Palyginti su 2018 m., institucinių
paslaugų ir paslaugų į namus santykis augo 1,9 p. p. – savivaldybei perkant papildomas socialines
paslaugas iš NVO sektoriaus, siekiant nutolinti institucinę globą, vis daugiau asmenų paslaugas
gavo savo namuose. Palyginti su 2017 m., aprūpinimas gyvenamuoju plotu išaugo 5,38 p. p.
2020 m., palyginti su 2016 m., socialinės pašalpos gavėjų skaičius mažėjo 29,7 proc., socialinių
pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 asmenų, mažėjo 25,9 proc.
Kauno miesto savivaldybėje skurdo rizikos lygis 2016–2018 m. laikotarpiu sumažėjęs 3,2 p. p.,
nuo 2019 m. pradėjo augti. 2019–2020 m. laikotarpiu skurdo rizikos lygis Kauno mieste augo 6,2
p. p.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys socialinių paslaugų poreikį Kauno mieste: nedarbas,
visuomenės senėjimas, asmenų, turinčių negalią, skaičius, vaikų, likusių be tėvų globos,
skaičius, socialinės rizikos veiksnius patiriantys asmenys, vaikai ir jaunuoliai, patiriantys
emocijų ir elgesio sunkumus. Socialinės apsaugos sritis Kaune ir visoje Lietuvoje išgyvena
reikšmingų pokyčių laikotarpį – vykdomas perėjimas nuo institucinės globos ir priežiūros prie
paslaugų teikimo su bendruomenių pagalba. Tai gali būti svarbi dedamoji siekiant įveikti ir kitas
socialines problemas.

Darni teritorijų ir gyvenamosios aplinkos plėtra
•

•

•

•

Kaunas – nedidelis ir mažų atstumų miestas atspindintis tradicinę miesto struktūrą:
Senamiestis, miesto centras, senieji priemiesčiai, tankūs daugiabučių rajonai ir priemiestinės
teritorijos. Kaunas turi keletą aktyvių miesto centrų, pritraukiančių didelius gyventojų ir svečių
srautus.
Kauno miesto urbanistinėje vizijoje numatyta, kad Kaunas yra polifunkcinis miestas, kur
suderinama patraukli gyvenamoji aplinka su verslo, visuomeninėmis, rekreacinėmis zonomis ir
išplėtota socialine infrastruktūra. Taip pat Kaunas svarbus nacionalinės ir tarptautinės
reikšmės kelių transporto, logistikos ir multimodalinio pervežimo mazgas. Galiausiai Kaunas
yra miestas, kur istorinė aplinka – išsaugota ir panaudojama turizmo, poilsio ir kultūros
reikmėms.
Darbo vietos Kaune yra pasiskirsčiusios gana tolygiai po visą miestą. Kauno centrinėje dalyje,
Senamiestyje ir Naujamiestyje yra apie 20 proc. visų darbo vietų, dar penktadalis visų darbo vietų
yra Petrašiūnų mikrorajone. Savanorių prospekto prieigose koncentruojasi apie 15 proc. visų
darbo vietų Kauno mieste. Kauno miesto vystymo planai ir projektai numato kelias plėtros
kryptis. Centrinėje dalyje numatyti arba pradėti vystyti biurų paskirties objektai. Tai
padidins darbo vietų koncentraciją Kauno centre. Savo ruožtu aktyviai plečiasi teritorijos šalia
augančios Kauno laisvosios ekonomikos zonos (LEZ), o tai irgi prisideda prie darbo vietų
tankėjimo.
Gyvenamieji mikrorajonai ir teritorijos Kaune skiriasi viena nuo kitos erdviniu charakteriu
ir gyventojų kaitos dinamika. 2008–2018 m. laikotarpiu matoma tendencija, kad gyventojų
skaičius sparčiausiai mažėjo centrinėse miesto teritorijose, sovietmečiu pastatytuose
daugiabučių rajonuose, o augo – Kauno priemiesčiuose. Kauno mokyklose besimokančių
moksleivių skaičius siekia apie 35 tūkst. Didžiausia dalis mokyklų su 30 proc. visų mokinių
koncentruojasi tankiausiai gyvenamose šiaurinėse miesto dalyse. Dar 25 proc. moksleivių mokosi
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centrinėje miesto dalyje, o Šilainiuose – 20 proc. visų Kauno moksleivių. Darželiai irgi yra labiau
sutelkti šiaurinėje miesto dalyje, kur yra apie pusė visų miesto darželių. Tačiau didžioji dalis
aukštojo mokslo institucijų, pavyzdžiui, KTU studentų miestelis ar LSMU, yra išsidėsčiusios
miesto centre.
Kauno pramoninės teritorijos – plėtojamos nesistemiškai, jų urbanistinė aplinka
netinkamai pritaikoma pėsčiųjų judėjimui, šios teritorijos uždaros ir mažai sąveikaujančios su
jas supančia aplinka. Petrašiūnuose ir Pramonės rajone vyrauja vieni didžiausių pramoninių
kompleksų, tačiau juose beveik nėra tinkamai išplėtotų viešųjų erdvių ir išvystytos infrastruktūros
pėsčiųjų ir dviratininkų poreikiams.
Didžiausi miesto želdynai – Ąžuolyno parkas, Panemunės šilas, Pažaislio šilas, Kleboniškio
miškas, Kauno marių regioninis parkas, Nemuno ir Neries krantinės. Didžioji dalis jų yra arti
gyvenamųjų ir darbo vietų, tačiau dar ne visos teritorijos pritaikytos patogiai naudoti.
Pavyzdžiui, dalis Nemuno ir Neries krantinės nėra gerai integruotos su miesto gyvenamaisiais
rajonais. Tik maža dalis krantinių pritaikytos miestiečiams jas lankyti, gamtines sąlygas
užgožia šalia esanti infrastruktūra.

Susisiekimas ir darnus judumas
•

•

•

•

Kaunas iki 2030 m. siekia pagerinti svarbiausių miesto taškų pasiekiamumą ir bendrą
infrastruktūros kokybę, integruoti skirtingus keliavimo būdus, pirmenybę teikiant viešajam
transportui, dviračiams, pėstiesiems ir aplinką mažai teršiančiam transportui. Kaune 2018 m.
daugiau nei pusė kelionių mieste buvo automobiliu, 29 proc. – viešuoju transportu, pėsčiomis –
10 proc., dviračiu – 4 proc.
Per pastaruosius 10 metų automobilių skaičius Kaune nuosekliai augo. 2015–2019 m.
laikotarpiu matomas vidutiniškai 3,8 proc. metinis automobilių skaičiaus augimas, tačiau jis
didesnis nei kituose Lietuvos didmiesčiuose. 2019 m. automobilių skaičius, tenkantis
tūkstančiui gyventojų, buvo atitinkamai 16 ir 11 proc. didesnis nei Vilniuje ir Klaipėdoje. Tačiau
per pastaruosius dvejus metus Kaune ir kituose Lietuvos didmiesčiuose gerokai padidėjo
įregistruotų elektromobilių skaičius. 2020 m. Kaune buvo įregistruoti 145 nauji elektromobiliai.
Tai yra 32 proc. visų tais metais Lietuvoje naujai įregistruotų elektromobilių. Ryškus
elektromobilių prieaugis tiesiogiai susijęs su 2020 m. vykdytos kompensacijų elektromobiliams
įsigyti iniciatyva, finansuotos iš Klimato kaitos programos lėšų.
Mokamų stovėjimo vietų skaičius Kaune pastaruoju metu smarkiai augo. 2020 m. vietinė
parkavimo rinkliava rinkta 6215 stovėjimo vietose – 54 proc. daugiau nei 2016 m. Mokamos
stovėjimo vietos plečiamos, siekiant suvaldyti automobilių srautus miesto centre. Bet Kaune
apmokestintų rinkliavų zonos apima ganėtinai mažą miesto dalį – beveik visos gatvės už Centro
seniūnijos ribų yra neapmokestintos.
Kaune driekiasi 875 km gatvių, bet 2019 m. pabaigoje tik 69,7 proc. visų gatvių turėjo
patobulintą dangą – atitinkamai 14 ir 16 proc. mažiau nei Vilniuje ir Klaipėdoje. Kauno miesto
savivaldybių gatvių tankis siekė 5 km/m² – tai pati didžiausia rodiklio vertė Lietuvos didmiesčių
kontekste. Tankus gatvių tinklas leidžia efektyviau paskirstyti transporto srautus mieste. Taip
pat prisideda dviračių takai, leidžiantys gyventojams automobilį patogiai iškeisti į aplinką
neteršiančią transporto priemonę. 2015–2019 m. laikotarpiu Kaune buvo nutiesti 48 km naujų
dviračių takų, todėl bendras dviračių takų tinklas pailgėjo 67 proc. ir pasiekė 110 km.
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Miesto susisiekimo sistemą subalansuoti ir skatinti gyventojus mažiau naudotis automobiliais gali
patrauklus ir prieinamas viešasis transportas. Tačiau 2015–2019 m. viešuoju transporto keleivių
skaičius vidutiniškai mažėjo po 1,1 proc. kasmet. Palyginti, Kauno miesto nuolatinių gyventojų
skaičius tuo pačiu laikotarpiu vidutiniškai mažėjo po 1,2 proc. kiekvienais metais.
Auganti miesto apkrova automobiliais sietina ir su kitu neigiamu padariniu – eismo įvykiais
ir jų pasekmėmis. Nuo 2014 m. eismo saugumo situacija Kauno mieste keitėsi netolygiai.
Vertinant įskaitinių eismo įvykių statistiką, 2014–2017 m. fiksuotas vidutiniškai 4,2 proc. metinis
augimas. 2018–2019 m. įskaitinių eismo įvykių rodiklis sumažėjo, bet turimi duomenys neleidžia
užtikrintai sakyti, kad įskaitinių eismo įvykių mažėjimas nurodo gerėjančią eismo saugumo
tendenciją.

Žaliasis kursas
•

•

•

•

•

•

•

Augant gyventojų skaičiui Kauno mieste, kartu didėja ir susidarančių komunalinių atliekų
kiekis. Komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui Kauno miesto savivaldybėje
2015–2019 m. laikotarpiu, išaugo 27 proc. 2015–2019 m. laikotarpiu Kauno mieste sąvartyne
šalinamų komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 41 proc. Perdirbtų ar kitaip panaudotų
komunalinių atliekų apimtys Kauno mieste nuo 2015 m. išaugo daugiau kaip 2,9 karto. Augant
gyventojų ekologinei savimonei, 2019 m. 100 proc. Kauno miesto gyventojų ir 96,78 proc. ūkio
subjektų naudojosi atliekų tvarkymo paslaugomis.
Nors taršių įmonių skaičius 2019 m. Kauno mieste buvo didžiausias palyginti su Vilniaus ir
Klaipėdos savivaldybėmis, tačiau Kauno miesto savivaldybėje 2015–2019 m. periodu į aplinkos
orą išmestų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių kiekis sumažėjo 11 proc.
Miesto oro kokybę nusako parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė
vertė. Rodiklis Kauno miesto savivaldybėje matuojamas Petrašiūnuose. 2019 m. Kauno mieste,
Petrašiūnuose, rodiklio reikšmė viršijo nustatytą ribinę normą 5 paromis.
Namų ūkių katilinės ir krosnys yra pagrindinis šaltinis, išmetantis į aplinką CO. Kaune
anglies monoksido didžiausia 8 val. periodo koncentracija 2016–2020 m. nebuvo viršijusi
leistinos 10 mg/m³ ribos.
Kelių transportas lemia apie 58 proc. azoto oksidų kiekio, patenkančio į aplinkos orą. Todėl
didžiausios NO₂ koncentracijos susidaro miestuose, kur eismo intensyvumas didžiausias. Kauno
mieste vidutinė NO₂ reikšmė 2016–2020 m. nebuvo viršyta.
Siekiant gerinti miesto oro kokybę, Kauno miesto savivaldybė diegia intelektines eismo
valdymo sistemas, plėtoja intelektualių informacinių sistemų diegimą viešojo ir motorinio
transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse, diegia darnaus judumo priemones,
atnaujina miesto viešąjį transportą, atlieka miesto viešosios infrastruktūros priežiūros,
modernizavimo ir rekonstrukcijos darbus, vykdo visuomenės švietėjišką veiklą aplinkos
apsaugos ir atliekų tvarkymo klausimais.
2020 m. Kaunas pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ projektą, kurio metu siekiama suburti tvaria žiedine ekonomika
besivadovaujančių gamintojų bendruomenę, skatinti žiedinės ekonomikos principais veikiančių
bendruomenių veiklą ir naujų bendruomenių atsiradimą. Taip pat, įgyvendinant žiedinės
ekonomikos tikslus, Kauno miesto savivaldybėje veikia žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė,
vykdomi švietėjiški projektai, įrengti taromatai ir vienkartinių pakuočių rankinio surinkimo
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vietos, pastatyti įrenginiai, mažinantys šiukšlių sankaupas sąvartynuose. Įgyvendinant žiedinės
ekonomikos tikslus, prisideda ir Kauno RATC, kuris, siekiant mažinti vartojimą ir išmetamų
atliekų kiekį, gyventojams siūlo keistis daiktais.
Miestams augant ir plėtojantis, labai svarbu didinti ir miestų žaliosios infrastruktūros
plotus, gerinti jų kokybę ir pasiekiamumą. Kauno mieste nustatytos vietinės reikšmės gamtinio
karkaso teritorijos. Tačiau nevykdoma šlaitų būklės ir urbanizacijos įtakos šlaitams
stebėsena, kelianti didelę riziką nepastebėti galimų sisteminės nepriežiūros problemų, galinčių
daryti neigiamą poveikį saugomoms miesto dalims. Kauno miesto savivaldybės planuose yra
parengti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai
procesai, nuošliaužos ir kt.) esamos būklės analizę ir parengti apsaugos priemonių ir tvarkymo
gaires, kurios prisidėtų prie gamtinio karkaso išsaugojimo.

Sumanus miesto valdymas, viešosios paslaugos
•

•

•

•

•

Savivaldybės organizacinės struktūros pokyčius lemia teisės aktų pasikeitimai, funkcijų
dubliavimasis, funkcijų perskirstymas, nauji prioritetai, pokyčių siekis, siekis mažinti
formalumus. 2020 m., palyginti su 2015 m., Kauno miesto savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių skaičius sumažėjo 9 skyriais. Mažėjo ir Savivaldybės administracijos
santykinis dydis – užimtų pareigybių skaičius traukėsi greičiau nei gyventojų skaičius (2015–
2021 m. laikotarpiu Kauno miesto gyventojų skaičius mažėjo 3 proc., administracijos darbuotojų
užimtų pareigybių skaičius – 23 proc.). Tuo pačiu augo aptarnautų gyventojų skaičius,
tenkantis vienam savivaldybės administracijos darbuotojui. 2016–2021 m. laikotarpiu
vienam savivaldybės administravimo subjekto darbuotojui tenkantis gyventojų skaičius Kauno
mieste augo 29 proc.
Nors Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestis auga (+6 proc.
nuo 2019 m.) ir darbuotojams yra sudarytos kvalifikacijos kėlimo galimybės, grėsmę kelia
savivaldybės, kaip darbdavio, nepatrauklumas darbo rinkoje.
2015–2020 m. laikotarpiu nuosekliai augusios Kauno miesto savivaldybės surenkamos
pajamos leido Savivaldybei kryptingai didinti disponuojamą miesto biudžetą (+55 proc. nuo
2015 m.). Augančios gyventojų vidutinės pajamos prisidėjo prie didėjančios GPM dalies biudžete
ir sudarė didžiausią miesto pajamų dalį. Antras didžiausias pajamų šaltinis yra savivaldybės
biudžetui skiriamos dotacijos ir subsidijos. Augančios pajamos leido didinti išlaidas įvairioms
miesto infrastruktūros ir gyventojų gerovės gerinimo sritims. 2015–2020 m. laikotarpiu Kauno
miesto savivaldybės biudžeto išlaidos išaugo 48,7 proc. Didžiausia išlaidų dalis buvo skiriama
švietimo, ekonomikos ir socialinės apsaugos sritims.
Santykinai nedidelė Savivaldybės skola leidžia laisvai rinktis finansavimo priemones ir ateityje
skolintis esant poreikiui ar įgyvendinti numatomus projektus skolintais pinigais. 2014–2020 m.
laikotarpiu Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 27 proc., vienam gyventojui
tenkanti miesto skola – 23 proc.
Didelės investicinių projektų apimtys. Įgyvendinama daug miestui reikšmingų projektų, kurie
turės poveikį kultūriniam gyvenimui, laisvalaikio kokybei, susisiekimui mieste, sportui ir kitoms
sritims. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad didžiausios investicijos skiriamos infrastruktūrai
vystyti.
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Savivaldybė efektyviai tvarkosi su disponuojamu nekilnojamuoju turtu – surenkamos
pajamos už nekilnojamojo turto nuomą viršija numatytus planus, nekilnojamojo turto
parduodama daugiau, mažėja savivaldybės būsto nuomos skolos, nei planuota. Tačiau priimami
sprendimai dėl šio turto valdymo ne visada orientuoti siekiant užtikrinti didžiausią naudą
visuomenei (neparengta nekilnojamojo turto valdymo strategija, kylančios nekilnojamojo turto
valdymo problemos (apskaitymo, nurašymo, inventorizacijos, kt.).
Plečiant interneto ir kitų elektroninių paslaugų tinklų, ypač mobiliųjų technologijų, prieinamumą
ir naudojimą, Savivaldybės administracija daugelį paslaugų perkelia į elektroninę erdvę, auga
elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų skaičius. Nors nuotolinių priemonių naudojimas
siekiant gauti savivaldybės paslaugas auga, tačiau vis dar santykinai maža gyventojų dalis
savivaldybės teikiamas paslaugas užsisako elektroninėmis paslaugų teikimo priemonėmis (2020
m. – 23,6 proc.).
Gyventojų įtraukimas į savivaldybės sprendimų priėmimo procesus tiesiogiai padeda pačiai
savivaldybei priimti tinkamus sprendimus ir juos įgyvendinti. Savivaldybės internetinis puslapis
ir socialiniai tinklai tampa vis patogesniais įrankiais bendrauti su gyventojais. Taip pat
savivaldybė periodiškai atlieka gyventojų apklausas, siekdama išsiaiškinti miesto gyventojų
nuomonę apie savivaldybės, įvairių tarnybų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę.
Per savivaldybės valdomas įmones ir įstaigas, privačius asmenis ir steigdama naujas viešąsias ir
kitas įstaigas bei įmones, savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybė
periodiškai vykdo savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų stebėseną. Taip pat priimami
sprendimai, leidžiantys optimizuoti viešųjų įstaigų tinklą ir savivaldybės valdomų įmonių
žmogiškuosius išteklius. Įgyvendinami Savivaldybės valdomų įmonių klientų aptarnavimo
paslaugos teikimo pokyčiai (nuo 2018 m. veikianti vieninga savitarnos sistema „Mano Kaunas“).
Vykdomas ir planuojamas dalies Savivaldybės valdomų įmonių bendrųjų funkcijų
centralizavimas.
Pačių Kauno gyventojų nuomone, jų saugumo jausmas išlieka stabilus. 2019 m. savo
gyvenvietėje saugūs jautėsi 73 proc. kauniečių. Šio rodiklio reikšmė per penkerių metų laikotarpį
padidėjo tik 4 p. p. ir dar atsilieka nuo aukščiausio užfiksuoto saugumo suvokimo lygio 2015 m.
Kaunas pagal šį rodiklį atsilieka ne tik nuo šalies sostinės, bet ir nuo bendro šalies vidurkio.
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