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2

ĮVADAS
Ši atvejo studija yra 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo
pažangos vertinimo dalis. Vertinimą Vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2018 m. sausio-birželio
mėn. atliko UAB "ESTEP Vilnius“. Vertinimo metu parengtos trijų ITVP atvejo studijos: Kauno miesto,
Kauno regiono ir Utenos regiono. Atvejo studijos rengiamos siekiant pagilinti analizę ir atsakyti į
klausimus apie ITVP tinkamumą ir ITVP įgyvendinimo pažangą (rezultatyvumą).
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1 ITVP TINKAMUMO (TURINIO) ĮVERTINIMAS

1.1 ITVP TIKSLINĖS TERITORIJOS
Kauno miesto ITVP įgyvendinama dviejose tikslinėse teritorijose – Aleksoto ir Žaliakalnio bei tarp jų
esančioje bei Žaliakalnio tikslinę teritoriją supančioje susietoje teritorijoje (žr. 1 pav.).
Aleksoto tikslinė teritorija apima Aleksoto seniūniją ir dalį Centro seniūnijos – Nemuno salą ir
išsiskiria kaip verslo, mokslo, kultūros ir rekreacijos centras, patogus gyvenamasis rajonas,
komercinių objektų vieta. Aleksoto tikslinės teritorijos plotas – 24,76 kv. km., kuriame įsikūrę 20 300
gyventojų.
Žaliakalnio tikslinė teritorija apima Žaliakalnio seniūniją ir pasižymi įvairia funkcine struktūra: prie
pagrindinių gatvių (Savanorių prospekto ir kt.) – polifunkcinė, kita dalis monofunkcinė. Didelė dalis
užstatyta mažaaukščiais gyvenamaisiais namais, dalis teritorijos yra rekreacinė, nedidelė dalis –
karinės ir pramoninės teritorijos. Žaliakalnio tikslinės teritorijos plotas – 7,35 kv. km., kuriame įsikūrę
24 996 gyventojai.
Susieta teritorija laikoma su tikslinėmis teritorijomis besiribojanti zona, kuriai būdingi funkciniai
ryšiai ir tos pačios infrastruktūros naudojimas su Žaliakalniu ir Aleksotu. Susietos teritorijos plotas
siekia 32,18 kv. km, joje gyvena daugiau nei 200 tūkst. Kauno miesto gyventojų. Kauno miesto ITVP
tikslinės teritorijos apima 20 proc. Kauno miesto savivaldybės ploto, o kartu su susieta teritorija – 41
proc. savivaldybės ploto. Kauno miesto ITVP tikslinėse ir susietose teritorijose gyvena apie 85 proc.
Kauno miesto savivaldybės gyventojų.
1 pav. Kauno miesto ITVP tikslinės ir susieta teritorijos

Šaltinis: Kauno miesto ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32
(suvestinė redakcija nuo 2017-05-18).
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Kaip nurodyta Kauno miesto ITVP, Aleksotas ir Žaliakalnis – nedidelio aukštingumo masyvų žiedas,
pasižymintis tankiu smulkių gatvių tinklu, bei supantis Kauno miesto istorines dalis – Senamiestį ir
Naujamiestį. Žaliakalnis ir Aleksotas formuoja savotišką ratą aplink Kauno miesto centro branduolį ir
šiuo požiūriu užtikrina Kauno miesto centro pilnavertį funkcionavimą. Šios miesto dalys pasižymi
bendrais funkciniais prioritetais, jose tikslinga vystyti mišrią gyvenamąją ir verslo zonas, greta
gyvenamosios funkcijos vystyti įvairią komercinę bei paslaugų veiklą.
Šios teritorijos išsiskiria rekreacinių zonų ir viešųjų erdvių koncentracija bei ekonominiu potencialu,
tačiau dėl aplinkui esančių gyvenamųjų kvartalų šiose teritorijose galima tik labai ribota pramonės
veikla, todėl ateityje tikėtina šiose zonose esančių pramonės zonų konversija į komercinės ar
visuomeninės paskirties teritorijas. Aleksotą ir Žaliakalnį su greta esančiomis teritorijomis sieja
bendra transporto sistema, kultūros, rekreacijos ir sporto objektų, aptarnaujančių Kauno miesto
svečius ir gyventojus tinklas.

1.2 ITVP TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Kaip pagrindinės ITVP įgyvendinimo teritorijos silpnybės išskirti šie veiksniai: prasta gyvenamųjų
rajonų aplinkos kokybė; neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir
didele miesto gyventojų migracija; ženkliai žemesnis, lyginant su kitais didžiaisiais miestais, investicijų
(TUI ir materialinių) lygis. Visos jos įvertintos aukščiausiu – 5 balų – aktualumo balu. Kaip stiprybės
įvardinta tai, kad Kauno miestas yra įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta
sausumos, oro ir upių keliai bei išplėtota miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra (aktualumas
– 5 balai); Aleksoto ir Žaliakalnio viešosios erdvės išsiskiria rekreaciniais objektais, kurie pritraukia
didelę dalį lankytojų (aktualumas – 5 balai); Aleksoto tikslinėje teritorijoje susiformavusios apleistos
teritorijos, turinčios urbanistinį potencialą (aktualumas – 4 balai); aukštas verslumo lygis – didelis
veikiančių įmonių skaičius iš viso ir tenkantis 1000-čiui gyventojų (aktualumas – 3 balai).
Atsižvelgiant į SSGG analizės rezultatus ir įvertinus nagrinėtas tikslo ir uždavinių alternatyvas (žr.
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.), Kauno miesto ITVP keliamas vienas tikslas ir keturi uždaviniai
(žr. 2 pav.).
1 lentelė. Kauno miesto ITVP rengimo metu svarstytos tikslų ir uždavinių alternatyvos
ITVP dalis
Tikslas Nr.
1
Uždavinys
Nr. 1.1
Uždavinys
Nr. 1.2

Pasirinkta alternatyva
Sumažinti neigiamas demografines
tendencijas Kauno miesto tikslinėse
teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką.
Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų
kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant
esamus traukos centrus tikslinėse
teritorijose.
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą
gyventojams, kompleksiškai gerinant ir
plėtojant viešąją infrastruktūrą.

Uždavinys
Nr. 1.3

Mažinti socialinę atskirtį, skatinant
socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir
sveiką gyvenimo būdą.

Uždavinys
Nr. 1.4

Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir
darnią susisiekimo sistemą.

Kitos svarstytos alternatyvos
Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas
darbo vietas.
Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste,
aktualizuojant kultūros paveldą.
Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų
teritorijų konversiją.
Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių
teritorijų patrauklumą gyventojams.
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant
inžinerinę infrastruktūrą.
Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant
prielaidas socialiai pažeidžiamų grupių
integracijai.
Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai
pažeidžiamoms grupėms.
Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą.
Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą,
diegiant darnaus judumo priemones.

Šaltinis: Kauno miesto ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32
(suvestinė redakcija nuo 2017-05-18).
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Įgyvendinant Kauno miesto ITVP numatyta gerinti gyvenamąją aplinką ir taip sumažinti neigiamas
demografines tendencijas – pasiekti, kad per 10 metų metinis gyventojų skaičiaus mokytis Kauno
mieste iš neigiamo (-1,6 proc. 2013 m.) taptų teigiamu (0,2 proc. 2013 m.).
2 pav. Kauno miesto ITVP intervencijos logika
Tikslas Nr. 1:
Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką
Efektas:
Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. (2013 m.: 1,6 proc.; 2023 m.: 0,2 proc.)
Uždavinys Nr. 1.1:
Sudaryti sąlygas naujų darbo
vietų kūrimui, kuriant naujus ir
stiprinant esamus traukos
centrus tikslinėse teritorijose

Uždavinys Nr. 1.2:
Didinti tikslinių teritorijų
patrauklumą gyventojams,
kompleksiškai gerinant ir
plėtojant viešąją infrastruktūrą

Uždavinys Nr. 1.3:
Mažinti socialinę atskirtį,
skatinant socialiai pažeidžiamų
grupių integraciją ir sveiką
gyvenimo būdą

Uždavinys Nr. 1.4:
Mažinti oro užterštumą,
kuriant saugią ir darnią
susisiekimo sistemą

Rezultatas:
Įmonių skaičius, tenkantis
1000 gyventojų (2013 m.: 32
vnt.; 2023 m.: 36,5 vnt.)

Rezultatas:
Išvykusių gyventojų skaičius
(2013 m.: 8960 asmenų; 2023
m.: 7100 asmenų)

Rezultatas:
Vidutinės disponuojamos
namų ūkio pajamos (2013 m.:
806,88 Eur; 2023 m.: 941,27
Eur)

Rezultatas:
Kietųjų dalelių vidutinės paros
koncentracijos metinis pokytis,
proc. (2013 m.: 3,8 proc.; 2023
m.:-1,5 proc.)

19 veiksmų, 72,5 mln. Eur

12 veiksmų, 43,4 mln. Eur

6 veiksmai, 11,9 mln. Eur

11 veiksmų, 23,3 mln. Eur

Produktai:
Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse, m2
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
m2
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros paveldo
objektai ir teritorijos, vnt.
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, vnt.
Metinis pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas, kWh/per metus

Produktai:
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų
įstaigos, kuriose pagal VP ERPF
lėšomis sukurta ar atnaujinta ne
mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.
Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba švietimo infrastruktūros
pajėgumas, asm.
Gyventojai, kuriems teikiamos
paslaugos naujai pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais, gyventojų
Rekonstruotų vandens tiekimo ir
nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surenkamam paviršiniam (lietaus)
vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar)
rekonstruota infrastruktūra, ha
Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių
atliekų surinkimo pajėgumai, t
Metinis pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose pastatuose
sumažėjimas, kWh/per metus
Metinis pirminės energijos
suvartojimo daugiabučiuose
pastatuose sumažėjimas, MWh/per
metus
Papildomi atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos pajėgumai, MWh
Modernizuoti centralizuoto šilumos
tiekimo tinklai, km

Produktai:
Investicijas gavę socialinių paslaugų
infrastruktūros objektai, vnt.
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių
būstų skaičius, vnt
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse,
m2
Modernizuoti kultūros infrastruktūros
objektai, vnt.
Tikslinių grupių asmenys, kurie
dalyvavo informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei sveikatos
raštingumą didinančiose veiklose, asm.
Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose
pagerinta paslaugų teikimo
infrastruktūra, skaičius, vnt.
Gyventojai, turintys galimybę
pasinaudoti pagerintomis sveikatos
priežiūros paslaugomis, asm.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO skaičius, vnt.

Produktai:
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų
kelių ilgis, km
Įgyvendintos darnaus judumo
priemonės, vnt.
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų
takų ir (ar) trasų ilgis, km
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir
aplinkosaugos priemonės, vnt.
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.
Įdiegtos intelektinės transporto
sistemos, vnt.
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės, vnt.

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Kauno miesto ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 1V-32 (suvestinė redakcija nuo 2017-05-18).

Tikslui pasiekti numatyti keturi uždaviniai.
Uždavinys Nr. 1.1. Kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus1 tikimasi sudaryti sąlygas
naujų darbo vietų kūrimui ir padidinti 1000 gyventojų tenkantį įmonių skaičių nuo 32 įmonių iki 36,5
įmonių. Tam, kad toks rodiklis būtų pasiektas, gyventojų skaičiui nesikeičiant Kauno miesto
savivaldybėje per 10 metų turi atsirasti apie 1000 naujų įmonių (10 naujų įmonių per metus).
1 Tokius kaip Kauno sporto halė, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas ir aplink esanti teritorija, Nemuno

sala, Aleksoto apžvalgos
aikštelė, Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčia, Ąžuolyno parkas, Lietuvos zoologijos sodas, Nacionalinio M. K Čiurlionio
dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras ir
kt.
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Keliamas tikslas nėra ambicingas – palyginimui, nuo 2008 m. iki 2018 m. veikiančių įmonių skaičius
metų pradžioje Kauno miesto savivaldybėje padidėjo 2311 įmonių (nuo 9264 iki 11585 įmonių), o per
5 metus nuo 2013 m. iki 2018 m. – 2111 įmonių (nuo 9474 iki 11585 įmonių). Rezultatą, kuris
matuojamas santykiniu rodikliu, priklausančiu nuo gyventojų skaičiaus, galima pasiekti ir mažėjant
gyventojų skaičiui. Kol kas gyventojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje mažėja: 2013 m. vidutinis
metinis gyventojų skaičius buvo 305,5 tūkst. gyventojų, o 2017 m. – 290,6 tūkst. (vidutinis metinis
gyventojų skaičius sumažėjo 14,9 tūkst. gyventojų arba 4,9 proc.).
Uždavinys Nr. 1.2. Kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą (formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas – iš viso 10 įstaigų2, geriamojo vandens tiekimo,
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija, paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir
plėtra, komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas), tikimasi padidinti tikslinių teritorijų
patrauklumą gyventojams ir sumažinti iš savivaldybės išvykusių gyventojų skaičių. Nekyla abejonių
dėl to, kad numatyti veiksmai prisidės prie tikslinių teritorijų patrauklumo didėjimo, bet tam, kad
sumažėtų išvykstančių asmenų skaičius, nepakanka sutvarkyti keletą švietimo įstaigų, nutiesti
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus ir įrengti komunalinių atliekų konteinerių
aikšteles.
Uždavinys Nr. 1.3. Skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą tikimasi
sumažinti socialinę atskirtį – padidinti vidutinės disponuojamas namų ūkio pajamos nuo 806,88 Eur
2013 m. iki 941,27 Eur 2023 m. (17 proc.). Prie šio uždavinio įgyvendinimo ir rodiklio pasiekimo turi
prisidėti 6 ITVP suplanuoti veiksmai ir projektai, kuriuos numatyta įgyvendinti per Aleksoto ir
Žaliakalnio VVG parengtas vietos plėtros strategijas (planuojama, kad šie projektai apims vietos
bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio
verslumo iniciatyvas; veiklas skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą; planuojamas
projektų veiklų dalyvių skaičius – 625 asmenys). 6 ITVP suplanuoti veiksmai yra šie: Kauno kartų
namų infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims; Kauno kultūros
centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms; socialinių būstų
įsigijimas/ įrengimas; taip pat numatyta įgyvendinti vieną gyventojų sveikatos raštingumą didinantį
projektą ir modernizuoti dvi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigas3, gerinant paslaugų
neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms kokybę ir prieinamumą. ITVP suplanuoti veiksmai gali
prisidėti prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos, tačiau mažai tikėtina, kad jie padidins namų
ūkių vidutines disponuojamąsias pajamas, kadangi pajamos priklauso nuo įvairių kitų veiksnių, tokių
kaip bendra ekonominė situacija, asmens išsilavinimas, amžius, valdžios institucijų priimami
sprendimai (pavyzdžiui, dėl socialinių išmokų, minimalaus vidutinio atlyginimo dydžio ir pan.).
Uždavinys Nr. 1.4. Kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą tikimasi sumažinti oro užterštumą –
pasiekti, kad šiuo metu didėjanti vidutinė metinė kietųjų dalelių vidutinė paros koncentracija pradėtų
mažėti. Numatyta parengti darnaus judumo planą, įsigyti 9 gatvių valymo įrenginius ir 24 naujas
ekologiškas viešojo transporto priemones, įrengti arba rekonstruoti apie 10 km dviračių ir pėsčiųjų
takų, įrengti dvi šviesoforines sankryžas ir rekonstruoti eismo saugos įrenginius Savanorių prospekte,
taip pat rekonstruoti arba nutiesti beveik 11 km gatvių (daugiausiai Aleksoto tikslinėje teritorijoje). Ne
visų suplanuotų veiksmų sąsaja su rezultato rodikliu (mažinti kietųjų dalelių koncentraciją) yra
tiesioginė. Didesnė dalis veiksmų orientuota į eismo saugos ir kelių infrastruktūros gerinimą, o ne
kietųjų dalelių koncentracijos mažinimą.
Atlikus ITVP tikslų, uždavinių, efekto ir rezultato rodiklių ir suplanuotų veiksmų analizę galima teigti,
kad loginis ryšys tarp Kauno miesto ITVP tikslų ir uždavinių yra, tačiau jis grindžiamas „sveiko proto“
logika, o ne aiškiai apibrėžta pokyčių teorija. Pokyčių teorijos trūkumą geriau atskleidžia ITVP
2 Tam skirti 9 iš 12 suplanuotų veiksmų. Numatyta modernizuoti 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vieną pastatą Aleksote

pritaikyti ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui, modernizuoti 3 bendrojo ugdymo įstaigas (Jono Jablonskio gimnazija,
KTU licėjus, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija), modernizuoti ir bendruomenės poreikiams pritaikyti 3 neformaliojo
ugdymo įstaigas (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, Kauno žiemos sporto
mokyklos „Baltų Ainiai“).
3 Centro poliklinika ir Kalniečių poliklinika.
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uždavinių ir rezultato rodiklių palyginimas, o taip pat rezultato rodiklių ir ITVP veiksmų palyginimas.
Pasirinktas efekto rodiklis yra tinkamas tikslo įgyvendinimo stebėsenai, tačiau uždavinių lygiu ryšys
tarp rezultato rodiklių ir suplanuotų veiksmų daugeliu atvejų nėra tiesioginis. Tais atvejais, kai ryšys
yra tiesioginis, suplanuotų intervencijų mastas nėra pakankamas, kad galėtų reikšmingai paveikti
pasirinktų rezultato rodiklių pokyčius. Pasirinkti rezultato rodikliai gali būti stebimi kaip konteksto
rodikliai, tačiau jų pokyčius veikia daugybė įvairių veiksnių ir ITVP suplanuotų veiksmų indėlio į
rodiklių reikšmių pokyčius yra beveik neįmanomas. Patvirtinti arba paneigti ITVP suplanuotų veiksmų
tinkamumą gyvenamajai aplinkai gerinti gali tik kokybiniai tyrimai – tikslinių teritorijų gyventojų
apklausos. Bet koks bandymas kiekybiškai įvertinti/ apskaičiuoti ITVP suplanuotų veiksmų indėlį į
ITVP tikslų ir uždavinių ir pasirinktų efekto ir rezultato rodiklių pasiekimą būtų labai sudėtingas ar
netgi neįmanomas dėl aiškios pokyčių teorijos trūkumo ir nepakankamo intervencijų masto bei
įvairovės.
Techninėje specifikacijoje buvo klausiama, kaip kito ekonominiai, socialiniai, aplinkos ir demografiniai
veiksniai ir konkrečios programos įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, stiprybių, galimybių,
grėsmių aktualumas bei kokie išorės aplinkos pokyčiai nuo 2014 metų galėjo lemti padidėjusį ar
sumažėjusį programos įgyvendinimo teritorijai būdingų problemų, stiprybių, galimybių ir grėsmių
aktualumą. Stiprybės ir silpnybės pagal apibrėžimą yra vidiniai veiksniai (programos įgyvendinimo
teritorijos savybės, kurios nepriklauso nuo išorinio poveikio). Dauguma Kauno miesto ITVP nurodytų
stiprybių ir silpnybių yra susiję su fizinėmis teritorijos savybėmis, o ne su socialiniais ar ekonominiais
rodikliais, todėl jos nepasikeitė ir aktualumo neprarado. Kai kurių galimybių ir grėsmių aktualumas
pasikeitė, tačiau šie pokyčiai yra palankūs – padidėjo kai kurių galimybių aktualumas ir sumažėjo
grėsmių aktualumas. Kauno miesto ITVP buvo rengiama Graikijos skolų krizės bei Ukrainos ir Rusijos
konflikto kontekste. Šie veiksniai buvo įvertinti kaip grėsmė ekonominiam augimui, tačiau panašu, kad
reikšmingų neigiamų padarinių šie veiksniai nesukėlė. Brexit kontekste padidėjo tikimybė, kad
sumažės išvykstančių ir padidės grįžtančių asmenų skaičius – išaugo atitinkamos galimybės
aktualumas. 2017 m. buvo paskelbta apie planuojamas dideles plyno lauko investicijas (TUI) Kauno
regione (automobilių komponentų gamintoja „Continental“ planuoja statyti gamyklą, kurioje bus
sukurta 1000 darbo vietų, medicininės įrangos gamintoja „Hollister Incorporated“ taip pat planuoja
statyti gamyklą ir sukurti 300 darbo vietų). Tai yra nauja galimybė Kauno miestui, kuri turėtų būti
įvertinta tikslinant Kauno miesto ITVP. Detalesnis Kauno miesto ITVP SSGG aktualumo pokyčių
įvertinimas pateiktas lentelėje (žr. 2 lentelė).
Priemonių, kurios būtų ne viešųjų investicijų priemonės, Kauno miesto ITVP beveik nėra (iš 49
priemonių 46 įtrauktos į ITVP veiksmų planą). ITVP planuojamų veiksmų pobūdis labiau priklauso ne
nuo ITVP įgyvendinimo teritorijos poreikių, kurie gali keistis reaguojant į vidaus ir išorės aplinkos
pokyčius, o nuo to, kokios veiklos gali būti finansuojamos ITVP įgyvendinimui prieinamų šaltinių –
daugiausiai VP – lėšomis. Daugumą Kauno miesto ITVP suplanuotų veiksmų numatyta finansuoti pagal
VP priemones, kurios skirtos ITVP įgyvendinimui finansuoti, arba pagal regionines VP priemones.
Nepakeitus VP galimybės finansuoti kitokias veiklas yra ribotos, be to, ilgai užtrunka ITVP pakeitimų
derinimo procedūros4, todėl esminiai ITVP turinio pokyčiai yra mažai tikėtini.

4 Netgi tais atvejais, kai tikslai, uždaviniai, efekto ir rezultato rodikliai nesikeičia, o tikslinami tik produkto rodikliai ir lėšų

poreikis veiksmams įgyvendinti.
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2 lentelė. Kauno miesto ITVP SSGG aktualumo įvertinimas
Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)

Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)

5

Kauno miestas dėl nedidelių atstumų ir strategiškai patogios padėties aukštos
kategorijos tarptautinių kelių ir geležinkelių atžvilgiu yra gerai integruotas ne
tik į bendrą Lietuvos susisiekimo sistemą, bet ir į tarptautinį transporto
koridorių tinklą.

Aktualumas nepasikeitė

5

Aleksoto ir Žaliakalnio tikslinėse teritorijose yra: Aleksoto funikulierius ir
apžvalgos aikštelė, VDU Kauno botanikos sodas, S. Dariaus ir S. Girėno
aerodromas, Kauno tvirtovės statiniai, Lengvosios atletikos maniežas, Dariaus
ir Girėno sporto kompleksas su sporto hale, Futbolo maniežas ir aikštė su
dirbtine danga, „Ąžuolyno“ teniso kortai, žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“
(ledo arena), Kauko laiptų baseino zona, Sporto gatvė, Ąžuolyno parkas.
Aleksote yra buvusių pramoninių zonų, kurios patrauklios investuotojams:
Julijanavos g. 1 buvusių Mėsos kombinato valymo įrenginių, buvusi Mėsos
kombinato teritorija, Aviacijos gamyklos teritorija.

Aktualumas nepasikeitė. Įgyvendinus ITVP
tikimasi
padidinti
tikslinių
teritorijų
patrauklumą dėl esamų traukos objektų
atnaujinimo ir naujų kūrimo.

3

Kauno miesto savivaldybė 2015 m. pradžioje (kaip ir ankstesniais metais)
pasižymėjo vienu didžiausių šalyje veikiančių įmonių skaičiumi, tiek
absoliutiniu, tiek tenkančiu 1000 gyventojų (verslumo lygiu). 2015 m. pradžioje
Kauno miesto savivaldybėje veikė 10,7 tūkst. įmonių (14 proc. visų Lietuvos
įmonių), o veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų siekė 35,5, tai
buvo antras didžiausias rodiklis tarp didžiųjų miestų savivaldybių (po Vilniaus
miesto savivaldybės, kurioje 1000 gyventojų teko 52,0 veikiančios įmonės).

Aktualumas nepasikeitė

rajonų

5

Tikėtina, kad aktualumas nepasikeitė, bet
reikia patikslinti ITVP pateiktą aktualumo
pagrindimą (užbaigti aprašymą).

2.

Kauno
mieste
pasireiškia
neigiamos
demografinės
tendencijos,
susijusios
su
natūralia gyventojų kaita ir didele
miesto gyventojų migracija

5

3.

Tiesioginės
užsienio
ir
materialinės
investicijos,
tenkančios vienam gyventojui,

5

Socialinių, kultūrinių, rekreacinių objektų tinklas mieste gana tankus, tačiau
esami objektai prastos būklės. Didelė dalis miestiečių, siekdami susitvarkyti
gyvenamąją aplinką pagal savo poreikius bei gyventi mažiau triukšmingoje ir
užterštoje aplinkoje, tačiau dažnai neįvertinę miesto infrastruktūros stokos
Kauno mieste pastebimos neigiamos demografinės tendencijos, kurios
pasireiškia ir tikslinėse teritorijose. 2001–2014 m. Kauno mieste gyventojų
skaičius sumažėjo penktadaliu (20,6 proc.). Gyventojų skaičiaus mažėjimas
sukelia kompleksines problemas aplinkosauginiu aspektu (didėja atstumai tarp
gyvenamųjų ir darbo vietų, judėjimas tampa mažiau racionalus), socialiniu ir
demografiniu aspektu (didėja skirtingų amžiaus ir socialiniu grupių segregacija
teritoriniu principu – formuojasi prestižiniai rajonai ir socialiniai „getai“
tuštėjančiose miestų dalyse)
Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybių TUI vienam gyventojui 2014 m. siekė
atitinkamai – 16 313 Eur ir 4 452 Eur, Kauno miesto savivaldybėje – 3 574 Eur;
pagal materialinių investicijų tenkančių vienam gyventojui apimtį Kauno

1.

2.

3.

4.

1.

Stiprybės
Kauno miestas įsikūręs ypatingai
patogioje geografinėje vietoje, kur
susikerta sausumos, oro ir upių
keliai bei išplėtota miesto išorės ir
vidaus transporto infrastruktūra
Aleksoto ir Žaliakalnio viešosios
erdvės išsiskiria rekreaciniais
objektais, kurie pritraukia didelę
dalį lankytojų
Aleksoto tikslinėje teritorijoje
susiformavusios
apleistos
teritorijos, turinčios urbanistinį
potencialą
Aukštas verslumo lygis

Silpnybės
Prasta
gyvenamųjų
aplinkos kokybė

4

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.

Aktualumas nepasikeitė

Aktualumas nepasikeitė. Vidutinis metinis
gyventojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje
nuo 2013 m. iki 2017 m. sumažėjo 4,9 proc.
(daugiau nei vidutiniškai šalyje, kur vidutinis
metinis gyventojų skaičius sumažėjo 4,4 proc.).

Aktualumas nepasikeitė. TUI gyventojui Kauno
mieste vis dar yra mažesnės nei Vilniaus ir
Klaipėdos miestuose, nors TUI gyventojui
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Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)
Kauno mieste ženkliai nusileidžia
Vilniaus ir Klaipėdos miestams

1.

Galimybės
Verslo
steigimą
ir
veiklą
reglamentuojančių teisės aktų
supaprastinimas

5

Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.

miesto savivaldybė (kartu su Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybėmis)
priklausė savivaldybių grupei, kuriose materialinės investicijos, tenkančios
vienam gyventojui (2014 m. – 1850 Eur) buvo mažesnės už šalies vidurkį (2014
m. – 1908 Eur). Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybėse materialinių
investicijų buvo atliekama 75–77 proc. daugiau.

augimas Kauno mieste (27 proc.) nuo 2013 m.
iki 2017 m. buvo gerokai didesnis nei Vilniaus
mieste (12 proc.), bet mažesnis nei Klaipėdos
mieste (35 proc.). Nauji TUI projektai Kauno
regione („Continental“ gamykla, „Hollister
Incorporated“ gamykla) turėtų būti įvertinti
kaip nauja galimybė. 2013–2016 m. Kauno
mieste MI gyventojui išaugo 30 proc.,
Klaipėdos mieste – 4 proc., o Vilniaus mieste
sumažėjo 8 proc., todėl šiuo aspektu Kauno
mieste situacija ženkliai pagerėjo.

Pagal Pasaulio banko vertinimo metodikoje numatytus kriterijus, sąlygos
pradėti verslą tarp trijų Baltijos šalių 2013 metais prasčiausiai vertinamos
Lietuvoje. Pagal šį kriterijų, Lietuva užėmė tik 107 vietą. 2015 metų vertinimų
metu pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 11 vietą. Tokį Lietuvos pakilimą lėmė
procedūrų vykdymo laiko ir piniginių sąnaudų pokytis, siekiant pradėti verslą.
Žinių ir įgūdžių, kurios įgyjamos mokykloje ar universitete, neužtenka visam
gyvenimui. Siekiant prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų
technologijų atsiranda poreikis nuolat gilinti žinias ir tęsti mokslus toliau.

Aktualumas nepasikeitė

2.

Augantis aukštojo mokslo poreikis
ir ilgėjanti vidutinė gyventojų
mokymosi trukmė

5

3.

Tarptautinė Lietuvos transporto
sistemos reikšmė pasireiškia
stabiliu transporto srautų augimu
Besikeičianti Europos ekonominė
situacija, paskatins išvykusių
Lietuvos gyventojų grįžimą
Grėsmės
Lėtas šalies ekonominis augimas
ar galima ekonominė stagnacija

3

5

Lietuvos ekonomikos išorės aplinka yra pablogėjusi. Neatslūgstant Rusijos ir
Ukrainos konfliktui, vis prasčiau vertinamos Rusijos ir su ja glaudžiais
ekonominiais ryšiais susijusių valstybių ūkio raidos perspektyvos. Euro zonos
ekonomiką neigiamai veikia Graikijos skolų krizė.

Visuomenės senėjimas pasireiškia
visose pasaulio šalyse, o labiausiai
– besivystančiose valstybėse

4

Senėjimas pasireiškia visose pasaulio šalyse dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės
ir mažėjančio gimstamumo, o pastaruoju metu visuomenės senėjimas
ryškiausiai pasireiškia besivystančiose valstybėse, nes gimstamumas sparčiai
mažėti ėmė vėliau nei išsivysčiusiose šalyse. Ši tendencija gali neigiamai veikti

4.

1.

2.

3

Lietuvoje kasmet didėja transporto sektoriaus įtaka ekonomikai, kurios
geografinė padėtis ir išvystyta transporto infrastruktūra lemia transporto
sektoriaus augimą.
Europos ekonominio augimo sulėtėjimas, tikėtina, lems emigracijos proceso
mažėjimą, o kartu ir išvykusių asmenų grįžimą.

Aktualumas abejotinas. Mokymosi visą
gyvenimą aktualumas yra didelis, tačiau
Lietuvoje šis rodiklis yra žemas ir auga lėtai.
Kita vertus, aukštąjį išsilavinimą turinčių
gyventojų dalis Lietuvoje yra viena aukščiausių
ES, o asmenų, kurie renkasi profesinė
mokymąsi, yra mažai, nors tokių specialistų
poreikis yra didelis.
Aktualumas nepasikeitė
Aktualumas padidėjo. Brexit kontekste tikėtina
mažesnė emigracija ir didėjantis sugrįžtančių
asmenų skaičius.
Aktualumas sumažėjo. Graikijos skolų krizė
buvo suvaldyta. Ekspertų rengiamos Lietuvos
ekonomikos apžvalgos rodo, kad Lietuvos
įmonės diversifikuoja eksporto rinkas ir
priklausomybė nuo Rusijos mažėja.
Aktualumas nepasikeitė
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Aktualumo
įvertinimas
(ITVP)

Suteiktą informaciją pagrindžianti informacija, prielaidos (ITVP)

Aktualumo pokyčiai 2014-2017 m.

atvykstančių į Kauno miestą studijuoti asmenų skaičių.
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1.3 ITVP SUPLANUOTI VEIKSMAI IR LĖŠŲ POREIKIS JIEMS ĮGYVENDINTI
Kauno miesto ITVP suplanuoti 48 veiksmai. Lėšų poreikis jiems įgyvendinti – 151,1 mln. Eur). Visus
veiksmus numatyta įgyvendinti pritraukiant ES lėšas – jų poreikis yra 106,4 mln. Eur (70 proc. viso
lėšų poreikio). ITVP veiksmų planas apima beveik visas ITVP priemones (be viešosiomis lėšomis
numatytų finansuoti veiksmų Kauno miesto ITVP suplanuotos trys kitos priemonės: konkurso būdu
numatyta modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, finansinių priemonių lėšomis – padidinti Kauno
sporto halės pastato energetinį efektyvumą ir įgyvendinti per BIVP iniciatyvą finansuojamus
projektus).
Daugiausiai veiksmų ir lėšų numatyta esamų traukos centrų stiprinimui ir naujų kūrimui taip tikintis
sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui (uždavinys Nr. 1.1). Antroje vietoje pagal lėšų poreikį – tikslinių
teritorijų viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra (uždavinys Nr. 1.2). Čia priskirti vieni didžiausių
pagal lėšų poreikį Kauno miesto ir bendrai visų ITVP veiksmų: geriamojo vandens tiekimo, nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune (20,6 mln. Eur), paviršinių nuotekų tinklų
rekonstrukcija (10 mln. Eur) ir plėtra ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas (8 mln.
Eur).
Suplanuotų intervencijų turinį ir mastą gerai atspindi veiksmų suklasifikavimas pagal investicijų sritis
(žr. 3 lentelė). Matyti, kad daugiausiai investicijų numatyta į taškinius objektus, kurie priskirti kultūros
paslaugų ir infrastruktūros kategorijai. Didžiausias projektas šioje kategorijoje – Lietuvos zoologijos
sodo infrastruktūros atnaujinimas (11,6 mln. Eur). Kiti dideli projektai – Nacionalinio M. K Čiurlionio
dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas (4,9 mln. Eur), Kauno
apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas (beveik 5 mln. Eur), Kauno valstybinio muzikinio
teatro modernizavimas (beveik 5 mln. Eur). Kiti šios kategorijos projektai – VšĮ „Girstučio“ kultūros ir
sporto centro kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas, Kauno valstybinio lėlių teatro
pastato atnaujinimas ir Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos
bendruomenės reikmėms.
3 lentelė. Kauno miesto ITVP veiksmai ir lėšų poreikis pagal investicijų sritis
Investicijų sritys
Verslo ir
bendruomeninė
infrastruktūra

LEZ ir pramonės parkų infrastruktūra
Kompleksinė teritorijos regeneracija ir pritaikymas verslo reikmėms
Pastatų konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
Kompleksinė miestų tvarkyba (aikštės, viešosios erdvės)
Kompleksinis
Kompleksinė aktyvaus laisvalaikio ir poilsio erdvių tvarkyba ir plėtra
miestų viešųjų
erdvių atnaujinimas Kompleksinė gyvenamųjų kvartalų tvarkyba
Autobusų stoties ir jos prieigų tvarkyba
Socialinis būstas
Socialinis būstas
Kraštovaizdis,
Kultūros paveldo objektų aktualizavimas
gamtos ir kultūros Gamtos paveldo, kraštovaizdžio tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
paveldas
Turistų traukos objektų tvarkymas, ženklinimas
Komunalinių atliekų konteineriai ir aikštelės
Oro kokybės gerinimas
Aplinkosauga
Paviršinių nuotekų tinklai
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Darnus transportas Susisiekimas: darnaus judumo ir aplinkai draugiško transporto skatinimas
ir susisiekimo
Susisiekimas: miestų gatvių atnaujinimas ir plėtra
infrastruktūra
Susisiekimas: nauji infrastruktūros objektai
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (kultūros paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (socialinės paslaugos)
infrastruktūros
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sporto, sveikatinimo paslaugos)
plėtra
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (sveikatos paslaugos)
Viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (švietimo paslaugos)
Iš viso

Veiksmų
skaičius
-

Lėšų
poreikis,
mln. Eur

Lėšų
poreikis,
proc.

1
1
1
1
1
4
5
1
7
1
3
3
8

5,0
1,5
9,9
10,0
6,7
5,7
1,0
7,7
2,1
10,0
20,6
10,3
10,2
0,7
30,9
1,3
12,2
2,4
3,0

3,3
1,0
6,6
6,6
4,4
3,7
0,7
5,1
1,4
6,6
13,6
6,8
6,8
0,5
20,4
0,9
8,1
1,6
2,0

48

151,1

100,0

1
1
3
3
1
2
-
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Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Kauno miesto ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 1V-32 (suvestinė redakcija nuo 2017-05-18).

Antroje vietoje – investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Kompleksiniam
miesto viešųjų erdvių atnaujinimui suplanuoti 6 veiksmai. Numatyti veiksmai apima tiek esamų miesto
viešųjų erdvių atnaujinimą (pavyzdžiui, Ąžuolyno parko infrastruktūros atnaujinimas, teritorijos prie
daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos sporto
universiteto ir Kauno sporto halės sutvarkymas), tiek naujų traukos centrų kūrimą (Nemuno salos ir
teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas –
šie veiksmai buvo suplanuoti kaip du atskiri, tačiau juos planuojama sujungti į vieną). Taip pat
planuojama investuoti į apleistų teritorijų konversiją (Aleksote esančios buvusios Aviacijos gamyklos
teritorijos konversija), sukuriant verslui ir investicijoms pritraukti reikalingą infrastruktūrą.
Didžiausi Kauno miesto ITVP veiksmai yra orientuoti į įvairių traukos objektų atnaujinimą ir plėtrą. Šie
traukos objektai svarbūs ne tik tikslinių teritorijų ir miesto gyventojams, bet ir miesto kaip turistų
traukos objekto patrauklumui. Tikėtina, kad įgyvendinus suplanuotus veiksmus Kauno mieste atsiras
regiono, šalies ar net tarptautiniu mastu svarbių traukos objektų, kurie gali prisidėti prie turizmo
sektoriaus rodiklių gerėjimo, tačiau tokie rodikliai Kauno miesto ITVP įgyvendinimo stebėsenai nėra
numatyti.
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2 ITVP ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS (REZULTATYVUMO)
VERTINIMAS
ITVP rezultatyvumas buvo vertinamas analizuojant ITVP suplanuotų veiksmų įgyvendinimo būklę ir
efekto ir rezultato rodiklių pasiekimo lygį. Produkto rodiklių pasiekimo lygis neanalizuojamas, nes iš
suplanuotų 48 veiksmų nei vienas dar nėra įgyvendintas, o dauguma produkto rodiklių matuojami
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje arba po projekto finansavimo pabaigos.

2.1 ITVP SUPLANUOTŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO BŪKLĖ
2018 m. balandžio mėnesio duomenimis, Kauno miesto ITVP buvo keista 3 kartus (buvo keičiami ITVP
2 ir 3 priedai, išdėstant juos nauja redakcija, pakeitimų situacijos analizės dalyje ir SSGG lentelėje
nebuvo). Dar vienas pakeitimas atvejo studijos atlikimo metu buvo derinamas su VRM ir kitomis
institucijomis.
Kauno miesto savivaldybės atstovai nurodė, kad ITVP pakeitimai yra būtini, tačiau jų derinimas su
atsakingomis institucijomis (ministerijomis ir VRM) yra ilgas ir sudėtingas. Be to, ITVP pakeitimai turi
atsispindėti ir Kauno regiono plėtros plane, kad ITVP suplanuoti veiksmai galėtų būti įtraukti ė
regionų projektų sąrašus (prieš įtraukiant projektus į regionų projektų sąrašus vertinama jų atitikti
regiono plėtros planui). ITVP pakeitimai dažniausiai susiję su lėšų poreikio ir produkto rodiklių
tikslinimu, kadangi parengus techninius projektus galima tiksliau įsivertinti projektų apimtis ir
rezultatus (rodiklius). Kai kuriais atvejais keisti ITVP tenka dėl to, kad parengtus projektų finansavimo
sąlygų aprašus paaiškėja, kad suplanuoti veiksmai tampa netinkamais finansuoti.
ITVP veiksmų pradžios metai nurodyti ITVP. Veiksmo įgyvendinimo pradžia laikoma projekto
finansavimo sutarties data. Didžioji dalis Kauno miesto ITVP suplanuotų veiksmų turėjo būti pradėti
įgyvendinti 2016-2017 m., tačiau tik nedidelė dalis veiksmų buvo pradėti įgyvendinti laiku. Iš 36
veiksmų, kurie turėjo būti pradėti įgyvendinti 2017 m., tik 13 pradėti įgyvendinti 2017 m., 10 veiksmų
pradėti įgyvendinti 2018 m., o 13 veiksmų vertinimo metu dar nebuvo pradėti įgyvendinti. Vertinimo
metu iš viso 20 veiksmų dar nebuvo pradėti įgyvendinti.
4 lentelė. Suplanuotos ir faktinės ITVP veiksmų pradžios datos
2016
Veiksmų, kurie turėjo būti pradėti atitinkamais metais skaičius
3
Atitinkamais metais pradėtų veiksmų skaičius
3
Veiksmų, kurie buvo pradėti n+1 metais skaičius
Veiksmų, kurie nepradėti įgyvendinti, skaičius
-

2017
36
13
10
13

2018
9
2
7

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal Kauno miesto ITVP, patvirtinta LR vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 1V-32 (suvestinė redakcija nuo 2017-05-18) ir SFMIS duomenis.

Dažniausios ITVP įgyvendinimo ataskaitoje nurodomos veiksmų vėlavimo priežastys yra šios: užsitęsę
techninio projekto rengimo ir derinimo procedūros, užsitęsę viešojo pirkimo procedūros, užsitęsę
projektavimo, sprendinių derinimo ir viešinimo procedūros (kai reikalingas poveikio aplinkai
vertinimas), vėlavimas patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus, nukelti paraiškų pateikimo
terminai, užsitęsęs projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų vertinimas, taip pat įvairios kitos, tik
atskiriems projektams būdingos priežastys (pavyzdžiui, poliklinikų reorganizacija, ilgesnės kultūros
paveldo objektų techninių projektų derinimo procedūros, užsitęsę turto perdavimo procedūros ir
pan.).
Susidaro situacijų, kai projekto paraiška neatitinka regionų projektų sąrašo ir projektinio pasiūlymo,
nes paraiškoje pateikiama naujesnė ir tikslesnė informacija. Tokiais atvejais, jei projektą numatyta
finansuoti pagal regioninę priemonę, RPD prie VRM turi patikslinti regionų projektų sąrašą. Projektų
vykdytojai turi parengti ir pateikti patikslintus projektinius pasiūlymus, nors projektų administravimo
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ir finansavimo taisyklėse yra numatyta galimybė regionų projektų sąrašus patikslinti iš naujo
nevertinant projektinio pasiūlymo.
ITVP suplanuotų projektų įgyvendinimas yra sudėtingesnis nei kitų pagal regionines priemones
finansuojamų projektų, kadangi keičiantis projektų lėšų poreikiui ar rodikliams reikia keisti ne tik
regiono plėtros planą ir regionų projektų sąrašą, bet ir ITVP.

2.2 ITVP SUPLANUOTŲ EFEKTO IR REZULTATO RODIKLIŲ REIKŠMIŲ
PASIEKIMAS
Tikslo „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant
gyvenamąją aplinką“ įgyvendinimo vertinimui ITVP nustatyti tokie efekto ir rezultato vertinimo
kriterijai:






Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste;
Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų;
Išvykusių gyventojų skaičius;
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos;
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis.

ITVP buvo numatyta, kad tarpinė efekto rodiklio „Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste“ reikšmė,
lyginant su praėjusiais metais, 2018 m. bus minus 0,8 proc., tačiau faktiškai šio rodiklio reikšmė nuo
2015 m. pradėjo stipriai mažėti ir tik 2018 m. šiek tiek pakilo bei siekia minus 1,44 proc. Iš 48 Kauno
miesto ITVP suplanuotų veiksmų dar nei vienas nebuvo įgyvendintas, todėl šiam rodikliui įtaką darė
ne ITVP įgyvendinimas, o kiti veiksniai. Taip pat beveik visose Lietuvos savivaldybėse pastebimas
gyventojų skaičiaus mažėjimas, kuris šalies mastu siekia minus 1,38 proc. per metus. Taigi, šiuo
aspektu Kauno miestas visiškai neišsiskiria iš kitų Lietuvos savivaldybių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad
šis rodiklis yra labai inertiškas, t. y. paskutinių metų reikšmė stipriai priklauso nuo gyventojų skaičiaus
praėjusiais metais, todėl jei vienais metais įvyktų didelis nuolatinių gyventojų skaičiaus sumažėjimas,
kitais metais matytume stipriai geresnę šio rodiklio reikšmę. Taigi nors tarpinė šio rodiklio reikšmė
buvo nepasiekta, dėl rodiklio inertiškumo ITVP tikslas vis dar gali būti pasiektas. Todėl
rekomenduojama analogiškų rodiklių nenaudoti nustatinėjant ITVP tikslus.
3 pav. Efekto rodiklio „Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste“ planuotų ir faktinių
reikšmių palyginimas
0,50%

0,20%

0,00%
2013

2014

2015

2016

2017

-0,50%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-0,80%
-0,94% -0,87%

-1,00%
-1,25%

-1,17%
-1,44%

-1,50%
-1,73%
-2,00%
Planuota rodiklio reikšmė

Faktinė rodiklio reikšmė

Šaltinis: sudaryta ESTEP vadovaujantis Kauno miesto ITVP ir LSD duomenimis.

Siekiant stebėti ITVP tikslo „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse
teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“ įgyvendinimo rezultatyvumą buvo numatyti 3 rezultato
rodikliai (1 lentelė.).
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1 lentelė. ITVP planuotų ir faktinių rezultato rodiklių reikšmių palyginimas
Žymėjimas: Siekiamos galutinės reikšmės (2023 m.) langelis nuspalvintas žaliai, jei rodiklio reikšmė jau pasiekta; raudonai, jei
dar nepasiekta; pilkai, jei pasiekimo neįmanoma nustatyti.

Rodiklio
pavadinimas,
matavimo vienetai
Įmonių skaičius,
tenkantis 1000
gyventojų, vnt.
Išvykusių gyventojų
skaičius, asm.
Vidutinės disponuojamos
namų ūkio pajamos, Eur
Kietųjų dalelių vidutinės
paros koncentracijos
metinis pokytis, proc.

Pradinė
reikšmė
2013

Siekiama
tarpinė
reikšmė
2017

Siekiama
galutinė
reikšmė
2023

Faktinės reikšmės
2013

2014

2015

2016

2017

2018

32

34*

36,5

30,9

31,9

35,5

37,3

39,2

40,2

8960

8300

7100

8960

9234

9536

11069

n.n.d.

n.n.d.

806,88

854

941

807

824,7

818,5

864

n.n.d.

n.n.d.

3,80

1,50

-1,50

N.D.

11,0

-10,0

-7,0

n.n.d.

n.n.d.

n.n.d – nėra naujesnių duomenų.
Šaltinis: sudaryta ESTEP vadovaujantis Kauno miesto ITVP (2017-05-18 redakcija), LSD ir AAA duomenimis.

Planuota, kad įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, 2017 m. bus 33,5, o įgyvendinus ITVP – 36,5.
Faktinė rodiklio reikšmė 2018 m. buvo 40,2, t. y. pasiektas ir viršytas ne tik tarpinis, bet ir galutinis
tikslas. Tokią aukštą rodiklio reikšmę lėmė ne didelis veikiančių įmonių Kauno mieste padidėjimas,
kuris 2013–2018 m. laikotarpiu buvo 5 proc. p. mažesnis nei Lietuvoje (2013–2018 m. laikotarpiu
veikiančių įmonių skaičius Kauno mieste padidėjo 22 proc., o tuo metu šalies lygiu beveik 27 proc.), o
didelis gyventojų skaičiaus sumažėjimas (atitinkamu laikotarpiu Kaune gyventojų skaičius sumažėjo 6
proc.; šalies mastu – 5,5 proc.).
Tai atsispindi ir antrame ITVP rezultato rodiklyje „Išvykusių gyventojų skaičius“. ITVP buvo planuota,
kad išvykusių iš Kauno miesto gyventojų skaičius 2017 m. sumažės iki 8300, tačiau faktiškai šis
skaičius nuo 2013 m. nuolat didėjo ir 2016 m. siekė 11069 asmenis per metus. Įvertinus dabartinę
tendenciją, gali būti, kad šio rodiklio tikslas pasiektas nebus.
Planuota, kad rodiklis „Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur“ 2017 m. sieks 854, o 2023
m. – 941. Faktinė 2017 m. rodiklio reikšmė buvo 864 Eur, taigi, tarpinis tikslas buvo pasiektas. ITVP
numatytas galutinis tikslas taip pat nėra ambicingas ir įvertinus rodiklio augimo tendenciją iki ITVP
veiksmų įgyvendinimo matome, kad jis būtų pasiektas net neįgyvendinant ITVP.
ITVP rezultato rodiklio „Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis“ 2017 m. tikslas
yra 1,5 proc. padidėjimas, lyginant su praėjusių metų reikšme, o galutinis ITVP tikslas yra 1,5 proc.
sumažėjimas. Faktinė šio rodiklio 2016 m. reikšmė yra minus 7 proc., taigi galutinis ITVP tikslas buvo
viršytas kelis kartus. Šis rodiklis yra toks pat inertiškas, kaip ir Kauno miesto ITVP efekto rodiklis,
kadangi metinė jo reikšmė itin priklauso nuo praėjusių metų reikšmės. Suplanuoti tokių rodiklių
tikslus yra labai sudėtinga, todėl rekomenduojame rodiklio atsisakyti ir jį pakeisti Klaipėdos miesto
ITVP naudojamu oro taršos rodikliu „Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų
dalelių (KD10) vertės“.
Apibendrinant, dviejų Kauno miesto ITVP rezultato rodiklių faktinės reikšmės nebaigus įgyvendinti
nei vieno ITVP veiksmo jau dabar viršija 2023 m. tikslus, o pajamų rodiklio 2023 m. tikslas būtų
pasiektas ir neįgyvendinant ITVP. Likusio rezultato rodiklio ir efekto rodiklio atitinkamų metų tarpinė
reikšmė pasiekta nebuvo, todėl galutinis tikslas taip pat pasiektas nebus. Efekto rodiklis „Gyventojų
skaičiaus pokytis Kauno mieste“ ir rezultato rodiklis „Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos
metinis pokytis“ yra labai inertiški ir stipriai priklauso nuo praėjusių metų rodiklių reikšmių, todėl
negalima tinkamai suplanuoti šių rodiklių tikslų. Rekomenduojama šių rodiklių atsisakyti ir vietoj jų
numatyti rodiklius, kurie neatspindėtų tik paskutinių metų rodiklių reikšmės pokyčio.
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IŠVADOS
ITVP tinkamumas (turinys):
Dauguma Kauno miesto ITVP nurodytų stiprybių ir silpnybių yra susiję su fizinėmis teritorijos
savybėmis, o ne su socialiniais ar ekonominiais rodikliais, todėl jos nepasikeitė ir aktualumo
neprarado. Kai kurių galimybių ir grėsmių aktualumas pasikeitė, tačiau šie pokyčiai yra palankūs –
padidėjo kai kurių galimybių aktualumas ir sumažėjo grėsmių aktualumas (plačiau žr. 2 lentelė).
Atlikus ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų, efekto ir rezultato rodiklių analizę galima teigti, kad loginis
ryšys tarp Kauno miesto ITVP tikslų ir uždavinių yra, tačiau jis grindžiamas „sveiko proto“ logika, o ne
aiškiai apibrėžta pokyčių teorija. Pokyčių teorijos trūkumą atskleidžia ITVP uždavinių ir rezultato
rodiklių palyginimas, o taip pat rezultato rodiklių ir ITVP veiksmų palyginimas. Pasirinktas efekto
rodiklis yra tinkamas tikslo įgyvendinimo stebėsenai, tačiau uždavinių lygiu ryšys tarp rezultato
rodiklių ir suplanuotų veiksmų dažniausiai nėra tiesioginis. Tais atvejais, kai ryšys yra tiesioginis,
suplanuotų intervencijų mastas nėra pakankamas, kad galėtų reikšmingai paveikti pasirinktų rezultato
rodiklių pokyčius. Pasirinkti rezultato rodikliai gali būti stebimi kaip konteksto rodikliai, tačiau jų
pokyčius veikia daugybė įvairių veiksnių. ITVP suplanuotų veiksmų indėlis į rezultato rodiklių
pokyčius yra netiesioginis ir silpnas, todėl ITVP indėlio į rezultato rodiklių reikšmių pokyčius
vertinimas (ypač kiekybinis) yra beveik neįmanomas. Patvirtinti arba paneigti ITVP suplanuotų
veiksmų tinkamumą gyvenamajai aplinkai gerinti gali tik kokybiniai tyrimai – tikslinių teritorijų
gyventojų apklausos. Bet koks bandymas kiekybiškai įvertinti/ apskaičiuoti ITVP suplanuotų veiksmų
indėlį į ITVP tikslų, uždavinių, efekto ir rezultato rodiklių pasiekimą būtų labai sudėtingas ar netgi
neįmanomas dėl aiškios pokyčių teorijos trūkumo, nepakankamo intervencijų masto bei įvairovės.
ITVP įgyvendinimo pažanga:
ITVP įgyvendinimo pažangos vertinimas Kauno miesto ITVP atveju yra mažai prasmingas, nes dalies
rodiklių galutiniai ITVP tikslai dar neįgyvendinus nei vieno ITVP veiksmo jau yra pasiekti. Tai rodo,
kad nustatyti tikslai (rodiklių siekiamos reikšmės) yra nepakankamai ambicingi ir nesusiję su ITVP
įgyvendinimu. Rodiklio „Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos (Eur)“ faktinių 2013–2016 m.
reikšmių tendencija leidžia manyti, kad galutinis šio rodiklio tikslas bus pasiektas net neįgyvendinant
ITVP dėl bendro ekonominio šalies augimo. Taip pat du rodikliai (efekto ir rezultato) yra labai
inertiški, t. y. jų n metų reikšmės priklauso nuo n-1 metų rodiklių reikšmių, todėl tokio pobūdžio
rodikliams negalima tinkamai suplanuoti ilgalaikių tikslų. Rekomenduojama šių rodiklių atsisakyti ir
vietoj jų numatyti rodiklius, kurie neatspindėtų tik paskutinių metų rodiklio reikšmės pokyčio.
Vertinant ITVP įgyvendinimo pažangą pagal dabar naudojamus rodiklius daroma išvada, kad oro
taršos, verslumo ir pajamų rodiklių galutiniai ITVP tikslai bus pasiekti, o dviejų demografinių rodiklių
– ne.
Pasiūlymai dėl ITVP rodiklių tobulinimo:
Rekomenduojama atsisakyti efekto rodiklio „Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste“ ir rezultato
rodiklio „Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis“ juos pakeičiant analogiškais
rodikliais, kurių reikšmių pokyčiai nėra tokie inertiški ir taip stipriai nepriklauso nuo praėjusių metų
reikšmių. Siūloma efekto rodiklį keisti į „Gyventojų skaičius Kauno mieste“ ir atitinkamai nustatyti
naujas siekiamas reikšmes, o rezultato rodiklį keisti į Klaipėdos miesto ITVP naudojamą atitinkamą
oro taršos rodiklį „Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės“.
Taip pat siūloma nustatyti ambicingesnes pajamų ir verslumo rezultato rodiklių siekiamas reikšmes.
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