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1. EKONOMINĖ APLINKA 

1.1. Įvadas 
Nuolatinių recesijos–ekonominio pakilimo ciklų laikotarpiu tiek valstybės, tiek vietiniame lygmenyje 

valdymo institucijoms tenka ieškoti būdų, ne tik kaip paspartinti Kauno regiono ūkio plėtrą, bet ir kaip 
išlaikyti subalansuotą tolygų regiono savivaldybių ekonomikos augimą. Vienas iš būdų tai padaryti – 
strateginis planavimas, kurio principai taikomi tiek centrinio lygmens valstybės institucijose, tiek atskirose 
šalies savivaldybėse. 

Išanalizavus regionų bei jų dalių ekonomikos planavimo dokumentų sudarymą ir tvirtinimą, galima 
išskirti tokius pagrindinius trūkumus: 

 Šalies, apskričių bei savivaldybių mastu egzistuoja labai daug įvairios paskirties, apimančių 
skirtingą laikotarpį bei tvirtinamų skirtingų institucijų programų, koncepcijų, strategijų. 

 Analizuojant atskirus sektorius išryškėja, kad savivaldybės lygiu nėra vieningo planavimo 
mechanizmo, kuris susietų ir suderintų atskiras programas į vieningą, visą sektorių apimančią 
strategiją ir atsispindėtų bendruose savivaldybės raidos planavimo dokumentuose. 

 Planavimo dokumentai yra per mažai susieti tiek su savivaldybės, tiek ir su valstybės 
finansinėmis galimybėmis ir biudžetų rengimo procesu, todėl yra sunku įvertinti tokių planų 
vykdymą bei efektyvumą. 

Taip planuojant atskirų ūkio sektorių plėtrą, pasigendama planavimo mechanizmo, kuris leistų susieti 
visus patvirtintus ir ketinamus tvirtinti planavimo dokumentus tarpusavyje ir nukreipti juos viena linkme. 
Įvairūs šakiniai arba teminiai planavimo dokumentai nesiejami su bendraisiais savivaldybės ir apskrities 
planavimo dokumentais. Tad norint išspręsti daugumą minėtų problemų, rengiant vieną svarbiausių 
savivaldybės plėtros planavimo dokumentų – Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą – yra tikslinga 
susisteminti bei papildyti bendrąją Kauno miesto savivaldybės ekonominės aplinkos informaciją, kuria būtų 
galima remtis rengiant kitus savivaldybės plėtros planavimo dokumentus bei, įvertinus Kauno miesto 
ekonominę būklę apibūdinančius rodiklius, bus galima išskirti daugiausia ir mažiausiai išsivysčiusias miesto 
dalis, siekiant tikslingai planuoti teritorijos plėtrą, mažinant miesto dalių ekonominius ir socialinius 
netolygumus. 

Bendrojo plano ekonominės aplinkos dalies regimo tikslai: įvertinti 32 atskirtų Kauno miesto dalių 
ekonominius ir socialinius netolygumus, siekiant išskirti atskirų ekonominių aspektų perspektyvas bei plėtros 
galimybes.  

Dalies regimo uždaviniai: patikslinti Kauno miesto ekonominės plėtros tendencijas (2006–2011 metais); 
nustatyti ekonominės plėtros prioritetus; kokybiniu aspektu įvertinti prioritetinių veiklos rūšių investicinį 
patrauklumą. 

Rengiant ekonominės aplinkos esamos būklės analizę išlaikyta ankstesnės „Kauno miesto bendrojo plano 
ekonominės dalies“ ataskaitai būdinga struktūra. Esamos būklės analizėje yra pateiktos pagrindinių 
ekonominių rodiklių prognozės iki 2030 m.  

Rengiant Kauno miesto ekonominės aplinkos analizę (Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano ekonominės dalies papildymą), naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Finansų ministerijos, naujienų agentūros BNS, dienraščių „Lietuvos rytas“, „Verslo žinios“, 
UAB „Creditreform Lietuva“ ir kiti duomenys. 

1.2. Kauno miesto ekonominės plėtros prioritetai ir priemonės 
Pagal Nacionalinės plėtros plane, Kauno apskrities regioninės plėtros plane bei Kauno miesto 

strateginiame plėtros plane apibrėžtus prioritetus ir Kauno miesto silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių 
analizę, ekonominė miesto plėtra turi būti paremta šiais tikslais: 

 išsaugoti žmogiškuosius išteklius; 
 skatinti aukštą pridedamąją vertę kuriančios pramonės plėtrą; 
 skatinti bendradarbiavimą tarp pramonės įmonių ir mokslo institucijų;  
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 pritraukti užsienio investicijas; 
 skatinti turizmo sektoriaus plėtrą; 
 skatinti ekonominės infrastruktūros plėtrą. 

Šiems tikslams pasiekti Kauno miesto savivaldybės strateginiame plane yra išskirtos keturios prioritetinės 
Kauno plėtros sritys, iš kurių viena sritis yra skirta būtent ekonomikos plėtrai. Šios srities uždaviniai bei 
priemonės yra skirtos verslo plėtrai, inovacijoms, žinių ekonomikai, turizmui bei miesto patrauklumui skatinti. 

1-a prioritetinė sritis: KONKURENCINGOS EKONOMIKOS PLĖTRA 
1.1. Didinti miesto investicinį patrauklumą. 
1.1.1. uždavinys. Kurti investicijoms palankią verslo aplinką. 

1.1.1.1 priemonė. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos įgyvendinimas. 
1.1.1.2 priemonė. Miesto plėtros galimybių studijų ir investicinių projektų rengimas. 
1.1.1.3 priemonė. Investicijų pritraukimo Kauno mieste programos sukūrimas ir įgyvendinimas. 
1.1.1.4 priemonė. Tarptautinių ir vietinių parodų, mugių ar kitų verslo renginių rengimas Kauno mieste. 
1.1.1.5 priemonė. Dalyvavimas tarptautiniuose ir vietiniuose verslo renginiuose, parodose. 

1.1.2. uždavinys. Sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai. 
1.1.2.1 priemonė. Projekto „Technopolis“ įgyvendinimas (antrasis MTP „Technopolis“ plėtros etapas). 
1.1.2.2 priemonė. Kauno, kaip žinių ekonomikos miesto, įvaizdžio formavimas. 

1.2. Efektyviai išnaudoti miesto turizmo potencialą. 
1.2.1. uždavinys. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą. 

1.2.1.1 priemonė. Turizmo, rekreacijos ir reprezentacijos objektų infrastruktūros plėtra. 
1.2.1.2 priemonė. Prieigų prie lankytinų objektų gerinimas. 
1.2.1.3 priemonė. Turizmo informacinės sistemos plėtra. 

1.2.2. uždavinys. Išryškinti ir parodyti miesto kultūros paveldo išskirtinumą. 
1.2.2.1 priemonė. Iš dalies atkurtos Kauno pilies pritaikymas turizmo poreikiams. 
1.2.2.2 priemonė. Apleistų pastatų senamiestyje restauravimas. 
1.2.2.3 priemonė. Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos skyriaus įkūrimas VI forte, pritaikant 
jį turizmo poreikiams. 
1.2.2.4 priemonė. Kauno senųjų kapinių sutvarkymas, pritaikant jas visuomenės poreikiams. 
1.2.2.5 priemonė. Eigulių, Jiesios Veršvų, Marvelės piliakalnių sutvarkymas turizmo infrastruktūrai 
gerinti. 
1.2.2.6 priemonė. Šv. Jurgio bažnyčios ansamblio tvarkymas ir pritaikymas turizmo poreikiams. 
1.2.2.7 priemonė. Pažaislio Kamaldulių vienuolyno pastatų renovacijos bei aplinkos sutvarkymo projekto 
parengimas ir tyrimų atlikimas bei objekto tvarkybos darbai, pritaikant turizmo reikmėms. 

Šios prioritetinės srities pagrindiniai uždaviniai yra didinti miesto investicinį patrauklumą bei efektyviai 
išnaudoti miesto turizmo potencialą. Šiems uždaviniams įgyvendinti numatytos priemonės išryškina didelį 
dėmesį verslo (ypač smulkaus ir vidutinio) ir turizmo plėtrai skatinti. Šių priemonių pagrindinis tikslas – 
didinti Kauno miesto patrauklumą gyventojams bei užsienio svečiams, sukuriant naujas darbo vietas, 
pritraukiant investicijų bei gerinant miesto ekonominius rodiklius, kurie gerins ir miesto pragyvenimo lygį. 
Siekiant suplanuoti šių uždavinių įvykdymą, būtina apžvelgti esamą miesto situaciją – parengti Kauno miesto 
bendrojo plano ekonominės aplinkos esamos būklės analizę, kuri leistų sistemingai planuoti miesto plėtrą, kuri 
padės pasiekti užsibrėžtus uždavinius. 

Minėtą prioritetinę sritį papildo ir kitos prioritetinės sritys, kurių priemonių įgyvendinimas bendrąja 
prasme gerina Kauno, kaip modernaus miesto, įvaizdį, gyvenimo bei įvairios veiklos mieste sąlygas. Kitos 
prioritetinės miesto strateginiame plane išskirtos sritys pateiktos toliau.  
 
2-a prioritetinė sritis: DARNIOS IR VERŽLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 
2.1. Didinti Kauno, kaip švietimo ir mokslo miesto, reikšmę. 
2.1.1. uždavinys. Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę. 
2.1.2. uždavinys. Gerinti aukštojo mokslo studijų kokybę, stiprinti aukštojo mokslo įstaigų mokslinę tiriamąją 
Veiklą. 
2.2. Gerinti miesto kultūrinio ir sportinio gyvenimo kokybę. 
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2.2.1 uždavinys. Plėtoti viešąją kultūros ir sporto infrastruktūrą. 
2.2.2. uždavinys. Didinti kultūros įstaigų, sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
2.3. Gerinti miesto gyventojų sveikatą ir socialinę integraciją. 
2.3.1. uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją. 
2.3.2. uždavinys. Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos centrų. 
2.3.3. uždavinys. Užtikrinti saugumą mieste. 
 
3-a prioritetinė sritis: MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS 
3.1. Plėtoti miesto susisiekimo infrastruktūrą. 
3.1.1. uždavinys. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą ir eismo valdymo sistemą. 
3.1.2. uždavinys. Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas. 
3.1.3 uždavinys. Didinti Kauno, kaip logistikos miesto, patrauklumą. 
3.2. Atnaujinti ir plėtoti inžinerines sistemas. 
3.2.1. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas. 
3.2.2. uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti atliekų šalinimo sistemą. 
3.2.3. uždavinys. Plėtoti energetikos sistemą. 
3.3. Užtikrinti darnią miesto plėtrą. 
3.3.1. uždavinys. Subalansuotai plėtoti urbanistinę struktūrą. 
3.3.2. uždavinys. Mažinti miesto taršą ir plėtoti aplinkosauginį švietimą. 
3.3.3. uždavinys. Tausojančiai naudoti ir turtinti gamtos išteklius, puoselėti gamtovaizdį. 
3.3.4. uždavinys. Gerinti būstą ir jo aplinką. 
 
4-a prioritetinė sritis: MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS 
4.1. Didinti miesto valdymo efektyvumą. 
4.1.1. uždavinys. Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras ir didinti jų skaidrumą, siekiant į 
rezultatus orientuoto miesto valdymo. 
4.1.2 uždavinys. Skatinti bendruomenės dalyvavimą miesto valdyme. 
4.1.3. uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, miestais ir regionais. 
4.1.4. uždavinys. Siekti, kad Kaunas taptų el. miestu. 

1.3. Kauno miesto ekonominės aplinkos tikrosios būklės analizė 

1.3.1. Materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos 

Lietuvos teritorijoje per 2007–2010 metus pastebima materialinių investicijų mažėjimo tendencija, 
siekianti 62,36 proc. Šis spartus materialinių investicijų mažėjimas siejamas su 2008 m. pasaulį sukrėtusia 
ekonominę krize. Ši krizė ypač paveikė šalies nekilnojamojo turto (NT) rinką ir tai rodo pastatytų  butų 
skaičiaus mažėjimas. Statistikos departamento duomenimis, 2008–2010 metais pastatytų butų skaičius 
Lietuvoje sumažėjo 69 proc. (nuo 11.829 iki 3.667 vnt.), Kauno mieste sumažėjo 79,79 proc. (nuo 1.489 iki 
301 vnt.), o Vilniuje sumažėjimas buvo didžiausias – 81 proc. (nuo 5.590 iki 1.062 vnt.). Kadangi didžioji 
dalis materialinių investicijų minėtu laikotarpiu buvo būtent investicijos į nekilnojamąjį turtą (pastatus ir 
statinius), nekilnojamojo turto rinkos susitraukimas neigimai paveikė materialinių investicijų rodiklius.  

Analizuojamais metais didžiausias materialinių investicijų sumažėjimas pastebimas Vilniaus ir Panevėžio 
miestuose, atitinkamai 76,45 proc. ir 72,50 proc. Mažesnis kritimas pastebimas Kauno ir Klaipėdos miestuose 
(72,38 ir 65,47 proc.), o mažiausias kritimas – Šiauliuose (70,92 proc.). Tačiau stebint 2009–2010 metų 
duomenis pastebima, kad geriausi rodikliai yra Kauno mieste. Šiame mieste per paskutiniuosius metus 
materialinių investicijų sumažėjo tik 0,26 proc., kai tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis krito 15,77 proc., o 
Vilniuje – 35,37, tai rodo, kad Kauno mieste materialinių investicijų kritimas sulaikomas geriausiai. 

Materialinės investicijos Kauno mieste 2007 m. buvo 3.597.334 tūkst. Lt (tai sudarė 11,34 proc. visų 
materialinių investicijų Lietuvoje). 2010 m. investicijos sumažėjo 72,38 proc. ir sudarė 993.494 tūkst. Lt (arba 
8,31 proc. visų materialinių investicijų Lietuvoje). 
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Lentelė 1. Materialinės investicijos 2007–2010 m., tūkst. Lt 

Vietovė 2007 2008 2009 2010 
Kaunas 3.597.334 2.969.683 996.067 993.494 
Vilnius 11.702.963 10.369.590 4.263.403 2.755.560 

Klaipėda 2.250.536 2.023.964 853.899 777.185 
Šiauliai 1.201.652 1.008.401 498.181 349.402 

Panevėžys 943.310 898.625 237.854 259.382 
Lietuva 31.733.816 28.757.611 14.180.537 11.944.417 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 
 
Kauno mieste daugiausia materialinių investicijų sudarė energetikos sektorius ir prekybos sektorius. 

2005–2010 metais prekybos sektoriuje vyko didelė prekybos centrų plėtra: 2005 m. Kauno mieste atidarytas 
72.000 kv. m prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“, į kurio statybą buvo investuota virš 200 mln. litų, o 
2007 metais Kauno mieste duris atvėrė 81,5 tūkst. kv. m prekybos centras „Kauno akropolis“, į kurio statybas 
investuota apie 320 mln. litų bei sukurta per 1000 darbo vietų. 2011 metais miesto savivaldybės taryba pritarė 
AB „Kauno energija“ 2012–2015 metų investiciniam projektui, kuriuo bus siekiama atnaujinti šilumos 
tiekimo tinklus bei įrengti biokuro generacines jėgaines. Viso projekto vertė siekia 184 milijonus litų. 
Planuojama, kad šio projekto finansavimas bus užtikrintas iš privačių, savivaldybės bei ES fondų lėšų. 

Per 2007–2010 m. laikotarpį materialinės investicijos šalyje, pagal investicijų pobūdį, labiausiai sumažėjo 
tose srityse, kurios susijusios su nekilnojamuoju turtu, mašinomis, įrengimais ir transporto priemonėmis. 2010 
metais, lyginant su 2007 metais, materialinių investicijų į pastatų ir inžinerinių statinių įsigijimą sumažėjo 
83,19 proc., pastatų, inžinerinių statinių statybos ir rekonstravimo apimtys – 36,81 proc., įrengimų, mašinų, 
transporto priemonių remonto apimtys – 55,13 proc., įrengimų, mašinų, transporto priemonių įsigijimo 
apimtys – 83,19 proc., žemės įsigijimo apimtys – 85,25 proc. (žr. 2 lentelę.). 

Lentelė 2. Materialinės investicijos šalyje to meto kainomis, mln. Lt 

Sritis 2007 2008 2009 2010 
Pastatų, inžinerinių statinių statyba ir rekonstravimas 11.628,2 13.418,9 8.681,8 7.348.398 
Įrengimų, mašinų, transporto priemonių remontas 451,5 335,2 242,9 202.633 
Pastatų, inžinerinių statinių įsigijimas 1.552,8 1354,9 472,6 304.229 
Įrengimų, mašinų, transporto priemonių įsigijimas 5.747,9 5.977,5 2.898,9 3.574.942 
Žemės įsigijimas 865,4 481,3 268,7 137.165 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kauno mieste materialinių investicijų apimčių sumažėjimas taip pat fiksuojamas minėtose srityse. Didelis 
investicijų sumažėjimas taip pat fiksuojamas profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje (žr. 3 lentelę.). 

Lentelė 3. Materialinės investicijos Kauno mieste, tūkst. Lt 

Sritis 2007 2008 2009 2010* 
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 5.804 1.543 275 n. d. 
Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba 435.010 392.681 120.798 n. d. 
Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 271.863 134.563 116.988 n. d. 
Statyba 430.295 257.117 78.381 n. d. 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto 
priemonių ir motociklų remontas 672.860 408.811 186.397 n. d. 

Transportas ir saugojimas 381.586 237.102 60.868 n. d. 
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 24.133 15.758 6.545 n. d. 
Informacija ir ryšiai 113.782 63.765 35.630 n. d. 
Nekilnojamojo turto operacijos 739.854 736.589 327.712 n. d. 
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 100.819 247.256 26.817 n. d. 
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Administracinė ir aptarnavimo veikla 24.258 23.773 10.788 n. d. 
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis 
draudimas 258.487 335.559 125.917 n. d. 

Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė 
aptarnavimo veikla 83.546 76.000 39.370 n. d. 

Kitos ekonominės veiklos rūšys 55.037 39.166 20.075 n. d. 
* – bus papildyta Statistikos departamentui paskelbus 2010 m. statistinius duomenis. 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 
Nuo 2010 metų materialinių investicijų apimčių mažėjimas Kaune šie tiek sulėtėjo, o kai kuriose srityse 

pastebimas net ir augimas. Tai lemia šiek tiek atsigaunanti šalies bei Kauno regiono ekonomika. 
Stabilizuojantis ekonomikai, lyginant su 2009 metais, mieste pastebimas nežymus statybų sektoriaus augimas, 
atnaujinami kai kurie statybų projektai. 2011 metais buvo pradėtas statyti sandėliavimo centras rekonstruojant 
buvusios „Drobės“ gamyklos pastatą. Nekilnojamojo turto bei statybos sektoriuje didelę reikšmę turi šiuo 
metu vykdomas projektas – prekybos centro „Merkurijus“ Laisvės al. – statyba (vertė virš 150 mln. Lt) bei 
įgyvendintas Kauno „Žalgirio“ arenos statybos projektas (vertė per 168 mln. Lt).  

Per kelis pastaruosius metus padidėjo Lietuvos patrauklumas užsienio investuotojams. Tai rodo į Lietuvą 
pritrauktos tokios stambios kompanijos, kaip „Barclays“, „Wester-Union“, IBM ir kt. Užsienio investuotojai, 
kurie įkūrė savo įmones ar padalinius, duodami interviu didžiausiems nepriklausomiems Lietuvos 
dienraščiams pažymi, kad Lietuva patraukli savo geografine padėtimi bei kvalifikuotais žmogiškaisiais 
ištekliais. 80 proc. Europos krovinių transportuojama tarptautiniais transporto koridoriais, kertančiais ir 
Lietuvos teritoriją, šalyje puikiai išvystyta logistikos centrų bei transporto infrastruktūra. Be kelių 
infrastruktūros, šalyje yra gana gerai išvystyta oro uostų ir geležinkelio infrastruktūra. Tiesioginiais skrydžiais 
daugumą Europos miestų galima pasiekti iš keturių tarptautinių oro uostų, įsikūrusių Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose bei Palangoje. Tiesioginiai geležinkelio maršrutai jungia Lietuvą su Rusija, Baltarusija, Latvija, 
Lenkija ir Vokietija, o bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ teikia veiksmingas keleivių ir krovinių vežimo 
tolimaisiais maršrutais paslaugas. Centrinės ir vietinės valdžios dėmesys investuotojams yra taip pat vienas iš 
sėkmingo investuotojų pritraukimo į šalį veiksnių. 

Ekonomikai atsigaunant po 2008–2009 metų ekonominės krizės, šalyje vėl didėja užsienio investicijų 
apimtys. Gerėjant bendrai investicinei aplinkai, Kauno miestas yra vienas iš sėkmingiausiai užsienio 
investuotojus pritraukiančių miestų šalyje, o pagal pritrauktų investicijų apimtis nusileidžia tik Vilniaus 
miestui. 2007–2009 m. Kaune, kaip ir Klaipėdoje, pastebima aiški tiesioginių užsienio investicijų didėjimo 
tendencija, nors bendras šalyje tiesioginių užsienio investicijų srautas minėtu laikotarpiu sumažėjo 5,09 proc. 
(žr. 4 lentelę.). Kauno mieste tiesioginių užsienio investicijų apimtys ekonominės krizės laikotarpiu ne tik 
nesumažėjo, bet augo sparčiausiai tarp visų šalies miestų, t. y., lyginant 2007 metus su 2009 metais, padidėjo 
net 24,11 proc.  

Lentelė 4. Tiesioginės užsienio investicijos 2007–2010 m., mln. Lt 

Vietovė 2007 2008 2009 2010 
Kaunas 2.254,6 2.344,7 2.910,1 3.370,2 

dalis nuo visų TUI Lietuvoje, proc. 6,35 7,32 8,64 9,47 
Vilnius 20.526,9 21.471,7 20.880,0 20.960,5 
Klaipėda 1.823,3 1.977,8 2.156,1 2.366,5 
Šiauliai 251 242,1 231,9 281,0 
Panevėžys 512,9 506,5 408,9 545,9 
Lietuva 35.503,9 32.040,4 33.695,9 35.553,1 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kauno mieste užsienio investicijų dalis nuo visų tiesioginių užsienio investicijų didėja kiekvienais metais. 
Žemiau pateiktame 1 paveiksle matyti pastarųjų metų tendencijos. Nors daugiausia užsienio investicijų vis dar 
pritraukia šalies sostinė, kiekvienais metais vis didesnė investicijų dalį tenka Kauno bei Klaipėdos miestams. 
Kauno miesto tiesioginių užsienio investicijų Lietuvos bendrame kontekste pokyčiai 2007–2010 metais 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS   ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA 
 

 

10 
Dalies rengėjas UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, įmonės kodas 300539253, el. paštas 

info@lyderio.lt 

padidėjo 3,12 procentinio punkto, Klaipėdos – 1,51 procentinio punkto, o Vilniuje tiesioginių užsienio 
investicijų dalis pakilo vos daugiau nei 1 procentiniu punktu.  

Kylant bendroms tiesioginių investicijų apimtims, kyla ir tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 
vienam gyventojui, rodiklio reikšmė. 2007 m. vienam Kauno miesto gyventojui teko 6.341 Lt tiesioginių 
užsienio investicijų, o 2010 m. jos padidėjo 57,75 proc. ir sudarė 10.003 Lt. Tačiau Kaune šis rodiklis vis dar 
išlieka 3,7 karto mažesnis nei Vilniuje ir 1,3 karto mažesnis nei Klaipėdoje (žr. 5 lentelę). 

 

 
Pav. 1. Tiesioginės užsienio investicijos didžiausiuose Lietuvos miestuose, proc. 

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 

Lentelė 5. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui 2007–2010 m., Lt 

 Vietovė 2007 2008 2009 2010 
Kaunas 6.341 6.656 8.347 10.003 
Vilnius 36.937 38.468 37.273 37.831 
Klaipėda 9.874 10.782 11.798 13.309 
Šiauliai 1.975 1.918 1.849 2.323 
Panevėžys 4.513 4.498 3.653 5.007 
Lietuva 10.547 9.565 10.122 10.958 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kauno mieste daugiausia užsienio investuotojų pritraukia apdirbamosios gamybos, didmeninės ir 
mažmeninės prekybos bei finansinio tarpininkavimo sektoriai. Investicijos į apdirbamąją gamybą sudarė apie 
50 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų Kauno mieste, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės 
pritraukė apie 20 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų, o finansinis tarpininkavimo sektorius – apie 10 
proc. visų tiesioginių užsienio investicijų.  

2010–2011 m. Kaunas ir toliau sėkmingai traukia investuotojus. Pagrindiniam greito maisto restoranų 
tinklo valdytojui „Premier Capital Limited“ investavus apie 2 mln. Eurų, mieste atidarytas antrasis 
„McDonald‘s“ greitojo maisto restoranas, jame įsteigta apie 70 naujų darbo vietų. Minėtais metais Kaune 
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atidaryta Pietų Korėjos įmonės UAB „LK technology“ valdoma LED šviestuvų gamykla, į kurią per 4 metus 
planuoja papildomai investuoti apie 30 mln. eurų bei sukurti apie 100 papildomų darbo vietų.  

Nors Kauno oro uostas yra Kauno rajono teritorijoje, investuotojų bei vežėjų pritraukimas į šį oro uostą 
yra bendras Kauno miesto ir Kauno rajono nuopelnas. Nuolat gerinant Kauno oro uosto infrastruktūrą 
(investuota apie 100 mln. Lt), 2010 metais, po derybų su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis, 
Kauno oro uoste viena didžiausių Europos oro linijų kompanija „Ryanair“ atidarė pirmąją savo orlaivių 
aptarnavimo bazę Rytų ir Centrinėje Europoje, nors skrydžius iš šio oro uosto vykdė nuo 2005 metų. Į bazę 
bendrovė iš viso numatė investuoti apie 140 mln. JAV dolerių ir sukurti iki 1000 darbo vietų. Vien „Ryanair“ 
orlaivių aptarnavimo ir remonto centre Kaune bus sukurta apie 60 darbo vietų aukštos kvalifikacijos 
specialistams. 

Sėkmingai vystomas įmonių kūrimasis Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ), besiribojančioje su 
Kauno miestu. Nors LEZ teritorija, kaip ir oro uostas, yra Kauno rajono teritorijoje, ji taip pat turi daug įtakos 
Kauno miesto ekonominei plėtrai dėl darbo vietų sukūrimo. Šiuo metu Kauno LEZ teritorijoje įsikūrusios šios 
įmones: 

 UAB „YIT“ – didžiausia Suomijos statybos kompanija; 
 UAB „Lavisos LEZ terminalas“ – naujas modernus intermodalinis terminalas; 
 UAB „Elinta“ – gamybos procesų automatizavimo kompanija; 
 UAB „Aurantijus“ – aukštųjų technologijų farmacijos gamybos įmonė; 
 UAB „FEZ terminal“ – austrų kapitalo įmonė, teikianti logistikos ir sandėliavimo paslaugas; 
 UAB „FEZ IG“ – australų kapitalo įmonė; 
 UAB „Ryterna“ – didžiausia Lietuvoje garažo vartų ir susijusios įrangos gamintoja; 
 UAB „VICI logistika“ – žinoma žuvų produktų gamintoja; 
 UAB „Finnfoam“ – didžiausia Suomijoje ir suomių kapitalo šilumos izoliacijos gamintoja. 

  
Anksčiau pateiktos tiesioginių užsienio investicijų rodiklių tendencijos rodo, kad ir artimiausiais metais 

užsienio investicijos į Kauno ekonomikos sektorių turėtų didėti. Pagrindinėmis prielaidomis užsienio 
investicijų didėjimui turėtų būti didėjantis šalies ekonominis stabilumas, vis gerėjanti susisiekimo 
infrastruktūra, vystomi dideli statybos projektai bei vietinės ir centrinės valdžios iniciatyvos pritraukiant 
užsienio investuotojus.    

1.3.2. Pramonės sektoriaus būklės įvertinimas 

Kaunas yra laikomas vienu iš pagrindinių pramonės centrų Lietuvoje, o materialinės ir tiesioginės 
užsienio investicijos į pramonės sektorių šiame mieste yra vienos iš didžiausių. Mieste yra didelis kūrybinis 
potencialas, gera techninė bazė, darbo rinkoje yra pakankama pasiūla santykinai pigios ir kvalifikuotos darbo 
jėgos. Integracija į Europos Sąjungą paskatino įmones siekti geresnės produkcijos kokybės ir tarptautinių 
standartų atitikimo, todėl daugelio pramonės įmonių gaminiai yra sertifikuoti pagal ISO standartus. Dėl 
minėtų priežasčių auga mieste įsikūrusių pramonės įmonių produkcijos konkurentabilumas Rytų ir Vakarų 
rinkose. 

Kauno miesto pramonė sudaro 20 proc. visos Lietuvos pramonės. Kaune dėl palankios geografinės 
padėties, kvalifikuotų specialistų, gerai išvystytos susisiekimo infrastruktūros bei daugelio kitų aplinkybių yra 
įsikūrusios didžiosios šalies pramonės kompanijos, tokios kaip: „Sanintex“ (logistika), „Vičiūnų“ įmonių 
grupė (maisto pramonė), „Kraft foods Lietuva“ (maisto pramonė), „Kauno baldai“ (baldų pramonė), „Drobė“ 
(tekstilė) ir kt.  

Po Rusijos ekonominės krizės, Kauno miesto pramonės įmonių produkcijos pardavimai ir paslaugos per 
2000–2008 metus išaugo 2,6 karto, bet 2009-aisiais, palyginus su 2008 metais, pardavimai dėl ekonominės 
krizės sumažėjo 24,9 proc. iki 4.209 mln. Lt. Tai rodo, kad šalies bei kitų užsienio šalių ekonomikos 
smukimas sumažino gamybos apimtis, kaštų ir pelno rodiklius. Daugelis įmonių buvo priverstos taupyti, nes 
sumažėjo prekių ar paslaugų vidinis vartojimas šalyje, sumažėjo eksporto apimtys. 
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Pramonės įmonių parduota produkcija (be PVM ir akcizo) 2000-2009 m., (mln. Lt)          

 
Pav. 2. Pramonės įmonių, įsikūrusių Kauno mieste, parduota produkcija mln. Lt. 

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

2010 metų pradžioje Kauno mieste veikė 1215 pramonės įmonių. Daugiausia įmonių specializuojasi 
leidybos, spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavime – 13,4 proc., bei baldų gamyboje – 13,1 proc. 
Didžiausios Kauno miesto baldų gamintojas, eksportuojantis 90 proc. savo produkcijos – AB „Kauno baldai“, 
priklausantis SBA koncernui. 

Pramonės įmonių pasiskirstymas pagal pramonės veiklas 2010 01 01
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Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba - 7,2 %

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba - 2,1 %                   

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba - 10,6 %                         

Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba - 6,0 %                                    

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba - 5,3 %                             

Maisto produktų ir gėrimų gamyba - 9,1 %                                        

Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas - 13,4 %         

Tekstilės gaminių gamyba - 6,2 %                         

Drabužių siuvimas - 9,5 %                            

Mašinų ir įrangos gamyba - 4,4 %                                                       

Baldų gamyba - 13,1 %

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų bei laikrodžių gamyba - 4,6 %

Kitų pramonės gaminių gamyba - 8,5 %                                               
 

Pav. 3. Pramonės įmonių pasiskirstymas pagal veiklas Kauno mieste 
Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 

 
Pramonės įmonėse 2010 metų pradžioje dirbo 36634 darbuotojai ir tai sudarė 19,6 proc. ekonominėse 

veiklose užimtųjų miesto gyventojų. Daugiausia darbuotojų dirbo maisto produktų ir gamybos sektoriuje – 
17,5 proc. (6.423 žmonės) bei drabužių siuvimo sektoriaus įmonėse – 14,1 proc. (5.153 žmonės). Šiuose 
sektoriuose veikia vienos didžiausių mieste įmonių: UAB „Drobė CO“; UAB „Audimas“, UAB „Kraft foods 
Lietuva“, UAB „Vičiūnai ir KO“, UAB „Samsonas“, UAB „Kauno Baltija“, UAB „Omniteksas“.  
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Darbuotojų pasiskirstymas pagal pramonės veiklas 2010 01 01
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Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba - 2,7 %

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba - 2,7 %                     

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba - 10,8 %                          

Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba - 5,7 %                                    

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba - 5,9 %                             

Maisto produktų ir gėrimų gamyba - 17,5 %                                        

Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas - 5,7 %             

Tekstilės gaminių gamyba - 8,8 %                         

Odos išdirbimas, gaminių iš jos bei avalynės gamyba - 1,2 %              

Drabužių siuvimas - 14,1 %                            

Mašinų ir įrangos gamyba - 4,2 %                                                       

Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba - 1,5 %

Baldų gamyba - 11,2 %

Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų bei laikrodžių gamyba - 2,4 %

Kitų pramonės gaminių gamyba - 5,6 %                                                 

 
Pav. 4. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pramonės veiklas Kauno mieste 

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

Apie pusę savo produkcijos Kaune veikiančios pramonės įmonės realizuoja vidaus rinkoje, o kitą pusę 
eksportuoja. 2000–2009 m. pramonės įmonių produkcijos eksporto dalis sudarė nuo 40 iki 49,2 proc. Staigus 
eksporto dalies sumažėjimas buvo juntamas po šalies įstojimo į Europos Sąjungą ir yra susijęs su 
pasikeitusiomis eksporto į Rytų rinkas (Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą ir pan.) sąlygomis. Vėlesniais metais 
pramonės įmonių produkcijos eksporto dalis augo, ypač prasidėjus ekonominei krizei 2009 metais, kai 
daugelis įmonių išliko finansiškai stabilios tik dėl eksporto (žr. 5 pav.).  
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Pav. 5. Kaune įsikūrusių pramonės įmonių pardavimų struktūra pagal rinkas (proc.) 

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

Daugiausia eksportuojamos Kauno įmonėse pagamintos prekės yra: tekstilės gaminiai, metalai, mašinos ir 
įranga, baldai, chemijos produktai, kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai, transporto priemonės bei 
įranga. Šių prekių pagrindinės eksporto rinkos – Europos Sąjungos šalys, Skandinavija bei Rusija. Svarbią 
eksporto dalį sudaro maisto produktai (žr. 6 lentelę).  
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Lentelė 6. Kauno mieste pagamintos produkcijos pardavimų pasiskirstymas 2009 m. 

Pramonės veikla 

 

Lietuvos 
rinkai 

ne Lietuvos rinkai  

Euro zona  ne euro 
zona 

IŠ VISO: 53,1 21,7 25,2 
Maisto produktų gamyba 66,4 3,2 30,4 
Gėrimų gamyba 88,5 1,0 10,5 
Tekstilės gaminių gamyba 20,6 57,8 21,6 
Drabužių siuvimas 26,6 45,3 28,1 
Odos ir odos dirbinių gamyba 35,0 34,4 18,7 
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių gamyba 32,3 52,7 15,0 
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 71,1 0,9 28,0 
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas 90,2 4,6 5,2 
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba 31,7 47,5 20,8 
Pagrindinių vaistų ir farmacinių preparatų gamyba 88,2 0,0 11,8 
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 77,5 13,1 9,4 
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 90,8 2,9 6,3 
Pagrindinių metalų gamyba 17,1 77,9 5,0 
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 64,4 19,1 16,5 
Mašinų ir įrangos gamyba 2,8 36,1 61,1 
Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba 12,9 23,0 64,1 
Elektros įrangos gamyba 78,4 15,8 5,8 
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių 
gamyba 13,5 76,4 10,1 

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba  10,2 0,4 89,4 
Baldų gamyba 22,9 53,4 23,7 
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas 62,3 11,2 26,5 
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų 
atgavimas 56,0 39,9 4,1 

Leidybinė veikla  99,7 0,1 0,1 
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas 95,8 4,2 0,0 
Kita gamyba 83,6 7,2 9,2 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Pagal pardavimų apimtis, iš visų pramonės sričių Kauno mieste būtų galima išskirti maisto pramonę bei 
baldų pramonę. 2009 m. duomenimis, maisto produktų bei gėrimų sektorius generavo daugiausia – 37,5 proc. 
(1.578,6 mln. Lt) visų miesto pramonės pardavimų, o baldų sektorius – 9,4 proc. (393,8 mln. Lt). 
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Pramonės įmonių pardavimai ir paslaugos (be PVM ir akcizo) pagal pramonės veiklas
 2009 m., (mln. Lt)

1578.6
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119.3

291.1

79.4 Chemikalai ir chemijos produktai - 1,9 %

Metalo gaminiai - 6,9 %                          

Guminiai ir plastikiniai gaminiai - 2,8 %                           

Kiti nemetalo mineraliniai produktai - 3,0 %                    

Maisto produktai ir gėrimai - 37,5 %                              

Leidybinė veikla - 3,6 %

Tekstilės gaminiai - 4,5 %                         

Drabužių siuvimas - 8,3 %                            

Pagrindiniai metalai -2,4 %                          

Mašinos ir įranga bei jų remontas - 5,7 %                     

Baldai - 9,4 %

Kompiuteriai, elektroniniai ir optiniai prietaisai - 3,7 %

Kiti pramonės gaminiai - 10,3 %                                    

 
Pav. 6. Pramonės įmonių pardavimas ir paslaugos pagal pramonės veiklas 

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

Analizuojant 10 didžiausių pagal pardavimus pramonės įmonių Kauno mieste finansinius rodiklius 2008–
2010 metais (žr. 7 lentelę), matyti, kad daugiau kaip pusės šių įmonių pajamos krito, tačiau kitų įmonių 
pajamos augo. Kai kurios sritys, tokios kaip energetika, grūdų perdirbimas, alaus gamyba, pokriziniu 
laikotarpiu atsigauna bei didina pardavimų apyvartas. Didžiausią pajamų kritimą patiria elektronikos ir 
alkoholinių gėrimų gamybos sektoriai. 

Lentelė 7. Didžiausių Kauno miesto gamybos įmonių pajamos 2008–2010 metais  

Eil. 
Nr. Įmonė Pagrindinė veikla 

Pardavimo 
pajamos 2008 
m. (mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2009 m. 

(mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2010 m. 

(mln. Lt) 

Pokyčiai 
(2008–2010) 

1. „Sanitex“, UAB 
Didmeninė prekyba 
ir logistika 
(sandėliavimas) 

1.129,00 Lt 989,40 Lt 996,99 Lt -11,69 % 

2. „Vičiūnai ir Ko“, UAB Paruoštų maisto 
produktų gamyba 100,79 Lt 87,50 Lt 95,89 Lt -4,86 % 

3. „Kauno grūdai“, AB Kombinuotieji 
pašarai ir miltai 424,62 Lt 379,60 Lt 520,30 Lt 22,53 % 

4. „Kraft Foods Lietuva“, 
AB 

Konditerijos 
gaminių gamyba, 
prekyba 

409,86 Lt 357,00 Lt 336,18 Lt -17,98 % 

5. „Kauno energija“, AB Energijos gamyba, 
paskirstymas 205,23 Lt 281,50 Lt 305,44 Lt 48,83 % 

6. „Axis Industrines“, 
grupė 

Pramonės ir 
energetikos 
sistemos 

211,56 Lt 132,59 Lt - -37,33 % 

7. „Kitron“, UAB 
Elektroninių 
komponentų 
gamyba 

176,71 Lt 132,00 Lt 131,82 Lt -25,40 % 

8. „Stumbras“, AB Alkoholinių gėrimų 
gamyba 161,35 Lt 119,10 Lt 100,34 Lt -37,81 % 
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Eil. 
Nr. Įmonė Pagrindinė veikla 

Pardavimo 
pajamos 2008 
m. (mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2009 m. 

(mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2010 m. 

(mln. Lt) 

Pokyčiai 
(2008–2010) 

9. „Samsonas“, UAB Mėsa, jos 
produktai. Logistika 128,21 Lt 115,00 Lt 100,45 Lt -21,66 % 

10. „Volfas Engelsan“, AB Alaus, gėrimų 
gamyba, prekyba 86,02 Lt 87,92 Lt 93,64 Lt 8,86 % 

Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 

1.3.3. Prekybos sektoriaus būklės įvertinimas 

Dėl santykinai didelio gyventojų skaičiaus, gyventojų verslumo, palankios miesto geografinės padėties ir 
išvystytos transporto infrastruktūros, Kauno mieste, 2010 m. sausio 1 d. duomenimis, daugiausia ūkio 
subjektų veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos (28,2 proc.), profesinėje, mokslinėje ir techninėje, 
administravimo ir aptarnavimo veikloje (11,4 proc.), apdirbamosios gamybos (9,4 proc.), transporto, 
saugojimo, informacijos ir ryšių (9,2 proc.) bei statybos (8,7 proc.) sektoriuose (žr. 7 pav.). Toks veiklų 
pasiskirstymas rodo, kad ne tik pramonė, bet ir prekyba yra svarbus Kauno miesto ekonomikos veiksnys, 
sukuriantis darbo vietas bei kuriantis pridėtinę vertę. 

 

Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas 2010 01 01
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Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė - 0,3 %         

Apdirbamoji gamyba - 9,4 %                                            

Elektros, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas - 0,7 %          

Statyba - 8,7 %                                                                  

Prekyba - 28,2 %                                                                       

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos  - 3,5 %                               

Transportas, saugojimas, informacija ir ryšiai - 9,2 %     

Finansinė ir draudimo veikla  - 0,9 %                           

Nekilnojamojo turto operacijos - 5,4 %                                             

Profesinė, mokslinė ir techninė, administracinė ir aptarnavimo
veikla - 11,4 %
Viešasis valdymas ir gynyba, privalomas soc. draudimas - 0,2 % 

Švietimas, sveikatos priežiūra ir socialinis darbas - 6,8 %              

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla - 3,4 %

Kita aptarnavimo veikla - 11,9 %                                        
 

Pav. 7. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas Kauno mieste 
Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis 

 
Mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvarta tiek Kaune, tiek ir Lietuvoje sparčiausiai augo prieškriziniu 

laikotarpiu (2007–2008 metais). Tuo metu Kauno mažmeninės prekybos apyvartos didėjimo tempai atitiko 
šalies vidurkį. Minėtu laikotarpiu prekybos apyvartos padidėjimą lėmė kylantis atlyginimų vidurkis, auganti 
perkamoji galia. Prasidėjus pasaulinei ekonomikos krizei 2008 metų pabaigoje ir 2009–2010 metais šalyje 
sumažėjo prekybos apyvarta, ypač mažmeninės prekybos įmonių. Tačiau, lyginant 2006–2010 metų 
mažmeninės prekybos pokyčius didžiuosiuose Lietuvos miestuose, prekybos apyvartos pokytis išliko 
teigiamas, išskyrus šalies sostinę. Tai rodo, kad krizės laikotarpiu prekybos sektoriaus rodikliai išliko šiek tiek 
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aukštesni nei prieš ekonominį šalies pakilimą. Lyginant su 2006 metais, 2010 metais geriausi mažmeninės 
prekybos apyvartos rodikliai išliko Panevėžyje, Šiauliuose bei Kaune. Panevėžio mieste minėtais metais 
apyvartos augimas  sudarė 9,29 proc., Šiauliuose – 9,13 proc., Kauno mieste – 8,75 proc. (žr. 8 lentelę). 2006–
2010 m. Kauno miesto mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta sudarė apie 13 proc. visos 
Lietuvos mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos. 

Lentelė 8. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta mln. Lt be PVM 

Vietovė 2006 2007 2008 2009 2010 Pokyčiai lyginant 2010 m. su 
2006 m. 

Lietuvos Respublika 20.060 23.929 27.588 22.118 21.160 5,48 % 
Kauno m. sav. 2.536,5 3.142,5 3.593,4 2.894,8 2.758,5 8,75 % 
Klaipėdos m. sav. 1.544,7 1.841,2 2.107,3 1.703,1 1.595 3,26 % 
Panevėžio m. sav. 828,1 995,8 1226,7 961,3 905 9,29 % 
Šiaulių m. sav. 914,1 1141,3 1301,2 1029,1 997,6 9,13 % 
Vilniaus m. sav. 6.978,6 7.981 9.231,1 7.348,2 6.916,6 -0,89 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Parduotuvių ir maitinimo įstaigų skaičius 2006–2010 metais šalyje sumažėjo, t. y. parduotuvių ir 
maitinimo įstaigų skaičius 2006 metais buvo 8,3 proc. didesnis nei 2010 metai. Parduotuvių skaičius minėtų 
laikotarpiu labiausiai išaugo Panevėžyje ir Vilniuje, o Kaune pastebimas nežymus parduotuvių skaičiaus 
kritimas – 0,36 proc. (žr. 9 lentelę). Šį mažėjimą lėmė santykinai didesnis parduotuvių ir maitinimo įstaigų 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2007–2008 metais (žr. 10 lentelę), rodantis prekių ir paslaugų pasiūlą. 
Krizės laikotarpiu, sumažėjus prekių ir paslaugų paklausai, dėl santykinai didesnio parduotuvių ir maitinimo 
įstaigų skaičiaus, didesnė dalis tokių parduotuvių bei maitinimo įstaigų nutraukė savo veiklą. 

Lentelė 9. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų skaičius 2006–2009 m. 

 2006 2007 2008 2009 2010 Pokyčiai lyginant 2010m. su 
2006 m. 

Lietuvos Respublika 16.344 16.690 16.848 15.026 14.984 -8,32 % 
Kauno m. sav. 1.952 2.117 2.140 1.926 1.945 -0,36 % 
Klaipėdos m. sav. 1.030 1.059 1.079 988 992 -3,69 % 
Panevėžio m. sav. 583 650 669 648 633 8,58 % 
Šiaulių m. sav. 808 1.011 1.027 869 847 4,83 % 
Vilniaus m. sav. 2.529 2.615 2.734 2.692 2.718 7,47 % 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Lentelė 10. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 

 2006 2007 2008 2009 2010 Pokyčiai lyginant 2010m. su 
2006m. 

Lietuvos Respublika 4,8 4,9 5 4,5 4,6 -4,17 % 
Kauno m. sav. 5,4 6 6,1 5,5 5,7 5,56 % 
Klaipėdos m. sav. 5,5 5,7 5,9 5,4 5,5 0,00 % 
Panevėžio m. sav. 5,1 5,7 5,9 5,8 5,7 11,76 % 
Šiaulių m. sav. 6,3 7,9 8,1 6,9 6,9 9,52 % 
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Vilniaus m. sav. 4,6 4,7 4,9 4,8 4,9 6,52 % 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kauno mieste, kaip ir visoje šalyje vis labiau įsitvirtina didėlės prekybos kompanijos: „Senukai“, „VP 
market“, „Rimi“, „Palink“ ir kiti. Per pastaruosius penkerius metus pastebima didžiulė prekybos centrų plėtra. 
Minėtu laikotarpiu atsidarė „Kauno akropolis“, PLC „Mega“, didėja prekybos centrų „IKI“, „RIMI“, 
„MAXIMA“, „NORFA“, „ŠILAS“ tinklas, kuriasi kiti prekybos centrai. Investicijomis Lietuvos 
didžiuosiuose miestuose, o kartu ir Kaune, domisi didžiausias Vokietijos prekybos centrų tinklas „LIDL“.  

Pagrindiniai plėtojamų prekybos centrų privalumai: didėjanti prekių ir teikiamų paslaugų pasiūla bei 
asortimentas vienoje vietoje; augantis vidutinis parduotuvių plotas; didėjanti konkurencija tarp prekybos 
tinklų. Tačiau sparti prekybos tinklų plėtra neigiamai veikia mažųjų prekybos įmonių padėtį, kurie nesugeba 
tinkamai konkuruoti su prekybos centrų tinklais marketingo srityje, o dažnai ir prekių kainomis. 

Analizuojant 10 didžiausių pagal pardavimus prekybos įmonių Kauno mieste finansinius rodiklius 2008–
2010 metais (žr. 11 lentelę), matyti, kad daugiau kaip pusės šių įmonių pajamos krito. Tačiau kai kurių 
įmonių, veikiančių farmacijos, IT produktų prekybos srityse, pardavimai augo net ir ekonominės krizės metu.  
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Lentelė 11. Didžiausių Kauno miesto prekybos įmonių pajamos 2008–2010 metais 

Eil. 
Nr. Bendrovė Pagrindinė veikla 

Pardavimo 
pajamos 2008 
m. (mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2009 m. 

(mln. Lt) 

Pardavimo 
pajamos 
2010 m. 

(mln. Lt) 

Pokyčiai 
(2008–2010) 

1. „Sanitex“, UAB 
Didmeninė prekyba 
ir logistika 
(sandėliavimas) 

1.129,00 Lt 989,40 Lt 996,99 Lt -11,69 % 

2. „Senukų prekybos 
centras“, UAB 

Statybinių 
medžiagų prekyba 1.542,85 Lt 891,50 Lt 776,50 Lt -49,67 % 

3. „Agrokoncerno 
grūdai“, UAB Grūdų prekyba 951,96 Lt 462,50 Lt - -51,42 % 

4. „Nemuno vaistinė“, 
UAB 

Medikamentų 
prekyba 299,92 Lt 336,78 Lt 348,65 Lt 16,25 % 

5. „Limedika“, UAB Farmacijos 
produktų prekyba 327,00 Lt 332,50 Lt 347,46 Lt 6,26 % 

6. 
„Tamro“, UAB ir 
„Šeimos vaistinių“ 
grupė 

Didmeninė 
medikamentų 
prekyba 

319,88 Lt 247,46 Lt 219,81 Lt -31,28 % 

7. „Acme kompiuterių 
komponentai“, UAB 

Kompiuterių, jų 
komponentų 
prekyba 

- 197,20 Lt 314,87 Lt 59,67 % 

8. „Kauno tiekimas“, AB Didmeninė prekyba 425,15 Lt 192,80 Lt 209,69 Lt -50,68 % 

9. „Imlitex“, UAB 
Maisto, žemės ūkio, 
taros, tekstilės 
prekyba 

216,77 Lt 151,70 Lt 222,07 Lt 2,44 % 

10. „Medikona“, UAB Medikamentų 
didmeninė prekyba 148,43 Lt 133,69 Lt 102,66 Lt -30,83 % 

Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 

1.3.4. Paslaugų sektoriaus būklės įvertinimas 

Kauno miestas paslaugų bei pramogų pasiūla nenusileidžia kietiems didiesiems Lietuvos miestams. 
Mieste įsikūrę daug įvairias paslaugas ir pramogas teikiančių įmonių: ledo arenos, kino teatrai, boulingai, 
įvairios taisyklos (galanterijos, tekstilės, namų apyvokos daiktų), automobilių paslaugų įmonės, bankai, 
draudimo bendrovės, sporto klubai, fotostudijos, transporto paslaugų įmonės ir kt. Nemaža koncentracija 
pramogas bei paslaugas teikiančių įmonių yra prekybos ir pramogų centruose „Kauno Akropolis“, PLC 
„Mega“, prekybos miestelyje „Urmas“, kituose prekybos centruose. 

Paslaugų sritis apima daug ekonominės veiklos rūšių, turinčių didelę reikšmę šalies BVP. Didžiausias 
pardavimo pajamas paslaugų rinkoje 2010 m. generavo informacijos ir ryšių sektorius – apie 5 mlrd. Lt arba 
24 proc. visos šalies paslaugų sektoriaus apyvartos; bei sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektorius – 
apie 4,2 mlrd. Lt arba 21 proc. visos šalies paslaugų sektoriaus apyvartos. Nekilnojamo turto operacijų, 
profesinės, mokslinės ir techninės, administracinės ir aptarnavimo veiklos sektoriai generavo 2,6–3,8 mlrd. Lt 
apyvartas.  

Dėl didelio skaičiaus ekonominės veiklos rūšių, paslaugų sferos įmonių apskaita statistikoje yra bene pati 
sudėtingiausia. Dėl minėtos priežasties bendras paslaugų sferos įvertinimas yra sudėtingas, o išvestinis 
paslaugų sferą įvertinantis rodiklis – paslaugų įmonių pajamos, tenkančios vienam gyventojui – nėra 
pakankamai reprezentatyvus, nes neįvertina skirtumo tarp gyventojams ir komerciniams vartotojams teikiamų 
paslaugų. Tačiau šiuo metu tai yra vienintelis santykinis rodiklis, tinkantis apibendrinti paslaugų sektoriaus 
būklę. 
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2010 metais Kauno mieste buvo registruota 3090 įmonių, teikiančių įvairias paslaugas, kuriose iš viso 
dirbo per 50,04 tūkst. žmonių. Šių įmonių apyvarta per 2010 metus siekė 2.764.302,60 tūkst. Lt. Didžiausią 
apyvartą generavo sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sektoriaus įmonės – 716.523,50 tūkst. Lt, t. y. 25,9 
proc. visos paslaugų sektoriaus įmonių apyvartos Kauno mieste. Taip pat didelę apyvartą sudarė informacijos 
ir ryšių (14 proc. visos paslaugų sektoriaus įmonių apyvartos), nekilnojamo turto operacijų (13,4 proc. visos 
paslaugų sektoriaus įmonių apyvartos) bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (17,1 proc. visos 
paslaugų sektoriaus įmonių apyvartos) srityse veikiančios įmonės. Bendra minėtose srityse veikiančių įmonių 
apyvartos suma 2010m. siekė per 1,23 mlrd. Lt. 

Pagal statistikos departamento pateiktus 2006–2010 metų paslaugų įmonių padavimo pajamų rodiklius, 
matyti, kad minėtu laikotarpiu didžiausią apyvartos augimą patyrė poilsio organizavimo, kultūrinės ir 
sportinės veiklos sektoriaus įmonės bei sveikatos priežiūros bei socialinio darbo sektoriaus įmonės.  

Kauno miesto paslaugų sektoriuje svarbus yra transporto paslaugų sektorius. Miestas yra puikiai 
pritaikytas vystyti susisiekimo bei krovinių pervežimo paslaugas tiek savo geografine padėtimi, tiek esama 
susisiekimo infrastruktūra (oro uostas, geležinkelis, tarptautinės reikšmės keliai, sandėliai ir kt.). Kaunas yra 
svarbių tarptautinių magistralių bei krašto kelių sankirtoje. Čia susikerta europinės reikšmės magistralės „Via 
Baltica“, Kaunas–Daugpilis–Ostrava, Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Lyda–Černovcai–Bukareštas–
Aleksandropolis. Kaunas taip pat yra svarbus geležinkelio transporto mazgas, o taip pat turi galimybes vystyti 
krovininę upių laivybą. Kauno oro uostas yra vienas pirmaujančių Baltijos šalyse pagal krovinių pervežimą. 
Dėl gero susisiekimo Kauno LEZ, šalia minėtų magistralių esančiose pramonės bei sandėliavimo zonose, 
kuriasi logistikos centrai, juose didžiausios šalies, o taip pat ir užsienio kompanijos, yra įrengusios arba 
išsinuomojusios sandėlius. Dėl minėtų priežasčių Kauno mieste sėkmingai vystomos krovinių transportavimo 
paslaugos. 

Svarbus Kauno mieste ir viešojo transporto paslaugų sektorius. Kaune yra įsikūrusi viena didžiausių 
šalies keleivių vežėjų UAB „Kautra“, savivaldybės valdomos AB „Autrolis“ ir AB „Kauno autobusai“ bei 
daug privačių vežėjų užtikrina susisiekimo viešuoju transportu paslaugas Kauno miesto gyventojams bei 
svečiams.  

Vertinant paslaugų sektoriaus plėtros silpnybes Kauno mieste, galima išskiri šias pagrindines problemas: 

 informacijos apie galimybes investuoti į paslaugų sektorių stoka; 
 neaktyvi naujų paslaugų verslo idėjų bei jų realizavimo būdų paieška;  
 santykinai maža gyventojų perkamoji galia, lemianti mažesnę įvairių paslaugų paklausą. 

Vertinant paslaugų sektoriaus Kauno mieste plėtros tendencijas bei miesto privalumus, pagrindiniai 
veiksniai, kurie ateityje turėtų / galėtų paspartinti paslaugų sektoriaus plėtrą yra: 

 auganti vartotojų perkamoji galia; 
 strategiškai gera geografinė miesto padėtis; 
 augantis kultūrinio gyvenimo aktyvumas; 
 stiprėjantis IT sektorius ir aukšta IT paslaugų kokybė. 

1.3.5. Turizmo sektoriaus būklės įvertinimas 

Kaunas turi gana didelį įvairių rūšių turizmo potencialą. Antrojo valstybės miesto statusas, senamiesčio 
architektūrinė vertė, didelis skaičius muziejų, kultūriniai renginiai, apgyvendinimo įstaigų infrastruktūra bei 
turizmo paslaugos atkreipia daugelio vietos ir užsienio turistų dėmesį. Pagrindiniais miesto išskirtinumais 
turizmo atžvilgiu galima įvardinti mieste esančias žymias istorines vietas, turtingus muziejus, gerus teatrus, 
garsius kultūrinius renginius, vienintelį šalyje zoologijos sodą, sukurtą puikią infrastruktūrą tarptautiniams 
reginiams organizuoti. Taigi Kaunas gali ir vysto įvairiapusį turizmą: verslo, sporto, poilsio, kultūrinį ir kt. 

Pagrindinis rodiklis, apibūdinantis turizmo sektoriaus būklę, yra turistaujančių žmonių skaičius. Jį 
galima išskirti į atvykusius į miestą svečius bei į pačius miesto gyventojus. Šioms skirtingoms turistų grupėms 
yra reikalinga skirtinga aptarnavimo infrastruktūra. Atvykstantiems į miestą svečiams reikalingos maitinimo, 
apgyvendinimo ir kt. pobūdžio paslaugos, o vietiniams miesto gyventojams aptarnauti dažniausiai nereikia 
apnakvyndinimo, mažiau reikia maitinimo paslaugų.  
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Remiantis Kauno turizmo informacijos centro duomenimis, į Kauną atvykstančių svečių skaičius 
palaipsniui didėja. 2007 metais į Kauną per metus atvyko 64226 svečių, 2008 m. – 72910, 2009 m. – 76262, 
2010 m. – 101816. Detali atvykstančių į Kauną svečių statistika pateikta 12 lentelėje. Mėnesio laikotarpiu 
didžiausias lankytojų skaičius siekė 22 046 (iš jų 12 401 užsienio svečiai) (2011 09). 

 
 

Lentelė 12. Į Kauną atvykusių svečių pasiskirstymas mėnesiais nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2011 m. rugsėjo 
mėn. 

2007 m.  

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 
Iš viso 

per metus 

Lietuviai 1.918 2.008 2.254 2.791 3.193 3.985 4.103 4.199 3.452 2.641 2.544 2.432 35.520 
Užsienio 
svečiai 1.352 1.289 1.524 2.228 2.930 3.413 3.738 4.239 3.083 2.224 1.461 1.225 28.706 
Bendrai 
svečių 3.270 3.297 3.778 5.019 6.123 7.398 7.841 8.438 6.535 4.865 4.005 3.657 64.226 

2008 m.  

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 
Iš viso 

per metus 

Lietuviai 1.931 2.132 2.365 2.932 3.242 4.043 5.539 5.510 5.010 3.100 2.544 2.455 40.803 
Užsienio 
svečiai 1.354 1.284 1.469 2.257 2.949 3.575 4.816 5.034 4.094 2.429 1.553 1.293 32.107 
Bendrai 
svečių 3.285 3.416 3.834 5.189 6.191 7.618 10.355 10.544 9.104 5.529 4.097 3.748 72.910 

2009 m.  

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso 
per metus 

Lietuviai 2.101 2.210 2.399 3.010 3.469 4.456 5.591 5.561 5.121 3.129 2.510 2.541 42.098 
Užsienio 
svečiai 1.440 1.377 1.569 2.281 2.972 3.876 5.674 5.200 4.218 2.495 1.630 1.432 34.164 
Bendrai 
svečių 3.541 3.587 3.968 5.291 6.441 8.332 11.265 10.761 9.339 5.624 4.140 3.973 76.262 

2010 m.  

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis 
Iš viso 

per metus 

Lietuviai 1.998 2.004 2.161 3.012 2.899 4.459 6.504 5.578 5.480 7.717 4.810 3.733 50.355 
Užsienio 
svečiai 1.517 1.886 2.116 4.202 5.323 4.390 6.726 6.181 5.179 7.571 3.002 3.368 51.461 
Bendrai 
svečių 3.515 3.890 4.277 7.214 8.222 8.849 13.230 11.759 10.659 15.288 7.812 7.101 101.816 

2011 m.  

 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis  

Lietuviai 3.705 4.484 7.753 7.797 11.422 9.264 9.541 9.664 9.645 
n. d. n. d. n. d. 

 
Užsienio 
svečiai 2.604 2.694 3.405 5.130 12.355 10.723 10.900 11.012 12.401 

n. d. n. d. n. d. 
 

Bendrai 
svečių 6.309 7.178 11.158 12.927 23.777 19.987 20.441 20.676 22.046 

n. d. n. d. n. d. 
 

Šaltinis: Kauno Turizmo ir informacijos centro duomenys, 2011 m. 
 
Turizmo aplinką apibūdina ir suteiktų nakvynių bei apgyvendintų svečių skaičius. 2006–2010 m. 

statistiniai duomenys rodo, kad, lyginant su 2006 metais, 2010-aisiais šalyje svečių apgyvendinta daugiau, 
tačiau nakvynių skaičius sumažėjo 8,30 proc. Didelis apgyvendinimo įmonių rodiklių sumažėjimas 
pastebimas ekonominės krizės laikotarpiu 2008–2009 metais, kai rodikliai krito atitinkamai 21,84 ir 20,63 
proc. 

Analizuojant apgyvendinimo situaciją Kauno mieste, matyti, kad jame vieninteliame iš didžiųjų šalies 
miestų apgyvendintų svečių ir nakvynių skaičius 2010 m. išaugo, lyginant su 2006 m. situacija. Kituose šalies 
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didmiesčiuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – pastebima, kad pokriziniu laikotarpiu 
apgyvendinimo sektoriaus rodikliai buvo žemesni nei 2006 m. Didžiausias rodiklių kritimas pastebimas 
Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio miestuose. Lyginant su kitais miestais, pokriziniu laikotarpiu Kaune išlieka 
didžiausios apgyvendinimo rodiklių augimo tendencijos. Kaune, lyginant su 2009 metai, 2010-aisiais 
apgyvendinta 26,11 proc. daugiau svečių bei suteikta 22,73 proc. daugiau nakvynių.  

Lentelė 13. Apgyvendintų svečių bei suteiktų nakvynių 2006–2010 m. duomenys 

Vietovė Rodiklis 2006 2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2010 
m. lyginant 
su 2006 m.   

Lietuvos 
Respublika 

Apgyvendinta 
svečių 1.540.468 1.779.755 1.825.762 1.426.991 1.552.874 0,81 % 

Suteikta 
nakvynių 4.721.908 5.191.368 5.077.363 4.030.109 4.330.005 -8,30 % 

Kauno m. 
sav. 

Apgyvendinta 
svečių 116.895 138.762 141.763 120.342 151.759 29,83 % 

Suteikta 
nakvynių 229.384 288.636 290.060 236.468 290.217 26,52 % 

Klaipėdos m. 
sav. 

Apgyvendinta 
svečių 129.661 149.369 142.735 113.297 113.420 -12,53 % 

Suteikta 
nakvynių 277.968 302.507 316.939 224.481 200.590 -27,84 % 

Panevėžio m. 
sav. 

Apgyvendinta 
svečių 12.094 16.351 12.087 11.909 11.642 -3,74 % 

Suteikta 
nakvynių 19.419 27.568 25.036 17.438 15.114 -22,17 % 

Šiaulių m. 
sav. 

Apgyvendinta 
svečių 47.733 50.387 48.140 33.154 30.480 -36,14 % 

Suteikta 
nakvynių 90.642 107.088 99.756 75.402 83.684 -7,68 % 

Vilniaus m. 
sav. 

Apgyvendinta 
svečių 562.315 636.637 663.404 521.050 555.559 -1,20 % 

Suteikta 
nakvynių 1.190.688 1.261.332 1.280.280 1.077.818 1.166.955 -1,99 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Atvykstantiems į Kauną organizuotiems ir saviveikliniams turistams bei ekskursantams aptarnauti, 
pagal Kauno miesto savivaldybės Įvaizdžio ir turizmo skyriaus duomenis, mieste yra šios miesto svečių 
apgyvendinimo įstaigos: viešbučiai, svečių namai, moteliai, bendrabučiai, B&B, privatūs apartamentai (žr. 14 
lentelę). 

Lentelė 14. Kauno mieste bei gretimose teritorijose esančių apgyvendinimo įstaigų sąrašas 2011 m. 

Pavadinimas Vietų 
skaičius Adresas 

Viešbučiai 
„Best Western Santaka“ 

**** 200 J. Gruodžio g. 21, LT-44293 
„Park Inn Kaunas“ **** 409 K. Donelaičio g. 27, LT-44240 
„Kaunas“ **** 151 Laisvės al. 79, LT-44297 
„Daugirdas“ **** 83 T. Daugirdo g. 4 
„Daniela“ **** 142 A. Mickevičiaus g. 28, LT-44311 
„Perkūno namai“ **** 48 Perkūno al. 61, LT-44226 
„Sfinksas“ **** 24 Aukštaičių g. 55 / Kudirkos g. 19a, LT-44162 
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„Hermis“ **** 25 Savanorių pr. 404, LT-50300 
„Europe Royale Kaunas“ 

*** 132 Miško g. 11 
„Magnus hotel“ *** 164 Vytauto pr. 25, LT-44352 Kaunas 
„Amberton Cozy“ **** 50 V. Kuzmos g. 8, LT-44280 

„Centre hotel nuova“ *** 60 Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31 LT- 44175 
„Nakties magija“ *** 12 Skroblų g. 3, LT-50292 
„Babilonas“ *** 25 Raseinių g. 25, LT-44199 
„Alanta“ *** 14 Alantos g. 33, LT-50175 
„Kaunas city hotel“ ** 95 Laisvės al. 90, Kaunas 
„Metropolis“ ** 156 S. Daukanto g. 21, LT-44249 
„Apple economy“ ** 32 M. Valančiaus g. 19, LT-44275 
„Pažaislio parkas“ *** 19 T.Masiulio g. 18E , LT-52460 
„Regina“ *** 18 Strazdo g. 62, LT-48469 
„Vila Senjora“  32 Žalioji g. 19B, Garliava 

VISO/ TOTAL 
189

1   
Svečių namai 

„Kunigaikščių menė“ *** 15 M. Daukšos g. 28, LT-44282 

Arkivyskupijos 
30 M. Daukšos g. 21, LT-44279 
50 Rotušės a. 21  

„Žemyn upe“ 4 M. Valančiaus g. 24, LT-44269 
„Šatijų dvaras“ 18 Šatijai, Lapių sen. Kauno raj. 
„Gralis“ 12 Trumpoji g. 10, LT-44262, Kaunas 
„Mūsų dvaras“ 12 Jonavos g. 43B, Kaunas 
Svečių namai / Guest 

houses LT 7 Savanorių pr. 122A 
„Pas Birutę“ 10 Mateikos g. 28, LT-50277 
VISO 158   

Moteliai 
„Tėvynė“ *** 14 Briedžių takas 1 
„Sandija“ ** 30 Jonavos g. 45, LT-44131 
„Baltosios burės“ ** 69 M. Gimbutienės g. 35, LT-52005 
„Timėjas“ ** 15 Karkiškių km., Ringaudų sen. 
„Via Baltica“ 60 Verslo g. 17, Kumpių k., Kauno raj. 
VISO 188   

Bendrabučiai / Jaunimo nakvynės namai 
„Hostel 10“ 116 Neries Krantinė 16, LT- 48402 
„2 LIVE“ 18 S. Daukanto g. 8 / Kęstučio g. 52, Kaunas 
„R HOSTEL“ 28 Vytauto pr. 83, Kaunas 
„CITY HOSTEL“ 27 Kęstučio 91, Kaunas 
„THE MONK'S BUNK“ 18 Laisvės al. 48, Kaunas 
„Sportas“ 80 Aušros g. 42A, LT-44158 
VISO 287   

B&B, privatūs apartamentai 
„Namų viešbutis“ 7 Gaižiūnų 80, LT-50111 
„Solo B&B“ 4 Dysnos g. 10, LT- 44431 
„Litinterp“ 16 Gedimino g. 28-7, LT-44319 
„Kaunas Apartments“  24 Laisvės al. 50-4 
Privatus viešbutėlis 12 Aušros g. 79, LT-44156 
Marija Karpenko 40 J. Gruodžio g. 17, LT-44293 
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„Keturi metų laikai“ 4 A. Mickevičiaus g. 38A-3, LT-44240 
„Nemuno turas“ 12 Gėlių g. 50, Ringaudai 
„Jūratės B&B namai“ 21 Tulpių g. 9, Karmėlava, Kauno raj. 
VISO 140   

Kempingai 
Kauno kempingas  Jonavos g. 51A, Kaunas 
Kauno Žalgirio jachtklubas  M. Gimbutienės g. 35, Kaunas 

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto įvaizdžio ir turizmo skyriaus 
duomenys, 2011 m. 

 
Viešbučiai, svečių namai, jaunimo nakvynės namai, privatūs apgyvendinimo apartamentai daugiausia 

išsidėstę centrinėje miesto dalyje – senamiestyje bei naujamiestyje. Moteliai išsidėstę arčiau Islandijos plento 
bei „Via Baltica“ kelio. Kempingai taip pat yra atokesnėse nuo centro teritorijose. Neskaitant kempingų, šios 
įstaigos gali vienu metu apnakvyndinti 2.664 miesto svečius. Vidutiniškai per mėnesį atvykstančių svečių 
skaičius (2006–2010 m.) yra 6.567 (iš jų 3.517 užsienio svečiai).  

Gerėjančią Kauno miesto turizmo aplinką rodo ir vienadienių lankytojų skaičiaus padidėjimas. Kaune 
2010 metais, lyginant su 2006 metais, tokių lankytojų skaičius padidėjo 32.277 lankytojais arba 41,41 proc., o 
Lietuvos padidėjimas buvo lygus 34,39 proc. 

Turizmo rodiklių gerėjimą Kauno mieste lemia tai, kad miesto valdžia nuolat stengiasi didinti miesto 
patrauklumą įgyvendina turizmo paslaugų bei produktų plėtros projektus. Svarbus faktorius, leidžiantis 
plėtotis turizmo sektoriui Kauno mieste – geras susisiekimas lėktuvais. Kauno miesto bei Kauno rajono 
savivaldybės sudarė sąlygas Kauno oro uoste įsitvirtinti vienai didžiausių Europoje oro linijų – bendrovei 
„Ryanair“, siūlančiai pigius skrydžius į daugelį Europos šalių. 

Verslo turizmo rodiklius užtikrina miesto valdžios bei verslą skatinančių institucijų pastangos didinti 
investuotojų susidomėjimą Kauno miestu, kuris dėl savo puikios geografinės padėties, geros susisiekimo 
infrastruktūros bei kitų privalumų vis labiau traukia užsienio investuotojus. Aukšto lygio nauja sporto 
infrastruktūra – „Žalgirio“ arena, kuriamas „Girstučio“ kultūros ir sporto centras bei S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto centas – rodo Kauno miesto sporto turizmo potencialą. Kauno miestas 2011 metais prie Lampėdžių 
ežero oficialiai atidarė vieną geriausių kempingų Lietuvoje. Jame sukurta visa patogiam apgyvendinimui 
reikalinga infrastruktūra: dušai, paplūdimys, automobilių stovėjimo aikštelė, palapinių statymo vietos, 
išlygintas tvenkinio dugnas ir pan. Miestas turi visas galimybes vystyti vandens turizmą Kauno mariose bei 
Nemuno upėje, nes čia yra visa reikalinga infrastruktūra: prieplaukos, mažųjų laivų nuleidimo į vandenį 
statiniai.  

Pagrindinės turizmo sektoriaus problemos Kauno mieste yra susijusios su vis dar per mažai išvystyta 
dviračių infrastruktūra, pigias nakvynės paslaugas turistams teikiančių įstaigų trūkumu, nepakankamu 
suformuotų turistinių maršrutų skaičiumi, paslaugų turistams kokybės gerinimu. 

1.3.6. Statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus būklės įvertinimas 

Kauno miesto statybos įmonių veikla tiesiogiai susijusi su bendra makroekonomine situacija Lietuvoje 
bei pasaulyje. Ekonominio pakilimo laikotarpiu, 2006–2008 metais, atliktų statybos darbų apimtys to meto 
kainomis didėjo visuose Lietuvos miestuose. Tačiau po 2008 metų gale pasaulį sukrėtusios ekonominės 
krizės, stipriai paveikusios statybos sektorių, statybos darbų apimtys sumažėjo iki mažesnio nei 2006 metų 
lygio. Pagal statistinius statybos darbų, atliktų savo jėgomis, rodiklius, statybos darbų apimtys mažėjo visuose 
didžiuosiuose šalies miestuose. Lyginant su 2006 metais, 2010-aisiais mažiausias statybos darbų mažėjimas 
yra fiksuojamas Kaune – 7,77 proc., o didžiausias – Vilniuje – 33,11 proc. 

Lentelė 15. Atliktų statybos darbų (savo jėgomis) apimtys (be PVM) to meto kainomis, tūkst. Lt 

Vietovė 2006 2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2010 
m. lyginant 
su 2009 m. 
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Vietovė 2006 2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2010 
m. lyginant 
su 2009 m. 

Lietuvos 
Respublika 7.922.682,00 11.009.724,00 12.486.977,00 5.775.788,00 5.142.761,00 -10,96 % 

Kauno m. sav. 831.190,00 1.154.918,00 1.094.584,00 421.684,00 388.933,00 -7,77 % 
Klaipėdos m. sav. 719.450,00 906.960,00 948.200,00 516.573,00 365.205,00 -29,30 % 
Panevėžio m. sav. 200.683,00 402.769,00 384.213,00 118.479,00 97.452,00 -17,75 % 
Šiaulių m. sav. 304.593,00 403.135,00 501.691,00 234.584,00 173.919,00 -25,86 % 
Vilniaus m. sav. 2.334.869,00 3.122.292,00 3.601.732,00 1.392.290,00 931.330,00 -33,11 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Išanalizavus pastatytų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinius duomenis, galima teigti, 
kad šalyje 2006–2010 m. negyvenamųjų namų statybos apimtys sumažėjo 22,03 proc., o gyvenamųjų namų 
statybų sektoriuje išlaikytas augimas – 2,76 proc.  

Gyvenamųjų namų statyba 

Stebint pastatytų gyvenamųjų namų skaičiaus rodiklius, pokriziniu, 2009–2010 metų, laikotarpiu 
didžiausias sumažėjimas fiksuojamas Klaipėdoje – 77,14 proc., o Panevėžyje gyvenamųjų namų 2010 metais 
buvo pastatyta du kartus daugiau nei 2009-aisiais. Kaune pokriziniu laikotarpiu situacija beveik nepakito, 
fiksuojamas nežymus sumažėjimas – 0,36 proc. Tačiau 2010 m., situaciją lyginant su 2006 metais, Kaune 
pastatyta 18,77 proc. mažiau namų.  

Lentelė 16. Gyvenamųjų namų statyba, vnt. 

Vietovė 2006 2007 2008 2009 2010 
Pokytis 2010 m. 
lyginant su 2006 

m. 

Pokytis 2010 m. 
lyginant su 2009 

m. 
Lietuvos Respublika 2.821 3.304 4.025 3.964 2.899 2,76 % -26,87 % 
Kauno m. sav. 341 247 275 278 277 -18,77 % -0,36 % 
Klaipėdos m. sav. 67 79 93 105 24 -64,18 % -77,14 % 
Panevėžio m. sav. 31 34 39 51 109 251,61 % 113,73 % 
Šiaulių m. sav. 43 63 89 67 27 -37,21 % -59,70 % 
Vilniaus m. sav. 659 901 915 967 642 -2,58 % -33,61 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

2006–2008 metais Lietuvoje bei didžiuosiuose miestuose – Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje – 
pastebimas didelis pastatytų butų skaičiaus augimas. Šis rodiklis staiga krito prasidėjus ekonominei krizei, nes 
dėl ekonominių priežasčių, paskolų rinkos susitraukimo labai sumažėjo butų bei namų pardavimai. Kauno 
mieste butų statybos tempai pokriziniu laikotarpiu sumažėjo bene mažiausiai – apie 79 proc., o Vilniuje, 
Klaipėdoje sumažėjimas buvo didesnis, Panevėžyje minėtu laikotarpiu buvo fiksuotas butų statybos tempų 
augimas (žr. 8–13 pav.). 
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Pav. 8. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Lietuvoje 2006–2010 metais   

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

 
Pav. 9. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Vilniuje 2006–2010 metais  

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

 
Pav. 10. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Kaune 2006–2010 metais  

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
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Pav. 11. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Klaipėdoje 2006–2010 metais  

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

 
Pav. 12. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Panevėžyje 2006–2010 metais  

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

 
Pav. 13. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Šiauliuose 2006–2010 metais  

Sudaryta pagal Statistikos departamento prie LRV duomenis. 
 

Nagrinėjant butų pardavimų statistinius duomenis, išryškėja tendencija, kad nagrinėtų 2006–2010 metų 
laikotarpiu visoje šalyje populiariausi buvo 3–5 kambarių butai. Tai rodo, kad butų rinka turėtų orientuotis į 
šeimas, ieškančias naujo, didesnio ploto būsto. 

Negyvenamųjų pastatų statyba 

Šalies ekonominio pakilimo laikotarpiu, 2006–2008 metais, didžiuosiuose šalies miestuose didėjo 
negyvenamųjų pastatų statybos rinka. Minėtu laikotarpiu buvo statomi administraciniai, biurų pastatai, 
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gamybinės paskirties pastatai ir pan. Kauno mieste, lyginant su kitais didžiaisiais šalies miestais, minėtu 
laikotarpiu negyvenamųjų pastatų statybos augimo tempas buvo didžiausias. Prasidėjus krizei bei sumažėjus 
gamybinių pastatų bei biurų paklausai, Kaune atsirado didelė negyvenamųjų pastatų pasiūla, todėl 
negyvenamųjų pastatų statybos tempai smarkiai sumažėjo. Panašos tendencijos pastebimos ir kituose 
didžiuosiuose šalies miestuose, išskyrus šalies sostinę, pastatytų negyvenamųjų pastatų skaičiaus sumažėjimas 
fiksuojamas tik 2010 metais (žr. 17 lentelę). 

Lentelė 17. Negyvenamųjų pastatų statyba 2006–2010 m. 

Vietovė 2006 2007 2008 2009 2010 Pokytis 2010 m. 
lyginant su 2006 m. 

Pokytis 2010 m. 
lyginant su 2009 m. 

Lietuvos Respublika 4.535 5.250 5.354 4.983 3.536 -22,03 % -29,04 % 
Kauno m. sav. 60 75 135 56 15 -75,00 % -73,21 % 
Klaipėdos m. sav. 44 36 81 39 18 -59,09 % -53,85 % 
Panevėžio m. sav. 35 32 39 24 7 -80,00 % -70,83 % 
Šiaulių m. sav. 58 90 106 82 56 -3,45 % -31,71 % 
Vilniaus m. sav. 474 490 494 569 545 14,98 % -4,22 % 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

1.3.7. Darbo rinkos įvertinimas 
 
Vienas svarbiausių ekonominės aplinkos elementų – darbo rinka. Stebint 2007 metų Lietuvos statistikos 

departamento duomenis, pastebima, kad Kauno mieste dirbančių žmonių vidutinis mėnesinis ir valandinis 
bruto užmokestis buvo labai panašus arba toks pats, tačiau 20 proc. mažesnis negu Vilniaus bei 6,6 proc. 
mažesnis negu Klaipėdos. Viena iš šio skirtumo priežasčių yra tai, kad Vilniuje ir Klaipėdoje yra įsikūrusių 
daugiau užsienio kompanijų, kurių vidutiniai darbo užmokesčiai didesni nei bendri Lietuvos. Taip pat 
didesnio atlyginimo poreikį sukuria didesni pragyvenimo kaštai, pvz., gyvenamojo būsto nuoma. Tačiau, 
stebint 2007 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksą (18 lentelė), pastebima, kad Kauno mieste 
atlyginimo indeksas didesnis nei Lietuvoje ir kituose didžiuosiuose miestuose (Vilniuje ir Klaipėdoje). 

Lentelė 18. Vidutinis mėnesinis bei valandinis bruto darbo užmokestis 

  2007 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

Lietuvos Respublika 1.802 
Kauno m. sav. 1.802 
Klaipėdos m. sav. 1.921 
Vilniaus m. sav. 2.163 

Vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis 
 

Lietuvos Respublika 11,57 
Kauno m. sav. 11,41 
Klaipėdos m. sav. 12,42 
Vilniaus m. sav. 13,46 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksas, ankstesni metai = 
100 

 

Lietuvos Respublika 120,5 
Kauno m. sav. 122 
Klaipėdos m. sav. 118,8 
Vilniaus m. sav. 119,3 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Stebint 2008–2010 metų Lietuvos teritorinės darbo biržos skelbiamus duomenis apie laisvas darbo vietas 
ir įdarbintus žmones, pastebima, kad 2008 metais registruotų laisvų darbo vietų buvo 1,5–2 kartus daugiau nei 
bedarbių, šis rodiklis buvo trumpalaikis, nes tuo metu vyko stiprus ekonominis augimas, todėl įmonės 
karštligiškai plėtė savo veiklas ir ieškojo darbuotojų, tačiau priimtų žmonių skaičius išliko apylygiai toks pat. 
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Tačiau 2009 metais įsibėgėjus ekonominei krizei darbo vietų skaičius sumažėjo beveik per pusę. Kauno 
mieste 2008 metais 1000-iui bedarbių tekdavo 1650,47 laisvų darbo vietų, o 2009 metais šis rodiklis krito iki 
455,08, t. y. beveik keturis kartus. 2009–2010 rodikliai kito nežymiai, Lietuvoje, Klaipėdoje ir Vilniuje šis 
rodiklis kilo, o Kaune krito mažiau nei 5 proc. Didžiausia dalis darbo vietų koncertuojasi Naujamiesčio 
(24.709 registruotos darbo vietos), Naujasodžio (21.626 registruotos darbo vietos) bei Dainavos (14.114 
registruotos darbo vietos) miesto dalyse. Šiose vietose susidariusi didžiausia darbo vietų koncentracija, nes 
Naujamiestyje koncertuojasi daugiausia komercinės ir smulkaus verslo įmonių, o Naujasodyje bei Dainavoje – 
daugiausia pramonės įmonių (plačiau apie šias įmones nagrinėta 2 ir 3 skyriuose). 

Lentelė 19. Registruotos laisvos darbo vietos 2008–2010 metais 

 2008 2009 2010 

Teritorinės darbo biržos, apskritys Iš viso 
1000-iui 
bedarbių Iš viso 

1000-iui 
bedarbių Iš viso 

1000-iui 
bedarbių 

Lietuvos 109.650 1.494,28   91.849 452,20   148.205 474,84   
Kauno m. sav. 9.954 1.650,47   8.509 455,08   12.547 435,06   
Klaipėdos m. sav. 9.312 2.316,99   6.331 575,75   10.496 630,88   
Vilniaus m. sav. 23.063 2.152,00   14.029 422,73   22.882 452,44   

Šaltinis: Lietuvos teritorinė darbo birža. 

Lentelė 20. 2008–2010 metų duomenys apie įdarbintus žmones 

 2008 2009 2010 
Apskritys, teritorinės darbo biržos Iš viso Iš viso Iš viso 
Lietuvos 122.559 121.830 191.185 
Kauno m. sav. 11.682 11.583 18.517 
Klaipėdos m. sav. 8.808 8.758 12.534 
Vilniaus m. sav. 21.296 22.883 35.460 
Šaltinis: Lietuvos teritorinė darbo birža. 
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Pav. 14 Darbo vietų pasiskirstymas 32 Kauno miesto dalyse. 

Sudaryta autorių, remiantis Lietuvos teritorinės darbo biržos duomenimis. 
 

Šiame skyriuje nagrinėti rodikliai tiesiogiai veikia ir streikų duomenis. Nes mažėjant atlyginimams ar 
didėjant bedarbystei, t. y. prastėjant gyvenimo kokybei, visada didėja streikų tikimybė. Stebint 2007–2008 
metų statistikos departamento skelbiamus duomenis, pastebima, kad per dvejus metus Lietuvoje įvyko 273 
streikai ir visi jie buvo švietimo sistemos. Didžiausia dalis streikų vyksta Klaipėdos mieste: 2007 metais – 30, 
2008 metais – 16, o Kaune 2007 metais – 0, 2008 metais – 7. 

Lentelė 21. Duomenys apie 2008 metais įvykusius streikus pagal ekonomikos veiklas 

  

Iš viso 
pagal 

ekonomines 
veiklas 

Švietimas Pradinis 
mokymas 

Vidurinis 
mokymas 

Aukštasis 
mokslas 

Suaugusiųjų 
ir kitas 

švietimas 

2007 

Lietuvos Respublika 161 161 13 147 0 1 
Kauno m. sav. 0 0 0 0 0 0 
Klaipėdos m. sav. 30 30 0 29 0 1 
Vilniaus m. sav. 0 0 0 0 0 0 

2008 

Lietuvos Respublika 112 112 7 104 1 0 
Kauno m. sav. 7 7 3 4 0 0 
Klaipėdos m. sav. 16 16 0 16 0 0 
Vilniaus m. sav. 2 2 1 1 0 0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 
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1.3.8. Tikrosios būklės analizės išvados 

Statistinių duomenų bei ekonominių aplinkybių analizė Kauno mieste rodo, kad esama svarbių Kauno 
ekonominės plėtros pranašumų. Pagrindiniai jų: 

 kvalifikuota darbo jėga bei stiprios tam tikrų ekonomikos šakų tradicijos; 
 palanki ekonominės infrastruktūros bazė; 
 palanki geografinė situacija bei gera susisiekimo sistema. 

Šie socialinės-ekonominės situacijos pranašumai turi būti efektyviai panaudoti bei plėtojami, nes tik taip 
galima užtikrinti miesto ūkio augimą. Kalbant apie perspektyvias Kauno miesto ūkio šakas, tikslinga 
investuoti į didelę pridedamąją vertę kuriančias sritis (chemijos, elektronikos, informacinių technologijų, 
mašinų ir jų komponentų gamybos, farmacijos, orlaivių modernizavimo), pritaikyti modernias gamybos 
technologijas, pasitelkiant gerąją praktiką, inovacijas, vietos mokslininkų sukuriamus produktus. Tačiau 
lygiagrečiai reikia išlaikyti ir modernizuoti jau ilgą laiką mieste plėtojamas pramonės (statybinių medžiagų, 
tekstilės, baldų, maisto) ir kitas ūkio šakas (logistiką, mažmeninę ir didmeninę prekybą, transporto paslaugas, 
kultūros ir turizmo paslaugas), kuriose yra susiformavusios tradicijos, kurios turi didelę patirtį turinčius, 
kvalifikuotus vietinius žmogiškuosius išteklius. 

Mieste modernizuojant pramonės, prekybos paslaugų sektorių yra svarbus darbo jėgos perkvalifikavimas 
ir kvalifikacijos kėlimas bei naujos kvalifikuotos darbo jėgos parengimas. Šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad 
darbo jėga atitiktų modernizuojamo sektoriaus keliamus reikalavimus, turėtų žinių apie naujas gamybos 
technologijas, naujus produktus, modernius naujus darbo metodus. Tad būtina skatinti glaudų verslo bei 
mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Mieste yra daug aukštųjų mokyklų, daug profesinio mokymo įstaigų, kurių 
potencialas turėtų būti išnaudojamas tenkinant modernėjančio ūkio poreikius. 

Svarbus Kauno miesto pranašumas – aplinka, tinkanti plėtoti turizmo produktus. Plėtojama viešoji sporto 
infrastruktūra, tradiciniais tapę kultūros renginiai, gerinama muziejų, teatrų infrastruktūra, tvarkomos 
viešosios erdvės sudaro palankias sąlygas pritraukti tiek vietinius, tiek užsienio turistus. Plėtojant turizmo 
sektorių tikslinga suformuoti aiškią turizmo produktų plėtros strategiją, diegti inovatyvius, naujus turizmo 
produktus ir toliau plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, pritraukiant į šį sektorių privačius investuotojus.  

Nors Kauno miestas turi daug pranašumų ir galimybių plėtoti ekonomiką, yra susiduriama su nemažai 
išorės problemų, stabdančių gamybos ir paslaugų plėtrą. Pramonės produkcija ir paslaugos susiduria su vis 
didėjančia Azijos šalių (Kinijos, Taivano ir pan.) bei kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių (ypač Lenkijos) 
pagaminamos produkcijos konkurencija tiek šalies viduje, tiek užsienio rinkose. Augant pragyvenimo lygiui, 
didėjant atlyginimų kaštams, miesto įmonių pramonės produkcijai vis sunkiau konkuruoti su mažesniais 
kaštais Azijoje pagaminamomis tekstilės, elektronikos prekėmis, Lenkijoje gaminamomis statybos 
medžiagomis bei maisto produktais. Todėl, siekiant išlikti konkurencingiems, būtina gaminti kokybiškus 
produktus bei paslaugas diegiant inovacijas, optimizuojant gamybos, paslaugų teikimo procesus. Bendro 
gamybos ir paslaugų kaštų sumažinimo galima tikėtis didinant darbo efektyvumą, kokybės kontrolę, valdymo 
procesus, diegiant mažesnių energetinių sąnaudų technologijas. Turizmo paslaugų sektoriuje, konkuruojant su 
kitais šalies ir užsienio miestais, būtina kurti sezoniškumą mažinančius produktus bei jiems reikalingą 
infrastruktūrą. 

Pagal tiesioginių užsienio investicijų dydį, tenkantį vienam gyventojui, Kaunas vis dar atsilieka nuo šalies 
sostinės bei Klaipėdos miesto. Tačiau stebint 2009 – 2010 metų pokyčius pastebima, kad Kauno miesto 
rodikliai apibūdinantys TUI tenkančias vienam gyventojui auga greičiau negu Klaipėdoje (Kauno mieste 
pakilo virš 19 proc., o Klaipėdoje  virš 14). Tačiau dėl nepakankamo užsienio investuotojų kiekio 
neišnaudojimo Kauno miesto pramonės zonų bei komercinės infrastruktūros potencialo šis kilimas nėra 
maksimalus. Tad planuojant pramonės-komercinių zonų plėtros perspektyvas būtina suformuoti aiškią 
ilgalaikę esamų laisvų pramonės-komercinių zonų panaudojimo strategiją, siejant ją su užsienio ar vietinių 
investuotojų pritraukimu, identifikuojant teritorijas, infrastruktūrą, tinkančią atskiroms perspektyvioms, 
tradicinėms ir aukštą pridėtinę vertę kuriančioms pramonės bei paslaugų šakoms vystyti.     
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1.3.9. Ekonomikos plėtros patirties užsienio šalyse apžvalga 

Siekiant nustatyti nacionalinės, regioninės bei vietinės valdžios vaidmenį ekonomikos plėtroje bei ją 
įgyvendinančių priemonių sistemą, būtina taikyti klasikinės ekonomikos teorijos ir vadybos nuostatas, 
formuojančias ekonomikos plėtros pagrindus. 

Literatūroje minima keletas galimų ekonomikos augimo ir plėtros teorijų. Atsižvelgiant į tyrimo 
specifiką, planuojant miesto ekonominę plėtrą galima taikyti tokias plėtros teorijas: išteklių teoriją; eksporto 
teoriją; urbanizacijos masto ekonomijos teoriją. 

Išteklių teorija. Ji teigia, kad pagrindinė varomoji vystymosi jėga yra užsienio paklausa specializuotam 
eksportui. Pradinė pakopa būtų gamtinių išteklių (naudingųjų iškasenų) gausa. Kaune bei jo apylinkėse 
gamtiniai ištekliai (naudingosios iškasenos) bei jų įvairovė yra riboti, išskyrus didelius anhidrido išteklius 
Kauno rajone, tad jie negali daryti didelės įtakos investicijų pasiskirstymui Kauno mieste, o išteklių ribotumas 
negali tapti miesto ekonominio vystymosi pagrindu. Pradėjus eksploatuoti Kauno apylinkėse esančius 
anhidrido klodus atsiranda galimybė mieste plėtoti mineralinių trąšų, statybos medžiagų (gipso kartono 
plokščių, cemento) pramonę, tačiau yra per drąsu prognozuoti, kad šios pramonės šakos galėtų būti miesto 
plėtros pagrindu. Tikėtina, kad plėtojamos minėtos šakos tik sustiprintų Kauno, kaip įvairių pramonės šakų 
centro, reikšmę, galėtų pritraukti investuotojus, tačiau tai nebūtų pagrindinės vyraujančios ūkio šakos mieste. 

Eksporto teorija. Eksporto teorija teigia, kad plėtra priklauso nuo eksporto didinimo. Ji ignoruoja 
galimybę gaminti įvairių rūšių produktus ir paprastai prieina prie išvados, kad ir ilgalaikėje perspektyvoje 
ekonomika gali augti vien dėl eksporto augimo. Remiantis šia teorija, ekonomika klasifikuojama į du 
sektorius: eksportą, arba pagrindinį sektorių, kuris yra lyg ekonomikos stuburas, ir paslaugų sektorių, kuris 
aprūpina eksporto sektorių ir jo darbuotojus pajėgumais. Tokia teorija yra labiau taikytina industriniams 
miestams, kurių ekonomikose vyrauja gamybos sektorius. Šiuo atveju ryškus tokių miestų pavyzdys Lietuvoje 
būtų Mažeikiai, Jonava, Visaginas (buvo iki atominės elektrinės uždarymo), kuriuose yra įsikūrę stambūs 
gamybiniai ūkio subjektai (naftos perdirbimo gamykla, chemijos kombinatas, atominė jėgainė), 
eksportuojantys didelę dalį pagaminamos produkcijos. Kauno miestui yra būdinga ekonominių veiklų 
įvairovė, jame vyrauja tiek pramonės, tiek prekybos, tiek paslaugų sektorius, todėl vien eksporto teoriją laikyti 
tokio miesto ekonominio augimo pagrindu būtų klaidinga. 

Urbanizacijos masto ekonomijos teorija. Urbanizacijos masto ekonomijos teorijos atveju pagrindinis 
ekonomikos augimo vaidmuo tenka pačiam miestui. Jau seniai buvo pastebėta, kad urbanizuota teritorija yra 
tam tikras augimo variklis. Tai dažnai teigia ir aglomeracijos, lokalizacijos bei urbanizacijos teorijos. 
Aglomeracijos ekonomija apibrėžiama kaip produkcijos masto ekonomija firmos viduje, kuri gali būti 
pasiekta firmą įkuriant didelėje urbanizuotoje teritorijoje. Lokalizacijos ekonomija pasiekiama esant 
susijusioms tarpusavyje ir geografiškai arti viena kitos esančioms firmoms. Urbanizacijos ekonomijos yra 
susijusios su sąnaudų mažinimu, kuris atsiranda turint tokį kiekį nepriklausomų ekonominių veiklų, kuris 
leidžia pasiekti masto ekonomiją prekių ar paslaugų gamyboje. Teigiama, kad yra įvairių sąnaudų ir paklausos 
pranašumų toms veiklos rūšims, kurios yra išsidėsčiusios dideliuose urbanizuotuose centruose. Nauda, gauta 
dėl aglomeracijos ekonomijos, pritraukia vis naujas įmones, kurios prisideda prie aglomeracijos masto augimo 
ir toliau didina miesto patrauklumą. Žinoma, šis procesas negali būti be galo tęstinis, nes miestuose augant 
gyventojų, įmonių socialiniams ir gamybiniams poreikiams, jiems patenkinti reikia vis didesnių išteklių 
(energijos, maisto, vandens ir pan.), didėja neigiamas poveikis aplinkai, didėja finansinių išteklių poreikis 
miesto funkcionalumui išlaikyti. Tokios sąnaudos galiausiai lemia ekonomijos mažėjimą.  

Atsižvelgiant į Kauno miesto specifiką, jo ekonomikos galimai plėtrai apibūdinti labiausiai tinka 
urbanizacijos masto teorija, t. y. pagrindinis ekonomikos augimo faktorius yra pats Kauno miestas, lemiantis 
darbo jėgą, didelį vidinio vartojimo bei užimtumo poreikį. Bet tuo pačiu miesto ekonomikos augimui yra 
svarbu išnaudoti ir minėtų gamtinių išteklių potencialą bei plėtoti eksportą.  

Vertinant tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių patirtį, yra begalė veiksnių, galinčių teigiamai ar neigiamai 
paveikti šalies ekonomikos, o kartu ir atskirų šalies miestų ekonominį augimą. Ekonominių ir finansinių 
krizių, atskirų ūkio šakų techninio progreso bei procesų sukelti nuosmukiai gali ilgam sutrikdyti miesto 
ekonominę plėtrą arba net sužlugdyti miestą. Minėtų nuosmukių priežastys gali būti įvairios: politinės krizės, 
socialinės problemos, katastrofos, technologinis atsilikimas, globalizacija, finansų sektoriaus problemos, 
didelė konkurencija rinkose ir t. t. Šiuo atveju galima pateikti keletą šalių bei miestų ekonomikos užsienyje 
plėtros pavyzdžių: 
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 Iš dalies dėl 2008-aisiais prasidėjusios pasaulio ekonominės krizės, viešojo sektoriaus finansinės 
sistemos valdymo veiksnių bei valstybės institucijų išlaidavimo valstybės skolos Graikijoje drastiškai 
išaugo ir iškilo šalies bankroto tikimybė. Tai smarkiai paveikė šalies, o kartu ir atskirų šalies miestų 
ekonomiką. Socialiniai neramumai, paskolų bei kreditų suvaržymai, šalies politinis ir finansinis 
nestabilumas neišvengiamai sumažino Graikijos investicinį patrauklumą, lėmė ekonomikos lėtėjimą  
bei didelius finansinius nuostolius. Bendras šalies ekonominis nuosmukis pakenkė privataus 
sektoriaus veiklos rezultatams, miestų socialinei ir ekonominei plėtrai.  

 Detroito miesto (JAV) augimas buvo siejamas su automobilių pramonės vystymusi (tipinis eksporto 
teorijos atvejis). Tačiau 9 praėjusio amžiaus dešimtmetyje dėl intensyvios Detroito priemiesčių 
plėtros, didelės užsienio automobilių gamintojų konkurencijos bei šalį ištikusios automobilių 
pramonės krizės miestas susidūrė su didelėmis ekonominėmis problemomis, gyventojai apleido 
ištisus miesto gyvenamuosius rajonus (net ir prabangius), kuriuose žlugo ir paslaugų bei prekybos 
sektorius. Dalyje miesto liko apleisti gamyklų pastatai, prabangūs viešieji pastatai, komerciniai 
centrai, gyvenamieji namai, ir miestas pradėjo nykti ne tik ekonomine, bet ir fizine prasme. 

 Pripetės miestas (Ukraina). Pripetės augimas buvo siejamas su Černobylio atominės jėgainės 
perspektyvomis (taip pat tipinis eksporto teorijos atvejis), nes atominė elektrinė buvo pagrindinis 
miesto ekonomikos variklis. 1986 m. įvykus branduolinei katastrofai, Pripetė tapo negyvenama. Šis 
pavyzdys rodo, kad plėtojamos pagrindinės pavojingos ūkinės veiklos pasekmės miestui gali būti 
tragiškos. 

 Gerųjų miestų ekonomikos plėtros pavyzdžių yra kur kas daugiau ir įvairiose pasaulio šalyse: 
Švedijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir pan. Dažniausiai tokie miestai yra ekonomiškai 
išsivysčiusiose šalyse, kuriose yra didelis finansinis ir ekonominis stabilumas. Išnaudodami savo 
pranašumus (pvz., geografinę padėtį) bei bendrą šalies ekonominę situaciją, tokie miestai intensyviai 
ekonomiškai auga plėtodami aukštą pridėtinę vertę kuriančius produktus. Pasaulyje taip pat yra labai 
daug aglomeracijų, kurių intensyvi plėtra vyksta dėl gavybos pramonės (naftos, įvairių rūdų ir pan.) 
arba eksportuojamos paklausios pramonės produkcijos (elektronikos, chemijos produktų). Tačiau 
Lietuvos ir daugelio Europos šalių atveju pagrindinis miestų ekonomikos augimo veiksnys yra 
sietinas su  šalies ar regiono ekonominiu stabilumu. Kaip vieną iš naujausių tokių pavyzdžių būtų 
galima pateikti Lenkiją bei subalansuotą jos miestų ekonomikos plėtrą pastaraisiais metais. Lenkija 
buvo vienintelė Europos šalis, sugebėjusi išvengti recesijos pasaulinės finansinės krizės metu, nors 
jos ekonomikos augimas taip pat buvo sulėtėjęs. Lenkijoje stipriai prižiūrimos valstybinės išlaidos bei 
vidinė zloto devalvacija užtikrino šalies finansinį stabilumą, eksportuojamų prekių paklausą, išlaikė 
investicinį šalies patrauklumą bei užtikrino šalies ir šalies miestų ekonomikos augimą.  

Įvertinus Kauno miesto geopolitinę situaciją, šalies bei kitų užsienio šalių patirtį, galima teigti, kad 
subalansuota Kauno miesto ekonomikos plėtra tikėtina tik plėtojant įvairius gamybos bei paslaugų sektorius, 
plėtojant aukštą pridėtinę vertę kuriančius, technologiškai pažangius produktus bei paslaugas, išnaudojant 
miesto geografinius ir socialinius pranašumus. 

1.4. Regioninių ir nacionalinių planavimo dokumentų analizė 

Šalies ekonominė politika, kurią vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, yra apibrėžta šiuose 
pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose: 

 Ilgalaikėje Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategijoje; 
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane; 
 Nacionalinėje bendrojoje strategijoje: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti; 
 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonėse; 
 Kauno regiono plėtros plane. 

Rengiant miesto bendrąjį planą ir planuojant miesto plėtros perspektyvas reikia atsižvelgti ne tik į esamą 
miesto ekonominę aplinką, bet ir į regioninius ir nacionalinius planavimo dokumentus. Juose yra nustatytos 
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prioritetinės šalies bei miesto veiklos kryptys. Rengiamas Kauno miesto bendrasis planas taip pat turėtų 
atitikti šiuose dokumentuose numatytas vizijas, kurios orientuotos į pridedamąją vertę kuriančios veiklos 
plėtrą, pramonės modernizavimą, užtikrinant racionalesnį energijos ir išteklių naudojimą bei taršos mažinimą, 
tolygią regiono plėtrą, investicijų pritraukimą bei verslo skatinimą. 

Ilgalaikę Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategiją sudaro šios specifinės 
(sektorinės) strategijos: Ekonomikos augimo ir jos struktūros plėtotės strategija; Išorės ekonominių santykių 
plėtotės strategija; Finansų sektoriaus plėtotės strategija; Energetikos plėtotės strategija; Transporto ir tranzito 
plėtotės strategija; Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtotės strategija; Pramonės plėtotės 
strategija; Kaimo ir žemės ūkio plėtotės strategija; Statybos sektoriaus plėtotės strategija; Regionų 
ekonomikos plėtotės strategija; Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategija; Turizmo plėtotės strategija; 
Socialinės apsaugos plėtotės ir užimtumo ekonominių veiksnių strategija; Aplinkos apsaugos ekonominių 
veiksnių strategija. Šioje strategijoje yra atlikta visų minėtų sričių SSGG analizė bei išskirtos bendros 
prioritetinės veiklos kryptys šalyje. Vienoje iš sektorinių strategijų – Pramonės plėtotės strategijoje – 
prioritetais laikoma: 

 didelę pridedamąją vertę kurianti veikla, grindžiama mokslu, žiniomis bei aukštomis technologijomis 
bet kurioje pramonės šakoje, tarp jų ir tradicinėse pramonės šakose;  

 tos pramonės plėtros kryptys, kurios grindžiamos žiniomis, pripažintomis prioritetinėmis kuriant ir 
plėtojant bendrą ES mokslo ir tyrimų erdvę. Tai leistų artinti Lietuvos pramonės struktūrą prie 
išsivysčiusių šalių, kuriant ir įdiegiant mokslinius tyrimus bei technologijas, panaudoti ES lėšas ir 
mokslinį bei technologinį potencialą, Lietuvos įmonėms bei mokslo organizacijoms įsijungti į stiprius 
klasterius; 

 subalansuota pramonės plėtra, užtikrinanti racionalesnį energijos ir gamtinių išteklių naudojimą, atliekų 
ir taršos, sukurto produkto poveikio aplinkai jo viso būvio ciklo metu sumažinimą, tolygesnę regionų 
plėtrą ir jų potencialo geresnį panaudojimą. 

Siekiant vykdyti šiuolaikinės ekonomikos plėtrą, vieni svarbiausių veiksnių yra žinių visuomenės 
sukūrimas, žiniomis grįstos ekonomikos plėtojimas, informacinės visuomenės kūrimas, nacionalinės inovacijų 
sistemos kūrimas. Ūkio plėtrai svarbus ir smulkaus bei vidutinio verslo vystymas, inovacijų taikymo bei 
žmogiškojo kapitalo kvalifikacijos plėtojimas. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Šiame dokumente numatytos atskiros šalies 
teritorijų plėtojimo kryptys. Šalies teritorijos bendrajame plane Kaunas išskirtas kaip regioninis centras, o 
pagal Kauno ir Vilniaus dvimiesčio potencialą Kaunas bendrai su Vilniumi priskiriamas valstybinio ir 
tarpvalstybinio masto centrams. Dėl šios priežasties, kaip viena iš Kauno miesto plėtros krypčių – tinklų tarp 
Vilniaus ir Kauno formavimas, siekiant sustiprinti bendrą Vilniaus ir Kauno potencialą. Kaunas pagal šalies 
teritorijos bendrąjį planą patenka į plėtojamojo tipo kraštotvarkinę zoną, mieste turi būti skatinama būsto ir 
viešųjų pastatų renovacija, miestas turi būti vienas iš šalies pramonės ir verslo zonų kompleksų sudedamųjų 
dalių. 

Nacionalinė bendroji strategija, kurioje didžiausias dėmesys yra skiriamas 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimui, yra pirmas politinis dokumentas, išreiškiantis politinius 
Vyriausybės įsipareigojimus sėkmingai didinti Lietuvos konkurencingumą pasauliniame kontekste. Šiai 
strategijai įgyvendinti yra numatytos keturios veiksmų programos: 

 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa; 
 Ekonomikos augimo veiksmų programa; 
 Sanglaudos veiksmų programa; 
 Techninės paramos veiksmų programą. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Įgyvendinat šią programą yra siekiama pritraukti ir 
išlaikyti žmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, plėtoti aukščiausios kvalifikacijos 
darbo jėgą ir tobulinti viešąjį administravimą. Iš viso šiai programai įgyvendinti 2007–2013 metais numatyta 
3.604,05 mln. Lt. Tačiau lėšų poreikis šios programos finansuojamam sektoriui yra kur kas didesnis. Tai rodo 
ir pateiktų paraiškų ES paramai gauti vertė, kuri šiuo metu siekia 4.207,48 mln. Lt. 
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Ekonomikos augimo veiksmų programa. Įgyvendinant šią programą yra siekiama didinti aukštos 
pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką smulkiajam ir vidutiniam 
verslui bei inovacijoms ir tikslingai plėtoti efektyvesnę ekonominę infrastruktūrą. Šiai programai numatyta 
skirti 10.317,71 mln. Lt ES paramos.  

Sanglaudos veiksmų programa. Įgyvendinant šią programą yra siekiama geriau išnaudoti vietos 
potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę. Iš viso šiai 
programai įgyvendinti 2007–2013 metais numatyta 10.392,35 mln. Lt. 

Techninės paramos veiksmų programa. Ši programa yra skirta struktūrinės paramos koordinavimo ir 
priežiūros veikloms, koordinatoriaus, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijų atliekamų 
funkcijų, taip pat valdymo ir kontrolės sistemos institucijų gebėjimų  ir kompetencijos stiprinimo, stebėsenos 
komiteto veikloms, kompiuterinės informacijos sistemos vystymo ir palaikymo ir kitiems veiksmams, 
susijusiems su visa administravimo sistema, finansuoti- . Iš šios veiksmų programos lėšų bus finansuojami 
Struktūrinės paramos viešinimo ir vertinimo veiksmai. Šiai programai įgyvendinti skirta 378,95 mln. Lt. 

Minėtos programos yra įgyvendinamos keliais skirtingais lygiais taikant valstybės ir regiono planavimo 
būdus, o taip pat įgyvendinant konkursinio tipo projektus, kuriuos dažniausiai įgyvendina privatūs juridiniai ir 
privačių juridinių asmenų įsteigti viešieji juridiniai asmenys. Išskyrus minėtus konkursinius projektus, 
daugelis viešosios infrastruktūros ir viešųjų paslaugų plėtros projektų yra įgyvendinami valstybės planavimo 
ir regioninio planavimo būdu, sudarant valstybės projektų ir regioninių projektų sąrašus. Tokie projektai yra 
įtraukti į regiono plėtros plano priemones, todėl galima teigti, kad dalis anksčiau minėtų veiksmų programų 
yra įgyvendinamos per Kauno regiono plėtros planą.  

Kauno regiono plėtros plane yra išskirti ne tik ES finansuojami projektai, bet ir Valstybės bei 
savivaldybių lėšomis finansuojami projektai, o plane numatytas įgyvendinti priemones galima priskirti vienam 
iš keturių prioritetų. Regiono plėtros plane numatyti šie prioritetai: 

 I prioritetas – naujoji ekonomika. Šiame prioritete numatyta plėtoti Kauno regioną, kaip mokslo ir 
verslo partneryste pagrįstą aukštos pridėtinės vertės pramonės kraštą, sudaryti palankias sąlygas 
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių plėtrai, tobulinti regiono transporto infrastruktūrą bei siekti, kad 
Kauno regionas taptų tarptautinio ir vietinio turizmo bei įvairiapusiškų poilsio paslaugų centru. 

 II prioritetas – modernus kaimas. Šiame prioritete numatyta stiprinti kaimo bendruomenes bei gerinti 
bendruomeninę infrastruktūrą, padidinti tradicinių ir ekologinių žemės ūkio produktų gamybos 
efektyvumą ir konkurencingumą, bei plėtoti netradicinį žemės ūkį ir žemės ūkiui alternatyvią 
ekonominę veiklą. 

 III prioritetas – gyvenimo kokybė. Šiame prioritete numatyta skatinti informacinės visuomenės 
formavimąsi ir vystymąsi, vystyti subalansuotą mokymosi sistemą, užtikrinti teikiamų socialinių 
paslaugų prieinamumą, plėtoti Kauno regioną, kaip vieną iš Europos sveikatos regionų, plėtoti 
socialinę infrastruktūrą ir bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybei ir 
gyvenamajai aplinkai gerinti. 

 IV prioritetas – žmogaus ir aplinkos santara. Šiame prioritete numatyta siekti, kad Kauno regionas 
taptų modernias atliekų tvarkymo, aprūpinimo vandeniu, nuotekų valymo, oro taršos ir aplinkos 
triukšmo mažinimo sistemas turinčiu regionu, skatinti ir plėtoti aplinkosauginį švietimą bei sveiką 
gyvenseną, parengti regiono įvairių lygmenų teritorijų bei socialinės ekonominės plėtros planavimo 
dokumentus, diegti ir tobulinti planavimo sistemas. 

2009 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2008–2012 metų programos 
įgyvendinimo priemones, kuriose numatyta, kaip spręsti šiuo metu egzistuojančias šalies problemas, 
susijusias su:  

 teisingumo politika (advokatai, teismai, antstoliai ir kt.); 
 socialine aplinka (lyčių diskriminavimas, alkoholizmas, narkotikai ir kt.); 
 valstybės organų valdymu (korupcija, išlaidų kontrolė ir kt.); 
 užsienio politika (ES, NATO ir kt.); 
 energetika (šilumos kainos, elektrinės ir kt.); 
 susisiekimu ir komunikacija (viešasis transportas, vandens, oro ir žemės transportas bei kt.); 
 aplinkos politika (užterštumas ir kt.); 
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 ekonomika (smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas, mokesčių aplinkos gerinimas, gyventojų 
užimtumas ir kt.). 

Vienu pagrindinių šios Vyriausybės programos tikslų bei aspektų tapo ekonominės, socialinės ir politinės 
situacijos šalyje suvaldymas, siekiant įveikti pasaulio ekonominės krizės padarinius ir užtikrinti šalies 
stabilumą pokriziniu laikotarpiu. 

1.5. Kauno miesto ekonominės aplinkos prognozės 

1.5.1. Ekonominės aplinkos prognozių prielaidos 

Globalizacijos procesų viena iš pasekmių – atskirų šalių ekonomikos priklausomybė nuo bendros pasaulio 
ekonomikos pokyčių. Stiprėjančios atskirų pasaulio regionų rinkų sąsajos, augančios gamybos bei prekybos 
apimtys, prekyba žaliavomis, kapitalo judėjimas tarp atskirų pasaulio regionų nulemia šalies ekonomikos 
priklausomybę nuo ekonominės situacijos atskirose pasaulio valstybėse ar žemynuose. 

Lietuva yra maža šalis, turinti santykinai mažą žaliavinių išteklių eksporto potencialą, santykinai mažas 
vidaus vartojimo apimtis, todėl jos ekonomika labai priklauso nuo tarptautinės prekybos potencialo bei 
ekonominės situacijos šalyse prekybos partnerėse. Šiuo metu Lietuvos pagrindinės eksporto ir importo rinkos 
yra Europos Sąjungos šalys bei NVS priklausančios šalys, o pagrindine pirminių žaliavų tiekėja vis dar išlieka 
Rusijos Federacija. Kaip rodo patirtis, ekonominiai nuosmukiai šiose šalyse turi didelę įtaką mūsų šalies 
ekonominei plėtrai. Rusijos ekonominė krizė 1998 metais, Pasaulio ekonominė krizė 2008 metais stipriai 
paveikė ir Lietuvos ekonomiką, šalyje išaugo bedarbystė, smuko šalies BVP. Pastarojoje ekonominėje krizėje, 
skirtingai nei ekonominėje krizėje 1998 metais, pasireiškė ekonomikos globalizacijos įtaka. Krizės priežastys 
buvo kelios: pasaulinė naftos kaina, nekilnojamojo turto rinkos problemos bei bankų ir vertybinių popierių 
sektoriaus nesklandumai. Krizės pradžia buvo kelių stambių JAV bankų žlugimas dėl blogų paskolų bei 
Islandijos bankrotas, kurie turėjo neigiamą grandininę reakciją visoms pasaulio rinkoms. Rinkų nuosmukis 
sukėlė ekonomikos recesiją daugelyje pasaulio valstybių visuose pasaulio žemynuose, tarp jų ir Lietuvoje. 

Pagrindiniais išoriniais Lietuvos ekonomikos vystymosi veiksniais būtų galima įvardinti Europos 
Sąjungos šalių ekonominę ir finansinę situaciją, o taip pat kitų šalių – pagrindinių prekybos partnerių – 
ekonominę situaciją. Kaip rodo anksčiau pateikti pavyzdžiai, šių šalių situaciją taip pat lemia bendra situacija 
pasaulio rinkose, tad Lietuvos, o kartu ir Kauno miesto ekonomika tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo 
globalios ekonomikos situacijos. 

Dėl globalios ekonomikos raidą lemiančių veiksnių įvairovės, sparčiai besikeičiančios situacijos atskirose 
ekonomiškai stipriose pasaulio šalyse, yra vis sudėtingiau pateikti ilgalaikes ekonomines atskirų šalių plėtros 
prognozes. Dėl šios priežasties daugelis nacionalinių ir tarptautinių finansinių ir valdymo institucijų teikia tik 
trumpalaikes šalių ekonominės raidos prognozes bei jas nuolat tikslina. Naujai rengiamuose plėtros 
dokumentuose yra pateikiamos tik prognozuojamos augimo arba nuosmukio tendencijos, neprognozuojant 
tikslių raidos skaitinių išraiškų. Prognozių tikslumą apsunkina netolygus pasaulio ekonomikos augimo temų 
cikliškumas. Nors bendra pasaulinio ekonomikos augimo tendencija ilguoju laikotarpiu yra teigiama, 
ekonomikos nuosmukiai buvo fiksuoti 1974–1975 m., 1979–1983 m., 1990–1991 m., 1998–1999 m. ir 2008–
2010 m. laikotarpiais. Šie ekonominiai nuosmukiai laiko atžvilgiu yra nereguliariai pasikartojantys, t. y. 
ekonominio augimo ir ekonominio nuosmukio laikotarpių intervalai nėra tolygūs.  

Ekonominę šalies raidą reikėtų prognozuoti trim scenarijais: optimistiniu, pesimistiniu ir vidutiniu. 
Rengiant ilgalaikes šalies plėtros strategijas siekiama, kad iki 2030 metų Lietuva beveik pasiektų ES vidurkį 
pagal BVP vienam gyventojui rodiklį. Ankstesnio Kauno miesto teritorijos bendrojo plano rengimo metu 
buvo prognozuota, kad iki 2030-ųjų Lietuva beveik pasiektų ES vidurkį pagal BVP vienam gyventojui rodiklį, 
jei vidutinis metinis šalies ekonomikos augimo tempas būtų 6 proc. Ankstesnio bendrojo plano prognozėse 
toks augimo tempas buvo laikytinas optimistiniu, tačiau faktiniai statistiniai rodikliai rodo, kad 2001–2010 m. 
laikotarpiu šalies ūkis augo būtent optimistiniu scenarijumi, BVP apimtys augo vidutiniškai po 8 proc. kasmet 
(nors atskirais 2008 m ir 2009 m. BVP smuko). Po pasaulio ekonominės krizės bei šalies ekonomikos 
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recesijos įvairios finansų, statistikos institucijos1 Lietuvai 2012–2016 m. prognozuoja 3–3,5 proc. BVP 
augimą, kuris yra tikėtinas po 2008–2009 m. nuosmukio. Tačiau patirtis bei statistiniai duomenys rodo, kad 
didesni ar mažesni ekonominiai nuosmukiai kartojasi vidutiniškai kas 6 metus, o jų vidutinė trukmė būna apie 
2,5 metų. Pagal paskutinių dviejų ekonominių krizių (1998–1999 m. ir 2008–2010 m.) laikotarpio statistinius 
duomenis, Lietuvos BVP krizių metu sumažėdavo vidutiniškai 10 proc. per metus (nuo 3 iki 18 proc.).  
Rengiant ekonomines prognozes būtina atsižvelgti į šia informaciją. 

Kauno miesto ekonomikos augimo prognozėms sudaryti taikytinos tokios pat prielaidos, kaip ir 
prognozuojant šalies ekonomikos augimą. Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, sudarant Kauno 
miesto ekonominės aplinkos prognozes naudojamos prielaidos pateiktos 22 lentelėje. 

Lentelė 22. Ekonominių prognozių prielaidos 

Rodiklis 2012–2016 m. 
laikotarpis 2017 m. 2018–2024 m. 

laikotarpiu 2025 m. 2026–2030 m. 
laikotarpis 

Bendras ekonomikos 
augimas / smukimas 
atsižvelgiant į šalies 
BVP kaitą 

Vidutinis scenarijus 
3,5 proc. metinis 

augimas 
7 proc. 

nuosmukis 
3 proc. metinis 

augimas 
10 proc.  

nuosmukis 
3,8 proc. metinis 

augimas 
Optimistinis scenarijus 

4,5 proc. metinis 
augimas 

4 proc. 
nuosmukis 

4 proc. metinis 
augimas 

7 proc.  
nuosmukis 

3,5 proc. metinis 
augimas 

Pesimistinis scenarijus 
2 proc. metinis 

augimas 
10 proc. 

nuosmukis 
1,5 proc. metinis 

augimas 
10 proc.  

nuosmukis 
1 proc. metinis 

augimas 

1.5.2. Kauno miesto ekonominės plėtros prognozės 

Išanalizavus statistinius įvairių rodiklių duomenis, galima teigti, kad smunkant šalies BVP mažėja 
pramonės, paslaugų ir prekybos apimtys, mažėja užsienio investicijos bei įmonių materialinės investicijos, o 
ekonominio pakilimo metu minėtų sričių rodikliai auga. Nors atskirų ekonominių rodiklių kitimo santykinių 
reikšmių amplitudės šiek tiek skiriasi nuo BVP kaitos santykinių reikšmių, tačiau jų tendencijų kryptys yra 
identiškos. Dėl šios priežasties, nesant ryškių sąsajų tarp atskirų rodiklių kaitos, ekonominėms miesto 
prognozėms yra naudojamos 15 lentelėje pateiktos bendrosios ekonomikos augimo prielaidos. Kauno miesto 
ekonominės plėtros prognozės pateiktos 23 lentelėje.  

Lentelė 23. Kauno miesto ekonominės prognozės 

 

Rodiklis Scenarijus 

Faktinė 
reikšmė 
2010 m. 

(2009 m.) 

Tikėtinos rodiklio reikšmės 

2012 m. 2015 m. 2020 m. 2025 m. 2030 m. 

Materialinės 
investicijos, 
mln. Lt 

Vidutinis 
scenarijus 

(1.156,56) 

1.209,01 1.340,45 1.409,89 1.428,16 1.720,93 
Optimistinis 
scenarijus 1.220,69 1.393,01 1.571,96 1.710,25 2.031,24 
Pesimistinis 
scenarijus 1.191,49 1.264,42 1.213,76 1.159,41 1.218,55 

Tiesioginės 
užsienio 
investicijos, 

Vidutinis 
scenarijus 3.370,2 3.523,04 3.906,06 4.108,41 4.161,64 5.014,78 
Optimistinis 3.557,08 4.059,22 4.580,68 4.983,63 5.918,99 

                                                   
 

1 Šalies bankų (Lietuvos banko, SEB banko, banko SWEDBANK) analitikai, portalas EconomyWatch.com, kuris 
remiasi Pasaulio banko, tarptautinio valiutų fondo, Jungtinių tautų organizacijos, Centrinių bankų, atskirų šalių 
vyriausybių bei kitų kompetentingų institucijų informacija. 
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mln. Lt scenarijus 
Pesimistinis 
scenarijus 3.471,98 3.684,49 3.536,87 3.378,51 3.550,85 

Parduota 
pramonės 
produkcija,  
mln. Lt 

Vidutinis 
scenarijus 

(4.209) 

4.399,88 4.878,22 5.130,94 5.197,42 6.262,89 
Optimistinis 
scenarijus 4.442,39 5.069,50 5.720,75 6.224,00 7.392,15 
Pesimistinis 
scenarijus 4.336,11 4.601,52 4.417,15 4.219,38 4.434,61 

Prekybos 
įmonių 
apyvarta, 
mln. Lt 

Vidutinis 
scenarijus 

2.758,5 

2.883,60 3.197,10 3.362,72 3.406,29 4.104,58 
Optimistinis 
scenarijus 2.911,46 3.322,46 3.749,27 4.079,09 4.844,68 
Pesimistinis 
scenarijus 2.841,81 3.015,75 2.894,92 2.765,30 2.906,36 

Paslaugų 
įmonių 
pajamos, 
mln. Lt 

Vidutinis 
scenarijus 

2.764,3 

2.889,66 3.203,82 3.369,79 3.413,46 4.113,21 
Optimistinis 
scenarijus 2.917,58 3.329,44 3.757,16 4.087,67 4.854,87 
Pesimistinis 
scenarijus 2.847,78 3.022,09 2.901,00 2.771,12 2.912,47 

Suteikta 
nakvynių 
viešbučiuose 
ir moteliuose 

Vidutinis 
scenarijus 

290.217 

303.378 336.361 353.786 358.370 431.836 
Optimistinis 
scenarijus 306.310 349.550 394.455 429.154 509.700 
Pesimistinis 
scenarijus 298.982 317.282 304.569 290.933 305.773 

Statybos 
įmonių ir 
bendrovių 
darbų 
apimtys, 
mln. Lt 

Vidutinis 
scenarijus 

388,93 

406,57 450,77 474,12 480,26 578,72 
Optimistinis 
scenarijus 410,50 468,44 528,62 575,12 683,07 
Pesimistinis 
scenarijus 400,68 425,20 408,16 389,89 409,78 

 

1.6. Ekonominės aplinkos SSGG 
 

STIPRYBĖS 

 Patogi rajono geografinė padėtis bei geros susisiekimo galimybės sausumos bei oro transportu su 
strateginiais objektais sudaro palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijoms pritraukti. 

 Patrauklūs ir vertingi rekreaciniai resursai bei turistų traukos objektai, didėjantis turistų skaičius. 

 Didelės investicijos į pridedamąją vertę kuriančias sritis. 

 Šalies mastu konkurencingos statybų įmonės. Lyginant su kitais Lietuvos didmiesčiais, krizės 
laikotarpiu Kauno mieste rodikliai išliko vieni geriausių. 

 
 

SILPNYBĖS 

 Kaune nepakankamai pritraukiama tiesioginių užsienio investicijų. Lyginant su kitais didžiaisiais 
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Lietuvos miestais, tai yra vienas žemiausių rodiklių.  

 Vis mažėjanti mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvarta. 

 Santykinai mažas laisvų darbo vietų skaičius. 

 
 

GALIMYBĖS 

 Patrauklių investicijoms teritorijų formavimas, infrastruktūros kūrimas, verslui palankios aplinkos 
kūrimas, stiprinant ir vykdant tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo politiką vietos lygiu. 

 Technologinių parkų plėtra. 

 Įvairiais mokymais, programomis, finansine parama pradedantiesiems ir jau turintiems savo verslą 
skatinti gyventojų verslumą, taip prisidedant prie užimtumo didinimo, bei sukuriant palankią aplinką 
norintiems kurti savo verslą ir tokiu būdu prisidedant prie pridėtinės vertės ir darbo vietų skaičiaus 
didinimo mieste.  

 Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms. 

 
 

GRĖSMĖS 

 Vis didėjanti Azijos bei kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių konkurencija. 
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2. PRAMONĖS TERITORIJOS 

2.1. Pramonės teritorijų raida 

2.1.1. Įvadas 

Pramonės teritorijomis vadinamos monofunkcinės teritorijos, kuriose vyrauja materialios produkcijos 
gamyba, perdirbimas, surinkimas, sąlygojamas technologinių reikalavimų. Į pramonės teritorijas įeina 
valdymo, sandėlių, transporto zonos, taip pat rezervinės pramonės plėtros teritorijos. 

Kadangi pastebimas šalyje pagamintos produkcijos eksporto didėjimas, auga ir pramoniniai rajonai, 
kuriuose kuriasi arba plečiasi gamyklos, sandėliai ir pan. Remiantis statistikos departamento duomenimis (žr. 
15 pav.), didžiausias lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis generuoja Telšių, o taip pat Kauno regionas, 
kurio centras yra Kauno miestas.  

 
Pav. 15. Lietuviškos kilmės prekių eksporto pasiskirstymas Lietuvoje 

Sudaryta Statistikos departamento prie LRV. 

Lentelė 24. Lietuviškos kilmės prekių eksportas atskirose šalies administracinėse teritorijose (mln. Lt) 

 Administracinė teritorija 2006 2007 2008 2009 2010 
Lietuvos Respublika 28.239,4 29.498,5 38.806,2 28.294,6 36.648,5 
Alytaus apskritis 951,3 961,1 906,1 693,3 839,9 
Kauno apskritis 4.808,4 6.536,2 8.387,7 5.324,7 6.475 
Klaipėdos apskritis 4.011,8 5.663,3 5.279,6 4.740,5 5.813 
Marijampolės apskritis 770,1 878,9 981,4 827,7 1.116,9 
Panevėžio apskritis 1.623,1 2.110,6 2.377,2 1.700,6 2.081,7 
Šiaulių apskritis 1.651 1.581,2 1.604,6 1.525 1.763,7 
Tauragės apskritis 349,5 360,2 332,7 334,9 389,6 
Telšių apskritis 9.445,3 6.058,8 13.728,8 8.648,1 12.690,8 
Utenos apskritis 651,8 771,9 936,7 878,9 747,3 
Vilniaus apskritis 3.977,1 4.576,3 4.271,4 3.620,9 4.730,7 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kauno miesto indėlis į lietuviškos kilmės produkcijos eksportą yra žymus dėl didelės gamybos įmonių 
koncentracijos bei didelio pagaminamo pramonės produkcijos kiekio. Kaune bei jo apylinkėse intensyviai 
plėtojamos esamos pramoninės bei kuriamos nujos logistikos zonos.  
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2.1.2. Bendroji apžvalga 

Remiantis 2011 metų duomenimis, Kauno mieste buvo 2078 veikiančios gamybos įmonės, kuriose dirbo 
44568 darbuotojai. Pagal 2003 metų Kauno miesto bendrojo plano bei jo pataisymų duomenis, mieste 
pramonės teritorijos užima 1318,36 ha arba 8,40 proc. visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. Pramonės 
teritorijas Kauno mieste galima suskirstyti į šiuos pramonės rajonus bei zonas: 

 Palemono pramonės rajoną; 
 Naujasodžio pramonės rajoną; 
 Petrašiūnų pramonės rajoną; 
 Žaliakalnio pramonės zoną; 
 Vilijampolės pramonės rajoną; 
 Aleksoto pramonės rajoną 
 Marvelės pramonės zoną; 
 Armaniškių pramonės zoną; 
 Sargėnų pramonės zoną; 
 Linkuvos pramonės zoną; 
 Centro pramonės zoną; 
 Šančių pramonės zoną. 

2.2. Esamų pramonės rajonų apžvalga 

Palemono pramonės rajonas 

Šis rajonas yra labiausiai į šiaurės rytus nutolęs miesto pramonės rajonas. Jis priklauso Petrašiūnų 
seniūnijai, išsidėstęs pramonės zonomis šalia Ateities plento rytinėje dalyje bei magistralės Kaunas–Vilnius. 
Centrinėje dalyje pramonės zonos šliejasi prie gyvenamųjų kvartalų arba yra apsuptos jų. Šis rajonas ribojasi 
su dideliu Naujasodžio pramonės rajonu. Atsižvelgiant į vyraujančias vakarų ir rytų vėjo kryptis, galima teigti, 
kad rajonas yra strategiškai  tinkamoje vietoje vystyti pramonę.   

Šiame pramonės rajone, UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, yra per 46 gamybos 
įmones, kuriose dirba virš 2,4 tūkst. darbuotojų. Rajone įsikūrę tokie dideli ūkio subjektai, kaip AB 
„Palemono keramika“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Žalvaris“, UAB „Mitnija“, UAB „Baltijos brasta“, daug kitų 
smulkesnių gamybos įmonių, o taip pat prekybos ir paslaugų įmonių.  

Rajonas yra aprūpintas inžineriniais tinklais, ypač pasižymi kaip stambus geležinkelio transporto mazgas. 
Tai seniai suprojektuotas pramoninis gyvenamasis rajonas, turinis pakankamus gamybos pajėgumus. Per 
pastarąjį dešimtmetį dalis šio rajono pramonės teritorijų ir kompleksų buvo modernizuotos, jų infrastruktūra 
sutvarkyta, o dalis, bankrutavus ūkio subjektams, yra gana apleisti. Kai kurios gamybos ir logistikos teritorijos 
buvo pritaikytos komercijai ir prekybai. Dėl šios priežasties rajono statinių ir teritorijų būklė yra įvairi. Nauji 
ar renovuoti statiniai ir jų sklypai yra geros išvaizdos ir gerai prižiūrimi, tačiau yra ir apleistų, nenaudojamų 
zonų, kuriose pastatai nusidėvėję. Iš bendros inžinerinės infrastruktūros labiausiai nusidėvėjusios yra šio 
rajono gatvių dangos. 

 Problemos: 
 nepakankamai išnaudojamas pramonės rajono potencialas; 
 yra apleistų zonų, su nenaudojamais pramoniniais pastatais; 
 neišnaudojami geležinkelio mazgo privalumai; 
 bloga gatvių danga; 
 gana susidėvėję inžineriniai rajono tinklai. 
Tendencijos ir prognozės. Nesikuriant naujoms gamybos įmonėms, daug teritorijų šiame rajone yra 

skiriama prekybai ir paslaugoms plėtoti. Gamybos pastatuose ir sandėliuose kuriasi įmonės, prekiaujančios 
statybinėmis medžiagomis, žemės ūkio technika ir pan. Tikėtina, kad dėl gero geografinio išsidėstymo, 
susisiekimo infrastruktūros rajonas ir toliau išliks pramoniniu, o taip pat bus išnaudojami geležinkelio 
transporto privalumai logistikos sektoriui plėtoti. 
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Plėtros galimybės. Pramonės rajono plėtros galimybės geros, sietinos su neišnaudotomis apleistomis šio 
rajono zonomis, palankia transporto infrastruktūra. 

Naujasodžio pramonės rajonas 
Kai buvo vystomas, šis rajonas buvo vadinamas Žaliakalnio pramonės rajonu. Vėliau  rajonui buvo 

suteiktas Naujasodžio vardas. Šis rajonas yra didžiausias pramonės rajonas Kaune. Rajonas yra miesto šiaurės 
rytų dalyje, Petrašiūnų seniūnijoje. Jį riboja Pramonės prospektas, Chemijos prospektas, Amalės upelio šlaitai, 
Ateities plentas, Garažų gatvė bei V. Krėvės prospektas. Šis rajonas išskirtinis tuo, kad jame bendras 
gyventojų skaičius nesiekia 200, ir tai yra vienalytis, industrinis komercinis rajonas, su didele darbo vietų 
koncentracija. Atsižvelgiant į vyraujančias vakarų ir rytų vėjo kryptis, galima teigti, kad rajonas yra 
strategiškai tinkamoje vietoje vystyti net ir gana taršias pramonės šakas.   

Šiame pramonės rajone, UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, veikia per 200 
gamybos įmonių, kuriose dirba 9,3 tūkst. darbuotojų. Šiame rajone įsikūrė tokie dideli ūkio subjektai, kaip 
Kauno termofikacinė elektrinė, UAB „Kitron“, AB „Kraft foods Lietuva“ konditerijos fabrikas, UAB „Kauno 
gelžbetonis“, AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno pienas“, UAB „Energijos sistemų servisas“ bei daug kitų 
gamybos įmonių. 2011 m. buvusioje dirbtinio pluošto gamykloje Pietų Korėjos įmonė pradėjo LED šviestuvų 
gamybą. Beje, šiame rajone yra įsikūrę daug stambių komercinių prekybos ir paslaugų įmonių.  

Rajonas yra aprūpintas visais inžineriniais tinklais, įskaitant ir garo tiekimą, rajoną pasiekia daug 
geležinkelio atšakų. Tai seniai suprojektuotas pramonės rajonas, turinis didelius gamybos pajėgumus. Dėl 
pramonės ir gamybos stagnacijos paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje daug stambių sovietmečiu 
statytų gamyklų ir kombinatų nesulaukė tinkamų investuotojų ir bankrutavo. Gamyklos, sulaukusios 
investuotojų, buvo modernizuotos, jų infrastruktūra sutvarkyta. Dalis gamybos ir logistikos objektų buvo 
pritaikyti komercijai. Dėl šios priežasties rajono statinių ir teritorijų būklė yra įvairi. Nauji ar renovuoti 
statiniai ir jų sklypai yra geros išvaizdos ir gerai prižiūrimi, tačiau yra ir nenaudojamų zonų, kuriose pastatai 
nusidėvėję. Iš bendros inžinerinės infrastruktūros labiausiai nusidėvėjusios yra šio rajono magistralinių gatvių 
bei kvartalinių gatvių dangos (pvz., Biruliškių pl.). 

Problemos: 
 nepakankamai išnaudojamas pramonės rajono potencialas; 
 yra apleistų zonų, su nunaudojamais pramonės pastatais; 
 bloga gatvių danga; 
 gana susidėvėję inžineriniai rajono tinklai. 

Tendencijos ir prognozės. Vis daugiau teritorijų šiame rajone yra skiriama prekybai ir paslaugoms plėtoti. 
Vietoje gamybinių pastatų ir sandėlių kuriasi dideli prekybos centrai, didelių gamybinių kompleksų dalyse 
kuriasi mažos komercinės bei gamybos įmonės. Tikėtina, kad, nepritraukus stambių investuotojų, dalis 
nenaudojamų didelių kompleksų taps smulkaus ir vidutinio verslo sankaupomis, o pramonės ir sandėliavimo 
paskirties teritorijos pamažu netiesiogiai gali virsti komercinės paskirties teritorijomis, taip stabdant stambių 
pramonės objektų kūrimosi galimybe. Nepaisant tokių tendencijų, šis rajonas išsaugos pramonės rajono 
potencialą. 

Plėtros galimybės. Pramonės rajono plėtros galimybės geros. Plėtros galimybės sietinos su 
neišnaudotomis apleistomis šio rajono zonomis. 

Petrašiūnų pramonės rajonas 

Petrašiūnų pramonės rajonas yra pietrytinėje Kauno miesto dalyje, Nemuno slėnyje, žemiau Kauno 
marių. Rajono šiaurės rytinė dalis yra užstatyta daugiaaukščiais gyvenamaisiais namais. Tai senasis 
pramoninis rajonas, kuriame įsikūrusios stambiosios gamyklos veikia jau ne vieną dešimtmetį. Šiame 
pramonės rajone buvo pastatyta pirmoji termofikacinė elektrinė Kaune, rajone įsikūrusios įmonės, veikiančios 
statybos, metalo gaminių, statybių produktų gamybos srityje. Petrašiūnų pramonės rajone, UAB „Creditreform 
Lietuva“ duomenų bazės duomenims, veikia apie 70 gamybos įmonių, kuriose dirba per 2,5 tūkst. darbuotojų. 
Didžiausios Petrašiūnuose įsikūrusios įmonės, turinčios po daugiau nei 200 darbuotojų: UAB „Mechel 
Nemunas“, UAB „Kauno keliai“, UAB „Nilma“, AB „YIT Kausta“, UAB „Betonika“. Kitos  gamybos 
įmonės yra mažesnės, turinčios iki 100 darbuotojų. Rajonas yra aprūpintas visais inžineriniais tinklais, 
pramonės zonose yra išplėtotas geležinkelio atšakų tinklas. Kaip ir kituose pramonės rajonuose, taip ir šiame 
yra apleistų, nenaudojamų zonų, pramonės infrastruktūrai reikalinga rekonstrukcija. Kaip ir kituose pramonės 
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rajonuose, labiausiai nusidėvėjusios yra šio rajono gatvių ir privažiavimo kelių dangos, gana susidėvėję kiti 
inžineriniai tinklai. 

Problemos: 
 netinkama vieta pramonės rajonui aplinkosauginiu aspektu (Nemuno upės slėnis); 
 didelė oro tarša (ypač dulkėtumas), sunkiai besisklaidanti slėnyje; 
 yra apleistų, nesutvarkytų ir užterštų teritorijų; 
 didelis transporto tranzitinis eismas, neišspręstos Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio 

problemos; 
 daug susidėvėjusių pastatų ir inžinerinių tinklų, apleistos kai kurių įmonių ir viešosios teritorijos. 

Tendencijos ir prognozės. Esamos gamyklos turėtų ir toliau modernizuotis, neišnaudojamos teritorijos, 
esančios greta geležinkelio, galėtų būti naudojamos modernioms naujoms gamykloms plėtoti. Teritorijos tarp 
Nemuno ir R. Kalantos bei T. Masiulio gatvių, kur įmonės sunykusios, galėtų tapti viešaisiais plotais ir būti 
panaudotos kitai paskirčiai – komercinėmis, visuomeninėmis teritorijomis plėtoti.  

Plėtros galimybės. Pramonės rajono plėtros galimybės geros. Plėtros galimybės sietinos su 
neišnaudotomis apleistomis šio rajono zonomis. 

Žaliakalnio pramonės zona 

Žaliakalnio pramonės zona apima dvi skirtingas teritorijas. Viena iš jų yra šalia Jonavos gatvės, kita yra 
Žaliakalnio seniūnijos šiaurės rytinėje dalyje, apribota S. Žukausko, S. Raštikio, Uosio gatvių bei Savanorių 
prospekto. 

Šiose zonose, UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, yra įsikūrę per 100 gamybos 
įmonių, kuriose dirba apie 2 tūkst. darbuotojų. Visoje Žaliakalnio seniūnijoje įsikūrę daugiausiai mažos 
gamybos įmonės, kuriose dirba iki 20 žmonių. Didžiausios įmonės šiose pramonės zonose: UAB „Kauno 
švara“, UAB „Hi-Steel“ , UAB „Kauno staklės“, UAB „Vilungė“. Yra keletas stambesnių drabužių siuvimo 
įmonių, iš kurių didžiausia – A. Kudrešovo firma. 

Rajonas yra aprūpintas visais inžineriniais tinklais, susisiekimas galimas tik kelių transportu. Rajono 
statinių ir teritorijų būklė yra įvairi. Nauji statiniai ir jų sklypai yra geros išvaizdos ir gerai prižiūrimi. 
Daugelis anksčiau statytų pastatų yra blogos būklės, nusidėvėję. 

Problemos: 
 susmulkintos, chaotiškai išdalintos teritorijos, apsuptos gyvenamųjų rajonų; 
 susidėvėję pastatai ir inžineriniai tinklai. 
Tendencijos ir prognozės. Dėl aplinkui esančių gyvenamųjų rajonų šių pramonės zonų plėtra veiklos 

atžvilgiu yra ribota. Vis daugiau šių zonų infrastruktūros yra naudojama prekybai ir paslaugoms teikti, tad 
ateityje tikėtina šių zonų konversija į komercinės ar visuomeninės paskirties teritorijas. Šiose zonose dėl 
aplinkos apsaugos reikalavimų perspektyvų turi būti vystoma netarši gamyba, logistika (Jonavos gatvės 
zonoje). Tikėtina, kad dalis stambesnių veikiančių gamybos įmonių modernizuosis ir plės savo veiklą, tuo 
pačiu tvarkydamos teritorijas ir atnaujindamos inžinerinę infrastruktūrą. Tikėtina, kad bendra Žaliakalnio 
pramonės zonų renovacija gali vykti lėtai dėl didelio infrastruktūros savininkų skaičiaus. Kai kurie pavieniai 
gamybos pastatai Žaliakalnyje gali būti paversti gyvenamaisiais („loftais“), dalis gamybos teritorijų 
pertvarkoma statant gyvenamuosius namus. 

Plėtros galimybės. Dalį pastatų  ir teritorijų galima paversti gyvenamaisiais namais, perspektyvą turi 
netaršios gamybos šakos. 

Vilijampolės pramonės rajonas 

Vilijampolės pramonės rajonas yra vakarinėje miesto dalyje Vilijampolės seniūnijoje. Pagrindinė šio 
rajono ašis – Raudondvario plentas, kurio abiejose pusėse yra įsikūrę daug įmonių. Vilijampolės seniūnijoje 
taip pat yra keletas pavienių pramonės ir sandėliavimo teritorijų, iš kurių stambiausia – apribota Neries 
krantinės, Varnių bei Bijūnų gatvių. Pramonės rajonas yra senas, pradėjo formuotis tarpukariu, kai jame 
įsikūrė žinomos „Inkaro“, „Silvos“ bendrovės, kiti mažesni fabrikai ir dirbtuvėlės. Vilijampolės pramonės 
zonos labai išsiplėtė sovietmečiu.   

Vilijampolės pramonės rajone, UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, veikia per 200 
gamybos įmonių, kuriose dirba apie 7,2 tūkst. darbuotojų. Vilijampolės pramonės rajone yra tokios stambios 
gamybos įmonės: AB „Audimas“, AB „Kauno energija“, AB „Lituanica“, AB „Axis Industries“ , UAB „Axis 
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Technologies“, UAB „Baltec CNC technologies“, UAB „Omniteksas“, UAB „Fazer kepyklos“, UAB „LTP“, 
UAB „Carlo Garazzi industrine“, UAB „Magistralė“. Rajonas aprūpintas inžineriniais tinklais, geležinkelio 
infrastruktūros nėra. Galimas geras susisiekimas Nemuno upe, yra vidaus vandens kelių direkcijos uostas. 

Problemos: 
 pramonės įmonių sklypai atitveria miestą nuo upės, upės pakrantės, sunkiai prieinamos 

visuomenei; 
 pramonės zona yra kitoje santakos pusėje, prieš senamiestį – menkina vertingą miestovaizdį; 
 pramonės zonos yra jautriuose taršai Nemuno ir Neries upių slėniuose. 

Tendencijos ir prognozės. Senosios Vilijampolės pramonės zonos turėtų sunykti, paskirtis pasikeisti į 
gyvenamąją ir visuomeninę bei komercinę. Šalia Raudondvario plento esančios įmonės ir toliau turėtų būti 
modernizuojamos, tvarkoma jų aplinka. Tikėtina dalies pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversija į 
komercinės paskirties teritorijas. Nors šiame rajone nėra geležinkelio, jo nebuvimą kompensuoja vakarinis 
miesto aplinkkelis. Rajonas pasižymi nedideliu skaičiumi rezervinių teritorijų naujiems objektams statyti.  

Plėtros galimybės. Iš dalies ribotos dėl rezervinių teritorijų trūkumo, galima tik kokybinė teritorijų plėtra, 
funkcionaliau ir efektyviau išnaudojant esamą pramonės infrastruktūrą.  

Aleksoto pramonės rajonas 

Aleksoto seniūnijos Fredos ir Kazliškių dalyse esančias besiribojančias pramonės zonas būtų galima 
įvardinti kaip Aleksoto pramonės rajoną. Žemojoje Fredoje pramonės zonos pradėjo formuotis XX a. 
pradžioje. Taip pat pramonės zonos Kazliškių teritorijoje stipriai išsiplėtojo sovietmečiu, įkūrus grūdų 
kombinatą, Kauno mėsos kombinatą, stiklo fabriką ir daug kitų pramonės įmonių. Šiuo metu pagrindinės 
pramonės zonos Aleksoto seniūnijoje yra šalia H ir O. Minkovskių g. Žemutinėje Fredoje, tarp Lakūnų plento 
ir Europos prospekto Aukštojoje Fredoje bei tarp Veiverių plento, Europos prospekto, Kalvarijos bei Alšėnų 
gatvių. 

UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, nagrinėjamame Aleksoto pramonės rajone 
veikia per 100 gamybos įmonių, kuriose dirba apie 4,4 tūkst. darbuotojų. Šiame rajone veikia tokios didelės 
įmonės, kaip UAB „Samsonas“ , AB „Kauno grūdai“, AB „Freda“, UAB „Helisota“, UAB „Kauno stiklas“, 
UAB „Judex“, UAB „Jurby Wter Tech“. Aleksoto rajonas, kaip senas pramonės rajonas, yra aprūpintas visais 
reikiamais inžineriniais tinklais, rajoną pasiekia geležinkelio atšakos. Tačiau ne visų geležinkelio ir ne visų 
inžinerinių tinklų būklė yra gera. Daug tinklų yra nusidėvėję, dalis geležinkelio atšakų yra atkirstos nuo 
bendros geležinkelio sistemos, apleistos.   

Problemos: 
 Nemuno pakrantėje esanti teritorija Žemojoje Fredoje yra iš dalies netinkamos paskirties ir 

menkinanti miesto centrinės dalies vietovaizdį, nevisiškai sutvarkyta. Jos plėtrą apsunkina kultūros 
paveldo reikalavimai;  

 užstatyta gamybos objektais Nemuno pakrantė Žemojoje Fredoje neprieinama visuomenei; 
 dalį teritorijos užima smulkios įmonės ir dirbtuvės, negalinčių tinamai kompleksiškai sutvarkyti  

įmonių aplinkos; 
 neišnaudojami stambių gamybos kompleksų  infrastruktūros pajėgumai Aukštojoje Fredoje bei 

Kazliškiuose, dalis pastatų apleisti, avarinės būklės. 
Tendencijos ir prognozės. Pramonės vystymui labiausiai tinka Aukštosios Fredos dalis bei buvęs Kauno 

mėsos kombinato pramonės kompleksas Kazliškėse, todėl čia šios dalys turėtų išlaikyti savo pramonės 
potencialą. Tikėtina dalies minėtų teritorijų konversija į komercinės paskirties teritorijas. Žemojoje Fredoje 
tikėtina, kad išliks tik šiuo metu esančios stambiausios įmonės, o kitos pramonės teritorijos bus skirtos 
komercinei veiklai, visuomeniniams ar gyvenamiesiems objektams plėtoti. 

Plėtros galimybės. Iš dalies ribotos dėl rezervinių teritorijų trūkumo, galima tik kokybinė teritorijų plėtra, 
funkcionaliau ir efektyviau išnaudojant esamą pramonės infrastruktūrą. 

Marvelės pramonės zona 
Marvelės pramonės zona yra Aleksoto seniūnijos šiaurės vakaruose, Nemuno upės pakrantėje, šalia 

vakarinio miesto aplinkkelio. Pramonės bei sandėliavimo paskirtis šiai zonai suteikta tik dėl planų šioje 
vietoje įrengti krovininį upių uostą. Šiuo metu teritorija yra neapstatyta. 

Problemos: 
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 kultūros paveldo objektų apsaugos zona iš dalies stabdo šios teritorijos plėtrą; 
 nėra inžinerinių tinklų. 
Tendencijos ir prognozės. Tikėtina, kad, atsiradus finansavimui, ateityje šioje vietoje bus įkurtas upių 

uostas.  
Plėtros galimybės. Neįkūrus upių uosto teritorija turėtų likti gamtinio karkaso dalimi. 

Armaniškių pramonės zona 

Armaniškių pramonės ir sandėliavimo zona yra Aleksoto seniūnijos vakaruose, Kazliškiuose, šalia 
vakarinio mieto aplinkkelio – magistralės „Via Baltica“. Šiuo metu joje yra įsikūrusios vos keletas įmonių, 
kurios nėra gamybinės (degalinė, prekybos įmonės). Tai nauja pramonės bei sandėliavimo zona, kuriai 
paskirtis suteikta siekiant išnaudoti tarptautinės magistralės privalumus. Šiuo metu teritorija yra neapstatyta, 
inžineriniai tinklai neišplėtoti. 

Problemos: 
 neišplėtoti inžineriniai tinklai. 
Tendencijos ir prognozės. Įrengus magistralinius inžinerinius tinklus, teritorija yra tinkama plyno lauko 

investicijoms pritraukti, o taip pat logistikos sektoriui plėtoti. 
Plėtros galimybės. Plėtros galimybės didelės, teritorija neapstatyta, tinkama naujų objektų plėtrai. 

Linkuvos pramonės zona 
Linkuvos pramonės zona yra Šilainių seniūnijos vakaruose, šalia vakarinio miesto aplinkkelio, netoli 

Kauno tvirtovės 9-ojo forto. Šiuo metu didžioji dalis teritorijos yra neapstatyta, teritorijoje mažai išplėtota 
inžinerinė infrastruktūra. Šioje zonoje šiuo metu yra įsikūrusi „Spindulio“ spaustuvė, keletas kitų įmonių. 

Problemos: 
 neišplėtoti inžineriniai tinklai; 
 kultūros paveldo apsaugos reikalavimai taikytini dėl šalia esančio Kauno tvirtovės 9-ojo forto. 
Tendencijos ir prognozės. Išplėtojus inžinerinius tinklus, teritorija yra tinkama plyno lauko investicijoms 

pritraukti, o taip pat logistikos sektoriui plėtoti. Kultūros paveldo apsaugos reikalavimai riboja stambių 
gamybos objektų įsikūrimą.  

Plėtros galimybės. Plėtros galimybės didelės, teritorija neapstatyta, tinkama naujų objektų plėtrai 

Sargėnų pramonės zona 

Tai lokalinės reikšmės pramonės zona, esanti Šilainių seniūnijos Sargėnų dalyje. Zona yra apsupta 
mažaaukštės statybos gyvenamųjų namų kvartalų. UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenimis, 
šioje zonoje yra apie 30 gamybos įmonių, kurių daugelis yra mikroįmonės, o visuose Sargėnuose yra tik dvi 
stambesnės įmonės: UAB „Ryterna“ ir UAB „Švaistūnas“. Kadangi ši lokalinė pramonės zona buvo išplėtota 
sovietmečiu, joje yra reikalingi inžineriniai tinklai, kurių dalis dėl amžiaus jau yra nusidėvėję. Seni ir 
tvarkytini yra ir kai kurie gamybos pastatai. Daug objektų šioje zonoje naudojami prekybai ir paslaugoms 
teikti.   

Problemos: 
 inžinerinių tinklų nusidėvėjimas; 
 tam tikrų pramonės šakų ribojimas dėl arti esančių gyvenamųjų rajonų. 
Tendencijos ir prognozės. Dėl aplinkui esančių gyvenamųjų rajonų šios pramonės zonos plėtra veiklos 

atžvilgiu yra ribota. Vis daugiau zonos infrastruktūros yra naudojama prekybai ir paslaugoms teikti, tad 
ateityje tikėtina šios zonos konversija į komercinės ar visuomeninės paskirties teritorijas. Dėl aplinkos 
apsaugos reikalavimų perspektyvų turi naujos netaršios gamybos plėtra. Tikėtina, kad stambiausios 
veikiančios gamybos įmonės ir toliau modernizuosis ir plės savo veiklą, tuo pačiu tvarkydamos teritorijas ir 
atnaujindamos inžinerinę infrastruktūrą. 

Plėtros galimybės. Plėtra ribota dėl rezervinių teritorijų stokos, galima tik kokybinė teritorijų plėtra, 
perspektyvą turi netaršios gamybos šakos. 
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Centro pramonės zona 

Centro pramonės zoną sudaro pramonės teritorijų masyvas Naujamiesčio rytinėje dalyje bei viena 
pramoninės paskirties teritorija Kauno miesto senamiestyje. Pagrindinės gamybos zonos įmonės yra 
įsikūrusios teritorijoje, apribotoje Karaliaus Mindaugo prospekto, Karo ligoninės, M. K. Čiurlionio bei 
Bažnyčios gatvių. Centro seniūnijos mažos gamybos įmonės įsikūrusios ne tik pramonės zonose. Galima 
teigti, kad ši pramonės zona yra išlikusi tik dėl stambių gamybos subjektų: AB „Kauno alus“, AB „Volfas 
Engelman“, AB „Sambras“, AB „Sanitas“. Teritorijos yra aprūpintos visais reikiamais inžineriniais tinklais. 
Geležinkelio atšaka į pagrindinį centro pramonės teritorijų masyvą, pastačius Karaliaus Mindaugo prospektą,  
buvo panaikinta. 

Problemos. Pagal miesto centrinės dalies specifiką bei kultūros paveldo vertę, pramonės zonų miesto 
centre neturėtų būti, pramonė sumenkina centro teritorijos urbanistinę vertę. 

Tendencijos. Daugelis mažų pramonės įmonių teritorijų tampa komercinės paskirties, dideli gamybiniai 
subjektai investuoja į pastatų ir aplinkos tvarkymą. 

Prognozė. Didžiosios pramonės įmonės išliks, gamybos įmonių investicijos į infrastruktūrą pagerins 
pramonės teritorijų miesto centre vaizdą. Dalies teritorijų paskirtis bus pakeista į visuomeninę, komercinę ar 
gyvenamąją. Dėl ribotų plėtros galimybių tikėtina, kad kai kurios stambios įmonės gali išsikelti į kitas miesto 
pramonės zonas.  

Plėtros galimybės. Pramonės zonų plėtros galimybės labai ribotos dėl kultūros paveldo reikalavimų ir 
laisvos teritorijos trūkumo. Galima tik kokybinė pramonės teritorijų plėtra. 

Šančių pramonės zona 
Šančių pramonės zoną sudaro du sandėliavimo ir pramonės teritorijų masyvai, esantys Aukštuosiuose ir 

Žemuosiuose Šančiuose, Šančių seniūnijoje. UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės duomenims, šiuo 
metu zonoje veikia per 100 gamybos įmonių, kuriose dirba apie 2 tūkst. darbuotojų. Šiose pramonės 
teritorijose vyrauja mažos, iki 20 darbuotojų turinčios, gamybos įmonės, tačiau yra ir keletas stambių: UAB 
„Sistem“, UAB „Kauno baldai“, UAB „KAE FER Termoizola“. Pramonės zonoje yra išplėtoti reikalingi 
inžineriniai tinklai, yra geležinkelio atšakos, tačiau jų būklė yra bloga. Geležinkelio atšakos ir inžineriniai 
tinklai yra seni, susidėvėję . 

Problemos: 
 gamybos teritorijos prie Aukštųjų Šančių šlaitų bei dalis teritorijų Žemuosiuose Šančiuose yra 

apleistos ir netvarkomos; 
 inžineriniai tinklai ir komunikacijos yra seni, yra jų renovacijos poreikis. 
Tendencijos ir prognozės. Šančių stambesnė pramonė išliks tik maisto produktų gamybos ir baldų srityse, 

bus nuolat modernizuojama. Kitos gamybos rūšys greičiausiai taip pat nesunyks, tačiau jose vyraus 
mikroįmonės. Gamybos mikroįmonių kūrimosi teritorijose atsiras vis daugiau prekybos ir paslaugų įmonių, 
todėl šios zonos neformaliai virs pramonės komercinėmis zonomis.  

Plėtros galimybės. Zonos plėtros galimybės ribotos, galima tik kokybinė teritorijų plėtra. 

2.3. Pramonės teritorijų plėtros bendrieji tikslai 

Kaunas yra kūrybinių technologijų koncentracijos ir sklaidos centras. Tam yra tinkamos prielaidos: gerai 
išplėtota mokslinė, technologinė ir mokymo bazė, bendras aukštas įvairių lygmenų specialistų lygis, 
plėtojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, vis didėjantis sukuriamų inovatyvių produktų skaičius. 
Šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje, siekiant būti konkurencingu pramonėje, komercijoje bei kitose srityse, 
yra būtina įdiegti kūrybinėmis technologijomis pagrįstus naujus gamybos, vadybos, prekybos bei paslaugų 
teikimo būdus. Reikia skirti daug lėšų įsisavinant bei praktikoje panaudojant naujausius mokslo ir 
technologijų pasiekimus, o juos adaptavus praktikoje, inovacijas bei technologijų diegimo praktiką galima 
skleisti kituose šalies miestuose bei kaimyninėse šalyse. Tad inovacijų ir technologijų plėtra išlieka viena iš 
prioritetinių pramonės vystymo krypčių. 

Kita svarbi gamybos įmonių kryptis – gerinti pramonės ir gamybos teritorijų aplinkos ekologinę būklę, 
mažinti jų sukeliamą taršą, diegti mažiau taršias gamybos technologijas. 
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Anksčiau įvardintas gamybos įmonių veiklos sritis skatina plėtoti ir Europos Sąjungos direktyvų bei 
paramos nuostatos. Europos Sąjungos teisės aktuose poveikio aplinkai bei technologinei inovacinei plėtrai yra 
skiriamas ypatingas dėmesys. Didelis dėmesys šioms sritims yra skirtas ir nacionaliniuose strateginiuose 
plėtros dokumentuose. 

Siekiant aplinkosaugos standartų bei inovacijų gamyboje plėtros, užtikrinant investuotojų pritraukimą bei 
tęsiant ankstesniame Kauno miesto teritorijos bendrajame plane numatytą pramonės teritorijų plėtrą, galima 
išskirti šias bendras pramonės teritorijų strategines plėtros kryptis:  

 didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, atnaujinant infrastruktūrą ir plėtojant teritorijų 
paruošimą investuotojams; 

 vystyti miesto pramonės teritorijų funkcinę specializaciją, atsižvelgiant į aplinkos faktorius; 
 skatinti pramonės įmonių, esančių netinkamose vietose, perkėlimą į kitas pramonės zonas bei vykdyti 

tokių teritorijų konversijos projektus; 
 skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą, aplinkos apsaugos standartų diegimą; 
 siekti, kad įmonių SAZ neišeitų už tų įmonių sklypų ribų; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 

Pramonės teritorijų strateginėms plėtros kryptims įgyvendinti galima išskirti šias priemones: 

1. Esamų pramonės įmonių teritorijų pertvarkymas: 
 pramonės įmonių ir zonų infrastruktūros modernizavimas; 
 pramonės teritorijų kompaktizavimas ir konversija; 
 pramonės teritorijų specializavimas ir pramonės zonų ir įmonių perkėlimas į specializuotas 

pramonės teritorijas. 

 2. Naujų pramonės teritorijų plėtra ir kūrimas: 
 naujų pramonės zonų bazinės infrastruktūros plėtra; 
 kompleksinių pramonės-transporto (logistikos) zonų plėtra. 

Kauno miesto esamų pramonės teritorijų patrauklumas investuoti priklauso nuo šių faktorių: 

 susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros išvystymo bei kokybės. Esamose teritorijose 
susisiekimo sistema ir infrastruktūra yra pakankamai gerai išplėtota, tačiau jos kokybė (būklė) yra 
patenkinama; 

 teritorijos geografinės padėties mieste bei nuo to priklausančių aplinkosauginių bei kitų suvaržymų;   
 teritorijos multifunkciškumo, t. y. galimybių vystyti ne tik pramonę, bet ir užsiimti prekyba bei 

paslaugų teikimu. 

Miesto pramonės teritorijų funkcinė specializacija yra būtina, norint optimaliai išnaudoti pramonės 
objektus, skatinti klasterių formavimąsi bei darnią miesto plėtrą. Teritorijų specializacijai įtakos turi šie 
faktoriai: 

1. Esamų teritorijų būklė, gamybos pobūdis, užstatymo ypatumai, reikalingų išteklių (vandens, gamtinių 
dujų ir pan.) poreikis. 

2. Išsidėstymas mieste, kitos funkcijos zonų bei teritorijų atžvilgiu, teritorijų naudojimo ir plėtros 
suvaržymai. 

3. Susisiekimo komunikacijų išsidėstymas bei su tuos susiję poreikiai. 
4. Žemės sklypų ypatumai (dydis, forma, nuosavybės forma, savininkai). 

Priemonės strateginėms plėtros kryptims įgyvendinti esamose pramonės teritorijose: 

 Pramonės įmonių ir zonų infrastruktūros modernizavimas. Gerinama pramonės įmonių ir zonų 
infrastruktūra ne tik leistų užtikrinti investicinį pramonės teritorijų patrauklumą, bet ir pagerintų 
estetinį pramonės teritorijų vaizdą bei aplinkosauginę būklę. Ši problema aktuali daugeliui senųjų 
miesto pramonės zonų bei pramonės rajonų. 

 Pramonės teritorijų kompaktizavimas ir konversija. Daugelis buvusių didelių gamybos 
kompleksų bei jų rezervinių teritorijų po Nepriklausomybės atgavimo keičiantis gamybos apimtims 
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tapo nepakankamai išnaudojamos. Dalis tokių teritorijų ir kompleksų buvo apleisti arba juose 
pradėjo kurtis įvairios nedidelės prekybos ir paslaugų organizacijos. Šiuo atveju tinkamai 
išnaudojant teritorijų bei jų infrastruktūros pajėgumus būtinas pramonės teritorijų kompaktizavimas 
bei nebenaudojamų teritorijų konversija į komercines teritorijas ar bendrojo naudojimo (žaliąsias) 
zonas. Tai prisidėtų ir prie pramonės įmonių žemės mokesčių sąnaudų mažinimo bei prekybos ir 
paslaugų įmonių plėtros. 

 Pramonės teritorijų specializavimas ir pramonės zonų ir įmonių perkėlimas į specializuotas 
pramonės teritorijas. Atsižvelgiant į vis griežtėjančius aplinkosaugos ir pramonės įmonių veiklos 
reikalavimus, pramonės teritorijų specializacija yra neišvengiama. Teritorijų specializavimą taip pat 
lemia ir esamos inžinerinės komunikacijos bei susisiekimo sąlygos. Iš dalies pramonės zonų 
specializacijos procesas vyksta savaime. Zonose, kuriose nėra geležinkelio, kuriasi bei veikia 
įmonės, kurioms nėra reikalingas geležinkelis, taršesnės gamybos įmonės nesikuria zonose, kurias 
supa gyvenamųjų namų kvartalai ir pan. Tačiau yra zonų, kuriose pramonės įmonės veikia seniai ir 
yra įsikūrusios netinkamose vietose. Visų pirma tai dalis įmonių miesto centrinėje dalyje, bei įmonės 
miegamuosiuose rajonuose, apsuptos gyvenamųjų namų kvartalų. Tokių įmonių veikla anksčiau ar 
vėliau turėtų būti perkelta į specializuotas pramonės teritorijas. 

Priemonės strateginėms plėtros kryptims įgyvendinti naujose pramonės teritorijose:  

 Naujų pramonės zonų bazinės infrastruktūros plėtra. Naujos pramonės teritorijos yra numatytos 
periferinėse Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalyse: Linkuvoje, Kazliškiuose. Šios zonos šiuo 
metu yra neapstatytos, jose veikia vos keletas ūkio subjektų, mažai išplėtota bazinė inžinerinė 
infrastruktūra. Nemažai naujų plėtojamų pramonės zonų yra šalia miesto ribos, Kauno rajono 
savivaldybėje (Kauno LEZ, Sargėnų–Užliedžių zona). Pagrindinis tikslas plėtojant šias naujas 
pramonės zonas – išplėtoti bazinę infrastruktūrą bei komunikacijas, taip užtikrinant zonų patrauklumą 
investuotojams.      

 Kompleksinių pramonės-transporto zonų plėtra. Šios zonas galima įvardinti logistikos zonomis, 
kuriose pagrindinis aspektas būtų skiriamas sandėliavimui ir produkcijos gabenimui. Tokios zonos 
galėtų atsirasti ir šalia kuriamų naujų gamybinių objektų, ir kaip atskiros nuo gamybos teritorijų. 
Kauno miestas susisiekimo atžvilgiu yra palankioje vietoje, kurioje susikerta daug tarptautinės 
reikšmės transporto arterijų, todėl šį privalumą būtina išnaudoti. Tokios pramonės-transporto zonos 
galėtų būti plėtojamos šalia tarptautinių magistralių, t. y. šalia magistralės, esančiose Linkuvos bei 
Armaniškių pramonės zonose. 

2.4. Kauno miesto pramonės rajonų bei zonų strateginės plėtros kryptys 

2.4.1. Esamos pramonės teritorijos 

Palemono pramonės rajono strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: pramoninė gamyba; pramonės administravimas; statybos pramonė. 
Plėtros galimybės: ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, atnaujinant infrastruktūrą; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramonės zonų 

konversiją; 
 skatinti aplinkai draugiškos gamybos plėtrą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje. 

Plėtros būdai: infrastruktūros modernizavimas, teritorijų specializacija ir konversija. 
Tikėtina objektų plėtra: logistikos (pervežimų, sandėliavimo) ir jų aptarnavimo objektai. 

Naujasodžio pramonės rajono strateginė plėtra 
Vyraujanti ūkinė veikla: pramoninė gamyba; energetika, pramonės administravimas; statybos pramonė, 
maisto pramonė. 
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Plėtros galimybės: neribotos. 
Plėtros kryptys: 

 didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, atnaujinant infrastruktūrą; 
 vykdyti nenaudojamų apleistų pramonės zonų konversiją; 
 skatinti aplinkos apsaugos standartų diegimą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 
Plėtros būdai: infrastruktūros bei komunikacijų modernizavimas bei plėtra, apleistų teritorijų sutvarkymas, 
dalies teritorijų konversija į komercines bei apsauginių želdynų teritorijas. 
Tikėtina objektų plėtra: energetikos objektai, apdirbamosios pramonės, pramoninės gamybos objektai bei 
juos aptarnaujantys objektai, o taip pat didmeninės prekybos ir sandėliavimo objektai. 

Petrašiūnų pramonės rajono strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: pramoninė gamyba; pramonės administravimas; statybos pramonė. 
Plėtros galimybės: ribotos dėl gamtosauginių reikalavimų bei dalies teritorijų konversijos. 
Plėtros kryptys: 

 didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, atnaujinant infrastruktūrą; 
 skatinti teritorijų funkcinę specializaciją, atsižvelgiant į aplinkos faktorius; 
 vykdyti nenaudojamų apleistų pramonės zonų konversiją, ypač jautrių Nemuno pakrantės zonų; 
 skatinti aplinkai draugiškos gamybos plėtrą, aplinkosaugos standartų diegimą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje. 

Plėtros būdai: infrastruktūros bei komunikacijų modernizavimas bei plėtra, teritorijų specializacija, apleistų 
teritorijų sutvarkymas, dalies teritorijų konversija į komercines bei apsauginių želdynų teritorijas. 
Tikėtina objektų plėtra: energetikos objektai, apdirbamosios pramonės, pramoninės gamybos objektai bei 
juos aptarnaujantys objektai, o taip pat didmeninės prekybos ir sandėliavimo objektai. 

Žaliakalnio pramonės zonos strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: pramonės administravimas; tekstilės pramonė, mašinų gamyba, apdirbamoji 
pramonė, didmeninė ir mažmeninė prekyba. 
Plėtros galimybės: ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 atnaujinant dalies teritorijų infrastruktūrą, modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramonės zonų 

konversiją į komercinės ar gyvenamosios paskirties; 
 skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 
Plėtros būdai: infrastruktūros modernizavimas, dalies teritorijų konversija. 
Tikėtina objektų plėtra: elektronikos pramonės objektai, informacinių technologijų objektai, prekybos ir 
paslaugų įmonės, mašinų bei prietaisų gamybos objektai. 

Vilijampolės pramonės rajono strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: pramonės administravimas; apdirbamoji pramonė, pramoninė gamyba, statybos 
pramonė, maisto pramonė, logistika, didmeninė ir mažmeninė prekyba. 
Plėtros galimybės: iš dalies ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 atnaujinant dalies teritorijų infrastruktūrą, modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramoninių zonų 

konversiją į komercinės ar visuomeninės paskirties, ypač Vilijampolės dalyje, kur yra gyvenamieji 
kvartalai; 

 skatinti aplinkai draugiškos gamybos plėtrą, aplinkosaugos standartų diegimą; 
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 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 
produktus. 

Plėtros būdai: infrastruktūros bei komunikacijų modernizavimas, teritorijų specializacija, apleistų teritorijų 
sutvarkymas, dalies teritorijų konversija į komercines, visuomeninės paskirties ar apsauginių želdynų 
teritorijas. 
Tikėtina objektų plėtra: tekstilės ir galanterijos pramonės, statybos pramonės, mašinų, prietaisų, įrenginių bei 
įrengimų gamybos pramonės objektai, prekybos ir paslaugų įmonės. 
 
Aleksoto pramonės rajono strateginė plėtra 
 
Vyraujanti ūkinė veikla: pramonės administravimas; pramoninė gamyba, maisto pramonė, orlaivių taisymas 
ir modernizavimas, baldų ir medienos pramonė. 
Plėtros galimybės: ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 atnaujinant dalies teritorijų infrastruktūrą, modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramonės zonų 

konversiją į komercinės ar visuomeninės paskirties, ypač Žemojoje Fredoje; 
 skatinti aplinkai draugiškos gamybos plėtrą, aplinkosaugos standartų diegimą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 
Plėtros būdai: infrastruktūros bei komunikacijų modernizavimas, teritorijų specializacija, apleistų teritorijų 
sutvarkymas, dalies teritorijų konversija į komercines, visuomeninės paskirties ar želdynų teritorijas, įmonių 
perkėlimas į specializuotas pramonines teritorijas. 
Tikėtina objektų plėtra: prietaisų, įrenginių bei įrengimų gamybos objektai, maisto pramonės objektai, 
sandėliavimo objektai, elektronikos, IT, kitų aukštųjų technologijų objektai, prekybos ir paslaugų įmonės. 

Marvelės pramonės zonos strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: teritorija neapstatyta. 
Plėtros galimybės: iš dalies ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 įrengti teritorijos infrastruktūrą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje (logistikoje). 

Plėtros būdai: upių uosto infrastruktūros kūrimas. 
Tikėtina objektų plėtra: logistikos objektai. 

Sargėnų pramonės zonos strateginė plėtra 
Vyraujanti ūkinė veikla: pramoninė gamyba, maisto pramonė, prekyba, mašinų ir įrengimų taisymas. 
Plėtros galimybės: ribotos. 
Plėtros kryptys: 

 atnaujinant dalies teritorijų infrastruktūrą, modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramonės zonų 

konversiją į komercinės ar gyvenamosios paskirties; 
 skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje. 

Plėtros būdai: infrastruktūros modernizavimas, dalies teritorijų konversija. 
Tikėtina objektų plėtra: prekybos ir paslaugų įmonės, mašinų bei prietaisų gamybos bei taisymo objektai, 
tekstilės pramonės objektai, sandėliavimo ir kiti logistikos objektai. 

Centro pramonės zonos strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: pramonės administravimas; maisto ir gėrimų pramonė, farmacijos pramonė, 
didmeninė ir mažmeninė prekyba. 
Plėtros galimybės: ribotos. 
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Plėtros kryptys: 
 modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei dalies zonų konversiją į komercinės ar 

gyvenamosios paskirties; 
 skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą; 
 skatinti pramonės įmonių, esančių netinkamose vietose, perkėlimą į kitas pramonės zonas bei vykdyti 

tokių teritorijų konversijos projektus; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą. 

Plėtros būdai: įmonių modernizavimas, dalies teritorijų konversija, įmonių perkėlimas į specializuotas 
pramonės teritorijas. 
Tikėtina objektų plėtra: prekybos ir paslaugų įmonės. 

Šančių pramonės zonos strateginė plėtra 
Vyraujanti ūkinė veikla: maisto pramonė, baldų pramonė, pramoninė gamyba. 
Plėtros galimybės: ribotos.  
Plėtros kryptys: 

 modernizuoti įmones; 
 vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei dalies zonų konversiją į komercinės ar 

gyvenamosios paskirties; 
 skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą; 
 skatinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą. 

Plėtros būdai: įmonių bei teritorijų modernizavimas, dalies teritorijų konversija. 
Tikėtina objektų plėtra: tekstilės pramonės objektai, prekybos ir paslaugų įmonės. 

2.4.2. Naujos pramonės teritorijos 

Linkuvos pramonės zonos strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: spaustuvių veikla, transportas ir logistika. 
Plėtros galimybės: neribotos, išskyrus kultūros paveldo vizualinės apsaugos zonos reikalavimus. 
Plėtros kryptys: didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, plėtojant teritorijų paruošimą 
investuotojams. 
Plėtros būdai: naujų pramonės zonų bazinės infrastruktūros plėtra, kompleksinių pramonės-transporto 
(logistikos) zonų plėtra. 
Tikėtina objektų plėtra: logistikos objektai, pramoninės gamybos objektai. 

Armaniškių pramonės zonos strateginė plėtra 

Vyraujanti ūkinė veikla: transporto priemonių remontas, prekyba. 
Plėtros galimybės: neribotos. 
Plėtros kryptys: didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, plėtojant teritorijų paruošimą 
investuotojams. 
Plėtros būdai: naujų pramonės zonų bazinės infrastruktūros plėtra, kompleksinių  pramonės-transporto 
(logistikos) zonų plėtra. 
Tikėtina objektų plėtra: logistikos objektai, pramoninės gamybos objektai. 
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2.5. Didžiausios pramonės įmonės Kauno mieste 

Lentelė 25. Didžiausios pramonės įmonės Kauno miesto pramonės zonose 

Įmonė Veiklos sritis Darbuotojų 
skaičius 

Palemono pramonės rajonas 
Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ Kelių ir automagistralių tiesimas 1.032 

Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 283 

Uždaroji akcinė bendrovė „Žalvaris“ Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 152 

Akcinė bendrovė „Palemono keramika“ Degto molio plytų, plytelių ir statybinių 
dirbinių gamyba 141 

Uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos brasta“ Kitų popierinių ir kartoninių gaminių 
gamyba 134 

Uždaroji akcinė bendrovė „Maksima“ Plastikinių pakuočių gamyba 103 

Uždaroji akcinė bendrovė „Absta“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 58 

Akcinė bendrovė „Ekra“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 52 

Uždaroji akcinė bendrovė „TBS Baltic“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 51 

Naujasodžio pramonės rajonas 

Akcinė bendrovė „Kraft Foods Lietuva“ Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų 
gamyba 547 

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ filialas „Kauno 
pienas“ Pieninių veikla ir sūrių gamyba 544 

Uždaroji akcinė bendrovė „Korelita“ Cheminių pluoštų gamyba 404 
Uždaroji akcinė bendrovė „Theca furniture“ Kitų baldų gamyba 386 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kitron“ Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus 
kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba 369 

Uždaroji akcinė bendrovė „Energijos sistemų servisas“ Elektros paskirstymas 274 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kelių remonto grupė“ Kelių ir automagistralių tiesimas 259 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno energetikos remontas“ Mašinų remontas 219 

Uždaroji akcinė bendrovė „Aurika“ Kitų popierinių ir kartoninių gaminių 
gamyba 198 

Uždaroji akcinė bendrovė „Lietlinen“ Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 183 
Uždaroji akcinė bendrovė „Terra“ Ryšių įrangos gamyba 172 

Uždaroji akcinė bendrovė „Selteka“ Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba 160 
Uždaroji akcinė bendrovė „Lietvilna“ Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas 157 
Uždaroji akcinė bendrovė „Liningas“ Tekstilės audimas 146 

Uždaroji akcinė bendrovė „Mentora“ ir Ko Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 142 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno gelžbetonis“ Betono gaminių, skirtų statybinėms 
reikmėms, gamyba 140 

Uždaroji akcinė bendrovė „Projektana“ Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota 
statybos veikla 140 

Uždaroji akcinė bendrovė „Micro Matic“ Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba 137 
Akcinė bendrovė „ITAB Novena“ Kitų baldų gamyba 134 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno liftai“ Mašinų remontas 128 

Akcinė bendrovė „Aksa“ Betono gaminių, skirtų statybinėms 
reikmėms, gamyba 128 

Uždaroji akcinė bendrovė „Selita“ ir Ko Gaiviųjų gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, 
pilstomo į butelius, vandens gamyba 120 

Virginijaus ir Romualdo Rabačių tikroji ūkinė bendrija Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 117 
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Įmonė Veiklos sritis Darbuotojų 
skaičius 

„Virmalda“ statyba 

Akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 114 
Uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 114 

Uždaroji akcinė bendrovė „Juviga“ Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 106 

Uždaroji akcinė bendrovė „SAPA profiliai“ Kitų baldų gamyba 103 

Akcinė bendrovė „Liteksas“ Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, 
gamyba 103 

Uždaroji akcinė bendrovė „Medienos era LT“ Kitų baldų gamyba 99 
Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“ Elektros sistemų įrengimas 96 
Uždaroji akcinė bendrovė „Dešimtukas“ Darbo drabužių siuvimas 93 

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ Elektros sistemų įrengimas 92 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno kranai“ Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota 
statybos veikla 86 

Uždaroji akcinė bendrovė „Gerovė“ Plastikinių pakuočių gamyba 81 
Bendra Lietuvos ir Prancūzijos įmonė uždaroji akcinė 

bendrovė „Sofralita“ 
Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, 

gamyba 72 

Uždaroji akcinė bendrovė „SKP stiklas“ Plokščiojo stiklo gamyba 71 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno tekstilė“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 66 

Uždaroji akcinė bendrovė „Didmena“ Kitas spausdinimas 59 

Uždaroji akcinė bendrovė „Granitas“ Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; 
molio ir kaolino kasyba 59 

Uždaroji akcinė bendrovė „Fiesta“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 58 

Uždaroji akcinė bendrovė „Nepriklausomos energijos 
paslaugos“ Metalų apdorojimas ir dengimas 54 

Uždaroji akcinė bendrovė „Listada“ Pastatų remontas, restauravimas ir  
rekonstravimas 54 

Uždaroji akcinė bendrovė „Statika“ Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba 53 
Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė „Braca-

Sport“ Kitų plastikinių gaminių gamyba 52 

Uždaroji akcinė bendrovė „Elpreka“ Elektros sistemų įrengimas 50 
Uždaroji akcinė bendrovė „MLI“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 50 

Uždaroji akcinė bendrovė „Spaudos praktika“ Kitas spausdinimas 50 
Petrašiūnų pramonės rajonas 

Akcinė bendrovė „YIT Kausta“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 455 

Uždaroji akcinė bendrovė „Mechel Nemunas“ Šaltasis vielos tempimas 307 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ Kelių ir automagistralių tiesimas 304 

Uždaroji akcinė bendrovė „Betonika“ Betono gaminių, skirtų statybinėms 
reikmėms, gamyba 226 

Uždaroji akcinė bendrovė „Nilma“ Medienos pjaustymas ir obliavimas 219 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno popierius“ Popieriaus ir kartono gamyba 88 

Uždaroji akcinė bendrovė „Lantana“ Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos 
įrengimas 73 

Uždaroji akcinė bendrovė „Peikko Lietuva“ Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba 71 
Uždaroji akcinė bendrovė „Novameta“ Kitų baldų gamyba 63 

Uždaroji akcinė bendrovė „Švykai“ Dažymas ir stiklinimas 61 
Žaliakalnio pramonės zona 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas 545 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno staklės“ Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo 
gaminių gamyba 185 

Uždaroji akcinė bendrovė „Volungė“ Grindų ir sienų dengimas 171 
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Įmonė Veiklos sritis Darbuotojų 
skaičius 

A. Kudrešovo firma Apatinių drabužių siuvimas 127 
Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „HI-

STEEL“ 
Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir 

profiliavimas; miltelių metalurgija 122 

Uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“ Elektros sistemų įrengimas 75 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kaduva“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 66 

Uždaroji akcinė bendrovė „Fashon Production Kaunas“ Apatinių drabužių siuvimas 58 
Šančių pramonės zona 

„KAEFER Termoizola“, UAB Kitos įrangos įrengimas 327 
Akcinė bendrovė „Kauno baldai“ Kitų baldų gamyba 289 

UAB „Sistem“ Mėsos perdirbimas ir konservavimas 123 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno gatvių apšvietimas“ Elektros sistemų įrengimas 69 

Uždaroji akcinė bendrovė „Italiana LT“ Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba 56 
Uždaroji akcinė bendrovė „Akmi“ Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas 54 

Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė 
„Erliteksa“ 

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių 
gamyba 52 

Uždaroji akcinė bendrovė „Baldutura“ Kitų baldų gamyba 51 
Aleksoto pramonės rajonas 

Uždaroji akcinė bendrovė „Samsonas“ Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 661 
Akcinė bendrovė „Kauno grūdai“ Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba 466 

Akcinė bendrovė „Freda“ Kitų baldų gamyba 462 
Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ Prekinio betono mišinio gamyba 217 

Uždaroji akcinė bendrovė „Helisota“ Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė 
priežiūra 178 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno stiklas“ Tuščiavidurio stiklo gamyba 171 

Uždaroji akcinė bendrovė „Avona“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 152 

Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 148 
Akcinė bendrovė „Sanitas“ Farmacinių preparatų gamyba 132 

Uždaroji akcinė bendrovė „Jurby Water Tech“ Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios 
paskirties mašinų ir įrangos gamyba 115 

Uždaroji akcinė bendrovė „Dana ir Ko“ 
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių 

megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei 
dirbinių gamyba 

111 

Uždaroji akcinė bendrovė „Impex House“ Kitų baldų gamyba 102 
Uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba 97 

Uždaroji akcinė bendrovė „Liūtukas“ ir Ko Paruoštų rupinių ir valgių gamyba 91 

Uždaroji akcinė bendrovė „Veda“ Vandentiekio, šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų įrengimas 89 

Uždaroji akcinė bendrovė „Arx Baltica“ Kitas spausdinimas 84 
Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Furniture 

Components“ Kitų baldų gamyba 82 

Uždaroji akcinė bendrovė „Margiris“ Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto 
produktų gamyba 75 

Uždaroji akcinė bendrovė „Judex“ Paruoštų rupinių ir valgių gamyba 75 

Uždaroji akcinė bendrovė „Carlsen Baltic“ Variklinių transporto priemonių kėbulų 
gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba 64 

Uždaroji akcinė bendrovė „Eltecha“ Elektros sistemų įrengimas 62 
Uždaroji akcinė bendrovė „Idėjų parkas“ Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) 62 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA 

55 
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157 Vilnius, įmonės kodas 300539253, el. paštas info@lyderio.lt 

Įmonė Veiklos sritis Darbuotojų 
skaičius 

baldų gamyba 

Uždaroji akcinė bendrovė „Tondas“ Grindų ir sienų dengimas 59 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kukras“ Medienos pjaustymas ir obliavimas 57 

Uždaroji akcinė bendrovė „Cosmica“ Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir 
talpyklų gamyba 56 

Uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ Kauno filialas Kelių ir automagistralių tiesimas 54 
Uždaroji akcinė bendrovė „Suslavičius-Felix“ Užgardų ir pagardų gamyba 50 

Uždaroji akcinė bendrovė „Magnuva“ Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 50 
Vilijampolės pramonės rajonas 

Akcinė bendrovė „Axis Industrines“ Centrinio šildymo radiatorių ir katilų 
gamyba 566 

Akcinė bendrovė „Kauno energija“ Garo tiekimas ir oro kondicionavimas 551 
Akcinė bendrovė „Audimas“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 508 

Uždaroji akcinė bendrovė „Omniteksas“ Apatinių drabužių siuvimas 240 
Uždaroji akcinė bendrovė „LTP“ Apatinių drabužių siuvimas 227 

Uždaroji akcinė bendrovė „Fazer kepyklos“ Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 184 

Uždaroji akcinė bendrovė „Textix“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 172 
Uždaroji akcinė bendrovė „Angliškas stilius“ Apatinių drabužių siuvimas 168 

Uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 166 

Akcinė bendrovė „Lituanika“ Avalynės gamyba 156 
Uždaroji akcinė bendrovė „Carlo Gavazzi Industri 

Kaunas“ Instaliacijos įtaisų gamyba 151 

Uždaroji akcinė bendrovė „Tebesa“ Apatinių drabužių siuvimas 136 
Uždaroji akcinė bendrovė „Magistralė“ Komunalinių nuotekų statinių statyba 126 

Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Technologies“ Vandentiekio, šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų įrengimas 121 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ Komunalinių elektros ir telekomunikacijos 
statinių statyba 114 

Uždaroji akcinė bendrovė „Airiteksas“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 111 

Uždaroji akcinė bendrovė „Baltec CNC Technologies“ Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo 
gaminių gamyba 109 

Uždaroji akcinė bendrovė „Pirmas žingsnis“ Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba 99 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ylaragis“ Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 97 

Uždaroji akcinė bendrovė „T1 Gija“ Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių 
gamyba 94 

Akcinė bendrovė „Pakaita“ Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų 
gamyba 91 

Uždaroji akcinė bendrovė „Atropa“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 90 

Uždaroji akcinė bendrovė „Santechniniai darbai“ Vandentiekio, šildymo ir oro 
kondicionavimo sistemų įrengimas 90 

Uždaroji akcinė bendrovė „Tututis“ Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba 85 
Akcinė bendrovė „Detonas“ Statinių nugriovimas 82 

Uždaroji akcinė bendrovė „Notron“ Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba 79 

Uždaroji akcinė bendrovė „Granex“ Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir 
konservavimas 74 

Akcinė bendrovė „Atrama“ Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir 73 
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Įmonė Veiklos sritis Darbuotojų 
skaičius 

talpyklų gamyba 

Uždaroji akcinė bendrovė „Rekonsta“ Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 
statyba 71 

Uždaroji akcinė bendrovė „Alkana“ Duonos gamyba; šviežių konditerijos 
kepinių ir pyragaičių gamyba 68 

Uždaroji akcinė bendrovė „Skinija“ 
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių 

megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei 
dirbinių gamyba 

67 

Uždaroji akcinė bendrovė „Jurguva“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 62 
Uždaroji akcinė bendrovė „Tributum“ Tekstilės apdaila 61 
Uždaroji akcinė bendrovė „Augimada“ Apatinių drabužių siuvimas 60 

Uždaroji akcinė bendrovė „Viktorija ir partneriai“ 
Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai 
išsilaikančių konditerijos kepinių ir 

pyragaičių gamyba 
60 

Uždaroji akcinė bendrovė „Comfysocks Baltic“ 
Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių 

megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei 
dirbinių gamyba 

58 

Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“ Elektros sistemų įrengimas 58 

Uždaroji akcinė bendrovė „Barker Textiles“ Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, 
gamyba 55 

Uždaroji akcinė bendrovė „Fischer International“ Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, 
gamyba 50 

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų vizija“ Pastatų remontas, restauravimas ir  
rekonstravimas 50 

Sargėnų pramonės zona 
Uždaroji akcinė bendrovė „Ryterna“ Metalinių durų ir langų gamyba 368 

Uždaroji akcinė bendrovė „Švaistūnas“ Mėsos ir paukštienos produktų gamyba 136 
Centro pramonės zona 

Akcinė bendrovė „Stumbras“ Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir 
maišymas 219 

Akcinė bendrovė „Volfas Engelsan“ Alaus gamyba 218 

Uždaroji akcinė bendrovė „Restauracija“ Pastatų remontas, restauravimas ir  
rekonstravimas 102 

Akcinė bendrovė „Kauno alus“ Alaus gamyba 92 
Uždaroji akcinė bendrovė „NT Service“ Elektros sistemų įrengimas 91 

Akcinė bendrovė „Aušra“ Kitas spausdinimas 53 
Uždaroji akcinė bendrovė „Jakona“ Kitų viršutinių drabužių siuvimas 50 

Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 

2.6. Pramonės SSGG 

STIPRYBĖS 

 Didelę pridėtinę vertę kuriančios įmonės. 

 Pramonės įstaigų didžiausia koncentracija vienoje miesto dalyje. 

 Vis atsinaujinančios pramonės rajonuose esančios įmonės. 
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SILPNYBĖS 

 Apleistos teritorijos. 

 Nevisiškai išnaudojamas teritorijų potencialas. 

 Didelė oro tarša. 

 Daug susidėvėjusių pastatų ir inžinerinių tinklų. 

 Kai kuriose pramonės zonose nėra inžinerinės infrastruktūros. 

 
 

GALIMYBĖS 
 Skatinti netaršios, aplinkai draugiškos gamybos plėtrą. 

 Skatinti pramonės įmonių, esančių netinkamose vietose, perkėlimą į kitas pramonės zonas bei 
vykdyti tokių teritorijų konversijos projektus. 
 

 Vykdyti pramonės teritorijų funkcinę specializaciją bei nenaudojamų apleistų pramonės zonų 
konversiją į komercinės, gyvenamosios ar visuomeninės paskirties. 

 
 Didinti inovacijų ir pažangių technologijų diegimą pramonėje, kurti aukštos pridėtinės vertės 

produktus. 
 
 Didinti pramonės teritorijų investicinį patrauklumą, gerinant infrastruktūrą. 
 
 

GRĖSMĖS 
 Mažėjantis kai kurių pramonės teritorijų patrauklumas. 

 Didėjantis apleistų pastatų skaičius. 

 Dėl apleistų teritorijų ir pastatų mažėjantis bendras miesto patrauklumas. 
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3. KOMERCINĖS IR SMULKAUS VERSLO ĮMONĖS 

3.1. Įvadas 

Analizės tikslai. Komercinių  ir smulkaus verslo įmonių sektoriaus būklės analizė yra rengiamo Kauno 
miesto bendrojo plano tikrosios būklės etapo sudedamoji dalis. Analizės pagrindinis tikslas – įvertinti 
komercinių ir smulkaus verslo įmonių (mažmeninės, didmeninės prekybos, paslaugų įstaigų) sklaidą Kauno 
miesto atskirose dalyse. Analizei atlikti yra surinkti reikalingi duomenys apie esančias komercines ir smulkaus 
verslo įmones pagal 32 miesto dalis. Pagrindiniai analizės etapai: 

 Nagrinėjamo objekto išskyrimas pagal įmonių klasifikaciją. 
 Analizės pagal 32 Kauno miesto dalis atlikimas. 
 Komercinių ir smulkaus verslo įmonių sklaidos Kauno mieste nustatymas. 

Komercinių ir smulkaus verslo įmonių reikšmė Kauno miestui. Komercinės ir smulkaus verslo 
įmonės formuoja miesto aktyviąsias zonas, komercinių įstaigų koncentracija sukuria lokalius, taip pat miesto 
visuomeninius aptarnavimo centrus, kurie pritraukia didelius paslaugų ir prekių vartotojų srautus. Tai vienos 
intensyviausiai lankomų miesto vietų, kurios turi didelę įtaką ir greta miesto esantiems rajonams. 

Komercinės ir smulkaus verslo įmonės ne tik kuria darbo vietas, bet ir suteikia miesto bei užmiesčio 
gyventojams kasdieninį aptarnavimą. Minėtos įstaigos turi didelę įtaką gyventojų gyvenimo sąlygoms. 
Specializuotos komercinės organizacijos, tokios kaip bankai, viešbučiai, SPA centrai, pramogų arenos, yra 
svarbūs miestą formuojantys elementai, svarbūs vizualiniai miesto akcentai.  

Komercinių ir smulkaus verslo įstaigų klasifikacija. UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazės 
duomenimis, 2011 metų liepą Kauno mieste buvo per 11,7 tūkst. veikiančių ūkio subjektų, iš kurių 9,7 tūkst. 
buvo prekybos ir paslaugų įmonės. Komercinės ir smulkaus verslo įstaigos apima labai platų veiklos rūšių 
spektrą. Veikloms klasifikuoti naudojami įvairūs ekonominių veiklos rūšių klasifikatoriai, tačiau šiuo atveju 
nagrinėjamas įstaigas pagal aptarnavimo pobūdį tikslinga būtų suskirstyti į tris pagrindines rūšis: mažmeninė 
prekyba, didmeninė prekyba, paslaugas teikiančios įmonės. 

3.2. Prekybos įmonės 

3.2.1. Ekonominiai rodikliai 

 
Prekybos įmonės sudaro apie 29 proc. visų Kaune įsikūrusių verslo įmonių, o jų pardavimų apimtys 

bendroje Kauno miesto įmonių apyvartoje siekia apie 52 proc.. Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių 
apyvarta Kaune, kaip ir visoje šalyje, sparčiausiai augo 2007–2008 metais. Tuo metu Kauno miesto 
mažmeninės prekybos įmonių apyvartos didėjimo tempai buvo artimi augimo tempams šalyje ir sudarė 14,35 
proc. 2009 metais, prasidėjus pasaulio ekonominei krizei, mažmeninės prekybos ir maitinimo apyvarta smuko 
apie 19,25 proc. iki 727,4 mln. Lt. Kauno miesto įmonių mažmeninės prekybos apyvarta, 2009 m. 
duomenimis, sudarė apie 13 proc. visos mažmeninės prekybos apyvartos Lietuvoje. 

3.2.2. Mažmeninė prekyba 

Mažmeninės prekybos objektai apima maisto, pramoninių prekių, specializuotas parduotuves, mobilius 
prekybos taškus, prekyvietes bei turgavietės. Tai kasdieninio, epizodinio ir periodinio lankomumo objektai, 
atliekantys aptarnavimo funkcijas. Mažmeninės prekybos įstaigos yra labai įvairaus dydžio: nuo prekybos 
centro ar didelės turgavietės iki mažos specializuotos parduotuvėlės ar prekybos kiosko. Mažmeninės 
prekybos, kaip ir kitų komercinių įstaigų, tinklo plėtra yra labai dinamiška, lanksčiai prisitaikanti prie rinkos 
sąlygų. Mažmeninės prekybos objektų koncentracija suformuoja lokalius prekybos centrus, pritraukiančius 
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ypač gausų lankytojų skaičių. Formuojantis tokiems centrams ypač svarbu užtikrinti palankias susisiekimo 
sąlygas tiek individualiu, tiek viešuoju  transportu. 

Parduotuvių skaičius Kauno mieste augo iki 2008 metų, kuomet jų skaičius Kauno mieste buvo pasiekęs 
2140, tačiau 2009 metais, prasidėjus ekonominei krizei, nemažai parduotuvių nutraukė savo veiką, o 
parduotuvių skaičius sumažėjo iki 1926. Tačiau stebint paskutinius skelbiamus 2009–2010 metų duomenis, 
Kauno mieste šis rodiklis pakilo 0,99 proc., šio miesto rodikliai buvo geriausi, lyginant su kitais keturiais 
didžiausiais šalies miestais bei bendru Lietuvos rodikliu (žr. 26 lentelę). 

Lentelė 26. Mažmeninės prekybos parduotuvių skaičiaus kaita 2006–2009 metais 

 Vietovė 2007 2008 2009 2010 
Lietuvos Respublika 16.690 16.848 15.026 14.984 
Kauno m. sav. 2.117 2.140 1.926 1.945 
Klaipėdos m. sav. 1.059 1.079 988 992 
Panevėžio m. sav. 650 669 648 633 
Šiaulių m. sav. 1011 1027 869 847 
Vilniaus m. sav. 2.615 2.734 2.692 2.718 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

Kintant parduotuvių skaičiui, keičiasi ir bendrasis prekybos plotas. 2007 metais Kauno mieste bendras 
parduotuvių plotas buvo 390,5 tūkst. kv. m, o 2010 metais šis rodiklis nukrito iki 360,5 tūkst. kv. m. Tačiau 
stebint 2009–2010 metų duomenis, Kaune pakilus parduotuvių skaičiui prekybos plotas padidėjo 1,55 proc., 
tai buvo geresnis nei visos šalies rodiklis, kurio kilimas lygus 0,95 proc. (žr. 27 lentelę). 

Lentelė 27. Bendra parduotuvių ploto kaita 2006–2009 metais (tūkst. m²) 

 Vietovė 2007 2008 2009 2010 
Lietuvos Respublika 2.647,5 2.868,4 2.518,2 2542 
Kauno m. sav. 390,5 408,4 355 360,5 
Klaipėdos m. sav. 169,9 183,2 175,7 176,2 
Panevėžio m. sav. 104,2 106,8 103,3 102,2 
Šiaulių m. sav. 151,1 159,4 140,3 138,7 
Vilniaus m. sav. 945,3 1.099,9 930,1 949,6 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

3.2.2.1 Mažmeninės prekybos įmonių pasiskirstymas miesto dalyse 

 
Pagal prekybos plotą didžiausia prekybos įmonių koncentracija yra Naujasodyje (apie 150.000 kv. m 

prekybos ploto). Didžiausius plotus užima trys pagrindiniai prekybos centrai: 

 Prekybos miestelis „Urmas“. Tai prekybos kompleksas, užimantis virš 70.000 kv. m, kuriame 
vidutiniškai per dieną apsilanko apie 25 tūkst. žmonių. Šis kompleksas universalus tuo, kad čia 
yra ne tik parduotuvių, bet ir kavinių. Tai leidžia šiame miestelyje užsiimti prekyba ne tik 
smulkiesiems verslininkams, bet ir gana stambiems, tokiems kaip UAB „Sanitex“. 

 Prekybos centras „Banginis“. Tai prekybos centras, užimantis apie 46.000 kv. m. Daugiausia 
ploto jame užima prekybos centras „Senukai“ (apie 32.500 kv. m) ir maisto prekių parduotuvė 
„Prisma“ (apie 11.000 kv. m), o kitą plotą pasidalinusios įvairios specializuotos ir 
nespecializuotos parduotuvės bei kavinės.  

 Prekybos centras „Senukai“. Tai apie 16.000 kv. m užimantis prekybos centras, kuriame 
prekiaujama įvairiomis namų ūkio bei statybų prekėmis. 
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Naujasodyje gyvena labai mažai gyventojų, nes tai yra pramonės-komercinis rajonas. Šioje miesto dalyje 
be didelių prekybos centrų, bei mažesnių specializuotų parduotuvių taip pat yra didžiausia automobilių  
turgavietė Lietuvoje.  

Didelis prekybos įstaigų plotas yra ir Naujamiestyje (apie 100.000 kv. m). Didžiausia prekybos vieta šioje 
dalyje yra Kauno „Akropolis“, užimantis apie 80.000 kv. m plotą, iš jų apie 60.000 kv. m yra prekybos plotas. 
Šiame centre įsikūrusios prekybos įmonės, maitinimo įstaigos bei pramogų įstaigos (kinas, ledo arena, 
boulingas ir kt.). Šiuo metu minėtoje miesto dalyje yra įgyvendinamas centro „Merkurijus“ statybos projektas. 
Planuojama, kad centras bus atidarytas 2012 metais, jo plotas sieks 28.000 kv. m, iš kurių dalis bus skirta 
komercinei veiklai.  

Daug lankytojų pritraukia ir Kauno senamiestis, kuris kartus su Naujamiesčiu yra vadinamas miesto 
centru. Senamiestyje veikia apie 60 mažmeninės prekybos įmonių, kuriose dirba virš 500 darbuotojų. Ši 
istorinė miesto dalis pasižymi specializuotomis prekybos įstaigomis, skirtomis aptarnauti miesto svečius. 
Senamiestyje didžiausia prekybos įstaiga – prekybos centras „Iki“.  

Miesto centras pritraukia gausų miesto gyventojų, miesto svečių srautą, čia esančiose įmonėse ir įstaigose 
dirba didelis darbuotojų skaičius, ir tai skatina prekybos veiklos plėtrą šiose miesto dalyje. Tačiau kartu tai 
lemia ir eismo, automobilių statymo problemas.  

Dainavos dalyje didelę dalį prekybos įmonių sudaro maisto ir gėrimų parduotuvės. Šioje miesto dalyje 
yra 9 didžiųjų prekybos tinklų („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) parduotuvės. Taip pat yra dar 178 
mažmeninės prekybos įmonės, iš kurių 53 užsiima maisto ar gėrimų prekyba. Iš viso prekybos sektoriuje 
Dainavoje dirba apie 1200 darbuotojų. Didelį parduotuvių poreikį bei paklausą Dainavoje lemia tai, kad tai 
yra daugiausiai gyventojų turinti Kauno miesto dalis.  

Didelį prekybos plotą turi ir Sargėnai, priklausantys Šilainių seniūnijai. Šioje miesto dalyje yra įsikūręs 
vienas didžiausių prekybos centrų – PLC „Mega“. Tai 72.000 kv. m plotą užimantis prekybos centras, 
kuriame didžiausią plotą užima statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių parduotuvė „Senukai“. Be šios 
parduotuvės yra dar 122 įmonės, kurios užsiima prekyba ir paslaugų teikimu. Tai viena patraukliausių 
prekybos vietų, nes yra palankioje vietoje, kur susikerta dvi magistralės: Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir „Via 
Baltica“. Šis prekybos centras per 1,5 valandos pasiekiamas 2,2 mln. šalies gyventojų. 

Šilainių seniūnijoje esančiose Milikonių, Smėlių, Linkuvos, Sargėnų ir Romainių dalyse be minėto PLC 
„Mega“ veikia dar 142 mažmeninės prekybos įmonės, kuriose dirba apie 800 darbuotojų. Čia veikia net 12 
didžiųjų maisto prekių tinklų („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) parduotuvių. Jų paklausą šioje seniūnijoje, 
kaip ir Dainavos atveju, lemia didelis gyventojų skaičius. Šilainiai yra antra pagal gyventojų skaičių Kauno 
seniūnija, kurioje gyvena virš 50 tūkst. gyventojų.  

Gričiupio seniūnijoje, kurioje gyvena apie 27 tūkst. žmonių, didžiausia prekybos vieta yra prekybos 
centras „Molas“, užimantis apie 22.000 kv. m. Be jo seniūnijoje veikia dar apie 100 mažmeninės prekybos 
įmonių, kuriose dirba per 500 darbuotojų.  

Mažiausiai mažmeninės prekybos įmonių yra Kauno pietinėje ir vakarinėje dalyse: Panemunės, Šančių, 
Aleksoto ir Vilijampolės seniūnijose. Bendrai visose miesto seniūnijose veikia virš 280 įmonių, kuriose dirba 
apie 1900 darbuotojų. Ne maisto prekių prekyba čia užsiima 195 įmonės. Kadangi tai yra gyvenamieji rajonai, 
juose veikia 14 didžiųjų prekybos tinklų („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) parduotuvių.  

Lentelė 28. Mažmeninės prekybos įmonių skaičius atskirose Kauno miesto dalyse 

Eil. Nr. Miesto dalies pavadinimas 
Maisto prekių 
parduotuvių 

skaičius 

Pramoninių ir kitų 
prekių 

parduotuvių 
skaičius 

Viso parduotuvių 
skaičius 

 

Turgaviečių ir 
prekyviečių 

skaičius 

1 Senamiestis 12 45 57 0 
2 Naujamiestis 8 93 101 1 
3 Žemieji Šančiai 8 32 40 1 
4 Aukštieji Šančiai 4 19 23 0 
5 Žaliakalnis 18 80 98 2 
6 Kalniečiai 11 32 43 0 
7 Eiguliai 45 102 147 4 
8 Dainava 52 128 180 2 
9 Gričiupis 24 72 96 0 
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Eil. Nr. Miesto dalies pavadinimas 
Maisto prekių 
parduotuvių 

skaičius 

Pramoninių ir kitų 
prekių 

parduotuvių 
skaičius 

Viso parduotuvių 
skaičius 

 

Turgaviečių ir 
prekyviečių 

skaičius 

10 Naujasodis 8 54 62 2 
11 Palemonas 14 10 24 0 
12 Amaliai 2 3 5 0 
13 Petrašiūnai 11 17 28 1 
14 Vičiūnai 1 1 2 0 
15 Panemunė 8 11 19 1 
16 Rokai 5 3 8 0 
17 Vaišvydava 2 5 7 0 
18 Birutė 7 18 25 0 
19 Freda 4 14 18 0 
20 Aleksotas 9 14 23 4 
21 Kazliškės 5 16 21 0 
22 Marvelė 0 2 2 0 
23 Lampėdžiai 7 6 13 0 
24 Veršvai 6 17 23 0 
25 Vilijampolė 13 27 40 1 
26 Panerys 6 20 26 0 
27 Smėliai 25 46 71 1 
28 Milikoniai 16 24 40 1 
29 Linkuva 0 6 6 0 
30 Romainiai 2 3 5 0 
31 Sargėnai 9 11 20 0 
32 Kleboniškis 3 6 9 0 

Iš viso: 345 937 1282 21 

Lentelė 29. Mažmeninės prekybos įmonių pasiskirstymas 

Eil. Nr. Seniūnijos, miesto dalys Plotas, kv. km 
Mažmeninės 

prekybos įmonių 
skaičius 

Įmonių skaičius 1000 
gyventojų 

1 Centro seniūnija 4,58 158 10,94 
1.1 Senamiestis 1,44 57 13,18 
1.2 Naujamiestis 3,14 101 9,98 
2 Žaliakalnio seniūnija 7,35 141 5,77 

2.1 Žaliakalnis 4,78 98 5,74 
2.2 Kalniečiai 2,57 43 5,84 
3 Šančių seniūnija 7,41 63 2,89 

3.1 Žemieji Šančiai 4,32 40 3,84 
3.2 Aukštieji Šančiai 3,09 23 2,02 
4 Dainavos seniūnija 5,27 180 3,01 
5 Gričiupio seniūnija 3,81 96 3,54 
6 Petrašiūnų seniūnija 28,45 119 9,07 

6.1 Naujasodis 9,02 62 436,62 
6.2 Palemonas 7,73 24 5,27 
6.3 Amaliai 2,55 5 3,75 
6.4 Petrašiūnai 9,15 28 3,95 
7 Panemunės seniūnija 24,77 36 2,61 

7.1 Vičiūnai 4,66 2 3,83 
7.2 Panemunė 2,8 19 2,77 
7.3 Rokai 8,74 8 2,08 
7.4 Vaišvydava 8,57 7 2,75 
8 Aleksoto seniūnija 24,27 89 4,45 
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Eil. Nr. Seniūnijos, miesto dalys Plotas, kv. km 
Mažmeninės 

prekybos įmonių 
skaičius 

Įmonių skaičius 1000 
gyventojų 

8.1 Birutė 5,28 25 4,21 
8.2 Freda 4,16 18 6,30 
8.3 Aleksotas 4,38 23 4,58 
8.4 Kazliškiai 8,18 21 3,83 
8.5 Marvelė 2,27 2 2,84 
9 Eigulių seniūnija 13,36 156 3,43 

9.1 Eiguliai 5,34 147 3,28 
9.2 Kleboniškis 8,02 9 12,23 
10 Vilijampolės seniūnija 14,36 102 3,86 

10.1 Lampėdžiai 6,11 13 8,84 
10.2 Veršvai 3,73 23 3,85 
10.3 Vilijampolė 2,55 40 3,98 
10.4 Panerys 1,97 26 2,93 
11 Šilainių seniūnija 23,36 142 2,81 

11.1 Smėliai 4,05 71 3,15 
11.2 Milikoniai 1,75 40 2,01 
11.3 Linkuva 7,2 6 4,80 
11.4 Romainiai 5,73 5 2,13 
11.5 Sargėnai 4,63 20 4,50 

Iš viso Kauno miestas 156,99 1282 4,05 

Lentelė 30.  Kauno miesto turgavietės bei prekyvietės 

Eil. Nr. Pavadinimas Prekybos rūšis 

1 VĮ „Aleksoto turgavietė“ Pramoninės prekės, vaisiai, daržovės, žemės ūkio produktai ir mašinų 
dalys 

2 UAB „Dainavos turgavietė“ Pramoninės prekės, maisto produktai 
3 UAB „Žaliakalnio turgavietė“ Žemės ūkio produktai, pramoninės prekės 

4 UAB „Vilijampolės turgavietė“ Fasuoti maisto produktai, daržovės, pramoninės prekės, žemės ūkio 
produktai 

5 UAB „Stoties turgus“ Pramoninės prekės, gėlės, daigai, žemės ūkio produktai, fasuoti maisto 
produktai, tabako gaminiai 

6 UAB „Inbald“ Pramoninės prekės, maisto prekės 

7 J. Z. Novodzelskio firma 
„Junona“ Gėlės, fasuoti maisto produktai, fasuoti pieno produktai, stiklo tara 

8 UAB „Augrita“ Autodetalės iš automobilių 
9 J. Drukteinienės f. „Marmantas“ Maisto produktai, pramoninės prekės, gėlės 

10 UAB „Paulenė“ Maisto produktai, gėlės, vainikai, cheminės prekės 

11 UAB „Vekšis“ Žalia mėsa, rūkyti mėsos gaminiai, pienas, mėsos kulinarija, daržovės, 
bakalėja, duona, gėlės 

12 AB „Ūpeks“ Žemės ūkio produktai, fasuoti maisto produktai, pramoninės prekės, 
gėlės, žuvies produktai, mėsa, pieno produktai 

13 UAB „Dalminta“ Fasuoti maisto produktai, vaisiai, daržovės, gėlės, pramoninės prekės 
14 UAB „Švaistūnas“ Žalia mėsa, mėsos gaminiai 
15 UAB „Mažasis grūdelis“ Autodetalės iš automobilių 
16 UAB „Servitutas“ Autodetalės iš automobilių 
17 UAB „Čiaupas“ Pramoninės prekės, fasuoti maisto produktai, žemės ūkio produktai 
18 UAB „Panemunės pušaitė“ Vaisiai, daržovės 
19 UAB „Atbara“ Autodetalės iš automobilių 
20 UAB „Alaima“ Fasuoti maisto produktai, vaisiai, daržovės 
21 UAB „Varanas“ Prekyba automobiliais 
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3.2.2.2 Mažmeninės prekybos pokyčių tendencijos ir jų vertinimas 

Lyginant mažmeninės prekybos ir restoranų bei maitinimo įstaigų veiklos atskirais metais rodiklius, 
matyti panašios tendencijas kaip ir kitose ūkinės veiklos srityse: statyboje, gamyboje, logistikoje ir kt. Kuomet 
iki 2008 metų kilo bendras vartojimas, didėjo ir parduotuvių skaičius, ir jų prekybos plotas. Lyginant su 2007-
aisiais, 2008 metais mažmeninės prekybos įstaigų skaičius išaugo 1,09 proc., o prekybos plotas padidėjo 4,58 
proc. Restoranų ir maitinimo įstaigų skaičius per minėtą laikotarpį didėjo apie 8,09 proc., o jų apyvarta išaugo 
18,30 proc. 2008 metų gale prasidėjus ekonominei krizei, mažmeninės prekybos bei maitinimo įstaigų veiklos 
apimtys sumažėjo, o 2009-ųjų metų rodikliai buvo žemesni nei 2007 metais. Prasidėjus krizei prekybos 
apyvarta krito 19,44 proc., parduotuvių skaičius sumažėjo10,14 proc., o prekybos plotas – 13,08 proc. 
Restoranų ir kitų maitinimo įstaigų skaičius sumažėjo 5,89 proc., apyvarta – 15,58 proc. 

Lentelė 31. Pagrindinių prekybos rodiklių dinamika 

Eil. Nr. Rodikliai 2007 2008 2009 2010* 

1 Prekybos mažmeninė prekių apyvarta, mln. Lt 3.142,5 3.593,4 2.894,8 n. d. 

2 Restoranų ir kitų maitinimo įstaigų mažmeninė 
prekių apyvarta, mln. Lt 156,3 184,9 156,1 n. d. 

3 Parduotuvių skaičius (metų pabaigoje) 2.117 2.140 1.926 n. d. 

4 Parduotuvių prekybos plotas, tūkst. m2 390,5 408,4 355,0 n. d. 

5 1000 gyventojų tenka prekybos ploto, m2 1.094 1.154 1.013 n. d. 

6 Restoranų ir kitų maitinimo įmonių skaičius (metų 
pabaigoje) 408 441 415 n. d. 

* – bus papildyta BP rengimo eigoje Statistikos departamentui paskelbus 2010 m. statistinius duomenis. 

Lentelė 32. Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais skaičius 

Licencijų rūšis 1999 m. išduotos licencijos 
(vnt.) 

2011 m. išduotos licencijos 
(vnt.) 

Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais 1.555 2002 

Mažmeninė prekyba tabako gaminiais 1.152 1733 

3.2.3. Didmeninė prekyba 

Šiuo metu Kauno mieste didmeninės prekybos įmonių yra santykinai daug – 1.525. Didmeninės prekybos 
įmonėse Kaune dirba apie 19,56 tūkst. darbuotojų. Tačiau didžioji dalis tokių įmonių pagal finansinius 
rodiklius yra smulkios ir jų veiklos atskiri rezultatai nedaro pastebimos įtakos viso didmeninės prekybos 
sektoriaus mieste rezultatams.  

3.2.3.1 Pasiskirstymas miesto dalyse 

Didžiausias bendras skaičius didmeninės prekybos įmonių, o taip pat stambiausios didmeninės prekybos 
įmonės yra Naujasodžio dalyje. Šis pramonės rajonas yra patogus plėtoti didmeninę prekybą, nes jame yra 
gana palankios sandėliavimo sąlygos, patogus privažiavimas krovininėms transporto priemonėms. Taip pat 
didelis skaičius didmeninės prekybos įmonių yra Dainavoje, Eiguliuose, Žaliakalnyje ir Naujamiestyje (žr. 26 
lentelę).  

 
 
 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA 

64 
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157 Vilnius, įmonės kodas 300539253, el. paštas info@lyderio.lt 

Lentelė 33. Didmeninės prekybos objektų pasiskirstymas miesto dalyse 2011 m. 

Eil. Nr. Rajono pavadinimas Santykinė įmonių dalis nuo 
bendro skaičiaus, % 

Santykinė darbuotojų dalis nuo bendro 
skaičiaus, % 

1 Senamiestis 4,72 % 2,97 % 
2 Naujamiestis 8,39 % 5,41 % 
3 Žemieji Šančiai 3,15 % 2,18 % 
4 Aukštieji Šančiai 2,03 % 0,53 % 
5 Žaliakalnis 7,80 % 4,29 % 
6 Kalniečiai 3,93 % 3,58 % 
7 Eiguliai 9,11 % 4,96 % 
8 Dainava 9,51 % 5,97 % 
9 Gričiupis 4,13 % 1,33 % 
10 Naujasodis 12,52 % 34,15 % 
11 Palemonas 1,57 % 2,39 % 
12 Amaliai 0,59 % 1,05 % 
13 Petrašiūnai 3,08 % 3,23 % 
14 Vičiūnai 0,13 % 0,09 % 
15 Panemunė 0,85 % 0,44 % 
16 Rokai 0,66 % 0,25 % 
17 Vaišvydava 0,39 % 0,19 % 
18 Birutė 1,18 % 0,53 % 
19 Freda 3,54 % 2,74 % 
20 Aleksotas 0,66 % 0,24 % 
21 Kazliškės 3,41 % 3,53 % 
22 Marvelė 0,13 % 0,06 % 
23 Lampėdžiai 0,79 % 0,26 % 
24 Veršvai 3,41 % 9,09 % 
25 Vilijampolė 5,90 % 4,78 % 
26 Panerys 1,11 % 0,60 % 
27 Smėliai 3,08 % 2,68 % 
28 Milikoniai 2,10 % 0,46 % 
29 Linkuva 0,39 % 0,23 % 
30 Romainiai 0,46 % 0,07 % 
31 Sargėnai 1,05 % 1,71 % 
32 Kleboniškis 0,20 % 0,04 % 

Iš viso: 100,00 % 100,00 % 
Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 
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Pav. 16. Didmeninėje prekyboje dirbančių žmonių pasiskirstymas Kauno miesto dalyse 

 

Pav. 17. Didmeninės prekybos įmonių pasiskirstymas Kauno miesto dalyse 
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Lentelė 34. Didžiausios Kauno miesto didmeninės prekybos įmonės 

Eil. nr. Pavadinimas Veiklos sritis Darbuotojų sk. 

1 UAB „Senukų prekybos 
centras“ Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba 3.356 

2 UAB „Sanitex“ Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė 
prekyba 1.080 

3 AB „Lytagra“ Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba 427 
4 UAB „Limedika“ Farmacijos prekių didmeninė prekyba 221 

5 UAB „Daisena“ Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė 
prekyba 202 

6 UAB „Agrokoncernas“ Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba 196 
7 UAB „Imlitex“ Chemijos produktų didmeninė prekyba 178 

8 UAB „Vičiūnai“ ir Ko Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir 
moliuskus, didmeninė prekyba 165 

9 UAB „Heiga“ Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba 135 

10 UAB „Juta“ Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų didmeninė prekyba 132 

11 UAB „Lemota“ Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių 
didmeninė prekyba 130 

12 UAB „Osama“ Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė 
prekyba 127 

13 UAB „Tamro“ Farmacijos prekių didmeninė prekyba 112 
14 UAB „Sanistal“ Geležies dirbinių didmeninė prekyba 105 
15 UAB „Jarmala“ Gėrimų didmeninė prekyba 100 
16 AB „Premia KPC“ Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba 97 
17 UAB „EKO group“ Atliekų ir laužo didmeninė prekyba 96 

18 UAB „Eoltas“ Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų didmeninė prekyba 95 

19 UAB „Lirosta“ Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų didmeninė prekyba 92 

20 UAB „Arčia“ Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba 90 
21 UAB „Femina bona“ Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba 88 

22 UAB „Serfas“ Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių 
didmeninė prekyba 87 

23 UAB „Mikrovisatos 
servisas“ Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba 87 

24 UAB „Evelkas“ Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų didmeninė prekyba 86 

25 UAB „Festo“ Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 83 

26 UAB „Ulmas“ Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių 
didmeninė prekyba 83 

27 UAB „Galinta ir 
partneriai“ 

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir 
moliuskus, didmeninė prekyba 82 

28 UAB „Baltic Pack“ Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba 82 

29 UAB „Lemona“ Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių 
didmeninė prekyba 80 

30 UAB „Genys“ Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba 80 
Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 

3.2.3.2 Didmeninės prekybos pokyčių tendencijos ir jų vertinimas 

Didmeninė prekyba. Analizuojant 2006–2009 metų didmeninės prekybos rodiklius, matyti, kad, kaip ir 
mažmeninės prekybos srityje, 2006–2008 metais buvo didmeninės prekybos augimas, o prasidėjus 
ekonominei krizei – prekybos smukimas. Didmeninės prekybos apimtys per minėtą laikotarpį išaugo 37,14 
proc., o 2009 metais krito 23,77 proc. Nežiūrint to, lyginant su 2006 metais, 2009-aisiais išliko nedidelis – 
apie 4,5 proc. – prekybos apimčių augimas. 
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3.3. Paslaugų įmonės ir įstaigos 

3.3.1. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai 

2011 metais Kauno mieste registruotos paslaugų įmonės sudarė beveik pusę visų (49,32 proc.) visų 
mieste registruotų įmonių. Didžiausią įmonių grupę sudarė įmonės, veikiančios profesinėje ir mokslinėje 
srityje, nekilnojamo turto operacijų bei informacijos ir ryšių sferose. Jose dirbo didelė dalis darbuotojų. 
Mažiausiai įmonių veikė tose srityse, kurios yra griežtai prižiūrimos pagal teisės aktus, t. y. azartiniai 
žaidimai, televizija. 

Stebint 2009–2011 metų įmonių skaičiaus pokyčius, matyti, kad bendras registruotų įmonių skaičius 
Kauno mieste sumažėjo 2,15 proc., tačiau įmonių, teikiančių paslaugas, sumažėjo 16,72 proc. (nuo 7.080 iki 
5896), todėl smarkiai sumažėjo ir paslaugų įmonių darbuotojų skaičius – nuo 124.169 iki 88.807 arba 28,48 
proc. 

3.3.2. Paslaugų įmonių pasiskirstymas 

Lentelė 35. Paslaugų pardavimų pajamų pasiskirstymas 2009 metais pagal sektorius, proc. 

 Sektorius Apyvarta iš viso 

Procentinis pasiskirstymas 

Kauno 
gyventojams 

Lietuvos 
gyventojams 

Valstybės ir 
savivaldybės 
institucijoms 

Informacija ir ryšiai 416.066,2 Lt 28,1 62,0 9,8 
Informacinių paslaugų veikla 7.740,4 Lt 4,0 92,3 3,7 
Nekilnojamojo turto operacijos 505.531,8 Lt 14,3 84,6 1,2 
Teisinė ir apskaitos veikla 103.475,6 Lt 35,9 59,9 4,1 
Nuoma ir išperkamoji nuoma 19.907,4 Lt 5,6 90,3 4,1 
Įdarbinimo veikla 22.071,6 Lt 1,8 98,2 0,0 
Kelionių agentūrų, ekskursijų 
organizatorių, išankstinio užsakymo 
paslaugų ir susijusi veikla 

204.559,0 Lt 100,0 0,0 0,0 

Švietimas 146.284,5 Lt 99,9 0,1 0,0 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis 
darbas 679.198,7 Lt 100,0 0,0 0,0 

Azartinių žaidimų ir lažybų 
organizavimo veikla 184.516,6 Lt 100,0 0,0 0,0 

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio 
organizavimo veikla 18.024,7 Lt 100,0 0,0 0,0 

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio 
reikmenų taisymas 24.475,1 Lt 13,4 81,2 5,4 

Kitos paslaugos 4.815.132,5 Lt 57,6 36,0 6,4 

Lentelė 36. Paslaugų įmonių ir juose dirbančių darbuotojų skaičius Kauno mieste 2009 metais 

Sektorius Įmonių skaičius Darbuotojų skaičius 

Informacija ir ryšiai 373 3.672 
Informacinių paslaugų veikla 31 147 
Nekilnojamojo turto operacijos 620 4.339 
Teisinė ir apskaitos veikla 153 1.435 
Nuoma ir išperkamoji nuoma 119 436 
Įdarbinimo veikla 26 200 
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio 68 593 
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Sektorius Įmonių skaičius Darbuotojų skaičius 
užsakymo paslaugų ir susijusi veikla 

Švietimas 141 9.486 
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 361 16.720 
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla 4 622 
Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93 505 
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų 
taisymas 47 504 

Kitos paslaugos 5.044 85.510 
IŠ VISO 7.080 124.169 

Lentelė 37. Paslaugų įmonių sklaida Kauno mieste 

Eil. 
Nr. Miesto dalis Įmonių 

skaičius 
Santykinė dalis nuo 
bendro skaičiaus, % Darbuotojų skaičius 

1 Senamiestis 377 6,39 % 5.290 
2 Naujamiestis 927 15,72 % 21.060 
3 Žemieji Šančiai 134 2,27 % 1.753 
4 Aukštieji Šančiai 121 2,05 % 2.708 
5 Žaliakalnis 482 8,18 % 6.243 
6 Kalniečiai 211 3,58 % 9.445 
7 Eiguliai 603 10,23 % 7.144 
8 Dainava 699 11,86 % 8.770 
9 Gričiupis 389 6,60 % 3.997 
10 Naujasodis 276 4,68 % 2.561 
11 Palemonas 67 1,14 % 769 
12 Amaliai 26 0,44 % 293 
13 Petrašiūnai 129 2,19 % 1.137 
14 Vičiūnai 17 0,29 % 255 
15 Panemunė 66 1,12 % 726 
16 Rokai 35 0,59 % 439 
17 Vaišvydava 32 0,54 % 290 
18 Birutė 64 1,09 % 579 
19 Freda 89 1,51 % 524 
20 Aleksotas 71 1,20 % 1.287 
21 Kazliškės 100 1,70 % 635 
22 Marvelė 5 0,08 % 17 
23 Lampėdžiai 39 0,66 % 442 
24 Veršvai 101 1,71 % 3.744 
25 Vilijampolė 175 2,97 % 1.576 
26 Panerys 89 1,51 % 1.067 
27 Smėliai 264 4,48 % 2.906 
28 Milikoniai 182 3,09 % 2.118 
29 Linkuva 33 0,56 % 267 
30 Romainiai 29 0,49 % 208 
31 Sargėnai 50 0,85 % 445 
32 Kleboniškis 14 0,24 % 112 

Iš viso 5896 100,00 % 88.807 
Šaltinis: UAB „Creditreform Lietuva“ duomenų bazė. 

3.3.2.1 Kasdieninio ir periodinio lankomumo paslaugų įstaigos 

Asmeninių ir buitinių daiktų taisymo, jų nuomos paslaugas teikiančios įmonės, kirpyklos, skalbyklos, 
bankų ir pašto filialai, viešąjį maitinimą ir kitą kasdieninį aptarnavimą teikiančios įstaigos Kauno mieste yra 
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išsidėsčiusios sąlyginai tolygiai. Atskirose Kauno miesto seniūnijose vidutiniškai 1000-iui gyventojų tenka 
nuo 10 iki 16 paslaugas teikiančių įmonių. Didesniais rodikliais išsiskiria tik centro ir Petrašiūnų seniūnijos. 
Centro seniūnijoje 1000-iui gyventojų tenka 90 paslaugų įmonių, Petrašiūnų seniūnijoje šis rodiklis siekia 38. 
Paslaugas teikiančių įmonių skaičius miestų centruose dažniausiai būna didesnis, nes jie visada pritraukia 
didelius ne tik gyventojų, bet ir miesto svečių srautus. Dėl šios priežasties paslaugų paklausa ir vartojimas  
miesto centrinėje dalyje yra didesni.  

Lentelė 38. Viešojo maitinimo įstaigų skaičius pagal tipus 

Eil. Nr. Viešojo maitinimo įstaigos tipas Įmonių skaičius Aptarnaujamų vietų skaičius 
1 Restoranai 104 13.101 
2 Aludės, alaus restoranai 3 245 
3 Greitas maistas 55 3.144 
4 Kavinės, barai 260 14.231 
5 Picerijos 52 4.681 
6 Vyninės 7 455 

Iš viso 481 35.857 

3.4. Tikrosios būklės apibendrinimas 

Atliktos mažmeninės prekybos tinklo analizės rezultatai rodo, kad kasdieninio ir periodinio aptarnavimo 
prekybos įstaigos Kauno mieste yra išsidėsčiusios sąlyginai tolygiai. Miesto gyventojams atskirose miesto 
dalyse aptarnavimo lygis vienodas (prekybos įmonių rūšys, aptarnavimo kokybė, pasiekiamumas, prekių 
asortimentas ir kt.). Didžiausias mažmeninės prekybos įstaigų skaičius yra Naujamiesčio, Eigulių bei 
Dainavos miesto dalyse. Tai lemia didelis minėtose dalyse gyvenančių gyventojų skaičius. Marvelėje, 
Linkuvoje bei Vičiūnuose tokių prekybos įstaigų yra mažiausiai. 

Didmeninės prekybos įstaigų skaičiumi išsiskiria Naujasodžio rajonas. Ši miesto dalis yra pramonės-
komercinis rajonas, turintis geras sąlygas ne tik gamybai bet ir didmeninei prekybai plėtoti. 

Didžiausias skaičius paslaugas teikiančių įmonių yra centrinėje miesto dalyje – Naujamiestyje ir  
Senamiestyje, o taip pat Savanorių prospekte. Šiose vietose yra dideli lankytojų srautai. Istorinės miesto dalys 
– Senamiestis ir Naujamiestis – pritraukia ne tik miesto gyventojus, bet ir vietinius bei užsienio turistus, jame 
vis dar koncentruojasi didelė dalis visų darbo vietų. Todėl šioje miesto dalyje paslaugų vartojimas ir paklausa 
yra didesni nei kituose miesto rajonuose. Tačiau tokia paslaugų įmonių koncentracija lemia ir tam tikras 
problemas, susijusias su transporto srautais, automobilių statymu, o kartu ir neigiamu poveikiu gyvenamajai 
aplinkai.  
 

3.5. Komercinės ir smulkaus verslo aplinkos SSGG 

 

STIPRYBĖS 

 Geras didelių prekybos centrų išdėstymas. 

 Visuose gyvenamuosiuose rajonuose aptarnavimo lygis beveik vienodas. 

 Sąlyginai vienodas komercinių ir paslaugų įmonių išsidėstymas Kauno mieste. 

 
 

SILPNYBĖS 
 Keliose miesto vietose didesnė komercijos ir verslo įstaigų koncentracija. 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA 

70 
UAB „LYDERIO GRUPĖ“, Ukmergės g. 222., LT-07157 Vilnius, įmonės kodas 300539253, el. paštas info@lyderio.lt 

 Dėl kai kurių Kauno miesto dalių didesnės įstaigų koncentracijos didėjanti oro tarša. 

 
 

GALIMYBĖS 
 Didinti turgaviečių skaičių. 

 
 Skatinti mažmeninės prekybos įmones tose Kauno miesto dalyse, kur paslaugų ir prekių 

pasiekiamumas mažesnis. 
 
 

GRĖSMĖS 
 Didėjančios problemos dėl automobilių statymo ir eismo sudėtingumo tose Kauno miesto vietose, 

kur didesnė įstaigų koncentracija. 
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4. EKONOMINĖS APLINKOS IŠVADOS 
Išanalizavus Kauno miesto ekonominę aplinką, pastebima, kad esama svarbių Kauno ekonominės plėtros 

pranašumų. Pagrindiniai jų: 
 kvalifikuota darbo jėga bei stiprios tam tikrų ekonomikos šakų tradicijos; 
 palanki ekonominės infrastruktūros bazė; 
 palanki geografinė situacija bei gera susisiekimo sistema; 
 patraukli gyvenamoji aplinka; 
 išvystyta turizmo infrastruktūra; 
 vystoma pramonė, kurianti pridėtinę vertę; 
 pramonės koncentravimas vienoje miesto dalyje; 
 sąlyginai vienodas prekybos ir paslaugų įmonių pasiskirstymas visose Kauno miesto dalyse. 
 
Šie pranašumai turi būti efektyviai panaudoti bei plėtojami, nes tik taip galima užtikrinti miesto ūkio 

augimą. Kalbant apie perspektyvias Kauno miesto ūkio šakas, tikslinga investuoti į didelę pridedamąją vertę 
kuriančias sritis, pritaikyti modernias gamybos technologijas, pasitelkiant gerąją praktiką, inovacijas, vietos 
mokslininkų sukuriamus produktus. Tačiau lygiagrečiai reikia išlaikyti ir modernizuoti jau ilgą laiką mieste 
plėtojamas pramonės ir kitas ūkio šakas, kuriose yra susiformavusios tradicijos ir turi didelę patirtį turinčius, 
kvalifikuotus vietinius žmogiškuosius išteklius. Taip pat pramonės modernizavimas padės iš dalies pašalinti 
vieną iš Kauno miesto silpnybių – oro taršą. 

Taip pat labai svarbus Kauno miesto pranašumas – turizmas. Šiai sričiai sukurta labai palanki 
infrastruktūra bei įgyta didelė patirtis organizuojant tarptautinius renginius. Taip pat Kaune statomi sporto 
centrai atitinkantys visus aukščiausius standartus ir reikalavimus, išvystyta apgyvendinimo infrastruktūra 
(viešbučiai, kempingai ir t. t.). Tai patvirtina ir vis augantys turizmo rodikliai (turistų skaičius, suteiktų 
nakvynių skaičius ir kt.) 

Nors Kauno miestas turi daug pranašumų ir galimybių plėtoti ekonomiką, yra susiduriama su nemažai 
išorės problemų, stabdančių gamybos ir paslaugų plėtrą. Pramonės produkcija ir paslaugos susiduria su vis 
didėjančia Azijos šalių bei kitų Centrinės ir Rytų Europos pagaminamos produkcijos konkurencija tiek šalies 
viduje, tiek užsienio rinkose. Todėl, siekiant išlikti konkurencingiems, būtina gaminti kokybiškus produktus 
bei paslaugas, diegiant inovacijas, optimizuojant gamybos, paslaugų teikimo procesus. Bendro gamybos ir 
paslaugų kaštų sumažinimo galima tikėtis didinant darbo efektyvumą, kokybės kontrolę, valdymo procesus, 
diegiant mažesnių energetinių sąnaudų technologijas.  

Pagal tiesioginių užsienio investicijų dydį, tenkantį vienam gyventojui, Kaunas vis dar atsilieka nuo 
šalies sostinės bei Klaipėdos miesto. Tačiau stebint 2009 – 2010 metų pokyčius pastebima, kad Kauno miesto 
rodikliai apibūdinantys TUI tenkančias vienam gyventojui auga greičiau negu Klaipėdoje (Kauno mieste 
pakilo virš 19 proc., o Klaipėdoje  virš 14). Tačiau dėl nepakankamo užsienio investuotojų kiekio 
neišnaudojimo Kauno miesto pramonės zonų bei komercinės infrastruktūros potencialo šis kilimas nėra 
maksimalus. Tad planuojant pramonės-komercinių zonų plėtros perspektyvas būtina suformuoti aiškią 
ilgalaikę esamų laisvų pramonės-komercinių zonų panaudojimo strategiją, siejant ją su užsienio ar vietinių 
investuotojų pritraukimu, identifikuojant teritorijas, infrastruktūrą, tinkančią atskiroms perspektyvioms, 
tradicinėms ir aukštą pridėtinę vertę kuriančioms pramonės bei paslaugų šakoms vystyti. 

Atlikti mažmeninės prekybos tinklo analizės rezultatai rodo, kad kasdieninio ir periodinio aptarnavimo 
prekybos įstaigos Kauno mieste yra išsidėsčiusios sąlyginai tolygiai. Miesto gyventojams atskirose miesto 
dalyse aptarnavimo lygis vienodas (prekybos įmonių rūšys, aptarnavimo kokybė, pasiekiamumas, prekių 
asortimentas ir kt.). Taip pat Kauno miesto prekybos centrų rodikliai yra geriausi Lietuvos ir keturių 
didžiausių Lietuvos miestų (Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) atžvilgiu. 


