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RAŠTAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ KAUNO SĮ "KAUNO PLANAS"  

....................  Nr. ..................... 

 

 Atsižvelgdamas į Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 

d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą pateikiu Kauno miesto savivaldybės, 

Kauno SĮ „Kauno planas“ savininkės, lūkesčių raštą 2019–2023 metams.  

 

 Įmonės veiklos kryptys: 

 Kauno SĮ „Kauno planas“ (toliau – Įmonė) Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 

įkurta teikti viešąsias paslaugas, atlikti darbus ir vykdyti kitą veiklą.  

 Įmonės pagrindinės veiklos susijusios su Savivaldybės savarankiškųjų ir valstybės perduotų 

savivaldybėms funkcijų vykdymu – geodezijos ir kartografijos darbų, Savivaldybės erdvinių 

duomenų rinkinio tvarkymas, organizavimas ir vykdymas; teritorijų planavimas, Savivaldybės 

bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas 

Kauno mieste, prisidedant prie Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose 

įvardinto tikslo „Darniai planuoti miesto teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką“ siekimo. 

 Kitos Įmonės veiklos vykdomos ekonomiškai ir pelningai, nebloginant Savivaldybės 

savarankiškosioms ir valstybės perduotoms Savivaldybei funkcijoms užtikrinti atliekamų paslaugų 

kokybės. 

 

 Veiklos lūkesčiai ir vertinimas: 

 1. Architektūros kokybės ir efektyvumo didinimas siekiant, kad būtų parengti ir atnaujinti 

pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai, kurie atitiktų Kauno miesto savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentuose numatytas apimtis. 

 2. Užtikrinti Savivaldybei priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų vykdymą (Savivaldybės 

erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą) ir Valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų įsisavinimą, 

panaudojimo teisingumą, teisėtumą ir tikslingumą. 
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 3. Iki 2020 m. pasiruošti Topografijos ir infrastruktūros informacinės sistemos (TIIS) 

naudojimui. Pradėjus naudoti TIIS užtikrinti topografinių planų, statinių techninių projektų 

(suvestinių sklypo inžinerinių tinklų planų ir (ar) sklypo sutvarkymo planų) erdvinių duomenų 

centralizuotą teikimą, priėmimą, derinimą ir atnaujinimą šioje sistemoje. 

 4. Efektyvus turto ir resursų naudojimas: 

 4.1. siekti, kad Įmonė būtų pajėgi pagal vidaus sandorius teikti paslaugas mažesniais tarifais 

nei atitinkamos paslaugos teikiamos rinkoje; 

 4.2. iki 2020 metų Įmonėje įdiegti pažangios valdysenos principus, optimizuojant įstaigos 

veiklą ir sumažinant darbuotojų skaičių iki 18; 

 4.3. siekti, kad iki 2021 metų Įmonės vykdoma veikla Kęstučio g. 66A, Kaune būtų perkelta į 

labiau tam pritaikytas patalpas;  

 4.4. siekti, kad Įmonės pardavimo savikainos lygio rodiklis siektų ne daugiau kaip 65 proc., o 

veiklos sąnaudų lygio – ne daugiau kaip 6 proc. 

 5. Grąža savininkui 

 Visose Įmonės veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo 

ir pelno įmokos pajamingumo. Iš Įmonės paskirstytinojo pelno į Savivaldybės biudžetą 2020-2022 

metais mokama pelno įmoka turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatyme nustatyto dydžio pelno įmoką. 

  

 Atskaitomybė 

 Siekiant didinti Įmonės veiklos skaidrumą, patrauklumą galimiems verslo partneriams, rengti 

ir skelbti išsamią ir operatyvią informaciją apie Įmonės veiklą ir jos rezultatus Kauno miesto 

savivaldybės valdomų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-853 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės valdomų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka. 

 

 Kita informacija 

 Atsižvelgiant į šio lūkesčių rašto turinį patikslinti Kauno SĮ „Kauno planas“ veiklos strategiją 

Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, 

pasiektų veikos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-319, nustatyta 

tvarka. 

Administracijos direktorius  Vilius Šiliauskas 

 

N.Valatkevičius, tel.42 43 77 , el. p.nerijus.valatkevicius@kaunas.lt 

                     

 


