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INVESTICINIS POTENCIALAS 
 2011 03 01 Kaune gyveno –  321200 gyventojų, 55108 besimokančių  

universitetuose, akademijose, kolegijose ir profesinėse mokyklose, 10,5 % visų  

Lietuvos gyventojų.   

 Tankis 1 km2  – 2045,9 gyventojų, 1,6 karto didesnis  nei Vilniuje ir 1,2 karto nei Klaipėdoje. 

Veikiančių ūkio subjektų 12142, iš jų:  Profesinėje, mokslinėje ir techninėje, administracinėje ir 

aptarnavimo veikloje – 11,9%; Transporto, saugojimo, informacijos ir ryšių – 9,1 %; Švietimo, 

sveikatos priežiūros, socialinio darbo – 6,7%. 

 

  

Tiesioginės užsienio investicijos 2000-2011 (metų pradžioje)
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INVESTICINIS POTENCIALAS 

SUSISIEKIMAS IR JUDRUMAS 

 

 I ir IXB Europos transporto 
koridorių (Via Baltica ir 
Vilniaus – Klaipėdos, 
Karaliaučiaus trasų) 
sankirta; 

 Karmėlavos tarptautinis oro 
uostas (2011 m. 873 t. 
keleivių ir 4221 t krovinių, 
9168 lėktuvų skrydžių); 

 Svarbus geležinkelio 
mazgas;  

 Rail Baltica europinio 
standarto geležinkelio 
mazginė stotis; 

 Pagrindinis šalies upių 
uostas. 

 
 



INVESTICINIS POTENCIALAS 

MULTIMODALINĖ LOGISTIKA 

 Centralizuoti prekių 
paskirstymo po Lietuvą 
sandėliai (“Tamro”, 
“Sanitex” ir kt.).  

 Via Baltica Logistica – 
privatus logistikos 
kompleksas  prie 
Vakarinės apylankos; 

 Logistikos centrai ir 
sandėliai prie Žemaičių 
plento; 

 Kauno viešasis 
logistikos centras -   
kuriamas europinės ir 
rusiškos geležinkelių 
vėžių susikirtimo vietoje. 

 



INVESTICINIS POTENCIALAS 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

• vidutinis duomenų siuntimosi greitis Kaune  

40,61 Mb per sekundę, pagal tinklalapio 

Speedtest.net matavimus greičiausias pasaulyje; 

• bendra per pastaruosius kelis mėnesius 

paskelbtų Kaune įgyvendinamų investicinių 

projektų vertė siekia beveik 81 mln. litų. 

•  įgyvendinant šiuos projektus numatyta sukurti 

ne mažiau kaip 279 naujas darbo vietas. 

 



KAUNO STRATEGINIS PLANAS 2005-2015   

 • KAUNAS – UNIVERSITETINIS BALTIJOS JŪROS REGIONO 
MIESTAS, MOKSLO, ŽINIŲ EKONOMIKOS, INOVACIJŲ IR 
AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ KŪRIMO SLĖNIS, MULTIMODALINIO 
TRANSPORTO IR LOGISTIKOS CENTRAS KORIDORIUJE TARP 
RYTŲ IR VAKARŲ, ŠALIES KULTŪROS ŽIDINYS, SPORTO 
SOSTINĖ IR UPEIVYSTĖS CENTRAS.   

• SVARBIAUSI UŽDAVINIAI SIEKIANT EKONOMINĖS GEROVĖS 
KAUNO MIESTE: 

Kurti investicijoms palankią verslo aplinką; 

Sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai; 

Didinti Kauno, kaip logistikos miesto, patrauklumą; 

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą; 

Plėtoti Kauną kaip vieną iš Europos sveikatos paslaugų centrų; 

Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą; 

Siekti, kad Kaunas taptų e-miestu; 

Tobulinti miesto vidaus susisiekimo tinklą ir eismo valdymo sistemą; 

Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas. 

  

 

 

 

 



Projektai, galintys turėti įtakos 

investiciniam Kauno patrauklumui 
• Kauno Žalgirio arena Nemuno saloje; 

• “Santakos slėnio” plėtra; 

• „Ryanair" lėktuvų techninės priežiūros bazės įsteigimas; 

• Oro parko projektas LEZ teritorijoje; 

• IT paslaugų centro steigimas; 

• Kogeneracinės jėgainės statyba; 

• Elektros, automatizavimo ir procesų kontrolės projektavimo 
įmonės steigimas; 

• Viešojo logistikos centro steigimas; 

• MTP “Technopolis” plėtra; 

• E-paslaugų vystymas; 

• Laisvės alėjos rekonstrukcija; 

• Vienybės aikštės požeminės automobilių saugy.klos statyba; 

• A. Juozapavičiaus prospekto ir Panemunės tilto rekonstrukcija; 

• “Girstučio” pramogų ir sporto rūmų rekonstrukcija. 



Kauno Žalgirio arena Nemuno saloje 
modernūs daugiafunkciniai sporto ir pramogų rūmai, talpinantys 15 tūkst. 

žiūrovų (su galimybe praplėsti iki 17 tūkst.) įgalintys surengti aukščiausio lygio 

tarptautinius sporto ir pramoginius renginius Biudžetas – 207,00 mln. Lt.. 

   

 



Integruotas mokslo studijų ir verslo slėnis SANTAKA 
 Nacionalinio atviros prieigos centro sukūrimas KTU 119,8 mln. Lt; Naujausių 

farmacijos ir sveikatos technologijų centro įkūrimas LSMU 53,0 mln. Lt; Ateities 

energetikos technologijų mokslo centro įkūrimas LEI 22,5 mln. Lt; Technologijų 

perdavimo ir verslumo ugdymo centro įkūrimas 24.2 mln. Lt. 



„Ryanair" lėktuvų techninės priežiūros bazės įsteigimas 
Į  Kauno Oro Uosto infrastruktūrą pastaraisiais metais investuota apie 100 

mln. litų.  



IT paslaugų centro steigimas 

vykdant 60,7 mln. litų vertės 
„Call Credit“ investicijų 
projektą bus įsteigtas 
informacinių technologijų 
centras, kuris prižiūrės 
visuose „Call Credit“ 
padaliniuose įdiegtų IT 
sistemų techninę būklę ir 
užtikrins patikimą jų 
apsaugą. Iki 2014 metų 
pradžios naujajame „Call 
Credit“ IT centre bus 
įdarbinta ne mažiau kaip 
204 IT specialistų.  

 



 

Kogeneracinės jėgainės statyba 

 Elektros, automatizavimo ir procesų kontrolės 

projektavimo įmonės steigimas  

 • elektros galingumas 55 
MW, šilumos galingumas 
110-120 MW, planuojama 
investicija – 190-210 
mln.eurų; 

• Į projektavimo įmonę bus 
investuota 5,5 mln. Lt.   
darbo vietos aukštos 
kvalifikacijos inžinieriams: 
elektros, automatizavimo 
ir procesų kontrolės 
specialistams.  



Viešojo logistikos centro statyba 

Palemone, biudžetas 80 mln. Lt  

Geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos darbai 342 mln. Lt   



 E-paslaugų vystymas; 

• E-bilieto viešajame transporte ir 

keleivių informavimo sistema 

(apmokėjimas už transportą ir 

bilietų infrastruktūra) realizavo 

ketvirtojo lygio viešųjų paslaugų   

visuomeniniame transporte 

tiekimą. 



Mokslo ir technologijų parko 

 “Technopolis” plėtra 

sutelkti ir modernizuoti 
Kauno miesto pramonę 
bei verslą, ugdyti 
novatoriškumą ir didinti 
konkurencingumą šalies 
bei tarptautinėse rinkose, 
nukreipiant regiono ir 
miesto plėtrą žinių 
ekonomikos link, stiprinti 
mokslo ir verslo abipusiai 
naudingus ryšius ir kuriti 
didelės pridėtinės vertės 
produktus, biudžetas 100 
mln. Lt  

 



Laisvės alėjos rekonstrukcija  
rekonstruoti 1,6 km  pakeičiant grindinį, šviestuvus, mažosios architektūros elementus, 

po grindiniu esančias inžinerines komunikacijas, biudžetas – 73,8 mln. Lt   

 



Oro parko projektas LEZ teritorijoje 
Planuojama 240 ha, 3 km besiribojanti su Tarptautiniu Kauno oro uostu 



Vienybės aikštės požeminė automobilių 

saugykla 

• Pastatyti 1000 vietų 

požeminę automobilių 

saugojimo aikštelę 20 

000 kv. m. 

užimančioje Vienybės 

aikštėje, biudžetas ~ 

90,00 mln. Lt.  



A. Juozapavičiaus prospekto ir Panemunės 

tilto rekonstrukcija 

• rekonstruoti 2,6 km 

prospekto atkarpą nuo 

Karaliaus Mindaugo pr. iki 

Panemunės tilto, 

praplatinti iki 14 m., 

biudžetas ~ 43,6 mln. Lt.  

• rekonstruoti tiltą, kurio 

plotis – 20,8  metro, ilgis 

– 273 metrai, biudžetas – 

108,2 mln. Lt.  

 

 

 



“Girstučio” pramogų ir sporto rūmų 
rekonstrukcija 

 Įrengti 50 ir 25 m ilgio plaukimo baseinus tarptautinėms varžyboms vykdyti, biudžetas 

21 mln. Lt.  



Verslo sektoriai Kaune su 

neišnaudotu potencialu 

• IT ir telekomunikacijos; 

• Mokslas ir technologijų plėtra; 

• Transportas ir logistika; 

• Medicinos prietaisai; 

• Verslo paslaugos; 

• Metalo apdirbimas. 



 Sritys ir projektai, kurie sulauktų Kauno 

miesto savivaldybės dėmesio 

• Energetika:  Naujos kogeneracinės elektrinės Kauno LEZ‘e 
statyba;  Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas.  

• Transporto ir susisiekimo sistemos gerinimas:  Laisvės al. 
rekonstrukcija;  Požeminės automobilių parkavimo aikštelės 
Vienybės aikštėje  statyba;  Kauno VLC Palemone statyba; Kauno 
LEZ ir Kauno tarptautinio oro uosto plėtra.  

• Sportas, kultūra, pramoginė veikla: Kongresų  koncertų rūmų 
statyba; Nemuno salos vystymas; S.Dariaus ir S.Girėno stadiono 
rekonstrukcija; “Girstučio” kultūros ir sporto rūmų pramoginės dalies 
įrengimas ir eksploatavimas; Kauno regiono kempingo prie 
Lampėdžių karjero eksploatavimas; VI forto įrengimas ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams. 

• Gyvenimo kokybės gerinimas:  Atliekų tvarkymas; Kolumbariumo 
statyba Petrašiūnų kapinėse ir jo eksploatavimas;   

• Inovatyvių technologijų  diegimas: Miesto kortelės diegimas ir e-
paslaugų plėtra; MTP “Technpolis” plėtra; IT, inžinierinių 
projektavimo įmonių SVV steigimas.  



Londono mokslo muziejuje 

neseniai demonstruotas robotas 

sukurtas Kaune  


