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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu (toliau 
– TPĮ) 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 7 skirsniu, Kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-07 įsakymu Nr. D1-21, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymu Nr. D1-1056 (2014-12-02 įsakymo Nr. D1-970 
redakcija), ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 patvirtinta 
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – 
BP programa), parengta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP), 
patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, sprendinių 
įgyvendinimo stebėsena už 2016 m. 

Stebėsenai atlikti panaudota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos 
informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo 
lygmenis. Vykdant BP sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo nuolat kaupiama ir analizuojama 
informacija apie BP sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos 
teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka BP sprendinių įgyvendinimui. 
 Bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitoje (toliau – BP ataskaita) pateikiami duomenys 
už 2016 m., gauti iki 2017-04-01. BP ataskaita apima laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 
įvertinus įgyvendintus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, statybos projektus ir jų 
realizaciją. Teritoriniu požiūriu strateginiai BP sprendiniai vertinti pagal tai, kaip pasiteisino 
realizuojant planuotus miesto plėtros tikslus. 
 

2. BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

2.1. Tikslas ir uždaviniai 
 

Kauno miesto BP stebėsena už 2016 m. atlikta vadovaujantis 2015-03-13 įsakymu            Nr. 
A-715 patvirtinta BP programa,sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planu (toliau – BP 
priemonių planas) ir Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų 
rodiklių (toliau – BP rodikliai) sąrašu. 

BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – rinkti išsamią informaciją apie BP 
sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl BP sprendinių 
keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti BP sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, 
atlikti BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir 
parengti BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras.  

     BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai: 
 analizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką BP sprendinių 

įgyvendinimui ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas sritis ir 
apibendrintai); 

 nustatyti BP sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas, teikti pasiūlymus 
dėl Priemonių plano tobulinimo;  

 surinkti duomenis apie pagal nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti Teritorijų 
planavimo stebėsenos informacinei sistemai. 
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Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas 
(už 2016 m.) pateikiamas pagal Kauno miesto BP tekstinėje dalyje nustatytas dalis – „Išorės 
aplinka“, „Miesto struktūra“, „Socialinė aplinka“, „Ekonominė aplinka“, „Nekilnojamojo kultūros 
paveldo aplinka“, „Gamtinė aplinka“, „Susisiekimas“, „Inžinerinės komunikacijos“. 

Kauno m. BP sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir Kauno m. BP 
sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelė užpildytos ir nustatyta tvarka pateiktos TPSIS. 

TPSIS stebėsenos rodiklių ir stebėsenos ataskaitoms formuoti naudojamus duomenis teikė 
Aplinkos apsaugos agentūra, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas, VĮ Registrų centras ir kitos įmonės, nurodytos 
TPSIS nuostatų 11 punkte. 

 
3. BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ANALIZĖ 

 
BP stebėsenos ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statinių projektavimą, 

teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, 
Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu 2016-2022 m., strateginiais veiklos planais ir su 
jais susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais. 

2010 m. buvo parengtas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo monitoringas už 2003–2009 metų laikotarpį. Po to BP sprendiniai buvo nuolat 
detalizuojami rengiant žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentus – detaliuosius planus, 
kuriuos rengiant ir tvirtinant vykdyta tikroji BP sprendinių įgyvendinimo stebėsena, nes šie planai 
turėjo atitikti BP sprendinius. Rengiant 2014 m. BP buvo maksimaliai atsižvelgta į minėto 
monitoringo išvadas ir įvykdyti reikalingi pakeitimai. Patvirtinus Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrąjį planą buvo parengtos Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2014 metus ir už 2014-2015 metus. 2014-2015 
metų ataskaita buvo patvirtinta 2016-08-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. A-2335 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014-2015 m. 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 
 

3.1. BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano 2016 m. laikotarpiu 
vykdymas 

 
Priemonių, numatytų Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

programoje, vykdymas per 2016  m. pateiktas  lentelėje Nr. 1.  
 

1 lentelė. Priemonių pasiskirstymas  2016 metais 

Eil. 
Nr. BP dalis 

Numatytų 
priemonių 
skaičius 

Įgyvendintos 
priemonės 

Vykdomos 
priemonės 

Nepradėtos 
vykdyti 

priemonės 

Neįgyvend
intos 

priemonės 

1. „Išorės aplinka“ 4 1(25 %) 2 (50 %) 1(25 %) 0 ( 0 %) 

2. „Miesto struktūra“ 21 5 (24 %) 11(52 %) 5(24 %) 0 (0 %) 

3. „Socialinė aplinka“ 6 1(17 %) 4 (67 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 
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Eil. 
Nr. BP dalis 

Numatytų 
priemonių 
skaičius 

Įgyvendintos 
priemonės 

Vykdomos 
priemonės 

Nepradėtos 
vykdyti 

priemonės 

Neįgyvend
intos 

priemonės 

4. „Ekonominė 
aplinka“ 

28 2 (7 %) 18 (64 %) 8 (29 %) 0 (0 %) 

5. 
„Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
aplinka“ 

9 0 (0 %) 8 (89 %) 1 (11 %) 0 (0 %) 

6. „Gamtinė aplinka“ 6 0 (0 %) 1 (17 %) 3 (50 %) 2 (33 %) 

7. „Susisiekimas“ 19 1 (5 %) 9 (47 %) 9 (47 %) 0 (0 %) 

8. „Inžinerinės 
komunikacijos“ 

14 0 (0 %) 12 (86 %) 2 (14 %) 0 (0 %) 

9. IŠ VISO: 107 10 65 29 3 

 
 

 
1 pav. Kauno m. BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano vykdymas 2016 metais 
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Priemonių, numatytų Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  
programoje, vykdymas per 2014-2015  m. pateiktas lentelėje Nr. 2.  

2lentelė. Priemonių pasiskirstymas 2014-2015 metais 

Eil. 
Nr. BP dalis 

Numatytų 
priemonių 
skaičius 

Įgyvendintos 
priemonės 

Vykdomos 
priemonės 

Nepradėtos 
vykdyti 

priemonės 

Neįgyvend
intos 

priemonės 

1. „Išorės aplinka“ 4 1 0 3 0 

2. „Miesto struktūra“ 21 4 11 6 0 

3. „Socialinė aplinka“ 6 1 4 1 0 

4. „Ekonominė 
aplinka“ 

28 1 16 11 0 

5. 
„Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
aplinka“ 

9 0 6 3 0 

6. „Gamtinė aplinka“ 6 0 1 3 2 

7. „Susisiekimas“ 19 1 5 13 0 

8. „Inžinerinės 
komunikacijos“ 

14 0 11 3 0 

9. IŠ VISO: 107 8 54 43 2 

 

 
 

2 pav. Kauno m. BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano vykdymas 2014-2015 
metais. 
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Per 2016 metus pradėta vykdyti 11 priemonių, įgyvendintos 2 priemonės. Nustatyta, kad nuo 
BP patvirtinimo 3 BP sprendinių įgyvendinimo programoje numatytos priemonės nebus vykdomos 
(neįgyvendintos): 

Priemonė  3.2.1 – Naujų daugiabučių statybos projektų įgyvendinimas. Pastatyti du 
daugiabučiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 
straipsnio 11 dalimi 2016 m. Kauno miesto savivaldybės išnuomoti 7 butai (socialinis būstas), kurių 
bendras plotas -313,35 m². Nauji daugiabučiai nebus statomi. 

Priemonė 6.1.3 – Naujų vietinės reikšmės rekreacinių želdynų išdėstyma - parengti specialųjį 
planą. Pasikeitus teritorijų planavimo įstatymui ir kitims teisiniams aktams specialieji planai 
nerengiami, esami želdynai ir miškai yra identifikuoti, atlikta želdynų inventorizacija. Nauji vietinės 
reikšmės rekreacinių želdynų plotai tvirtinami Kauno m. savivaldybės tarybos  sprendimais. 

Priemonė  6.1.6 – Šlaitų teritorijų išsaugojimas – parengtas specialusis planas. SP rengti 
nenumatoma dėl pasikeitusių teisės aktų. Šlaitų teritorijos išsaugojimas vykdomas vadovaujantis 
saugomų teritorijų, miškų įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 
3.2. BP sprendinių atitikimas Kauno miesto strateginiam plėtros planui 2016-2022 

metams 
  

Kauno m. BP sprendiniai neprieštarauja Kauno miesto strateginio plėtros plano 2016-2022 
metams, patvirtinto 2015-04-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-127 
nustatytiems prioritetams, Kauno miesto integruotai teritorijos vystymo programai (2015-09-08 
redakcija patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-470). 

Kauno m. BP sprendiniai sudaro teisinį pagrindą šiems prioritetams, tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti. Bendrajame plane yra integruoti strateginiame plane nustatyti tikslai ir uždaviniai, 
turintys teritorinę dimensiją, nustatyti jų įgyvendinimą užtikrinantys teritorijų naudojimo ir 
užstatymo reglamentai. 

 
Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas 2016 - 2022 metams. 
 
1. Prioritetinė sritis. Tvarios ekonominės raidos skatinimas ir konkurencingumo 

didinimas 
1.1  tikslas. Kaunas – palankiausias verslui miestas Lietuvoje. 
1.2. tikslas. Kaunas – Šiaurės ir Baltijos regiono kultūros lyderis. 
1.2.3. uždavinys – Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą. 
1.3. tikslas. Kaunas – konkurencingas kultūrinio ir konferencijų turizmo traukos centras.  
1.3.1. uždavinys – plėtoti viešąją turizmo ir miesto įvaizdį gerinančią infrastruktūrą. 
2.2. Prioritetinė sritis.Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas 
2.2 tikslas. Sudarytos sąlygos visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą. 
2.2.2. uždavinys - Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą. 
2.4. tikslas. Efektyvus miesto valdymas, aukšta teikiamų viešųjų paslaugų kokybė.  
2.4.3. uždavinys - Formuoti miesto įvaizdį, plėtoti tarptautinį ir tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. 
3 prioritetinė sritis. Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas. 
3.1. tikslas. Efektyvi ir moderni inžinerinio aprūpinimo infrastruktūra. 
3.1.1. uždavinys - Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.  
3.1.2. uždavinys - didinti energetikos sistemų ir energijos suvartojimo efektyvumą.  
3.2. tikslas. Kokybiška ir saugi susisiekimo infrastruktūra. 
3.2.2. uždavinys - Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas. 
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3.4. tikslas.  Darni miesto plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka. 
3.4.1 uždavinys – Planuoti darnią niesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrą. 
 

Strateginio plėtros plano trečioji plėtros prioritetinė sritis „Darnus teritorijų ir infrastruktūros 
vystymas“ apima miesto teritorijų plėtros sferą. Šios dalies trys tikslai apima inžinerinio aprūpinimo 
infrastruktūros, susisiekimo infrastruktūros ir darnios teritorijų, ypač gyvenamosios aplinkos plėtros 
sritis. Kitose prioritetinėse srityse irgi yra uždavinių ir priemonių, kurios turi erdvinę dimensiją: 
kultūros, kultūros paveldo, socialinės, sveikatos apsaugos, sporto infrastruktūros priemonės. Tarp jų - 
pramonės teritorijų konversija, rekreacijos erdvių kokybės gerinimas, socialinių būstų fondo plėtra. 
Ne visos aukščiau pažymėtos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, kitos 
sprendžiamos kitos rūšies ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais. 

Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo procesas vykdomas vadovaujantis Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 2016 m rugsėjo 6 d. sprendimu Nr.438 patvirtintu Kauno miesto 
savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu.  

 
3.3. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 

atitikimas BP sprendiniams. 
 
2016 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius, vykdydamas Kauno 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų plano  
monitoringą,  parengė leidinį „Švietimo kaita ir analizė 2015 m“ (leidinys rengiamas kasmet nuo 
2010 m). Kauno miesto 2015-2017 metų strateginio veiklos plano rodikliai buvo iš dalies pasiekti. 

Bendrojo ugdymo įstaigų tinklą mieste įtakoja atskirų miesto dalių bendras gyventojų 
skaičius, nuo kurio priklauso mokinių skaičius bendrojo lavinimo įstaigose. Dėl bendro mokinių 
skaičiaus mažėjimo naujų pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokslo įstaigų poreikio mieste nėra, 
todėl esamo mokyklų tinklo pertvarka siektina esamų įstaigų pagrindu. 

2016 metų pradžioje Kauno mieste gyveno 297846 (2015 m. – 301357) gyventojų. Didelį 
susirūpinimą kelia asmenų, gyvenančių Kauno mieste, mažėjimo tendencija. (žr. 3 ir 4 pav.). 
 

 
3 pav. Gyventojų skaičiaus kaita didžiuosiuose miestuose (tūkst.). ( „Švietimo kaita ir analizė 2017 

m.). 
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4 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Kauno mieste ( „Švietimo kaita ir analizė 2017 m. „) 

 
Nuo 2012 m., t. y. per pastaruosius penkerius metus Kaune gyventojų skaičius sumažėjo 

12927 gyventojais. 
2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių 

skaičius buvo 30578, su priešmokyklinukais bendras mokinių skaičius Kaune yra 31222. Lyginant su 
2015 m. sumažėjo 26 mokiniais. Per paskutinius dvejus metus Kauno miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklose mokinių skaičiaus mažėjimas stabilizavosi. Ankstesniais metais vidutiniškai per 
metus sumažėdavo apie 2000 mokinių. Prognozuojama, kad mokinių mažėjimo tendencija išliks 
artimiausius kelis metus (žr. 6 pav.). 

3.lentelė.Mokinių skaičiaus kaita 

 
                                                                                                        ( „Švietimo kaita ir analizė „2017 m.) 
 
Mokinių, besimokančių 1, 4 ir 8 klasėse, kaita per 2012-2016 metų laikotarpį Kauno mieste 

pavaizduota 5 pav. Lyginant su praėjusiais metais, 2016 metais padaugėjo 289 pirmokų. Sumažėjo 64 
ketvirtos klasės mokinių, sumažėjo 23 aštuntos klasės mokinių. 
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 5 pav. Mokinių skaičiaus kaita 1, 4, 8 klasėse Kauno mieste( „Švietimo kaita ir analizė „2017 m.) 


2016 metais rugsėjo mėn. atidarytos 29 ikimokyklinio ugdymo grupės, papildomai sukurtos 

758 naujos vietos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.  
Kauno miesto savivaldybė vienintelė iš didmiesčių pripažinta geriausia Vyriausybės Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos verslo konfederacijos įsteigtoje nominacijoje „Už 
pastangas ir rezultatus padedant mokiniams augti“ ir apdovanota Auksine krivūle. 

2016 m. Kaune Žemuosiuose Šančiuose Juozapavičiaus g. Nr. 13 atidaryta netradicinio 
ugdymo Karalienės Mortos mokykla. 

2016 m. Žaliakalnio progimnazijoje atidaryta nauja išmanioji „Šiuolaikinės mokymo (si) 
aplinkos“ klasė jau vienuolikta Kaune. 

2016 m. Kaune įsikūrė anglų kalbos mokykla, tai ketvirta Lietuvoje „Pingu's English“ 
mokykla.          

2016 m. Kaune pradėjo veikti nauja  privati pradinių klasių mokykla – Erudito licėjus  Ryšių 
istorijos muziejaus patalpose.  

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius leidinį  “Švietimo kaita ir 
analize” atnaujina kiekvienais metais. 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka buvo nuosekliai įgyvendinama 
pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus bendruosius tinklo pertvarkos planus,  parengtus 2005-2012 
ir 2012-2015 metams, kurie buvo įgyvendinami etapais: I etapas – 2005-2007 m., II etapas - 2008-
2012 m. ir III etapas - 2012 ir 2015 m. 

Lietuvos RespublikosSeimo 2015 m. birželio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos Švietimo 
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1909 leido iki 
2017 m. rugsėjo 1 d. išsaugoti vidurinės mokyklos tipą. Besikeičianti demografinė padėtis mieste, 
šalies vidaus ir išorės migracija, ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita, kintantys gyventojų 
švietimo poreikiai ir kiti veiksniai, susiję su šalies kultūrine, socialine ir ekonomine situacija, 
įpareigojo parengti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-
2020 metų bendrąjį planą. („Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 
2016-2020 metų bendrasis planas“). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768  
„Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 
miesto savivaldybės administracija parengė ir Kauno miesto savivaldybės taryba 2016-02-23 
sprendimu Nr. T-81 patvirtino „Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo 
skyriui pavesta vykdyti plano stebėseną. 
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Savivaldybės Formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2016-2020 metais bus 
įgyvendinami I etapu pagal Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016-2020 metų 
steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą.  
 

Lentelė Nr. 4. Kauno miesto savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančios  švietimo 
įstaigos 2015-2016 ir 2016-2017 m. 
 Švietimo įstaigos 2015-2016 2016-2017 
 Vaikų darželiai lopšeliai  72 73 
 Vaikų darželiai 12 11 
 Mokyklos darželiai  5 5 
 Pradinės mokyklos  8 8 
 Progimnazijos  9 12 
 Pagrindinės mokyklos  12 7 
 Daugiafunkciniai centrai  6 7 
 Jaunimo mokyklos  2 2 
 Vidurinės mokyklos  1 1 
 Suaugusiųjų mokyklos  1 1 
 Gimnazijos  20 20 
 Specialiosios mokyklos ir ugdymo 

centrai  
6 6 

 Neformaliojo ugdymo įstaigos 17 17 
 Aptarnaujančios įstaigos 2 2 
 Privačios įstaigos  16 16 
 Ministerijai pavaldžios  6 6 

                                                                                                              www.kaunas.lt 
 

BP sprendiniai neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2016-2020 metų plano sprendiniams. 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, 
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų priemonių plano“ 1 priedas 
neprieštarauja Kauno miesto BP sprendiniams. 

 
3.4. Kultūros paveldas 

 
Kauno miesto savivaldybė, Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 

siekia, kad Kauno modernizmo architektūra atsidurtų iškiliausių pasaulio paveldo vertybių sąraše. 
(Kauno modernizmo architektūra įrašyta į UNESCO preliminarųjį sąrašą 2017-01-13). 

Paveldotvarkos programa, viena iš sėkmingiausių praėjusių metų programų, davusi impulsą 
išgražėti Kauno centrinei daliai. 2016 metais Kauno miesto parama tvarkant fasadus pasinaudojo 
beveik 20 pastatų savininkų. 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 
A-2139 buvo patvirtinta visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai 
puoselėti dalinio finansavimo sąmata.  

2016-05-19 suteikta teisinė apsauga mediniam L. Kairiūnaičio namui Kaune, Panemunėje. 
Tai pirmas žingsnis medinio kultūros paveldo apsaugai. 

2016 m. pradėta pastato Muitinės g. 2 fasado restauravimo darbai (Pastatas galėjo būti LDK 
valdovų rezidencija). Pastatas priklauso Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės akademijai. 
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Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vykdomi stogo tvarkybos darbai 
(remontas, restauravimas, konservavimas). 

2016 m. išleisti Kultūros ir turizmo leidiniai: 
Išleistas nemokamas žemėlapis „The Litvak Landscape“. Paveldą Kaune pristatantis 

žemėlapis jau sulaukė komplimentų Izraelyje. 
2016-05-26 Paroda „Kaunas – neatrastoji Europos modernizmo sostinė“ pirmą kartą 

pristatyta Berlyno architektūros muziejaus galerijoje. Joje galima buvo susipažinti su 64 
moderniosios architektūros raidą Kaune 1919-1940 m.  iliustruojančiais projektais. 

Nemokamą žemėlapį „The Litvak Landscape“ galima rasti Kauno turizmo informacijos 
centruose, Sugiharos namuose ir kt. „It’s Kaunastic“ ženklas taip pat žymi anksčiau išleistus 
angliškus žemėlapius, skirtus pirmai pažinčiai su Kaunu, Chiunei Sugiharai bei Kalėdoms. Sausį 
išleistas ir pirmasis projekto leidinys lietuvių kalba – miestą parodoje „Adventur“ pristatęs „Kauno 
skonio gidas“. Projektas kaunastiškas žinias anglų kalba kasdien publikuojamas to paties pavadinimo 
feisbuko paskyroje. 

 
Kaunas.kasvyksta.lt 
Pav. Nr. 6.  Atkuriamas autentiškas Kauno arkikatedros bazilikos stogas 
 
Kultūros paveldo objektų stebėsena vykdoma kasmet. Vykdant Kultūros paveldo objektų 

stebėseną 2016 m. pagal Kultūros objekto tikrinimo taisykles  buvo išduota 80 Kultūros paveldo 
objektų būklės patikrinimo aktų. 2015 metais buvo išduota 109 Kultūros paveldo objektų būklės 
patikrinimo aktų, o 2014 metais 20 Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų. 
 
Lentelė Nr. 5. 2016 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai paskelbti saugomais savivaldybės. 

 
Unikalus 
kodas 

Pavadinimas Adresas 

32101 Lapėno namas Kęstučio g. 38 
31818 Kazimiero Jokanto namas E. Ožeškienės g. 20 
32474 Namas-austerija Šv. Gertrūdos g. 33 / M. Daukšos g. 38 
32465 Darbo rūmai Vytauto pr. 79 
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31817 Gyvenamasis namas E. Ožeškienės g. 5 
31065 Pastatų kompleksas K. Donelaičio g. 7, 7A 
32102 Antano Jokimo namas Vydūno al. 17 / Minties Rato g. 2 
31819 Gyvenamasis namas Aukštaičių g. 36 
32492 Pastatų kompleksas Lopšelio g. 10 

   www.kaunas.lt 

3.5. Inžinerinės infrastruktūros plėtra 
 

3.5.1.Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra 
 
2016 metais sausio 18 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 

A-96. D patvirtintas „Kauno miestomikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas“. 
Kauno miesto savivaldybės taryba 2016-04-20 priėmė sprendimą „ Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-749 „Dėl AB „Kauno energija“ 2016 
m. investicijų plano ir jo finansavimo“ pakeitimo ir įgaliojimo pasirašyti pakeitimus. 

Įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą buvo įgyvendinami šie projektai: 
AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcija, AB „Kauno energija“ „Inkaro“ 

katilinės rekonstrukcija, „Šilko“ katilinės rekonstrukcija, rekonstruojama šilumos tiekimo magistralė 
A. Baranausko g., šilumos tiekimo magistralės rekonstrukcija Taikos pr., šilumos tiekimo vamzdyno 
rekonstrukcija Chemijos g., šilumos tiekimo magistralės 6Ž Tvirtovės al. Rekonstrukcija, Savanorių 
pr.  ir kt.  

2016-12-22 parengtas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo (5K magistralė) techninis 
projektas.  

AB „Kauno energija“ 2016-06-14 Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė 3  paraiškas 
šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijoms iš dalies finansuoti. Paramos prašoma pagal 2014-2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra“ 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 
gamybos ir naudojimo skatinimas“ kvietimą 04.3.2-LVPA-K-102-01. Su šia parama bendrovė ketina 
vykdyti projektus: 

1. „Kauno miesto integruoto tinklo magistralės 3Ž modernizavimas“. 
2. „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6T modernizavimas“. 
3. „Kauno m. integruoto tinklo rekonstravimas Eigulių mikrorajone“ 

 Pagal pateiktas paraiškas 2016 liepos mėn. bendrovė numato vykdyti projektus - rekonstruoti 
šilumos tiekimo trasas Savanorių pr., Jotvingių g, Šilainių mikrorajone, Eigulių mikrorajone, G. 
Landsbergio-Žemkalnio g.,  Kalniečių mikrorajone, Pramonės pr., miesto centre, P. Lukšio g. bei 
Aukštųjų Šančių mikrorajone.Paramos prašoma pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 4 
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir atnaujinimo 
skatinimas“ kvietimą 04.3.2-LVPA-K-102-01. 2017-01-02 Kauno šilumos tinklams atnaujinti pagal 
pasirašytas sutartis skirta iki 6,9 mln. Eurų ES investicija. 
2016 metais baigti projektai, kurie buvo pradėti 2009-2015 metais:  

 „Kauno m. Centralizuotų šilumos tinkle atnaujinimas, diegiant šiuolaikines 
technologijas (šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas V. Krėvės pr. 82 A,118 H, 
Kaunas)“  

 „Kauno miesto integruoto tinklo centro magistralės(4T) modernizavimas“  
 „Kauno m. magistralinių šilumos tinklų 6T, esančiųKuršių g. 49C, Jonavos g. tarp 

NA–7 ir NA–9 bei tinklų po tiltu per Nerį automagistralėje Vilnius – Klaipėdaties 
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Kaunu, kompleksinis rekonstravimas patikimumui didinti, diegiant šiuolaikines 
technologijas“ 

 „Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra statant naują šilumos tiekimo trasą (šilumos 
tiekimo tinklai nuo A. Juozapavičiaus pr. 23A iki A. Juozapavičiaus pr. 90)“ 

 „Kauno miesto integruoto tinklo Žaliakalnio magistralės (4Ž) modernizavimas“  
 „Kauno m. integruoto tinklo Dainavos mikrorajono magistralės (1T) modernizavimas“  
 „Kauno m. integruoto tinklo Aukštųjų Šančių magistralės (2Ž) modernizavimas“  
 „Kauno m. integruoto tinklo Vilijampolės šilumos tinklų (9K) modernizavimas“  
 „Kauno miesto integruoto tinklo Pramonės raj.magistralės (1Ž) modernizavimas“  
 „Katilinės statyba Kaune, įrengiant du po 8 MW galios biokurokatilus su 

kondensaciniu ekonomaizeriu“  
 „Pergalės katilinės rekonstrukcija, įrengiant dūmų kondensacinį ekonomaizerį“ 
 „Šilko“ katilinės rekonstravimas, keičiantnaudojamą kurą į biokurą (II etapas)“  
 „Petrašiūnų elektrinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (I etapas)“  
 „Inkaro“ katilinės rekonstravimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“  
 „Kauno m. 4Ž magistralės rekonstravimas tarpšilumos kamerų 4Ž-10 ir 4Ž-15 Taikos 

pr.“ 
 „Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarpšilumos kamerų 3Ž-9 ir 3Ž-9-5 A. 

Baranausko g.“  
 „Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarpšilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp 

šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.“ 
 „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas“  
 „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas“  
 „Šilko“ katilinės rekonstrukcija keičiant nusidėvėjusį biokuro katilą nauju“  

 
2016 metais pasirašytos sutartys dėl projektų: 

 2016 m. gruodžio 29 d. AB „Kauno energija ir jos patronuojamos įmonės UAB 
„Kauno energija NT ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (toliau – Grupė) ir AB „Kauno 
energija“ (toliau – Bendrovė) pasirašė projekto „Kauno m. integruoto tinklo 
magistralės 3Ž modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią 
Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno m. integruoto 
tinklo magistralės 6T modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal 
kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno m. integruoto 
tinklo rekonstravimas Eigulių mikrorajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, 
pagal kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno m. integruoto 
tinklo magistralės 1T modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal 
kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno m. integruoto 
tinklo rekonstravimasKalniečių mikrorajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, 
pagal kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno m. integruoto 
magistralės 4T modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią 
Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. 
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 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Šilumos tiekimo tinklų, 
nutiestų iš Kauno miesto „Pergalės“ katilinės rekonstravimas“ finansavimo ir 
administravimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos 
regioninės plėtros fondo. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno miesto 
integruoto tinklo rekonstravimas P. Lukšio gatvėje“ finansavimo ir administravimo 
sutartį, pagal kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros 
fondo. 

 2016 m. gruodžio 29 d. Grupė ir Bendrovė pasirašė projekto „Kauno miesto 
integruoto tinklo magistralės 2Ž rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo 
sutartį, pagal kurią Bendrovei suteikiamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros 
fondo. 

(Pateikti duomenys iš AB “Kauno energija” 2016 m. 12 mėn. tarpinės informacijos.) 
 
2016 metais šiluma eksploataciniu režimu pradėta tiekti ir VšĮ Kauno Klinikinei ligoninei, 

esančiai Josvainių g. 2. Bandomuoju režimu šiluma šiai ligoninei buvo pradėta tiekti 2015 m. 
gruodžio 28 d. Ligoninės vartojamoji galia – 6,18 MW. Anksčiau šiam objektui šiluma buvo tiekiama 
iš dujinės katilinės, eksploatuojamos UAB „Litesko“. Šiluma šiam objektui be jokių trikdžių tiekiama 
jau daugiau nei metus. 

2016 m. gegužės mėn. Kauno miesto savivaldybės administracijos iniciatyva Bendrovė 
perėmė šilumos ir karšto vandens tiekimą trims savivaldybei priklausančioms ugdymo įstaigoms: 
Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ irklavimo sporto bazei, Kauno Vaišvydavos pagrindinei 
mokyklai bei Kauno specialiajai mokyklai, esančiai Apuolės g. 11. Šios įstaigos buvo šildomos iš 
vietinių katilinių, kūrenamų akmens anglimi. 
 

3.5.2. Elektros infrastruktūros plėtra 
 
2016 m. lapkričio 29 d, AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinis direktorius 

įsakymu Nr. 952 patvirtino AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ Elektros tinklo investicijų 
planavimo ir investicinių projektų įgyvendinimo tvarką. 

Elektros infrastruktūros plėtra Kaune vykdoma pagal AB LESTO investicijų planą 2015–
2025 m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyti plėtros 
prioritetai atitinka AB LESTO investicijų plane 2015–2022 numatytas programas. 

Parengta AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategija 2016-2020 m. 
2016-aisiais „Litgrid“ tęsė europinės integracijos strategiją. 
Vykdomi projektai: 

 „Nauja elektros skirstymo tinklo valdymo sistema“; 
 „Išmanioji apskaita“; 
 „Elektros ir dujų skirstymo tinklo GIS“. 
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Pav. Nr.7.  Elektros perdavimo tinklai iki 2025 m. (www.eso.lt) 
 

3.5.3. Gamtinių dujų tiekimo sistemos plėtra 
 
2016 Kaune pradėtas  didžiausias dujofikavimo projektas Kaune, kurio metu į Vaišvydavos 

mikrorajono gyvenamuosius namus numatyta nutiesti beveik 56 kilometrus dujų tinklų. Projektą 
planuojama įgyvendinti iki 2018 metų vasario mėn. 2016 m planuojama pastatyti 25 km dujotiekio. 
Vėliau pagal gyventojų prašymus bus įrengtas likęs 31 kilometras. Tai didžiausias dujofikuojamas 
kvartalas Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį. Projektas suteiks galimybę gamtines dujas savo 
namuose įsivesti net 1649 sklypų savininkams Vaišvydavos mikrorajone. 

Numatomi įgyvendinti perdavimo sistemos plėtros projektai pagal Europos Sąjungos 
bendrai finansuojamą Europos infrastruktūros tinklų priemonę. 

2014-2016 metais magistralinio dujotiekio plėtra buvo vykdoma pagal investicinį projektą 
„Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija).www.eso.lt 

Bendrajame plane numatytas prioritetas dujų tiekimo plėtrai – naujų vidutinio slėgio 
dujotiekių tiesimas BP numatytuose infrastruktūros koridoriuose yra planuojamas vykdyti 2015–2020 
metais.  

 



15 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

STEBĖSENA 2016 m. 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

 
Pav. Nr. 8. Lietuvos dujų sistema (šaltinis – AB ‚ Lietuvos dujos“) 

 
3.5.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 

 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 2014-2016 m. yra vykdoma nuolat pagal investicinius 

projektus. 
 Įvykdyti projektai: 

 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Kaune“ 
 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-033 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“; 
 Projektas „Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumo užtikrinimui“; 
 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Kaune“. 
 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-004 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Kaune“ 
Vykdomas projektas: 

„Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumo užtikrinimui“. 
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Šiuo ISIS projektu siekiama sustiprinti visuomenės saugumą, kuriant pažangią geriamo 
vandens tiekimo sistemų stebėseną, kad esant bet kokiam pašaliniam cheminiam poveikiui būtų 
galima tinkamai sureaguoti. Projektas ISIS yra finansuojamas pagal ES FP7 sanglaudos programą, 
kuriuo yra siekiama suvienyti Europos vandens tiekėjų galitinių vartotojų saugumo užtikrinimą, 
mokslinės bei akademinės visuomenės pasijungimą į bendrą galimo vandens užterštumo poveikio 
stebėsenos bei kūrimo programą. 

UAB Kauno vandenys parengė interaktyvų žemėlapį, kurio paskirtis – viešinti kontroliniuose 
matavimų  taškuose momentinį vandens slėgį (UAB „Kauno vandenys“internetiniame puslapyje). 

2016 m. Kauno miesto taryba priėmė sprendimą Dėl pritarimo projekto “Paviršinių nuotekų 
tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ paraiškos rengimui ir teikimui Europos sąjungos struktūrinių 
fondų finansinei paramai gauti. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė priemonės 05.1.1-APVA-R-007 
“Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ patvirtintas iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 
finansuoti Kauno regiono projektų sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21, kuris  buvo patvirtintas Kauno 
regiono tlėtros tarybos 2016-06-28d. Nr. 51/2S-39. Pagal UAB „Kauno vandenys“ paraišką buvo 
patvirtintas projekto „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ projektas.  

2016 m. kovo mėn. 7 d. Kauno nuotekų valykloje atidaryti dumblo apdorojimo įrenginiai. 
Už ES sanglaudos  fondo ir šalies biudžeto lėšas nuotekų valykloje pastatyta ir paleista nuotekų 
dumblo džiovinimo įranga, leis sukurti reikiamus nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Kauno 
regione, atitinkančius ES keliamus aplinkosaugos reikalavimus. 

2016 m. birželio mėn.  pradėta vykdyti patikra įvairiuose miesto mikrorajonuose, kuriuose 
buvo pakloti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Dalis gyventojų negalėjo pateikti įrodymų, kad 
nuotekos tvarkomos tinkamai. Žemųjų ir Aukštųjų Šančių, Panemunės, Linksmadvario, Aleksoto ir 
kituose mikrorajonuose yra pakloti nauji centralizuoti nuotekų tinklai, tačiau gyventojai vangiai 
reaguoja į raginimus jungtis ir neteršti gamtos.  Kauno miesto taryba 2016  gegužės mėn. patvirtino 
Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles“. Gyventojai individualiai tvarkantys nuotekas privalo 
užtikrinti tokių valymo įrenginių priežiūrą.  
 

3.6. 2016 metais Kauno mieste įgyvendinami Europos Sąjungos iš dalies finansuojami 
investiciniai projektai. 

 
Pagal Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2016-05-25 patvirtintą 

paveldotvarkos 2016 metų programos tyrimų ir tvarkybos darbų projektavimo sąrašą skiriamos lėšos 
Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų, Kauno m. sav. Kauno m. Ž.E.Žilibero g. 6 fasadų tyrimai, 
tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimui. 

2016 m liepos 20 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-
2139 patvirtintas sąrašas dalinai finansuojamų visuomeninės paskirties  objektų pritaikymas 
gyventojų bendrai kultūrai puoselėti: 

1.Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 29A Kaunas. 

2.Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia, Rotušės a. 8. 

3.Viešoji įstaiga Karo paveldo centras, Kauno tvirtovės VII fortas, Archyvo g. 61. 
4.Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas, Perkūno namas, Aleksoto g. 6. 
5.Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija,  
6.Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Žemaičių g. 31A. 
7.Viešoji įstaiga Šv. Ignaco Lojolos kolegija, patalpa Dominikonų vienuolyno ansamblio 

vienuolių gyvenamajame name, Vilniaus g. 29. 
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8.Viešoji įstaiga „Soboro projektai“, Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, 
Nepriklausomybės a. 14. 

Kauno miesto savivaldybė skatina ir remia kultūros paveldo statinių tvarkymą Kauno 
mieste. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-10-20 sprendimu Nr. T-569 ‚Dėl Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2014-06-19 sprendimo Nr. T-336 „dėl Kauno miesto savivaldybės 
paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinta paveldotvarkos programa.  2016 
metais Programos įgyvendinimui skirta 40000 Eurų, sutartys dėl dalinio finansavimo skyrimo buvo 
pasirašyta su 22 kultūros paveldo statinių valdytojais. 

Iki 2020 metų Kaune suplanuoti ir vykdomi svarbių kompleksų renovavimo ir pritaikymo 
visuomenės poreikiams projektai, iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų. Iš numatomų 
renovuoti arba naujai pastatytų 22 objektų net 15 yra susiję su visuomenės kultūriniais poreikiais:   

1. Mykolo Žilinsko dailės galerijos rekonstrukcija;  
2. Mokslo centro statyba Nemuno saloje;  
3. Kauno valstybinio lėlių ir Kauno valstybinio muzikinio teatrų renovacija;  
4. Kauno kino centro „Romuva“, kultūros centrų „Girstutis“ ir „Tautos namai“ renovacijos;  
5. Ąžuolyno parko su Dainų slėniu rekonstrukcija;  
6. Nemuno salos ir pakrančių regeneracijos projektai;  
7. Kauno sporto halės rekonstrukcija;  
8. Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastato modernizavimas;  
9. Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso 

sutvarkymas ir pritaikymas viešo turizmo poreikiams. II etapas (EEE ir Norvegijos finansiniai 
mechanizmai);  

10. Laisvės alėjos rekonstrukcija (V etapas);  
11.Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) įgyvendinant energetinio efektyvumo 

didinimo programą Savivaldybėje. 
Kauno miesto savivaldybės taryba 2016-02-12 sprendimu Nr. TR-88 pritarė, kad Kauno 

miesto savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 
punktu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 4-789 „Dėl 2014-
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-
K-808„prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 
patvirtinimo, kad Kauno miesto savivaldybės administracija dalyvautų teikiant paraiškas Europos 
Sąjungos fondų investicijų finansavimui gauti šiems projektams įgyvendinti: 

1. „Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra“. 
2. „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“. 
3. „Nemuno kelias“. 
4. „Vilnius – Kaunas. 100 km kelionės traukiniu“. 
5. Kauno marių ir Nemuno kilpų e. rinkodaros projektas. 
6. „Bernardinų takais“. 

 
3.7. 2016 m. patvirtinti / rengiami specialiojo teritorijų planavimo dokumentai 
 
Kauno miesto savivaldybės teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendiniai daro didelę 

įtaką miesto bendrojo plano sprendiniams, yra privalomi rengiamiems žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentams, nustato teritorijos tvarkymo ir (ar) apsaugos priemones. Patvirtinti 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami savivaldybės BP sudedamąja dalimi. 
Specialieji planai yra integruoti į BP sprendinius LR Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 2 dalyje 
nustatyta tvarka. Savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo 
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dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai 
konkretizuoja BP sprendinius. 

2016 m. patvirtinti ir įregistruoti 3 specialieji planai: 
1. Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas. Reg. Nr. T00079143. 
2. Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas. Reg Nr. 

T00078994. 
3. Atnaujinto Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas. Reg Nr. 

T00078490. Specialiojo plano sprendiniai konkretizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir 
savivaldybės sprendimu planas pripažįstamas savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.  

2016 parengti 3 specialieji planai: 
1. Parengtas ir suderintas su atsakingomis institucijomis ir su visuomene  Europinio standarto 

geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.. 
2. Parengtas „Vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ specialusis 

planas. 
3. Parengtas „Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ir/ar priekabų išdėstymo 

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje“ specialusis planas. 
2016 m. rengiamas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – 

Klaipėda ruožui 94 km. iki 107 km rekonstruoti projektas. 
Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai konkretizuoja ir patikslina Savivaldybės bendrojo plano 
sprendinius, o kartais ir nurodo poreikį juos koreguoti. Savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi, o 
rengiant, keičiant ar koreguojant Bendrąjį planą yra  integruojami į bendrojo plano sprendinius.  

 
3.8.  2016 metais patvirtinti planai, programos, veiklos planai, taisyklės. 
 

2016 metais patvirtinti planai, programos, veiklos planai, taisyklės: 
 2016 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-32 „Dėl 

Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“patvirtinta Kauno 
miesto integruota teritorijų vystymo programa. 

 2016 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-200 „Dėl 
paveldotvarkos 2016 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta Paveldotvarkos 2016 metų 
programa 

 2016 m. balandžio 15 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A-1070 
patvirtintas Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkos švietimo projektų rėmimo 
tvarkos aprašas. 

 2016 m. vasario 2 d Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-3 patvirtintas 
Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. 
priemonių finansavimo planas. 

 2016 m. liepos 12 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-81 patvirtinta 
Kauno miesto kaštonų apsaugos 2016-2020 metų programa. 

 2016-11-21 sprendimu Nr. T-158 patvirtintas Kauno miesto gatvių priežiūros 2016 metų 
programos pakeitimas. 

 2016 -12-15 sprendimu Nr. TR-705 patvirtintos Triukšmo prevencijos Kauno miesto 
viešosiose vietose taisyklės. 

 2016-11-21 patvirtintos Kauno želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. 
 2016-01-20 sprendimu Nr. TR-20 patvirtinta Kauno miesto dviračių takų įrengimo 

programa. 
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 2016-01-25 sprendimu Nr. TR-52 patvirtinta Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros 
strategija. 

 2016-01-25 sprendimu Nr. TR-53 patvirtinta Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. 
strategija. 

 2016-02-15 sprendimu Nr. T-62 patvirtintas Kauno miesto turizmo rinkodaros 2015-2020 
metų planas. 

 2016-02-15  sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m.  liepos 23 d. 
sprendimo Nr. T-454 „Dėl Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo 
programos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 2016-03-04 sprendimas  „Dėl Kauno miesto savivaldybės projekto „Kaunas- - Europos 
kultūros sostinė“. 
Šie teisės aktai tiesiogiai įtakoja BP sprendinių įgyvendinimą ir detalizuoja Kauno miesto, jo 
dalių ir plėtros sričių plėtrą. 

2016 metais pradėti rengti planai, programos, veiklos planai: 
 2016-11-21 priimtas sprendimas Nr. T-144 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą 

„Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi“ pakeitimas; 
 2016-11-21 priimtas sprendimas Nr. „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių 

atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste“; 
 2016-11-18 sprendimas  „Dėl pavedimo parengti Kauno miesto paviršinių nuotekų valymo 

sistemos įrengimo planą“; 
 2016-10-07 sprendimas Nr. T-3 „dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 2016 m priemonių finansavimo plano patvirtinimo“;  
 2016-07-01 sprendimo projektas „dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Šiaurės ir 

Baltijos jūrų regionų jungtis“; 
 2016 m. liepos 12 d Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-365 patvirtintas Kauno miesto 

savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas; 
 2016 m patvirtintas Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 

projektų sąrašas; 
 2016-11-21 sprendimas „Dėl oro kokybės gerinimas Kauno mieste“; 
 2016-10-07 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 23 d. 

sprendimo Nr. T-97 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos 
plano patvirtinimo“ pakeitimo; 

 2016-07-08 sprendimas „Dėl pritarimo projekto „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir 
Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ 
įgyvendinimui; 

 2016-04-01 sprendimas  „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m lapkričio 13 d 
sprendimo Nr. T-558 „Dėl visuomeninės paskirties objektų pritaikytų gyventojų bendrajai 
kultūrai puoselėti programos patvirtinimo“pakeitimo; 

 2016-01-20 sprendimas Nr. TR-37 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 
rėmimo specialios programos 2016 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“; 

 2016-02-11 sprendimas Nr. TR-83 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo, 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ paraiškos rengimui ir 
teikimui Europos sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti; 

 2016-03-04 sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m birželio 7 d. 
sprendimo Nr. T286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 
pakeitimo. 
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Rengiant projektus, programas, veiklos planus yra atliekama aplinkos analizė, peržiūrimi 
vykdomi projektai, programos, veiklos planai, įvertinami pasiekti rezultatai, turėti ištekliai tikslams 
pasiekti, analizuojami aplinkos veiksniai darantys įtaką tam tikrai veiklai. Per 2016 metus  Kauno 
miesto savivaldybės administracija patvirtino 15 įvairių projektų, programų, veiklos planų ir 
taisyklių, kurie tiesiogiai įtakoja Bendrojo plano bei Strateginio plėtros plano sprendinių 
įgyvendinimą. 
 

3.9. LR teritorijų planavimo dokumentų registre 2014-2015 m. įregistruoti detalieji 
planai.  

Duomenys apie patvirtintus 2016 m teritorijų planavimo dokumentus pateikti pagal Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
sistemos (TPDRIS) teikiamus duomenis. 

 
Lentelė Nr. 6.2016 patvirtinti detalieji planai  
Eil. 
Nr. 
 

TPDR  Nr. Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas 

1 T00078772 Technikumo gatvės nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g. Kaune žemės 
sklypo detalusis planas 

2 T00079389 Dėl pritarimo namų valdos porceliacijos detaliesiems planams Brolybės 
g. 9, 9A 

3 T00077944 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0292:457) Vaišvydavoje detalusis 
planas 

4 T00077973 Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0292:50, Prendzeliavoje, Kaune  
detalusis planas 

5 T00078666 Žemės sklypo Tyrulių g.22, Kaune  detalusis planas 
6 T00077937 Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0284:960) Aukštutiniuose Kaniūkuose 

Kaune  detaliojo plano koregavimo patvirtinimas 
7 T00078275 Žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0294:232, 1901/0294:237, 

1901/0294:238, 1901/0294:169 Vaišvydavoje detalusis planas 
8 T00078099 Žemės sklypo Savanorių pr. 276, Kaune, detaliojo plano koregavimo 

patvirtinimas 
9 T00079079 Žemės sklypų R. Kalantos g. 16, R. Kalantos g. 16A, R. Kalantos g. 2A 

detaliojo plano koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0160:11) 
R. Kalantos g. 2A, Kaune. TPDR Nr. T00017381 

10 T00077869 Žemės sklypo V. Krėvės per. 118 detaliojo plano koregavimas 
11 T00078713 Žemės sklypo J. Biliūno g. 29, Kaune, detaliojo plano koregavimas 
12 T00078736 Žemės sklypų prie  Palemono g, Kaune  detalusis planas 
13 T00078809 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0161:24) R. Kalantos g. 57 Kaune, 

detaliojo plano koregavimas (reg. Nr. T00019293) 
14 T00077930 Teritorijos Tunelio g. 37  detalusis planas 
15 T00079246 Žemės sklypų Viduklės g 22 ir Vytėnuose, prie Kalnelio gatvės, 

padalijimo detalusis planas 
16 T00079037 Žemės sklypo (plane pažymėto IX-24-57A) prie Raudondvario pl., 

Kaune detalusis planas 
17 T00079179 Žemės sklypo Medekšinėsg. 28, Kaune, detaliojo plano koregavimas. 

TPDR Nr. T00016142 
18 T00079224 Žemės sklypo Nemajūnųg. 14A, Kaune detalusis planas 
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19 T00078605 Žemės sklypo Savanorių per. 346, Kaune detaliojo plano koregavimas 
20 T00078904 Žemės sklypo K. sprangauskog. 1, Kaune, detaliojo plano koregavimas 

žemės sklypuose K. Sprangausko g. 1A, A. Sabaliausko g. 24, A. 
Sabaliausko g. 26, A. Sabaliausko g. 28, Kaune. 

21 T00079070 Žemės sklypų Viešiosg. 11, 11A, 19, Ledonešio g. 13 Kaune, detalusis 
planas 

22 T00079353 Žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0236:183, Kaune  detalusis planas 
23 T00078568 Žemės sklypo Romainiuose (kadastro Nr. 1901/0281:1170) iržemės 

sklypo Vijūkuose (kadastro Nr. 1901/0281:699), Kaune detaliųjų planų 
koregavimo patvirtinimas 

24 T00078277 Apie 12,4 ha teritorijos esančios M. Gimbutienės g. 28, Kaune, (žemės 
sklypo kadastrinis Nr. 1901/0203:52) detalusis planas 

25 T00077779 Žemės sklypo J. Vienožinskio g. 70B, Kaune  detaliojo plano 
koregavimas 

26 T00078915 Žemės sklypų Taikos per. 125E ir Taikos per. 127B, Kaune, detalusis 
planas 

27 T00079267 Žemės sklypų Ateities pl. 2U ir Ateities pl. 2V, Kaune, detaliojo plano 
koregavimas 

28 T00079484 Žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0287:0350, 1901/0287:0351) esančių 
Priemiesčio g., Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projektas 

29 T00078544 Žemės sklypo Palemono g. 1, Kaune, detaliojo plano pakeitimo 
patvirtinimas 

30 T00078079 Žemės sklypo Jonavos g. 244, Kaune, detaliojo plano koregavimo 
patvirtinimas 

31 T00079595 Kražantės  g. 36 (kadastro Nr. 1901/0068:78) ir žemės sklypo Kražantės 
g. 40 (kadastro Nr. 1901/0068:77), Kaune, detalusis planas 

32 T00077792 Teritorijos (plane pažymėtos Nr. 42) prie Marijampolės pl.  Kaune, 
detalusis planas 

33 T00078930 Žemės sklypo(kadastro Nr. 1901/0229:4747), esančio Šušvės g. Kaunas, 
Kauno m. sav., Kauno apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas 

34 T00079192 Žemės sklypo Perkūno al. 5, Kaune, detalusis planas 
35 T00079554 Žemės sklypo Vytauto pr. 50, Kaune, detaliojo plano koregavimas 
36 T00078512 Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0304:0434),  esančio P. Skardžiaus 

g., Kaunas, Kauno m. sav., Kauno apskr.., formavimo ir pertvarkymo 
projektas 

37 T00078306 Žemės sklypo Kaunakiemiog. 7A, Kaune, detalusis planas 
38 T00078800 Žemės sklypų Raudondvario pl. 279G ir Raudondvario pl. 279H, Kaune, 

detaliojo plano koregavimas (Reg. Nr. T00020083) 
39 T00079526 Žemės sklypo Raudondvario pl., 242N, Kaune, detaliojo plano 

koregavimas 
40 T00077971 Žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0066:118) Taikos pr. 179, (kadastro 

Nr. 1901/0066:116) Taikos pr. 179A, (kadastro Nr. 1901/0066:117) 
Taikos pr. 179B, (kadastro Nr. 1901/0066:115) Taikos pr. 179C, 
(kadastro Nr. 1901/0066:114) Taikos pr. 179D, Kaune detalusis planas 

41 T00078721 Žemės sklypo Veiverių g. 139 (kadastro Nr. 1901/0224:109), Kaune, 
detaliojo plano koregavimas 

42 T00078308 Žemės sklypo Naglio g. 4A, Kaune, detalusis planas 
43 T00077992 Žemės sklypų Krėvos g. 2A, 4,  6, 8, Kaune, detalusis planas 
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44 T00079377 Žemės sklypo Drobės g. 26 detalusis planas 
45 T00079256 Žemės sklypo Kuršių g. 43A, Kaune, detaliojo plano koregavimas. 

TPDR Nr. T00016984. 
46 T00079107 Teritorijos tarp Petro Vileišio tilto, Jonavos g., Šauklių g. ir Šv. 

Gertrūdos g. , Kaune, detalusis planas. 
47 T00077745 Kauno miesto savivaldybės teritorijos Ateities pl. rekonstruoti ir Kauno 

pietrytiniam aplinkkeliui tiesti detalusis planas 
48 T00078258 Žemės sklypo 9-ojo Forto g. 68 (kadastro Nr. 1901/0009:65) ir 9-ojo 

Forto g. 68A (kadastro Nr. 1901/0009:111), Kaune, detalusis planas 
49 T00078683 Žemės sklypo Taikos per. 116S, Kaune, detalusis planas 
50 T00078185 Žemės sklypo R. Kalantos g. 187B, Kaune, detaliojo plano patvirtinimas 
51 T00079296 Žemės sklypo Aukštuosiuose Kaniūkuose, kadastro  Nr. 1901/0284:439, 

detalusis planas 
52 T00079522 Žemės sklypų Kruonio g. 20, 22A ir žemės sklypo kadastro Nr. 

1901/0245:318 Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas 
53 T00078855 Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:205) Rokų miško kelmyne, 

Kaune detalusis planas 
54 T00079202 Žemės sklypo Perkūno al. 5, Kaune, detaliojo plano pakeitimas. TPDR 

Nr. T00079192. 
55 T00079076 Žemės sklypų Girios g. 8, Girios g. 14, Girios g. 14A, Girios g. 16, 

Girios g.16A, Girios g. 18, Girios g. 18A, Girios g. 20, Girios g. 26, 
Girios g. 26A, Girios g. 28, Girios g.2 8A, Girios g. 30, Girios g. 30A, 
Girios g. 32, Girios g. 38, Girios g.3 8A, Girios g. 40, Girios g. 40A, 
Girios g. 42, Girios g. 42A, Kaune, detaliojo plano koregavimas. TPDR 
Nr. T00018434. 

56 T00078155 Žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr. 1905/0287:336) detaliojo plano 
koregavimo Nartavosg. 28A, Kaune, patvirtinimas 

57 T00079390 Žemės sklypo Ateities pl. 28, Kaune, formavimo ir pertvarkymo 
projektas 

58 T00078411 Žemės sklypo Romuvos g. 59, Kaune, detaliojo plano patvirtinimas 
59 T00079315 Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0280:0024), esančio Lubinų g. 31, 

Kaunas, formavimo ir pertvarkymo projektas 
60 T00079243 Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0056:0039) esančio Islandijos pl. , 

Kaunas, Kauno m. sav., Kauno apskr.., formavimo ir pertvarkymo 
plrojektas 

61 T00078573 Žemės sklypo Nemajūnųg. 5A, kaune, detaliojo plano koregavimo 
patvirtinimas 

62 T00078735 Žemės sklypų Juodelynės g. 83 ir Juodelynėsg. 85, Kaune, detaliojo 
plano koregavimas 

63 T00078010 Žemės sklypo Jonavos g. 60, Kaune, detaliojo plano (detaliajame plane 
sklypas Nr.2, adresas Jonavos g. 60B) koregavimo patvirtinimas 

64 T00077969 Teritorijos prie Marijampolės pl. Kaune, detalusis planas 
65 T00077997 Žemės sklypo Nemajūnųg. 19, kaune, detaliojo plano (žemės 

sklypas(kadastro Nr. 1901/0201:105) Nemajūnųg. 19B) koregavimas 
66 T00077897 Žemės sklypo Romainių  g. 47B (buvęs Romainių g. 45C) detaliojo 

plano koregavimo patvirtinimas  
67 T00079015 Žemės sklypo Romainiuose, kadastro Nr. 1901/0281:766 detalusis 

planas 
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68 T00078984 Dėl žemės sklypų Baltų per. 189 ir 191, kaune, detaliojo plano 
patvirtinimo. TPDR Nr. T00019467. 

69 T00077950 Žemės sklypo Raudondvario pl. 105, Kaune, detalusis planas 
 

Visi 2016 metais patvirtinti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai atitinka 
Bendrojo plano sprendinius, detalizuoja Bendrajame plane  nustatytus teritorijų naudojimo 
privalomuosius reikalavimus. 

Per 2016 metus „Infostatybos“ duomenimis Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė 
214 statybos leidimų. 7 statybos leidimai buvo pažymėti negaliojančiais. Per 2016 metus buvo išduoti 
113 rašytiniai pritarimai statinių projektams, 2 rašytiniai pritarimai statinio projektui buvo pripažinti 
negaliojančiais. Kauno miesto savivaldybės administracija pritarė 35 prašymams numatomų statinių 
projektavimui, nepritarė 2 prašymams pritarti numatomų statinių projektavimui. Kauno teritorijų 
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius išdavė 76 statybos užbaigimo deklaracijas ir 17 
statybos užbaigimo aktų, išdavė 3 reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius. 

 
 

3.10. 2016 m. įgyvendinti /rengiami techniniai ir investiciniai projektai 
 
„Infostatyba“ duomenimis 2016 m buvo išduoti 635 statybą leidžiantys leidimai statyti 

naujus įvairios paskirties  pastatus ir statinius. Duomenys apie parengtus techninius projektus nėra 
teikiami todėl apie parengtų techninių projektų skaičių galima spresti pagal išduotų statybą 
leidžiančių leidimų skaičių. 

2016 metais Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu parengti /pradėti rengti 
svarbesni techniniai projektai:  

 
2016 metais parengti projektai: 

 Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas, užsakytas 2016-08-30, 
baigtas 2016-12-14 

 Automobilių saugyklos su teniso aikštynu S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro 
komplekse Perkūno al.5, projektas,  užsakytas 2016-07-29,  baigtas 2016-10-
19 

 Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po "Rail Baltica" trasa  projektas, 
užsakytas 2016-09-05, baigtas 2016-09-27 

 
2016 metais Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu pradėti rengti svarbesni 

techniniai projektai:  
 Kauko alėjos laiptų techninis projektas 
 Daugiafunkcinio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo 

centro įkūrimas, panaudojant ir pritaikant esamą S. Dariaus ir S. Girėno 
stadiono infrastruktūrą, užsakyta 2016-11-09 

 Chemijos ir R. Kalantos g. rekonstravimo, įrengiant sankryžą su pietrytiniu 
aplinkkeliu ir "Rail Baltica" trasa, užsakyta 2016-11-15 

 J. Pabrėžos g. (nuo Europos pr. iki Alyvų g.) rekonstravimas, užsakymas 2016-
03-01        

 K. Sprangausko g. (nuo Z.Tiškos g. iki Kauno miesto ribos) rekonstravimas, 
užsakymas 2016-06-09 
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 J. Petruičio g. (nuo Vyčio Kryžiaus g. iki Kauno miesto ribos) rekonstravimas, 
užsakymas 2016-06-09 

 J. Čapliko g. (nuo Technikumo g. iki Būrio g.) rekonstravimas, užsakymas 
2016-06-09 

 Vilties g. (nuo J. Pabrėžos g. iki J. Pabrėžos g.) rekonstravimas, užsakymas 
2016-06-09 

 Vyčio Kryžiaus g. (nuo Technikumo g. iki K. Dulksnio g.) rekonstravimas, 
užsakymas 2016-06-09 

 Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymas, užsakymas 
2016-06-22 

 Kauno Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją 
visuomenės poreikiams, užsakymas 2016-06-22. 

 Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki Via Baltica) rekonstravimas, užsakymas 
2016-06-30 

 Radvilėnų pl. (nuo Baranausko g. iki Tunelio g.) rekonstravimas, užsakymas 
2016-06-30 

 Teritorijos prie Kariūnų pl. ir Kurtinių g. sankirtos sutvarkymas, užsakymas 
2016-06-30 

 K. Petrausko g. ir M. Jankaus g. sankryžos skvero sutvarkymas, užsakymas 
2016-06-30 

 Karaliaus Mindaugo pr. ir S. Daukanto g. sankirtos skveras, užsakymas 2016-
06-30 

 A.Samulevičiaus - Samuolio skvero sutvarkymas, užsakymas 2016-06-30 
 Marvelės upelio slėnio sutvarkymo, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso 

ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms 
reikmėms, užsakymas 2016-07-04 

 Stadiono ir atvirų sporto aikštelių Vaidoto g. 17, Kaune, rekonstravimas, 
užsakymas 2016-07-07. 
Kompleksiško Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymo 
projektas, užsakymas 2016-08-04. 

 Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas, užsakymas 2016-08-30, 
baigtas 2016-12. 

 Alyvų g. (nuo Seniavos pl. iki Mėtų g.) nauja statyba, užsakymas 2016-09-02. 
 Šeštokų g. (nuo V. Černeckio g. iki Seniavos pl.) nauja statyba, užsakymas 

2016-09-02. 
 Aleksoto apžvalgos aikštelės rekonstravimas, užsakymas 2016-09-26. 

 
 2016 m.pradėtas rengti mokslo ir technologijų populiarinimo centro „Mokslo sala“ 
investicinis planas ir oficialiai paskelbtas architektūrinis idėjų konkursas, kurio sąlygas paruošė 
tarptautiniai ekspertai. 

2016-05-15 pristatytas planas per 2017 metus neutralizuoti visus pavojingiausius  taškus 
miesto gatvėse. Viešai paskelbtas juodųjų dėmių žemėlapis.  

 
3.11.  2016 m. leistų statyti pastatų skaičius pagal išduotus statybą leidžiančius leidimus 
 
Per 2016 metus „Infostatyba“ duomenimis Kauno miesto savivaldybės adninistracija išdavė 

635 statybos leidimus statyti naujus įvairios paskirties (gyvenamos ir negyvenamos) pastatus ir 
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statinius ir išdavė 110 rašytinius pritarimus statinių projektams (2015 m. buvo išduota 1156 statybos 
leidimai ir 1215 rašytiniai pritarimai statinių projektams, 2014 buvo išduota 1066 statybos leidimai ir 
1277 rašytiniai pritarimai statinių projektams).  

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius per 2016 metus išdavė 
17 statybos užbaigimo aktų ir 76 statybos užbaigimo deklaracijas (2015 metais buvo išduoti 263 
statybos užbaigimo aktai ir 653 statybos užbaigimo deklaracijos, 2014 metais buvo išduoti  199 
statybos užbaigimo aktai ir 581 statybos užbaigimo deklaracija). 

 
 

 Lentelė Nr 7.Statiniai pagal 2016 metai išduotus statybą leidžiančius dokumentus 
Statinio paskirtis Statiniai Vienetai 
Gyvenamosios paskirties pastatai   
 Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 110 
 Gyvenamoji (dviejų butų pastatai) 42 
 Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - 

daugiabučiai pastatai) 
64 

 Gyvenamoji (įvairioms socialinėms 
grupėms) 

1 

Negyvenamosios paskirties pastatai   
Viešbučių Viešbutis 2 
 Motelis  
 Svečių namai  
Administracinė  5 
Prekybos  14 
Paslaugų  9 
Maitinimo  1 
Transporto  0 
Garažų  11 

Gamybos pramonės  14 
Sandėliavimo  25 
Kultūros  2 
Mokslo  1 
Gydymo  6 
Poilsio  0 
Sporto  2 
Pagalbinio ūkio  4 
Kelių (gatvių)  10 
Dujų tinklų (skirstomieji dujotiekiai  47 
Vandentiekio tinklų  92 
Nuotekų šalinimo tinklai  148 
Elektros tinklų  33 
Ryšių (telekomikacijų) tinklų  22 
Tvenkiniai  1 
Kiti inžineriniai statiniai  33 

„Infostatyba“ duomenimis 
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2016 m leistų statyti butų  skaičius: 

 gyvenamuose pastatuose– 2593 vnt. (leistų statyti butų naudingas plotas  243,6 tūkst. 
kv.m); 

 vieno ir dviejų būstų pastatuose – 147vnt. ( leistų statyti butų naudingas plotas 1135 
tūkst. kv. m.). 

2015 m leistų statyti butų  skaičius: 
 gyvenamuose pastatuose– 1246 vnt. (leistų statyti butų naudingas plotas  126,2 tūkst. 

kv.m); 
 vieno ir dviejų būstų pastatuose – 812 vnt. ( leistų statyti butų naudingas plotas 98,5 

tūkst. kv. m.). 
2014 m leistų statyti butų  skaičius: 

 gyvenamuose pastatuose – 1025 vnt. ( leistų statyti butų naudingas plotas 112,7 
tūkst. kv.m); 

 vieno ir dviejų būstų pastatuose – 801vnt. ( leistų statyti butų naudingas plotas 98,0 
tūkst. kv. m.). 

 2016 m. butų skaičius gyvenamuose pastatuose padidėjo 52 %., o leistų statyti butų 
skaičius svieno ir dviejų butų pastatuose sumažėjo 82 %. Tai rodo, kad individualių gyvenamųjų 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybų kiekis miesto plėtros zonoje labai sumažėjo, o 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų statyba urbanizuotoje miesto dalyje suaktyvėjo. Taip yra dėl to, kad 
vienbučių ir dvibučių namų statybos zonose nepakankamai greitai plėtojama susisiekimo (gatvės ir 
privažiavimai) bei visa inžinerinė infrastruktūra, taip pat socialinių objektų tinklas. Daugiabučiai gyv. 
namai statomi infrastruktūriškai parengtose teritorijose, jų kvartalai vystomi patraukliose miesto 
vietose (pvz. „Piliamiestis“, A. Šančių kvartalas), yra įvairaus dydžio butų pasirinkimas, todėl naujų 
butų paklausa didėja ir tikėtina, didės.  
 

Leistų statyti naujų negyvenamų pastatų skaičius: 
2016 m.leistų statyti naujų negyvenamų pastatų skaičius -89 vnt., ( plotas 174,5 tūkst. kv. m.  
2015 m.leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius –143vnt., ( plotas 181,9 tūkst. kv. m.), 
2014 m. leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius – 117vnt., ( plotas 139,6 tūkst. kv. 
m.),2013 m. leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius – 87vnt., ( plotas 89,5 tūkst. kv. m.), 
2012 m. leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius – 63 vnt., ( plotas 135,5 tūkst. kv. m.). 

2016 metais leistų statyti negyvenamųjų pastatų skaičius sumažėjo 48 %. 
 Atliktų statybos darbų vertė: 
Per 2016 metus Kauno miesto savivaldybėje buvo atlikti statybos darbai už 285185 tūkst. EUR; 
per 2015 metus Kauno miesto savivaldybėje buvo atlikti statybos darbai už 269230 tūkst. EUR; 
per 2014 metus Kauno miesto savivaldybėje buvo atlikti statybos darbai už 293717 tūkst. EUR; 
per 2013 metus Kauno miesto savivaldybėje buvo atlikti statybos darbai už 206957 tūkst. EUR; 
per 2012 metus Kauno miesto savivaldybėje buvo atlikti statybos darbai už 191978 tūkst. EUR. 

2016 m. statybos apimtys didėjo, bet nepasiekė 2014 m. lygio.  
 
3.12. 2016 m. pastatyti / statomi (įvairios paskirties) pastatai 

 
Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis Kauno mieste:  

 2016 m baigtų statyti butų  skaičius gyvenamuose pastatuose – 762 vnt. (butų 
naudingas plotas – 89,1 tūkst. kv.m), vieno ir dviejų būstų pastatuose – 603vnt. (butų 
naudingas plotas 79,2 tūkst. kv. m.) 
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 2015 m baigtų statyti butų  skaičius gyvenamuose pastatuose – 883 vnt. (butų 
naudingas plotas – 93,0 tūkst. kv.m), vieno ir dviejų būstų pastatuose – 479 vnt. 
(butų naudingas plotas 66,1 tūkst. kv. m.)  

 2014 m baigtų statyti butų  skaičius gyvenamuose pastatuose – 826 vnt. (butų 
naudingas plotas – 89,8 tūkst. kv.m), vieno ir dviejų būstų pastatuose – 394vnt. (butų 
naudingas plotas 57,1 tūkst. kv. m.) 

2016 m. baigtų statyti butų skaičius gyvenamuose pastatuose padidėjo 21% o vieno dviejų 
būstų pastatuose baigtų statyti butų skaičius padidėjo 20.56%. 

 

 
 Pav. Nr.9.  Baigtų statyti butų skaičius  gyvenamuose pastatuose. 
 
Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis baigtų statyti pastatų skaičius:  
2016 m buvo pastatyti 51 nauji negyvenamieji pastatai, , kurių plotas 228, 2 tūkst. kv. m.  
2015 m buvo pastatyti 43 nauji negyvenamieji pastatai, kurių plotas 93,3 tūkst. kv. m.,  
2014 m buvo pastatyti 30 nauji negyvenamieji pastatai, kurių plotas 42,0 tūkst. kv. m.,  
2013m buvo pastatyti 18 nauji negyvenamieji pastatai, kurių plotas 47,6 tūkst. kv. m., 
2012m buvo pastatyti 28 nauji negyvenamieji pastatai, kurių plotas 34,1 tūkst. kv. m. 
 2016 m baigtų statyti negyvenamų pastatų skaičius padidėjo 15.7%. 
 2016 metais suaktyvėjo administracinių pastatų statyba ir rekonstrukcija: komercinių pastatų 
koncentracija Jonavos gatvėje šalia senamiesčio, Karaliaus Mindaugo pr. greta „Akropolio“ ir kitose 
verslui patraukliose vietose. Ypač suaktyvėjo gyvenamųjų daugiaaukščių pastatų ir jų kompleksų 
statyba.  
 
Lentelė Nr. 8. 2016 metais pastatytų, rekonstruotų pastatų lentelė. 
 2016 metai Adresas Pastatas 
 2016 metai Šiaurės per. 3B Pastatytas „Lidl“ prekybos centras  
 2016 metai Veiverių g. Pastatytas „Lidl“ prekybos centras 
 2016-03  Marvelėje pradėjo veikti dumblo apdorojimo 

įrenginiai. 
 2016-03-22  S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome baigtas statyti ir 
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perduotas Lietuvos kariuomenei Kauno oro pajėgų 
antrasis paieškos ir gelbėjimo postas, pradėtas 
statyti 2014 m. pabaigoje. Projekto vertė siekia 13 
mln. Lt (3.7 mln EUR). Konkurse „Lietuvos metų 
gaminys 2016“ šis bendrovės „Avona“ pastatytas 
objektas pelnė aukso medalį. 

 2016  Karaliaus Mindaugo apartamentai – atgaivinami į 
kultūros paveldą įtraukti pastatai, kvartale savo 
verslą steigia įmonės, įsikuria kavinukės, 
parduotuvės, pramogų ir paslaugų centrai. 

 2016-05-17  Kaunakiemio g. stovėjęs pastatas prikeltas naujam 
gyvenimui. Čia įrengtose patalpose atidarytas  UAB 
„Volfas Engelman“ bravoro daryklos gaminių 
sandėlis. 

 2016-04-27 Sukilėlių pr. 88B Kaune atidaryta bekontaktė automobilių plovykla, 
kurioje naudojama pažangi technologija su 
aktyviomis mikrogranulėmis. 

 2016 Veiverių 61B Atidarytas švaros centras naudojantis 
nanotechnologijas. 

 2016-06-27  Baigtas rekonstruoti Panemunės policijos 
komisarijatas. 

 2016-12-17  Baigta M.K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcija. 
 2016-04-09 Čepinskiog. 5 Po rekonstrukcijos atidaryta Vytauto Didžiojo 

universiteto (VDU) Muzikos akademija 
 2016-12-7  Kauno klinikinėje ligoninėje atidarytas naujas vaikų 

priėmimo punktas 
 2016-12-7  Atsinaujinusi „Mega“ tapo didžiausiu prekybos ir 

laisvalaikio centru Vidurio lietuvoje.  
 2016-10-26  Šalia prekybos centro „Mega“ Kaune atidaryta 

nauja daugiaaukštė parkavimo aikštelė.  
 2016-09-10  Baigta  Nacionalinio Kauno dramos teatro 

rekonstrukcija. 
 2016-09-02 Juozapavičiaus 

pr. 13 
Žemuosiuose Šančiuose, restauruojamame buvusių 
kareivinių kvartale atidaryta Karalienės Mortos 
mokykla. 

 2016-08-18   Baigti AB „Urmas“ Centrinio turgaus 
rekonstrukcijos darbai. 

 2016  Baigta verslo centro „Neris“ rekonstrukcija 
 2016-09-27  Rugsėjo pradžioje Kaune, Žeimenos gatvėje, iškilo 

specialios paskirties gyvenamųjų namų kvartalas, 
skirtas elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems 
vaikams. Projektą viešosios įstaigos „Kauno 
statybos ir paslaugų mokymo centras“ užsakymu 
įgyvendino statybų bendrovė „YIT Kausta“ 

 2016 Vytauto pr. Rekonstruota Kauno autobusų stotis. (Atidarymas 
numatytas 2017 sausio 24 dieną). 

 2016-12-24  Atidarytas rekonstruotas tiltas per Jiesią. 
2016-04-21  Atidarytas naujas dviračių takas nuo Užnemunės gt 
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Marvelėje iki Kauno raj. Ribos 1,3 km ilgio. 
2016-01-21 Ateities pl. Atidarytas modernus atliekų rūšiavimo centras  
 
2016 m. dvi Kauno statybų bendrovės auksinius prizus konkurse „Lietuvos metų gaminys 

2016“ gavo už statinius savame mieste. Tai Veiverių g. Karinių oro pajėgų aviacijos bazės antrojo 
paieškos ir gelbėjimo posto pastatą stačiusi „Avona“ ir Žemuosius Šančius su Panemune jungiantį 
Panemunės tiltą rentę „Kauno tiltai“.  

Karinių oro pajėgų aviacijos bazės antrojo paieškos ir gelbėjimo postas suprojektuotas ir 
pastatytas derinant naujausias technologijas ir kultūrinį paveldą veikiančiame S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome. Šis visuomenei reikšmingas statinys yra vienas moderniausių karinių oro pajėgų pastatų 
Europoje. 

 
2016 metais statomi pastatai. 
 
Statomi verslo  (biurų), multifunkciniai, gyvenamosios paskirties ir kt. pastatai: 
 Kauno Vytauto prospekto verslo parkas (Vytauto per. 23, 13000kv.m Atidarymas – 

2018 m.) 
 RIVER HALL (Jonavos g.  60, 8400 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 ARKA (Karaliaus Mindaugo pr. 37, 11661 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 B66  (K. Baršausko g. 66, 5300 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 MAGNUM (Karaliaus Mindaugo pr. 38,  23, 20000 kv.m.  Atidarymas – 2018 m.) 
 KAUNO DOKAS (Jonavos g.  7, 8400 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 MIKROVISATOS VALDA (Savanorių pr.  321, 5000 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 JONAVOS 30  (Jonavos g.  30, 2700 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 VERSLO CENTRAS (Nemuno g.  3, 2000 kv.m.  Atidarymas – 2017 m.) 
 KARALIAUS MINDAUGO VERSLO CENTRAS  (Kaunakiemiog. 1, 5000 kv.m.  

Atidarymas – 2018 m.) 
 Kauno senamiestyje M. Valančiaus ir Šv. Gertrūdos sandūroje statomi modernūs 

„KAUNO SENAMIESČIO APARTAMENTAI“  
 Savanorių pr. statomas multifunkcinis pastatas „ŽALIAKALNIO TERASOS“  
 Donelaičio g. pradėta naujo pastato statyba, kuriame bus įrengti biurai ir gyvenamieji 

butai. 
 Vienožinskio g. pabaigoje statomas gyvenamųjų namų kvartalas „NERIES NAMAI“. 
 Statomi daugiabučiai gyvenamieji namai Brastos gatvėje. 
 Pasirašyta sutartis ir pradėta statyba naujo 4400 kv. m. daugiabučio Gedimino gatvėje 

„GEDIMINO 46“ apartamentai. 
 Statomas „LIDL“ prekybos centras Žukausko g. ir Baršausko g. 

2016-04-25 Prasidėjo naujo centro, skirto vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais statyba. 
Nauji projektai suplanuoti A. Juozapavičiaus  ir Studentų g., Savanorių ir Vytauto 

prospektuose. Karaliaus Mindaugo pr. griaunamo nebaigto statyti viešbučio „Respublika„ vietoje 
numatyta statyti biurų pastatą „Magnum“, šalia iškils  „ImlitexHolding“ biurų kompleksas „Arka“, 
prie degalinės „Statoil“ turėtų iškilti  prabangių butų, prekybos, paslaugų ir biurų kompleksas. 
Karaliaus Mindaugo prospekte, priešais Žalgirio areną, kuriamas šiuolaikiškas biurų kvartalas. 

2016 m pabaigoje Kaune biurų plotas  buvo 106 tūkst. kv. m planuojama kad 2017-2018 m. 
plotas padidės iapie 60 tūkst. kv. m. 
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Šis verslo valdymo centrų, biurų bei prestižinių gyvenamųjų kompleksų  statybos bumas rodo 
padidėjusį investuotojų  susidomėjimą Kauno miestu, jo augantį prestižą, didelį miesto kokybinį šuolį 
miestų konkurencinėje erdvėje.  

 
3.13. Renovacija 

 
Kauno miesto savivaldybė įgyvendina energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose 

namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Kauno mieste esančių  daugiabučių namų 
technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos 
išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, 
gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo. 

Šiuo metu Kauno mieste: 
Suderinta investicinių planų                     298 
Gyventojai pritarė projektams                  215 
Atnaujinama daugiabučių namų                 56 
Užbaigti projektai                                  118 
2016 m. Kauno miesto savivaldybė savo iniciatyva atrinko 150  neefektyviausiai energiją 

vartoančius daugiabučius namus ir paskyrė programos administratorius, kurie įgyvendina šių 
daugiabučių namų atnaujinimą. 

 
3.14. Informacija apie piliečių nuosavybės teisių atkūrimą Kauno miesto sav. teritorijoje 

2017-01-01d. ( Šaltinis : NŽT, statistika). 
 

1. Iki 2016 metų galo buvo pateikti 10023 prašymai atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens 
telkinius (Plotas 3539.7 ha.). 
2. Buvo atkurtos nuosavybės teisės 8891 piliečiui (3179.8919 ha). 
3. Neatkurtos nuosavybės teisės 1132 piliečiams. 
4. Plotas į kurį neatkurtos nuosavybės teisės 359.8081 ha. 
5. Žemės sklypai suprojektuoti bet projektas nepatvirtintas 41 piliečiui (1.3877 ha). 
6. Plotas, ha, į kurį 9 piliečiams dėl tam tikrų priežasčių negalima atkurti nuosavybės teisių -1.4863 ha. 
7 Likęs neatkurtas plotas 357.8225 ha. 
8. Neatkurtos nuosavybės teisės 1121 piliečiui pateikusiam prašymus. 
9. Piliečių kuriems neatkurtos nuosavybės teisės, skaičius procentais nuo viso pateikusių prašymus piliečių 
skaičiaus -11.29 proc. 
10. Likęs neatkurtas plotas nurodytos prašymuose, procentais – 10.16 proc. 
11. Piliečių kuriems atkurtos nuosavybės teisės, skaičius procentais nuo viso pateikusių prašymus piliečių 
skaičiaus – 88.71 proc.. 
12. Atkurtas plotas, nurodytas piliečių prašymuose, procentais – 89.84 proc.  

Nebaigtas piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas neigiamai veikia į miesto 
infrastruktūros plėtrą.  

 
4. IŠVADA DĖL BP SPRENDINIŲ KEITIMO 

 
Vertinant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, sprendinių vykdymo tendencijas 
reikalingumo iš esmės keisti šį kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą nenustatyta, t. y. 
Bendrojo plano keisti nereikia. 

 
 

5. IŠVADOS DĖL BP SPRENDINIŲ KOREGAVIMO 
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Visuomenės ir kiti pateikti pasiūlymai iki 2017 metų, kurie iš esmės pasikartoja ar priskirti 

prie klaidų taisymo, spragų panaikinimo, kolizijų išsprendimo yra nagrinėjami atliekant Bendrojo 
plano korektūrą.  

Pasiūlymai gauti per 2016 metus koreguoti (keisti) Bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant, 
į   sprendiniuose pastebėtas klaidas ir kolizijas yra registruoti ir pateikti ataskaitoje pagal pridedamą 
BP sprendinių tobulinimui (koregavimui), keitimui siūlomų konkrečių pozicijų lentelę Nr. 12. 

Įvertinus gautus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus 
ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais 
nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams; ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano 
brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; išspręsti galiojančių 
Bendrojo plano sprendinių kolizijas.  

Pasiūlymai, dėl kurių yra būtina keisti Bendrojo plano sprendinius, bus nagrinėjami atliekant 
Bendrojo plano keitimui reikalingus tyrimus, galimybių studijas, transporto srautų tyrimus, atlikti 
gyventojų apklausą su tikslu surinkti informaciją apie miesto ir gyvenamųjų rajonų kokybę, būstą, 
socialinių paslaugų sklaidą, gyvenamąją aplinką, bendruomenių saugumą, susisiekimo galimybes, 
transporto sistemos įvertinimą, bendrą ir transportinį gyventojų judrumą. Apibendrinus gautus 
pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo, tyrimų, studijų išvadas bei sprendinius, įtrauktus  į Kauno 
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 
metus, kuri bus tvirtinama Kauno miesto savivaldybės taryboje, priimti sprendimą dėl bendrojo plano 
keitimo. 

 
  
6. IŠVADA DĖL BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

KEITIMO 
 

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus nustatytas 
būtinumas keisti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 
patvirtintą programą ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą, patikslinant 
priemonių plano struktūrą bei prioritetus, priemones, rezultatus, įgyvendinimo terminus bei 
atsakingus vykdytojus.  

Pridedame  Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinių įgyvendinimo 
programos priemonių plano keitimo projektą. ( Priedai, Lentelė Nr. 13). 
 
 

7. BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2016   
METUS IŠVADOS IR SIŪLYMAI PAGAL KAUNO MIESTO BP TEKSTINĖJE IR 

GRAFINĖJE DALYSE NUSTATYTAS DALIS 
 

Išorės aplinka 
Išvados  
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1.Sėkmingai vyksta Rail Baltica geležinkelio trasos įgyvendinimas bei su ja susijusios infrastruktūros 
vystymas ir įgyvendinimas yra reikšmingiausias Kauno, kaip tarptautinio intermodalinio logistikos 
centro, vystymo veiksnys. 
2. Parengtas Kauno m. pietrytinio aplinkkelio projektas, trūkstama IX koridoriaus dalis, kuri 
sutrumpintų šio koridoriaus ilgį daugiau kaip 8 km. 
3. Sėkmingai vykdomiA1 kelio modernizavimo darbai stiprinant eismo saugumo priemones siekiant 
sudaryti galimybę padidinti čia leidžiamą greitį. 
4. Neįgyvendinamas Vilniaus-Kauno dvimiesčio projektas (nerengiamos tolesnės studijos) mažina 
abiejų miestų konkurencingumą. 
5. Nevykdoma Kauno tarptautinio oro uosto plėtros ir pajungimo LEZ interesams programa (oro parko 
įgyvendinimas) 

Siūlymai: 
1.1. Suteikti prioritetą visų rūšių Kauno susisiekimo tinklo  jungčių su kaimyninių šalių ir Lietuvos 
susisiekimo sistemomis plėtojimui ir sprendiniams miesto teritorijoje. 
1.2. Patikslinti miesto urbanistinių ašių plėtros specifiką, atsižvelgiant į Kauno miesto, rajono ir kitų 
gretimų teritorijų (Kauno erdvinės sistemos) aglomeravimosi pobūdį, eigą ir perspektyvą, nustatyti šių 
ašių vystymosi prioritetus; 
 
Miesto struktūra 
Išvados  
1. Sėkmingai vyksta teritorijų teisinis registravimas. 
2. Didėja statybų apimtys ypač biurų, daugiabutės gyvenamosios paskirties pastatų ir jų kompleksų. 
3. Sėkmingai vyksta visuomeninių objektų plėtra ir viešųjų erdvių atnaujinimas.  
4. Toliau sėkmingai kompleksiškai realizuojami miesto centro teritorijos dalių konversijos projektai ( 
Kauno „Pieno centro“ kvartalas, buvusios Neries gamyklos teritorija ir kt.). 
5. Pradėtos rengti kvartalinės renovacijos schemos leis pagreitinti kompleksinę kvartalų renovaciją. 
6. Vykstantis susisiekimo tinklo modernizavimas padidins saugumą visiems eismo dalyviams.  
 

Siūlymai 
 
2.1. Daugiau dėmesio skirti viešųjų erdvių, jos elementų (pvz. aikščių) atnaujininui, įteisinimui, naujų 
erdvių sukūrimui ne tik miesto centre bet viso miesto urbanizuotose teritorijose. 
2.2. Patikslinti BP funkcinių zonų turinį pagal galiojančius teisės aktus. 
 
3. Socialinė aplinka 
Išvados  
3.1.Vykdomi BP sprendiniai, gerinantys gyvenamąją aplinką – vykdoma daugiabučių namų 
atnaujinimo (renovacijos) programa. 
3.2. Trūksta reprezentacinių kultūros įstaigų (žiūrovinių salių, teatrų, daugiafunkcinių kultūros centrų). 
3.3. Vykdoma visuomeninių įstaigų infrastruktūros gerinimo kokybinė plėtra. 
3.4. Mažėja gyventojų skaičius mieste, sensta visuomenė.  
3.5. Daugiabučių statybos plėtra kompaktiškai užstatytose teritorijose didina gyventojų tankį šiose 
teritorijose. 
Siūlymai 
3.1. Vykdyti esminę gyvenamųjų rajonų pertvarką gerinant jų aplinkos kokybę (renovacija, aplinkos 
sutvarkymas ir kt.). 
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3.2. Nustatyti socialinio aptarnavimo ir sveikatos pirminio aptarnavimo objektų poreikį visose Kauno 
miesto seniūnijose. 
 
 
4, Ekonominė aplinka 
Išvados  
4.1. Sėkmingai vyksta linijinių verslo zonų, išilgai esamų magistralių miesto ribose, infrastruktūros 
kokybinė plėtra ir statyba išlaikant ankstesnio miesto teritorijos BP nuostatų reikalavimus. 
4.2.Vykdomos seniūnijų viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros investicinės programos. 
4.3. Gerinama esamų sporto ir kultūros įstaigų infrastruktūros kokybė, atliekant statinių renovaciją ar 
rekonstrukciją. 
4.4. Sėkmingai vystomi aptarnavimo, prekybos, poilsio ir maitinimo objektai. 
4.5. Sėkmingai vystomi įvairūs verslo objektai mišrios paskirties teritorijose.  
 
Siūlymai 
4.1. Plėtoti visų turizmo rūšių objektų  - viešbučių, motelių ir kitų turizmo įstaigų tinklą. 
4.2  Plėtoti verslo centrų sistemą. 
 
 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka 
Išvados  
5.1. Sėkmingai įgyvendinami Europos sąjungos iš dalies finansuojami investiciniai projektai.  
5.2. Vykdomas kultūros paveldo objektų būklės tikrinimas ir Kultūros paveldo objektų stebėsena, 
tačiau nevykdoma stebėsena ir fiksacija, apsauga medinio Kauno paveldo, kuris metai iš metų nyksta.  
5.3. „Paveldotvarkos“ programa  ir rengiami tvarkybos projektai apleistų pastatų sutvarkymui davė 
impulsą išgražėti Kauno centrinei daliai. 
5.4. Nepakankamai tvarkomi ir prižiūrimi Kauno tvirtovės objektai.  
5.5. Pradėtas piliakalnių ir jų apsaugos zonų tvarkymas pagal apsaugos reglamentus. 
 
Siūlymai 
5.1. Būtina parengti Senamiesčio transporto studiją numatant priemones, sumažinančias transporto 
tranzitinius srautus. 
5.2. Skirti didesnį dėmesį tarpukariomodernizmo mūrinių ir medinių pastatų, nykstančių dvarų sodybų 
išsaugojimui ir sutvarkymui.  
 
6. Gamtinė aplinka 
Išvados  
6.1. Pradėti tvarkyti didžiųjų upių šlaitai taps modernesni, patrauklesni, pagerins gyvenamąją aplinką  ir 
laisvalaikio kokybę, krantinės taps patrauklios verslui plėstis, bendruomenių veikoms vykdyti. 
6.2. Tvarkomi miesto parkai pagerins miestiečių kasdieninio poilsio kokybę, miestas taps patrauklesnis 
 tiek miesto svečiams, tiek miesto gyventojams.  
6.3.Vykdoma atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra pagerins atliekų rūšiavimą ir sumažins 
 nesankcionuotų sąvartynų skaičių. 
6.4. Rengiami želdynų projektiniai pasiūlymai, parkų sutvarkymo (rekonstrukcijų) bei techniniai  
projektai leis pagerinti renginių, tame tarpe Kauno - Europos kultūros sostinės 2020 erdvių aplinką.  
6.5. Vis dar nemažėja prašymų atkurti nuosavybės teises į turėtą žemę ypač bendro naudojimo 
teritorijose. 
6.6. Netvarkomi žalieji plotai tampa palankia buveine antisocialaus elgesio gyventojams. 
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6.7. Netvarkomi, šiukšlinami upių slėnių šlaitai mažina želdinių kokybę, veda prie šlaitų erozijos, kuri 
ypač pavojinga didesniuose nei 12 proc. šlaituose. 
6.8. Tvirtinami visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų sąrašai ir skiriamos lėšos jų 
įgyvendinimui padės perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, plės ir gilins moksleivių žinias apie 
gamtą, skatins visuomenės dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius. 
 
Siūlymai 
6.1. Vykdyti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai 
procesai, nuošliaužos ir kt.) apsaugos priemonių SP parengimą. 
6.2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų jungčių 
(šlaitų, teritorijų plėtros ir tvarkymo) programasinventorizuojant esamus laiptus, nurodant naujų laiptų 
įrengimo vietas, išnagrinėjant galimybes atitinkamose vietose įrengti keltuvus, kurie sujungtų svarbias 
pėsčiųjų trasas ir dviračių takus. 
 
 
7. Susisiekimas 
Išvados  
7.1.  Didžiausios susisiekimo sistemos problemos– miesto dalių susisiekimas su centru ir transporto 
srautų mažinimas Senamiestyje. 
7.2.  BP numatyti Centro aplenkimo per Kėdainių tiltą ir Tunelio gatvę pasiūlymai neįgyvendinti. Tas 
jungtis būtina įgyvendinti. 
7.3.  Nepakankami ryšiai tarp miesto dalių, atskirtų gamtiniais elementais.  
7.4.  Vangiai vykdoma vandens transporto infrastruktūros plėtra. 
7.5.  Sėkmingai vykdomas viešo transporto infrastruktūros atnaujinimas. 
7.6.  Įvykdyta Panemunės tilto rekonstrukcija. 
7.7.  Vykdomas viešojo transporto infrastruktūros atnaujinimas. 
7.8.  Vyksta trūkstamų gatvių jungčių (Technikumo gt, Palemono gt.) projektavimo darbai. 
7.9.  Plečiamas dviračių takų tinklas (takas, sujungiantis Šilainius su centrine miesto dalimi ir takas, 
jungiantis Santakos parką su Jonavos g. ir kt.).  
7.10. Vykdoma pavienių transporto mazgų rekonstrukcija. 
7.11. Sėkmingai vykdomi Laisvės al. rekonstrukcijos darbai. 
7.12.  Nevykdomas ankstesnių BP sprendinių tęstinumas – svarbių transporto jungčių (Žemaičių plento 
tarp Linkuvos ir Baltijos g., Ašigalio ir Islandijos g. jungčių bei kiti projektavimo ir statybos darbai). 
7.13. Nerengiamos reikalingos magistralinių gatvių dviejų lygių sankryžos (Pramonės ir Taikos pr., 
Savanorių ir Taikos pr. sankryžos).  
7.14. Pradėti  S. Dariaus ir s. Girėno aerodromo atnaujinimo darbai (sutvarkytas pakilimo takas) 
sudarys sąlygas naudoti jį sportinės ir turizmo aviacijos, kultūrinės ir pramoginės veiklos tikslais bei 
saugoti kaip kultūros paveldo objektą.  
7.15. Vystoma vidaus vandenų transporto infrastruktūra leis panaudoti vidaus vandenis  ne tik turizmo 
ir pramogų tikslais bet ir integruoti į bendrą Kauno miesto ir priemiesčio bei tarpmiestinio susisiekimo 
tikslais.  
Siūlymai 
7,1. Būtina detalizuoti ir patikslinti Kauno miesto BP susisiekimo sistemos sprendinius.  
7.2. Suteikti prioritetą svarbios Senamiesčio apylankos Kėdainių tilto ir jo prieigų projektavimo 
darbams. 
7.3. Parengti Kauno istorinių laiptų, dviračių takų ir pėsčiųjų takų  renovacijos galimybių studiją. 
7.4. Vystyti laivybą valstybinės reikšmės vandens keliuose (Nemune, Neryje, Nevėžyje, Kauno 
mariose). 
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8. Inžinerinės komunikacijos 
Išvados  
8.1. Modernizuojant esamus šilumos tinklus, plėtojant naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę 
atsinaujinantiems ir atliekiniams energijos šaltiniams užtikrinama urbanizuotų miesto dalių 
aprūpinimas šilumine energija. 
8.2. Skirstomojo dujotiekio plėtra skatins dujų sunaudojimą. 
8.3. Numatomas esminis gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovavimas sumažins centralizuotai 
tiekiamos šilumos poreikį, kartu ir gamtinių dujų poreikį tai šilumai pagaminti 
8.4. Vykdoma tiekiamo vandens kokybės kontrolė. 
8.5. Plečiami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių 
gyvenamųjų namų kvartalus.  
8.6. Gyventojai nenoriai jungiasi (nesijungia) prie naujai paklotų kvartalinių vandentiekio ir nuotekų 
tinklų 
8.7. Vykdoma paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, užterštumo kontrolė. 
Siūlymai 
8.1. Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį. 
8.2. Vykdyti paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius kontrolę.  
 
 
8. PROGNOZĖS 
 
Prognozės 
1. Kauno miesto išorės aplinkos formavimo ir plėtros priemonės bus vykdomos Vyriausybės institucijų 
nustatytais terminais ir lėšomis pagal Vyriausybės nustatytus priemonių prioritetus. Vykdant 
šias priemones, Kauno miesto savivaldybės teritorijos išorės aplinkos plėtra bus svarbus miesto 
ilgalaikės plėtros veiksnys. 
2. „Rail Baltica“ trasos bei su ja susijusios infrastruktūros vystymas ir įgyvendinimas bus vienas 
reikšmingiausių Kauno, kaip industrinio tarptautinio logistikos centro, vystymo veiksnių. 
3. Kitos prognozuojamos svarbios miesto erdvinės plėtros kryptys: 
3.1. Miesto struktūros funkcinis ir infrastruktūros suderinimas su išorės aplinka; 
3.2. Visuomeninių erdvių įvairovės ir kokybės gerinimas; 
3.3. Miesto gamtinės aplinkos tvarumo didinimas – žaliųjų plotų, vandenų, gamtos vertybių saugojimas 
ir tausojantysis naudojimas, miesto urbanistinės ir gamtinės dermės užtikrinimas. 
3.4. Kultūros paveldo teritorijų plėtojimas tausojančiojo naudojimo būdu; 
4. Energetinis gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovavimas, kuris sumažins centralizuotai teikiamos 
šilumos gamybos ir tiekimo poreikį. 
 
 

9. BENDROJO PLANO SPRENDINIAI, KURIŲ NĖRA GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI 
 
Bendrojo plano sprendiniai, kurių nėra galimybių įgyvendinti 
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 
2014-04-10 sprendimu Nr. T-209. Per laikotarpį nuo Bendrojo plano patvirtinimo, t. y. nuo 2014-04-10 
iki 2017 metų, sprendinių, kurių nėra galimybių įgyvendinti, nenustatyta. 
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10. BP SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGOS PARENGTI GALIMYBIŲ 
STUDIJOS IR SCHEMOS 

 
BP sprendiniams įgyvendinti reikalingos parengti galimybių studijos ir schemos 

 Parengti atskirų miesto dalių urbanistinės plėtros galimybių studijas. 
 Parengti apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schemą 
 Parengti interaktyvų pasiūlymų keisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius 

žemėlapį. 
 Parengti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų jungčių (šlaitų, teritorijų plėtros 

ir tvarkymo) programas inventorizuojant esamus laiptus, nurodant naujų laiptų įrengimo vietas, 
išnagrinėjant galimybes atitinkamose vietose įrengti keltuvus, kurie sujungtų svarbias pėsčiųjų 
trasas ir dviračių takus. 

 Parengti „ParkandWalk“ (Statymo ir ėjimo sistemą), „ParkandRide“ (Statymo ir važiavimo 
visuomeniniu transportu sistemą), „ParkandBike“ (Statymo ir važiavimo dviračiu sistemą) ir 
kitų sistemų galimybių studijas 

 Koreguoti dviračių takų specialųjį planą 
 Parengti Kauno miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai galimybių 

studiją 
 Parengti Kauno miesto viešųjų erdvių plėtojimo galimybių studiją. 
 Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį. 
 Parengti Kauno miesto užstatytų teritorijų tankinimo ir plėtros galimybių studiją.  
 Parengti patrauklių vietų, tinkamų viešai ir privačiai partnerystei (PPP), ar kitokiems 

projektams vystyti studiją (aprašą), kur nurodomos teritorijos, jų galimos paskirtys, inžinerinis 
aprūpinimas, patrauklumas verslui ir kiti esminiai parametrai, o taip pat PPP ar kitokių 
partnerystės būdų sąlygos. 

 
11. IŠVADŲ DĖL BP SPRENDINIŲ VYKDYMO MOTYVACIJA 

 
11.1.Išorės aplinka. 
 
11.1.1.Kauno savivaldybei dalį priemonių vykdyti bendradarbiaujant su kaimyninėmis 
savivaldybėmis, Valstybės institucijomis, pritraukiant suinteresuotą privatų kapitalą susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros, socialinės aplinkos, rekreacijos, gamtos ir kultūros paveldo 
tausojančio naudojimo ir kitose srityse. 

Didžioji dalis Bendrojo plano išorės aplinkos dalyje numatytų priemonių yra už Kauno 
miesto savivaldybės ribų. Tai susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros, socialinės ir gamtinės 
aplinkos, miesto struktūros plėtros priemonės. Dalis priemonių, numatytų vykdyti Bendrajame plane, 
išeina už Kauno miesto savivaldybės kompetencijos ribų, yra Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės 
institucijų kompetencijų lygmens. Daug priemonių yra numatyta ir įmanoma vykdyti tik kartu su 
Kauno rajono savivaldybe, todėl būtina bendradarbiauti, įgyvendinant bendrus miesto ir rajono 
plėtros klausimus, nustatant veiklos eiliškumą, atsakomybę ir lėšas. Būtina aktyviai teikti priemones, 
įtrauktinas į apskrities Bendrąjį planą, sekti jų įgyvendinimą. Taip pat būtina kiek galima plėsti 
lobistinę veiklą Valstybės institucijose, siekiant numatytų ir svarbių miesto plėtrai sprendimų 
įgyvendinimo. 

 
11.1.2. Suteikti prioritetą visų rūšių Kauno susisiekimo tinklo jungčių su kaimyninių šalių ir 
Lietuvos susisiekimo sistemomis plėtojimui ir sprendiniams miesto teritorijoje. 
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Prioritetai: 
1. Automobilių keliai. 

 Kauno miesto dalių ir Via Baltica/Via Carpatia trasos sujungimas. (jungtis Klaipėda – 
Marijampolė ties Kaunu per Europos prospekto tąsą, Marvelės gatvę ir Žemaičių plentą); 

 Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio, kaip A2 kategorijos gatvės su skirtingų lygių mazgais ir 
nauju tiltu žemiau Kauno marių įrengimas.  

 Palemono terminalo ir miesto gatvių tinklo jungtys. 
 Kauno oro uosto jungtis su miestu, apeinant Ramučių gyvenvietę; 
 A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo ties Kaunu rekonstravimas iki 6 ir daugiau eismo 

juostų. 
2. Geležinkeliai. 

 Kauno geležinkelio stoties tarptautinis terminalas ir prieigų infrastruktūros išplėtimas; 
 Nauja keleivinė geležinkelio stotis Ateities plente; 
 Geležinkelio centrinės stoties jungtis su Kauno oro uosto stotimi; 
 Vilniaus – Kauno oro uostų geležinkelio jungtis per Rail Baltica atšaką;  
 Magistralinių geležinkelio trasų sankirtų su miesto gatvėmis (viadukai, iškasos ir pan.) 

įrengimas; 
 Geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas infrastruktūros modernizavimas, padidinant susisiekimo 

greitį iki 160 km/h ir daugiau bei gerinant eismo saugumą. 
 Panaikinti magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažas su miesto gatvėmis, įrengiant 

skirtingo lygio sankirtas. 
 Įrengti viešąjį logistikos centrą Palemone. 
 Įrengti viešąjį logistikos centrą Karmėlavoje šalia Kauno oro uosto ir Kauno LEZ (antrasis 

etapas), sujungiant Karmėlavą ir Palemoną papildoma geležinkelio atšaka. 
 Įgyvendinti europinės vėžės „Rail Baltica“ projektą. 

3. Vandens keliai. 
 Nemuno vandens kelio pratęsimas į upės aukštupį, įrengiant laivų pralaidą ties HE;  
 Neries laivybos kelio iki Jonavos sutvarkymas; 
 Kombinuoto „jūra – upė“ vandens kelio, įgalinančio prisijungti prie Europos vidaus vandenų 

tinklo išvystymo galimybės analizė.  
4. Oro transportas.  

 Tarpžemyninių skrydžių nišos panaudojimas; 
 „Oro parko“  įrengimas prie LEZ (Kauno rajone, dalis Naujasodyje ir Palemone). 

 
11.1.3. Patikslinti miesto urbanistinių ašių plėtros specifiką, atsižvelgiant į Kauno miesto, rajono ir 
kitų gretimų teritorijų (Kauno erdvinės sistemos) aglomeravimosi pobūdį, eigą ir perspektyvą, 
nustatyti šių ašių vystymosi prioritetus; 
 
 Kauno miesto pagrindinės erdvinės ašys, pratęsiančios  aglomeracinės sistemos plėtros 
kryptis ir jų plėtros sprendiniai: 
1. Žemaičių plentas: Žemaičių plento Šilainiuose aplinkos plėtra ir linijinio centro už miesto ribos iki 
Sitkūnų plėtra. 
2. Savanorių prospektas: Muravos paribio centro abipus sankryžos ir link LEZ plėtra ir Kauno 
miesto, Karmėlavos ir Turžėnų gyvenviečių susiliejimas. 
3. Taikos prospektas ir Ateities plentas: 
3.1. Ateities plento Ramučių apylankos link KTOU zonos plėtra, vystant paribio centrą ties 
Ramučiais. 
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3.2. Palemono pramonės teritorijų kokybinė plėtra ties Vilniaus-Kauno autostrada; 
4. Veiverių gatvė: Paribio centro tarp Kauno ir Garliavos plėtra. 
5. Raudondvario plentas: Kaniūkų paribio zonos urbanistinė plėtra. 
6. Europos prospektas: 
6.1. Tilto per Marvos upelio slėnį nutiesimas (pirmaeilis uždavinys); 
6.2. Europos prospekto tąsos iki Pietrytinio aplinkkelio  nutiesimas; 
6.3. Inžinerinės infrastruktūros Europos prospekto tąsoje įrengimas. 
7. Marvelės gatvė: Paribio centro Marvelės gatvėje plėtra. 

 
11.1.4. Apibrėžti Kauno miesto statusą išorės daugiarūšėje susisiekimo sistemoje, patikslinti 
pirmenybes bei įvardinti miestui svarbius sprendinius (miesto ir aukštesnio lygmens 
kompetencijos); 

1.4.1. Transporto daugiarūšiškumas. Kaunas dėl savo geografinės padėties yra puikus šalies 
sausumos logistikos centras, tinkamas atvežtus sausumos keliais krovinius išskirstyti po visą Lietuvą. 
Šalies logistikos požiūriu, Kaunas labai tinkama įvairiarūšio transporto kelių sankaupa ir sankirta, kur 
galima patogiai perkrauti krovinius, gabenamus įvairių rūšių transporto priemonėmis. Kauno 
trūkumas – vienodo masto krovinių keliarūšių terminalų stoka (pvz. geležinkeliai – vandens 
transportas). Transporto daugiarūšiškumo sprendiniai: galima keliarūšių terminalų integracija su 
paribio centrais Naujasodyje, Ramučiuose, Muravoje.  

1.4.2. Automobilių keliai. Sausumos susisiekimo  tinklo geografiniu požiūriu Kaunas yra IXB 
ir I europinio TEN tinklo kryžkelėje – ties juo kertasi rytų – vakarų ir šiaurės – pietų kryptys.                         
Via Baltica ties Kaunu, be jos tiesioginės Š-P krypties, aptarnauja Klaipėdos kryptį, kiek mažiau - 
Vilniaus kryptį. Via Baltica reikšmė sustiprės, ją panaudojant kitai Š-P krypčiai -Via Carpatia, taip 
pat praplečiant Via Baltica iki Via Baltica Nordica.  

1.4.3. Geležinkeliai. Dabartiniu metu, kai Rail Baltica magistralė tęsiasi iki Kauno, tai yra 
svarbus transportinio virsmo taškas, tačiau nutiesus Rail Balticą tolyn į šiaurę, Kaunas taps eiline 
stotimi šioje trasoje. Europos – Rusijos jungtis žymiai geriau funkcionuoja per Baltarusiją (Brestą, 
Peremyšlį ir kt.), Vilniaus (Baltarusijos) – Klaipėdos kryptis taip pat apeina Kauną.  
 1.4.4. Vandens keliai.  Vandens transporto požiūriu, Kaunas tėra lokalus riboto panaudojimo 
trasos E41 upių uostas, kadangi jis yra atkirstas nuo Vakarų Europos vandens kelių sistemos. Jungtis 
su Vakarų Europos vandens kelių sistema gali būti pasiekiama per Karaliaučiaus sritį kanalais ir 
Deimos ir Prėgliaus upėmis (trasa E70). Ji prasidėtų Rotedame ir eitų per Magdeburgą, Berlyną, 
Bydgoščių, Aistmares, Karaliaučių, Kuršių marias iki Klaipėdos. Rusijos teritorijoje esantys vandens 
keliai apleisti, suirę ir nenaudojami, tad ši svarbi jungtis Lietuvos nepasiekia. Dabartiniu metu 
vandens transporto trasa E41 logistikos požiūriu netikslinga krovinius gabenti nuo Kauno iki 
Klaipėdos ir po to juos perkrauti. Dar vienas variantas – trasos E70 (jūros pakrantėmis) atšakos 
atvedimas iki Kauno. Jis dėl didelių Nemuno ir Kuršių marių vagos gilinimo darbų iki 3 m gylio yra 
labai brangus ir nerentabilus. 

1.4.5. Oro transportas. Oro transporto požiūriu Kaunas yra visiškai priklausomas nuo 
centrinės valdžios politikos ir skrydžio krypčių tikslinio finansavimo, tad savo rankose neturi oro 
transporto plėtros svertų. Plečiantis verslo klientų segmentui, Kaunas gali tapti patrauklesne įvairių 
rūšių skrydžių vieta. Krovinių gabenimo oro transportu apimtys yra kuklios ir nekonkuruoja su 
gretimais (Rygos, Varšuvos) oro uostais, Kaunas neužima žymesnės nišos šalies ir vietinės oro 
logistikos struktūroje. Kauno oro uosto ir LEZ kaimynystė gali sąlygoti kompleksinio oro logistikos, 
sandėliavimo, lėktuvų remonto ir surinkimo centro („oro parko“) atsiradimą. Šiuo metu daromos 
pastangos tokį „oro parką“ sukurti. 
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11.1.5. Sudaryti teritorines galimybes įvykdyti svarbiausius Kauno miesto proveržius išorės 
tolimesnėje (Europos ir Baltijos jūros regiono) bei artimoje aplinkoje (Kauno regionas ir miesto 
gretimosios teritorijos) bei nustatyti proveržių prioritetus, tai fiksuojant miesto struktūroje; 
 
Svarbiausi Kauno miesto proveržiai, svarbūs tolimesnės išorės (Europos ir Baltijos jūros regiono) bei 
artimos aplinkos (Kauno regionas ir miesto gretimosios teritorijos) kontekste ir susiję prioritetai: 
1 proveržis – mokslas. 
Mokslinė veikla vykdoma Kauno mieste esančių universitetų, aukštųjų mokyklų bei mokslo tyrimo 
įstaigų jėgomis. Pagrindiniai mokslinės veiklos židiniai - integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai 
(„slėniai“). Kaune įsteigti  du integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai): 
1. Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras – Kauno slėnis „Santaka“; 
2.Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras - Kauno slėnis „Nemunas“. 
Reikšmingi mokslinio tyrimo darbai vykdomi ir kituose universitetuose (VDU, LSU) kolegijose, 
mokslinio tyrimo institutuose (LEI) ir kitose valstybinėse bei privačiose įstaigose.  
2 proveržis – kultūra. 
Kultūrinės veiklos Kaune urbanistinė dimensija pasireiškia keliais bruožais.  
Pirmasis bruožas yra kultūros objektų tinklo mieste pasiskirstymas ir tikslingas išsidėstymas. Ženklūs 
Kauno kultūros objektai dabar išdėstyti ir turi būti plėtojami išskirtinėse miesto teritorijose, greta ir 
kartu su kitomis aukšto rango funkcinėmis erdvėmis. 
Antrasis bruožas yra kultūros erdvių mieste išsidėstymas ir tolimesnė plėtra. Kultūros erdvės yra 
skirtos tiek proginiams teminiams renginiams, tiek pastoviai kultūrinei veiklai. 
Abiejų bruožų kultūros teritorijos yra miesto urbanistinės sistemos komponentai, suformuoti į 
kultūrinių miesto erdvių sistemą 
3 proveržis – sportas. 
Sporto srityje miestas tampa žinomas dėl dviejų priežasčių: 
Pirmoji priežastis – tai žinomos  sporto komandos ir sportininkai; 
Antroji priežastis – tai galimybė ir vietos surengti Europinio rango sporto varžybas. 
Sporto infrastruktūros teritorijos užfiksuotos ir išskirtos Bendrajame plane ir plėtojamos, kaip 
svarbūs miesto įvaizdžio elementai. 
4 proveržis – turizmas. 
Kaunas nėra išskirtinis savo fizine aplinka, todėl turėtų vyrauti specializuotos turizmo atmainos: 
konferencinis, verslo, sveikatinimo, pramoginis (įskaitant sportinį), gal - nostalginis turizmas. 
Sprendiniai: Specializuoto turizmo (konferencinio, verslo, sveikatinimo, pramoginio, įskaitant 
sportinį, proveržiui suteikti prioritetai ir numatyti sprendiniai Bendrojo plano teminėse dalyse ir 
atskirų miesto dalių sprendiniuose. 
5 proveržis – transportas ir logistika. 
Šis proveržis detaliai aptariamas ir jo sprendiniai pateikiami Kauno miesto išorės daugiarūšio 
susisiekimo tinklo bei logistikos aplinkos aprašyme. 
 
11.1.6. Apibrėžti pagrindines, Kauno miesto plėtrą įtakojančias, funkcines sritis ir objektus už 
Kauno miesto savivaldybės ribų.  
 

Pagrindinės Kauno miesto plėtrą įtakojančios funkcinės teritorijos ir objektai už Kauno miesto 
savivaldybės ribų: 

1. Ekonominiai objektai: 
1.1. Laisvoji ekonominė zona;  
1.2. Karmėlavos oro parkas; 
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1.3. Linijinės verslo zonos Garliavos – Noreikiškių, Sargėnų –Sitkūnų, Biruliškių – Rumšiškių, 
Garliavos - Rokų sektoriuose. 

2. Inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir objektai: 
2.1.Vandenvalos objektai – dumblo utilizavimo laukai ir užteršto dumblo sąvartynas Ežerėlyje; 
2.2. Lapių regioninis sąvartynas. 
      3. Energetikos teritorijos ir objektai; 
3.1. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė; 
3.2. 110 ir 330 kV elektros tiekimo tinklai; 
3.3. Aukšto slėgio dujotiekis Vilnius – Kaunas- Kaliningradas. 
     4. Komunalinės teritorijos ir objektai: 
4.1. Laidojimo vietos: Karmėlavos, Ledos ir Vainatrakio kapinės; 
4.2. Kėdainių krematoriumas. 
     5. Susisiekimo sistemos objektai: 
5.1. Kauno tarptautinis oro uostas; 
5.2. Vandens kelias E41 Kaunas – Klaipėda; 
5.3.Via Baltica, Via Carpatia, TEN-T tinklo automobilių keliai; 
5.4. Rail Baltica ir Vilnius – Karaliaučius geležinkelio linijos; 
     6. Rekreacinės teritorijos ir objektai: 
6.1. Liaudies buities muziejus; 
6.2. Rekreacinės vietovės: Grabučiškės, Kapitoniškės, Arlaviškės, Viršužiglis; 
6.3. Kurortai :Birštonas, Kulautuva, Kačerginė. 

7. Sveikatingumo objektai: 
7.1.  Kulautuvos tuberkuliozės ligoninė; 
7.2. Kulautuvos tuberkuliozės sanatorija; 
7.3. Viršužiglio reabilitacijos sanatorija; 
7.4. Viršužiglio senelių pensionatas ir sanatorija; 
7.5. Žiegždrių psichiatrijos ligoninė; 
7.6. Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“. 

8. Sporto objektai: 
8.1. Automobilių sporto kompleksas „Nemuno žiedas“; 
8.2. Skraidyklių sporto bazė Netoniuose; 
8.3. Sklandymo sporto bazė Pociūnuose; 
8.4. Sporto ir sveikatingumo bazė Kapitoniškėse. 

9. Visuomeninės paskirties teritorijos ir objektai; 
9.1. Aleksandro Stulginskio universitetas; 
9.2. Raudondvario dvaro kompleksas; 
9.3. T. Ivanausko memorialinė sodyba Obelynėje; 
9.4. Babtyno-Žemaitkiemio dvaro kompleksas. 
     10. Parkai, miško parkai ir rekreaciniai miškai; 
10.1. Kulautuvos ir Kačerginės miško parkai; 
10.2. Kleboniškio šilas (dalis); 
10.3. Girionių, Raudondvario ir Obelynės parkai; 
10.4. Karalgirio, Zapyškio, Dubravos, Kazlų Rūdos miškai. 
     11. Naudingų iškasenų teritorijos; 
11.1. Statybinių medžiagų karjerai: Drąseikių (molio),  Kvesų, Šileikos, ties Prienais, Birštonu, 
Žasliais (žvyro); 
11.2. Durpynai: Ežerėlio, Novaraisčio, Raudonplynio, Didžiojo Raisto; 
11.3. Pagirių anhidritų telkinys; 
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11.4. Samylų vandenvietė. 
      12. Saugomos gamtinės teritorijos; 
12.1. Panemunių, Kauno marių, Nemuno kilpų regioniniai parkai; 
12.2. Draustiniai: 6 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 entomologiniai, 4 botaniniai, 2 
ichtiologiniai, 2 botaniniai-zoologiniai, 3 hidrografiniai, 1 ornitologinis, 1 pedologinis; 
       13. Kultūros paveldo teritorijos;  
13.1. Pyplių, Seredžiaus ir Veliuonos bei Altoniškių ir Ringovės piliakalniai; 
13.2. Kompleksai ir pastatai: Raudondvario dvaro kompleksas, Zapyškio šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčia; 
13.3. Urbanistiniai paminklai: Vilkijos ir Čekiškės miesteliai.    
     14. Estetiniu požiūriu vertingiausios teritorijos; 
     15. Priemiestinės sodininkystės zonos Kauno, Jonavos, Kaišiadorių ir Prienų savivaldybių 
teritorijose. 

 
 

11.2. Miesto struktūra 
 
11.2.1. Skubiai pradėti rengti miesto ir jo atskirų dalių urbanistinius tyrimus ir plėtros studijas. 

Miesto urbanistinei situacijai išanalizuoti ir patikslinti, naujoms ir pagrįstoms miesto plėtros 
idėjoms bei scenarijams pasiūlyti būtina parengti miesto struktūros, jos plėtros sričių, sektorių bei 
atskirų probleminių miesto dalių urbanistinius tyrimus ir plėtros studijas, tam, kad geriau pagrįsti 
miesto struktūros ir atskirų sričių plėtros sprendinius. 

Siūloma tyrimo ir studijų darbus sugrupuoti į keletą sričių: 
1. Miesto struktūros tyrimai ir studijos: 
1.1. Atlikti miesto gyventojų demografinę, socialinę ir  ekonominę apklausą. Jo rezultatus 

panaudoti, numatant miesto struktūros ir miesto dalių pokyčius ir plėtros scenarijus. 
1.2. Parengti Kauno miesto užstatytų teritorijų tankinimo ir plėtros galimybių studiją.  Jos 

rezultatus panaudoti, numatant miesto struktūros  morfologinius pokyčius, rezultatus įtraukti į BP 
žemės naudojimo režimų aprašus. 

1.3. Parengti aukštybinių pastatų išdėstymo galimybių studiją. Jos rezultatus įdiegti į BP 
žemės naudojimo režimų aprašus. 

1.4. Parengti Kauno miesto viešųjų erdvių sistemos plėtojimo galimybių studiją. Jos 
rezultatus panaudoti, tobulinant miesto struktūrą. 
2. Miesto dalių ir teritorijų tyrimai ir studijos: 

2.1. Parengti miesto dalių ir atskirų teritorijų raidos programas. 
2.2. Parengti investicijoms patrauklių vietų, tinkamų viešai ir privačiai partnerystei (PPP), ar 

kitokiems projektams vystyti galimybių studijas (aprašus), kur nurodomos teritorijos, jų galimos 
paskirtys, inžinerinis aprūpinimas, patrauklumas verslui ir kiti esminiai parametrai, o taip pat PPP ar 
kitokių partnerystės būdų sąlygos. 
3. Miesto funkcinių sričių ir sistemų tyrimai bei studijos: 

3.1. Parengti miesto transporto probleminių arealų sprendinių pasiūlymus įgyvendinimo ir 
galimybių studijas (Senamiesčio, Vilijampolės, Žaliakalnio, Panemunės, Šančių ir kt.). 

3.2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų 
jungčių (šlaitų, teritorijų) plėtros ir tvarkymo programas, inventorizuojant esamus laiptus , nurodant 
naujų laiptų įrengimo vietas, išnagrinėjant galimybes atitinkamose vietose įrengti keltuvus, kurie 
sujungtų svarbias pėsčiųjų trasas ir dviračių takus.  
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3.3. Parengti Kauno istorinių laiptų, vertikaliojo transporto, dviračių takų ir pėsčiųjų takų  
renovacijos galimybių studiją (numatant trūkstamas grandis) numatant eiliškumą ir specialiuosius 
reikalavimus. 

3.4. Parengti Kauno miesto vandens telkinių, jų pakrančių apsaugos, tvarkymo  ir pritaikymo 
miesto poreikiams  galimybių studiją 

3.5. Parengti  „Park and Walk“ (Statymo ir ėjimo) sistemos, „Park and Ride“ (Statymo ir 
važiavimo visuomeniniu transportu) sistemos, „Park and Bike“ (Statymo ir važiavimo dviračiu) 
sistemos ir kitų sistemų galimybių studijas; 

3.6. Koreguoti dviračių takų specialųjį planą; 
3.7.  Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį; 

4. BP sprendinių įgyvendinimo bei miesto plėtros rezultatų viešinimas: 
4.1. Parengti interaktyvų pasiūlymų keisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano 

sprendinius žemėlapį; 
4.2. Atnaujinti ir nuolat vykdyti miesto teritorijų ekologinį monitoringą (oro, vandens, grunto 

taršos ir kt.), jo rezultatus skelbti viešojoje erdvėje. 
 
11.2.2. Skatinti miesto centrinės dalies kokybinės plėtros ir konversijos procesus parengiant 
Naujamiesčio ir Žaliakalnio teritorijų specialiuosius planus ir priecentrių (Savanorių pr., A. 
Juozapavičiaus pr., Veiverių g., Žemosios Fredos ir kt.) užstatymo koncepcijas. 

Ilgainiui transformuojantis miesto teritorijoms: plečiantis centrui, priecentrio 
teritorijoms, keičiantis miesto dalių funkcinei sanklodai vyksta rudimentinių funkcinių zonų 
sunykimas ir keitimasis į šiuolaikines ekonomiškai ir socialiai patrauklias bei  miesto plėtrai 
palankias funkcines zonas. Šie procesai – kokybinė plėtra ir jos rūšis,  konversija yra dvejopas – 
savaiminis, iššauktas visuomenės sluoksnių poreikio ir tikslingai formuojamas investuotojų 
bendruomenės, remiant savivaldybei bei specialistams. Svarbu, kad šie procesai atsispindėtų visuose 
plėtros dokumentuose, rengiamuose užstatytoms ir ypač istorinėms miesto dalims – specialiuosiuose 
planuose, užstatymo koncepcijose, neatspindėtų vien siaurų sektorinių interesų, nevaržytų tų teritorijų 
ir viso miesto optimalios plėtros ir konkurencingumo didėjimo. Tam reikalingas platus tarpsektorinis 
požiūris į miesto plėtrą ir visaapimanti urbanistinė erudicija, atmetanti formaliai naudojamus 
smulkius argumentus. 

Dalis siūlomų priemonių aprašoma 11.2.1. dalyje. 
 

11.2.3. Daugiau dėmesio skirti viešųjų erdvių, jos elementų (pvz. aikščių) atnaujininui, įteisinimui, 
naujų erdvių sukūrimui ne tik miesto centre bet viso miesto urbanizuotose teritorijose. 
Viešųjų erdvių, jos elementų, t.t. aikščių atnaujinimo, priežiūros, įteisinimo, naujų erdvių sukūrimo 
priemonės bus pateiktos 2.1.1.4. punkte numatytoje parengti Kauno miesto viešųjų erdvių sistemos 
plėtojimo galimybių studijoje, kurios rezultatai leis  susisteminti, struktūrizuoti ir hierarchizuoti 
miesto viešųjų erdvių sistemą, išryškinti jos mazgus – aikštes, kitas svarbias viešąsias erdves. Taip 
bus pagrįstas miesto struktūros formavimosi potencialas, tiksliau apibrėžta viešųjų erdvių ir gretimų 
teritorijų  sąveika. 
 
 
11.2.4.  Tobulinti daugiafunkcių teritorijų galimų žemės naudojimo būdų morfologinę darną. 
Šiuo metu dažnai pastebima, kad investuotojai, siekdami sau palankių tikslų, stengiasi iškraipyti  arba 
ignoruoti teritorijų morfologinę darną, taip pažeisdami susiklosčiusioje aplinkoje gyvenančių 
visuomenės narių interesus (pvz. kvartalas Žaliakalnyje prie Aušros g.). Kauno miesto užstatytų 
teritorijų tankinimo ir plėtros galimybių studiją, jos rezultatus bus galima panaudoti, ivertinant ir 
patikslinant miesto teritorijų morfologinę aplinką, numatyti miesto struktūros  morfologinius 
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pokyčius, išvengiant ryškių morfologinių disonansų. Šios studijos rezultatai bus įtraukti į BP žemės 
naudojimo režimų aprašus. 
 
11.2.5. Teritorijų konversijos vyksmo laikotarpiu metu nustatyti pereinamąjį darnų teritorijų 
naudojimo režimą.  

Teritorijų konversijos procesas – neišvengiamas ir natūralus – gali sukelti tam tikrus 
didesnius ir mažesnius prieštaravimus, galinčius tapti plėtros procesų trikdžiais, sukeliančius 
nepalankią socialinę reakciją. Tai gali iššaukti netgi atsisakymą nuo optimaliai būtinos ir naudingos 
konversijos, kas mažintų konkurencingumo lygį, blogintų miesto urbanistinę kokybę, jo įvaizdį. 
Konversijos proceso metu siekiant pasirinktos urbanistinės idėjos, dėl įvairių priežasčių - dažniausiai 
ekonominių, nuosavybės, žemės naudojimo apribojimų – konversija gali vykti palaipsniui, užtrukti 
tam tikrą laiko tarpą. Planuojant konversijos etapus, būtina atsižvelgti į galimus prieštaravimus ir 
konversiją vykdyti, maksimaliai laikantis funkcinės ir socialinės darnos, atsižvelgiant į esamą 
urbanistinę ir gamtinę aplinką, pagrįstai ir toliaregiškai suplanuoti konversijos procesą, tinkamai jį 
argumentuoti ir pristatyti visuomenei. Ši darna įgyvendinama, Bendrojo plano nurodytas pagrindines 
funkcines zonas palaipsniui keičiant jas į galimas funkcines zonas, tinkamai apibrėžtas galimomis 
žemės paskirtimis ir naudojimo būdais. 

 
11.2.6. Patikslinti BP funkcinių zonų turinį: detalizuotas funkcines zonas (pozonius), jų 
apibūdinimus, galimas žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdus, nurodant užstatymo tipus. 

Ši priemonė leis tiksliau apibrėžti miesto teritorijų darnią plėtrą, nekonfliktišką naujų 
teritorijų teritorijų bei objektų santykį su esamomis teritorijomis, jų morfologine, funkcine struktūra 
BP funkcinių zonų turinys bus patikslintas, parengus numatytas priemones, tyrimus,  ir panaudojus jų 
rezultatus, taip pat tinkamai paviešinus juos visuomenei. 
 
 
11.3. Socialinė aplinka. 
 
11.3.1. Kompleksiškai renovuojant gyvenamuosius kvartalus formuoti aktyviąsias zonas (kiemus) 
skatinti jose bendruomenių iniciatyvas.  

Renovuojamų gyvenamųjų kvartalų teritorijos yra įrengtos prieš kelis dešimtmečius, 
turint ribotus materialinius resursus ir nepakankamą profesinę kvalifikaciją. Dėl to daugelis aplinkos 
tvarkymo sprendinių yra pasenę, ir yra skubiai taisytini. Darniai suplanuoti erdves prie namų, išplėsti 
automobilių, poilsio žaidimų, ūkines aikšteles galima tik dalyvaujant gyventojams, vietos 
bendruomenei, atsižvelgiant į jų iniciatyvas. Teritorijų prie namų viskam nepakanka, todėl vietinė 
bendruomenė pati turi nuspręsti, kaip organizuoti savo  kiemų erdves, vykdyti normų reikalavimus, 
kam atiduoti pirmenybę pertvarkant kiemus. Specialistų sprendiniai turi būti tik aleatoriški, patariant, 
kaip geriau patenkinti gyventojų grupių (kiemų) bendruosius interesus. 

Gyvenamųjų namų pertvarka neturi apsiriboti vien gyvenamųjų namų renovacija ar jų 
gretimos  aplinkos pertvarkymu. Reikia imtis esminių perplanavimo sprendimų, peržiūrint kvartalų 
planinę struktūrą, viešųjų ir riboto patekimo teritorijų išdėstymą, vidaus zonavimą, transporto eismą, 
rekreacinių ir gamtinių koridorių plėtrą, socialinio aptarnavimo tinklo ir paslaugų zonų pertvarką. 
Yra dalis teritorijų, kur gyvenamieji namai beviltiškai morališkai ir fiziškai susidėvėję, tad reikia 
spręsti jų nugriovimo ir gyventojų perkėlimo į pertvarkomose teritorijose statomą naują kokybišką 
būstą perkeliamiems asmenims klausimus. Šių teritorijų tyrimai ir rekonstrukcijos eiliškumas bei 
pobūdis bus pateikti, parengus Kauno miesto užstatytų teritorijų tankinimo ir plėtros galimybių 
studiją. 
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11.3.2. Parengti viešųjų paslaugų centrų plėtros strategiją. 
Socialinio aptarnavimo ir sveikatos pirminio aptarnavimo objektų išdėstymas miesto 

teritorijoe yra netolygus. Daugiabučių masinės statybos namų teritorijose dauguma šių objektų 
pastatyti su gyvenamaisiais namais arba rezervuotos jiems vietos. Didžiausia socialinės 
infrastruktūros stoka yra naujai priskirtose po 1991 m. Kauno miestui teritorijose. Planuojant 
grąžinamas savininkams teritorijas, visiškai ignoruota socialinio tinklo objektų dislokacija ir ši 
problema yra labai netikėta ir gana skausminga. Tai didina švytuoklinę migraciją mieste ir mažina 
tokių teritorijų vertę ir gyvenimo kokybę. Dar daugiau, nematyti galimybių, kaip tose teritorijose 
socialinį tinklą sukurti. 

 
11.3.3. Parengti kultūros objektų sistemos raidos pasiūlymus, siekiant įvykdyti KEKS 2020 
reikalavimus ir tolimesnę – Kauno, kaip kultūros miesto plėtrą. 

Kultūros požymių turi visos miesto urbanistinės erdvės ir funkcinės zonos, morfologiniai 
tipai, pradedant ryškiausiais miesto struktūros elementais ir baigiant marginaliniais, nevertingais ir 
laikinais. Būtent kultūros potencialas vienus miesto fragmentus  padaro vertingais ir ilgaamžiais, 
kurie sudaro miesto istorinio paveldo aukso fondą. 

Kultūros objektų ir erdvių išvystymo - statybos, atnaujinimo ir rekonstrukcijos laikotarpiai, 
lėšos ir sąryšis su KEKS 2020 programomis yra pateikti kultūros, urbanistinės, sporto  ir turistinės  
infrastruktūros objektų, kuriuose numatomi KEKS 2020 renginiai sąraše  Šie objektai ir erdvės 
išskirti todėl, kad yra suplanuoti konkretūs jų įgyvendinimo parametrai. Bendrajam plane turi būti 
parengti ir sistemiškai išdėstyti visi kultūros erdvių tipai ir rūšys:  

1. Kultūrinės paskirties viešosios erdvės: 
1.1.bendravimo erdvės (aikštės, alėjos, miesto sodai, skverai); 
1.2.istorinių objektų erdvės; 
1.3.religinių objektų zonos ir teritorijos; 
1.4.memorialinės teritorijos; 
1.5.švietimo erdvės; 
1.6.kūrybinės veiklos erdvės; 
1.7.urbanistinių ir architektūrinių ženklų ir simbolių zonos; 
1.8.rekreacinės erdvės; 
1.9.kitos, turinčios kultūrinį žymenį erdvės. 

2. Turistinės paskirties viešųjų erdvės: 
aukščiau išvardintos erdvės, turinčios požymių, įdomių turistams; 

3. Gamtinio kultūros paveldo viešosios erdvės ir objektai; 
4.Išskirtinės transporto infrastruktūros trasos: 

4.1.netradicinio  transporto trasos; 
4.2.transporto trasos per savitas urbanistines ar gamtines teritorijas. 
Išvardintos funkcinės erdvės gali būti permanentinės, funkcionuojančios nuolat, ir proginės, arba 
skirtos tam tikriems vyksmams ( KEKS 2020 ir kitoms proginėms programoms, meno, istoriniams ir 
komerciniams renginiams) vykdyti.  

Išvardinti erdvių tipai ir gali būti papildyti ir kitais urbanistiniais, turizmo infrastruktūros, 
gamtos ir kultūros paveldo bei transporto  erdvių tipais ir rūšimis,  reikšmingais Kauno – Europos 
kultūros sostinės 2022 kultūros aplinkai formuoti ir palaikyti, miestiečių kultūrinei veiklai plėtoti  bei 
miesto  savitumui ir įvaizdžiui didinti. 

 
11.4. Ekonominė aplinka. 



45 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

STEBĖSENA 2016 m. 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

 
11.4.1. Viešosios susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūros plėtrą investicijoms patraukliose 
teritorijose (Europos pr. tąsoje, Vijūkų gt.  ir kt.) pripažinti prioritetinėmis. 

Europos per tąsa yra viena svarbiausių neįvykdytų Kauno m. transporto sistemos atkarpų. 
Pastačius šią atkarpą, būtų baigtas formuoti  vienas svarbiausių miesto transportinio karkaso 
elementų – Via Baltica magistralės – miesto centrinės dalies – Naujasodžio - Palemono pramonės ir 
logistikos teritorijų – Vilniaus - Kauno magistralių jungtis. Tai visapusiško panaudojimo miesto 
magistralė – leidžianti gerai pasiekti miesto centrą vykstantiems Via Baltica ir Vilniaus – Kauno 
automagistralėmis, patogus kelias sunkiajam autotransportui pasiekti Aleksoto ir Naujasodžio 
pramonės bei Palemono logistikos rajonus, bei aptarnaujančiam transportui pasiekti miesto centrą. 
Pastačius Europos prospekto tąsą, pagreitėtų pietvakarinės miesto dalies vystymasis, sumažėtų 
miesto urbanistinė asimetrija, miestas tolygiau plėtotųsi apie miesto centrą be invazijos į jį. 
Svarbiausias inžinerinis trasos statinys – tiltas per Marvos slėnį, kurį pastačius, trasa galėtų būtų 
greitai nutiesta. 

Vijūkų gatvė yra naujojo Romainių gyvenamojo rajono ašis, kurią pastačius būtų išspręstas 
rajono transporto vidaus eismo organizavimas bei rajono jungtis u Vakariniu aplinkkeliu ir Kauno 
miestu. Tai būtina gatvė, siekiant sutvarkyti chaotišką ir neracionalų transporto eismą rajono viduje, 
nukrauti rajono transporto srautus per esamą Romainių gyvenvietę. 

 
11.4.2. Plėtoti visų turizmo rūšių objektų – viešbučių, motelių ir kitų turizmo įstaigų tinklą. 

Kaune yra vystomos šios turizmo sritys:  
1.Kultūrinis (pažintinis ) turizmas; 
2.Dalykinis (konferencinis )turizmas; 
3.Aktyvaus poilsio turizmas; 
4.Sveikatos (medicininis) turizmas; 
5. Verslo turizmas (aktyviai plėtojamas).  

Kauno mieste yra visų sričių apgyvendinimo įstaigos paminėtoms turizmo rūšims plėtoti: 
viešbučiai, moteliai, jaunimo nakvynės namai, kempingai. Šių įstaigų vietų skaičius yra 
nepakankamas, kas matyti didelių renginių metu (Europos, pasaulio pirmenybės, kitos varžybos). 
Labiausiai Kaunui trūksta aukštos klasės viešbučių, kas labai pasijus išsiplėtojus verslo valdymo 
zonų (verslo centrų tinklui. Dalis apgyvendinimo įstaigų įsikurs verslo centrų sudėtyje, bet reikia 
numatyti patogias apgyvendinimo centrų vietas įvairių sričių turistams. Tai Kauną padarys 
patrauklesniu ir gausiau lankomu. 

 
11.4.3. Plėtoti verslo centrų sistemą.  

Plėtros vietos: būsimos verslo valdymo zonos Žemojoje Fredoje, Kaunakiemio gatvėje, A. 
Juozapavičiaus prospekte, artimojoje Vilijampolėje, kitose konvertuojamose teritorijose miesto 
centre ir greta jo, naujos salės universitetų teritorijose. 

 
11.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka 
 
11.5.1. Skirti didesnį dėmesį tarpukario modernizmo mūrinių ir medinių pastatų ir nykstančių 
dvarų sodybų tvarkymui ir išsaugojimui. 

Tam tikra dalis tarpukario modernizmo pastatų, ypač nerekonstruotų neturi tvarkybos 
reglamentų, neatlikti  reikiami tyrimai (pvz. polichrominiai ir kt.) todėl  sunku nustatyti teritorijų 
kultūrinę vertę ir numatyti tvarkymo ir naudojimo priemones. Bendras teritorijų paskelbimas 
saugomomis yra per grubus ir varžantis investavimo galimybes ir gyvenimo sąlygas jose (yra įvairios 
vertės pastatų tiek saugomose, tiek kitose, kultūros vertybių požymių turinčiose teritorijose). Būtina 
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nustatyti visų miesto teritorijų vertingumą kultūros vertybių požiūriu, nes tik tada galima suformuoti 
požiūrį apie visos miesto struktūros bei jos dalių brandą ir jos raidos galimybes (pertvarkymus, 
papildymus, konversiją).   

Didžioji dalis tarpukario modernizmo pastatų yra saugomose miesto dalyse, tačiau didelė 
dalis yra išsibarsčiusi po visą iki karo užstatytą teritoriją. Šie pastatai turi pradinę apsaugą, tačiau 
privaloma rūpintis tų namų būkle, vykdyti jų stebėseną, įtraukiant tų namų gyventojus ir savininkus. 
Ypač saugotini mediniai pastatai, kurių didžiosios daugumos  būklė nepatenkinama ir vis blogėja. 
Reikia parengti šių pastatų apsaugos ir tausojančiojo naudojimo reglamentus, ir numatyti tam tikras 
visuomenines lėšas, kad bent dalinai būtų galima vykdyti šiuos reglamentus. Juose būtina išskirti 
neatidėliotinas priemones, būtinas šio paveldo apsaugai. Reikia peržiūrėti visas finansavimo 
galimybes, įskaitant PPP ir ES programas, įtraukti gyventojus patraukliomis sąlygomis. 
 
11.5.2. Būtina parengti Senamiesčio transporto studiją numatant priemones, sumažinančias 
transporto tranzitinius srautus. 

Senamiestis yra viena iš miesto probleminių transporto arealų. Jis yra transportiniu požiūriu 
savarbiausioje miesto vietoje, tačiau dėl istoriškai susiklosčiusios struktūros visiškai netinkamas 
šiuolaikiniam varikliniam transportui. Pagrindiniai Senamiesčio probleminio transporto arealo 
transporto studijos uždaviniai: 

1. Pateikti sprendinius, leidžiančius nukreipti nuo Senamiesčio tranzitinio transporto srautus 
(miesto struktūros lygmenyje); 

2. Pateikti Senamiesčio gatvių tinklo pertvarkymo pasiūlymus, mažinančius transporto 
tranzitą; 

3. Pateikti automobilių saugyklų išdėstymo apie Senamiestį pasiūlymus; 
4. Pateikti automobilių transporto apribojimų Senamiestyje pasiūlymus, susietus su 

Senamiesčio urbanistinės (gyvenamosios, komercinės, paslaugų, socialinės, istorinės ir kt.) 
infrastruktūros funkcionavimu. 

5. Pasiūlyti optimalų VT trasų pertvarkymą ir numatyti specialias VT bei kombinuoto eismo 
priemones (elektromobilius, dviračius, rikšas ir pan.). 

Šie uždaviniai yra tarpusavyje susiję ir turi būti sprendžiami kompleksiškai ir darniai.   
 

11.6. Gamtinė aplinka 
 
11.6.1. Vykdyti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros 
(eroziniai procesai, nuošliaužos ir kt.) apsaugos priemonių SP parengimą. 

Visų pirma reikia dešifruoti teisės aktais apibrėžtų teritorijų gamtinio karkaso teritorijų fizinę 
vietą Kauno mieste. Tada būtų galima gamtines ir kitas teritorijas priskirti tam tikroms gamtinio 
karkaso teritorijų grupėms ir nustatyti jų svarbą ir įtaką miesto teritorijos darniai plėtrai ir jos 
priežiūrai. 

 
11.6.2. Parengti ir nuosekliai įgyvendinti Nemuno ir Neries upių aukštutinės ir žemutinės terasų 
jungčių (šlaitų, teritorijų plėtros ir tvarkymo) programas.  

Šios jungtys yra unikalus Kauno miesto urbanistinės aplinkos bruožas. Jungtys ir ryšiai yra 
sprendžiami sektoriškai (vien transporto ir pan.) ir lokaliai. Tokių šlaitų ryšių sistemos išskyrimas, jų 
įvairovės įvardijimas leis optimaliai panaudoti priešlaičių teritorijas, padidins ryšius tarp prie šlaitų 
esančių teritorijų. Šios programos nustatys šlaitų gamtines saugotinas teritorijas, patikslins vertikalių 
ryšių (laiptų, funikulierių, automobilių įkalnių) vietas, taip pat nurodys vietas, kur naujus ryšius būtų 
galima įrengti. Tokia programa leistų tvirtai ir motyvuotai suformuoti viso miesto ir jo šlaitų atkarpų 
apžvalgos aikštelių ir antšlaičių takų sistemą. 
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11.6.3. Teikti pasiūlymus atitinkamoms institucijoms dėl miškų ir nekilnojamojo turto kadastrų 
suderinamumo. 

Pastebimi kelių institucijų rengiamų žemės sklypų planų nesuderinamumo tarpusavyje 
atvejai. Tai dažniausiai miškų sklypų bei nekilnojamojo turto sklypų ribų neatitikimai, kurių 
rezultatas – miškų ūkio paskirties žemė kitos paskirties žemės sklypuose.  
 
11.7. Susisiekimo aplinka. 
 
11.7.1. Integruoti miesto gatvių tinklą į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant 
naujas gatvių ir skirtingų lygių jungtis. 

Pagrindinės  miesto gatvių tinklo ir Kauno miesto esamų ir suprojektuotų aplinkkelių jungčių 
vietos, kuriose turi būti įrengtos skirtingų lygių sankryžos: 

 Pietrytiniame aplinkkelyje – Ateities pl. ir Taikos pr. jungtis (rengiamas techninis projektas) 
       Chemijos ir R. Kalantos g. ir Pietrytinio aplinkkelio jungtis (rengiamas techninis projektas)  
 Šiauriniame  aplinkkelyje (Islandijos plente)  - Ašigalio g. ir Islandijos pl.  jungtis 
 Vakariniame aplinkkelyje – Europos pr. tąsos ir Vakarinio aplinkkelio jungtis 
 Kalvarijos g. tąsos ir Vakarinio aplinkkelio jungtis 
 Pietrytiniame aplinkkelyje – Ateities pl. ir Taikos pr. jungtis; 

Chemijos ir R. Kalantos g. ir Pietrytinio aplinkkelio jungtis.  
 Rekonstruojant esamų aplinkkelių atkarpas, turėtų būti modernizuotos esamos aplinkkelių ir 

miesto gatvių skirtingų lygių sankryžos. 
 
11.7.2. Būtina detalizuoti ir patikslinti Kauno miesto BP susisiekimo sistemos sprendinius.  

Kauno miesto BP susisiekimo sistemos sprendiniai turi būti patikslinti, įvykus miesto 
struktūros pokyčiams, pakitus transporto srautamsdėl naujų jungčių atsiradimo, atsiradus naujiems 
objektams, generuojantiems transporto srautų pasikeitimus. Susisiekimo sistemos sprendiniai turi 
būti patikslinti Bendrojo plano keitimo metu. Ten, kur galimi alternatyvūs sprendiniai ir Bendrojo 
plano sprendinių mastelio nepakanka juos įvrtinti, reikės atlikti tų sprendinių detalizaciją ar parengti 
galimybių studijas. 
 
11.7.3. Suteikti prioritetą svarbios Senamiesčio apylankos Kėdainių tilto ir jo prieigų projektavimo 
darbams. 

Kėdainių gatvė – viena iš tranzitinio transporto srauto per Senamiestį sumažinimo svarbiausių 
priemonių, Senamiesčio artimojo avažiavimo žiedo dalis. Kad šis žiedas galėtų tinkamai 
funkcionuoti, būtina nutiesti Kėdainių tilto jungtis su Žaliakalniu ir Šilainiais – Žaliakalnio – 
Aleksoto trasą ir Kėdainių – Prūsų g. trasą. Pirmame etape būtų galima įrengti Žaliakalnio ir Šilainių 
jungtį per Brastos gatvę, pravažiavimą po P. Vileišio tiltu ir praplatinti Neries krantinę.  
 
 
11.7.4. Vystyti laivybą valstybinės reikšmės vandens keliuose (Nemune, Neryje, Nevėžyje, Kauno 
mariose). 

Siekiant vystyti laivybą valstybinės reikšmės vandens keliuose (Nemune, Neryje, Nevėžyje, 
Kauno mariose), rezervuojant vietas keleivinėms prieplaukoms įrengti, siūlomi šie plėtros uždaviniai: 

1. Numatyti ir įrengti vidaus vandens infrastruktūros objektus Nemuno, Neries ir Nevėžio 
upėse bei Kauno mariose  (prieplaukas, keleivių įsodinimo vietas, uostus): 
2. Išspręsti laivybos šliuzo įrengimo klausimą per Kauno HE užtvanką bei tikslinti numatomų 
prieplaukų įrengimo vietas 
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parengiant galimybių studijas. 
3. Vidaus vandenų transporto infrastruktūrą tikslinga panaudoti ne tik turizmo ir pramogų 
tikslais, bet ir integruoti į bendrą Kauno miesto ir priemiesčio bei tarpmiestinio susisiekimo 
sistemą.  
4. Siūlyti palaikyti esamų priemiestinių maršrutų Kaunas–Kulautuva–Kaunas, Kaunas–
Rumšiškės–Kaunas, Kaunas–Kruonio HAE–Kaunas funkcionavimą, gerinti susisiekimo 
kokybę, užtikrinant reguliarų, greitą ir patogų susisiekimą vandens maršrutais.  
5. Siekiant populiarinti susisiekimą vidaus vandens transportu, būtina tobulinti gyventojų 
informavimo sistemą apie vidaus vandens transporto paslaugas, prieplaukų vietas, maršrutų 
grafikus, kainas ir t. t. interaktyvioje ir įprastinėje erdvėje. 
 

11.8. Inžinerinės komunikacijos 
 
11.8.1. Parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų tinklų specialiuosius planus pagal poreikį. 

Lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra nepakankamai išplėtota miesto inžinerinės 
infrastruktūros sritis, nėra valymo įrenginių, esamų tinklų būklė prasta. Reljefo nelygumai kelia 
didelius reikalavimus lietaus vandens surinkimui. Būtina tinklų rekonstrukcija visame mieste. 
Surenkamas lietaus vanduo prieš patekdamas į paviršinius vandenis turi būti apvalomas. 

Tam, kad išspręsti paminėtas problemas, reikia parengti Kauno miesto dalių lietaus nuotekų 
tinklų specialiuosius planus, kuriuose būtina numatyti: 

1. Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtrą esamose ir naujai užstatomose teritorijose; 
2. Numatyti valymo įrenginius prie esamų ir planuojamų išleidiklių; 
3. Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, kontrolės vykdymo sąlygas bei 

eigą. 
 
11.8.2. Vykdyti paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius kontrolę.  

Išleidžiamų nuotekų kokybė turi atitikti paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą 
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 ( Žin. 2007 Nr. 42-1594). Paviršinių 
nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, kontrolės vykdymo sąlygos bei eiga turi būti 
vykdoma, vadovaujantis Lietuvos respublikos teisės aktais ir apibrėžta Kauno miesto dalių lietaus 
nuotekų tinklų specialiuosiuose planuose. 
 

12. Rodiklių nustatymo pagrindimas 
 
12.1.Kauno miesto žalieji plotai (Žaliosios teritorijos). 
 Kauno miškai priklauso miškų grupėm: ekosistemų apsaugos miškai, esantys saugomose 
teritorijose, rekreaciniai miškai, ūkiniai miškai ir apsauginiai miškai.. Dalis šių vadinamųjų 
rekreacinių miškų auga stačiuose šlaituose ir nėra tinkami rekreacinėms funkcijoms atlikti. BP 
siūloma rekreacinę infrastruktūrą plėtoti pirmiausiai didžiuosiuose miesto rekreaciniuose miškuose 
(Kleboniškio, Lampėdžių, Pažaislio, Panemunės miško parkai), kurie atlieka rekreacinių miesto 
želdynų funkcijas. 

Miesto želdynų sistemą sudaro atskirieji želdynai – parkai, skverai, miesto sodai, žaliosios 
jungtys ir priklausomieji želdynai. Atsižvelgiant į svarbą miesto erdvinėje struktūroje bei 
rekreacinius poreikius, skiriami miesto centriniai ir vietinės reikšmės želdynai. 

Želdynų sistemos dalys, esančios valstybės ir savivaldybės saugomose teritorijose, įskaitant ir 
apsaugos zonas, tvarkomos ir naudojamos, apsaugos ir naudojimo režimas nustatomas vadovaujantis 
saugomų reitorijų įstatymu ir kitais teisės aktais. 

Želdynai klasifikuojami į atskiruosius želdynus ir priklausomuosius želdynus. 
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Atskirieji želdynai skirstomi į 1) rekreacinės paskirties želdynus; 2) mokslinės, kultūrinės ir 
memorialinės paskirties želdynus; 3) apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus pagal Žemės 
sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikaciją (Valstybės žinios, 
2012-07-17, Nr. 84-4424). Pirmos ir antros grupės želdynai yra priskirti intensyviai lankymui 
naudojamų želdynų funkcinei zonai. Trečios grupės želdynai yra priskirti ekstensyviai lankymui 
naudojamų želdynų funkcinei zonai. 

Atskirieji želdynai, pagal Žemės įstatyme nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį 
priskiriami kitos paskirties žemei, o pagal naudojimo būdą – atskirųjų želdynų teritorijoms, išskyrus 
želdynus – kultūros paveldo objektus, kurie priskirti konservacinės paskirties žemei. 
 
Per 2016 metus skvero statusas suteiktas: 

 2016-08-22 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. TR-460 skvero statusas suteiktas teritorijai 
prie V. Čepinskiog. 5 (apie 0.80 ha.). 

 2016-01-19 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. TR-10 skvero statusas suteiktas teritorijai 
tarp Europos per ir Vilties g. (Apie 0.80 ha) ir teritorijai prie Tyrlaukio g. (apie 0.40 ha). 

Suformuotas rekreacinės paskirties 2 ha. sklypas parkui prie Veiverių pl. 
Nekilnojamojo turto registre iki 2017 m sausio 1 d. įregistruotų miško ūkio paskirties žemės 

sklypų plotas 2075.3221ha ( įregistruotų sklypų skaičius 400 vnt.) 
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos 2 

priede aprašytas fizinis rodiklis - „Žaliosios teritorijos„ apskaičiuotas įvertinantvisusesamus miškus, 
parkus, aikštes, skverus, želdynus kurie turi savo ribas ir yra įsiterpę į urbanizuojamas zonas ir yra 
naudojami vietos gyventojų rekreacijai. 

 
 

9 lentelė. Žaliosios teritorijos. 

Eil. Nr. Rodiklis Plotas, ha² 
1.  Kitos paskirties žemė: rekreacinės teritorijos 

( žemės sklypai, skirti ilgalaikiam ar 
trumpalaikiam poilsiui) 

342,6 

2. Atskirieji želdynai - žemės sklypai skirti 
rekreacinės paskirties želdynams (parkai, 
miesto sodai, skverai, žaliosios jungtysir kiti 
poilsiui skirti želdynai), mokslinės, kultūrinės 
ir memorialinės paskirties želdynai (botanikos 
sodai,arboretrumai,  zoologijos sodai, 
etnografiniai parkai, meno ir parodų parkai, 
istoriniai želdynai, kapinės, memorialiniai 
parkai, kolumbariumų žemės sklypai ir kiti 
panašios paskirties želdynai),  bei apsauginės ir 
ekologinės paskirties želdynai. 

479,5 

4. Miškų ūkio paskirties žemė (ekosistemų 
apsaugos miškų sklypai, rekreacinių miškų 
sklypai, apsauginių miškų sklypai, ūkinių 
miškų sklypai. 

2075.32 

5. Miško parkai 1102,18 
 IŠ VISO: 3999,46 
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9 pav.Žaliosios teritorijos Kauno miesto teritorijoje. 
  
12.2. Visuomeninės erdvės 
Miesto aplinka sudaryta iš dvejopo bendruomeniškumo teritorijų: viešųjų ir privačių. 
Viešoji teritorija  - visiems laisvai prieinama fizinė erdvė, kurioje visuomenės interesai turi 
pirmenybę prieš pavienių asmenų ar grupių interesus. Viešosioms teritorijoms priskirtinos ir 
teritorijos, kuriose tokie interesai yra daliniai, neapimantys visų jų funkcijų ar ribotos viešojo 
naudojimo trukmės. Tai vienas svarbiausių miesto struktūros elementų. 
Viešosios teritorijos yra tiek urbanistinio, tiek gamtinio karkaso dalimi. 
Kauno mieste yra šie viešųjų erdvių tipai (adaptuota pagal “Urbanistika: procesai, problemos, 
planavimas, plėtra“ P. Juškevičius, M. Burinskienė ir kiti, Vilnius,“Technika, 2013): 

1. Viešos – atviros savivaldybei, valstybei priklausančios teritorijos be 
naudojimosi jomis apribojimų, pagal nustatytas taisykles arba visuomenės 
papročius; 
2. Pusiau viešos – atviros, privačios nuosavybės viešam naudojimui perduotos 
erdvės arba servitutai (analogiškos 1 tipui); 
3. Riboto naudojimo privačios ar neprivačios nuosavybės viešosios erdvės – 
viešieji prekybos,  kultūros, sakraliniai  objektai, želdynai, botanikos ir zoologijos 
sodai  ir kt.įstaigos; 
4. Periodiškai veikiančios 1,2,3 tipo erdvės, ribotu   paros metu, savaitės 
dienomis, metų sezonais.  

Specialios viešosios erdvės – miesto gatvės, pėsčiųjų gatvės,  kurios priskirtinos1 tipui, rečiau – 2 
tipui, bei kitos komunikacinės erdvės.  
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Viešosios teritorijos yra keleriopos svarbos: 
1. Formuojančios struktūrą viešosios teritorijos lemia miesto struktūros pavidalą: tai 

 visų lygmenų centrų zonos, svarbiausios mišriosios ir specializuotos zonos, pagrindiniai susisiekimo 
koridoriai ir pėsčiųjų gatvės. 

2. Papildančios struktūrą viešosios teritorijos yra struktūros formavimo požiūriu mažiau 
svarbios, sustiprinančios formuojančiųjų viešųjų teritorijų struktūrinę reikšmę: tai mišrios, viešos 
specializuotos  teritorijos, gatvių zonos  ir pagrindiniai parkai ir skverai. 

3. Neutralios, arba foninės viešosios teritorijos yra visos kitos miesto teritorijos, 
išskyrus neviešąsias teritorijas (gyvenamuosius sklypus,  uždaras specializuotas, technologines  ir 
visuomeninių įstaigų teritorijas ir pan.). 

Miesto viešosios ( visuomeninės) erdvės – tai komunikacinės, susibūrimų ir kitų paskirčių 
laisvai, nemokamai visiems gyventojams ir svečiams prieinamos  fizinės erdvės, kurios sudaro 
sudaro vieną svarbiausių ir stabiliausių miesto struktūros elementų. Viešųjų erdvių funkcijos: 
rekreacija, prekyba, neformalus bendravimas, kultūra, laisvalaikis, šventės, reprezentacija, žaidimai, 
sportavimas, manifestacijos susisiekimas. Viešųjų fizinių erdvių tipai: 

1.Atviros - savivaldybei, valstybei priklausančios gatvės, keliai, aikštės, pėsčiųjų ir 
dviratininkų takai, šaligatviai, krantinės, alėjos, viešojo transporto stotelės ir stotys (jų dalys), 
viešosios automobilių aikštelės; skverai, parkai, paplūdimiai ir pakrantės, kitos gamtinės teritorijos; 
atviri turgūs, prekybai skirti plotai, sporto ir žaidimų aikštės. 

2. Atviros, privačios nuosavybės - viešam naudojimui, savanoriškai perduotos erdvės 
(analogiškos 1 tipui) arba viešosios erdvės, veikiančios servitutų (pareigos visuomenei) teisės 
principu (dažniausiai komunikacinės tranzitinės erdvės). 

3. Uždaros privačios ir neprivačios  nuosavybės viešosios erdvės – bažnyčios, pasažai, stočių 
ir uostų salės, turgaus halės, prekybos centrai ir kiti viešos paskirties pastatai, daugiaaukštės 
automobilių aikštelės. 

4. Periodiškai veikiančios 1, 2, 3 tipo viešosios erdvės veikiančios 8-20 h per parą, tik 
savaitgaliais, vasaros ar žiemos sezonais. 
 (Panaudota: Urbanistika: procesai, problemos, planavimas, plėtra. P. Juškevičius, M. Burinskienė, G. 
M. Paliulis, K. Gaučė). 

2016 m. stebėsenos ataskaitoje visuomeninės erdvės rodiklis paskaičiuotas dalinai pagal 
1 viešųjų erdvių tipą. Duomenų apie kitas viešąsias erdves nėra.  

Viešųjų erdvių, kaip urbanistinės struktūros elementų grupių, kaip viešosios erdvės tipų yra 
daugybė, todėl tikslinga parengti viešųjų erdvių formavimo principinius pasiūlymus, įvertinti esamas 
visuomenines erdves atskirose seniūnijose. Būtina parengti Kauno miesto viešųjų erdvių 
plėtojimo galimybių studiją. 

Augančius kokybiškos viešos erdvės poreikius puikiai gali išspręsti miesto upių krantinių 
sutvarkymas ir pritaikymas miestiečių ir svečių laisvalaikiui ir kultūros pramogoms.  

Vienas didžiausių potencialų yra apleistų ar neišnaudotų erdvių pačiame mieste panaudojimas 
kūrybinėms įmonėms kurtis. Kūrybinės įmonės yra nestandartiniai ekonominiai subjektai, kuriems 
yra reikalingos didelės, erdvios ir netradicinės patalpos veikloms vystyti, produkcijai kurti ar 
paslaugoms teikti. Paminėtina, kad su tokių erdvių trūkumu susiduria teatrai ar įmonės, privatūs 
subjektai, kuriems yra reikalingos darbo ar ekspozicinės erdvės. Apleistų ar nanaudojamų patalpų 
įveiklinimas specialiomis sąlygomis ne tik palengvintų kūrybinių įmonių rentabilumą, bet tai galėtų 
būti potencialas strategiškai klasterizuotis ir (su)koncentruoti tokio pobūdžio įmones į kūrybinius 
inkubatorius ar klasterius, bei planingai vystant Kultūros strategiją ir revitalizuojant nenaudojamas 
Kauno miesto erdves. 
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10pav.Viešosios erdvės Kauno miesto teritorijoje. 
 

10 lentelė. Viešosios erdvės. 

Eil. Nr. Rodiklis Plotas, ha² 
1. Rekreacinės paskirties želdynai E1 557,7 
2. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės 

paskirties želdynai 
9,04 

 Parkai 262,99 
3. Aikštės 10,95 
4. Skverai 68,66 
5. Kapinės B2 93,53 
6. Rekreaciniai miškai 1131,5 
7. Nemuno sala 29,3 
8. Pėsčiųjų gatvės 12,55 
9. Kauno pilis 4,89 
10. Prieplauka senamiestyje 1,24 
11. Miesto gatvės  1025.00 
12. Dviračių takai 156,25 
13. Paplūdymiai 7,38 
14. Pakrantės 65,64 

 IŠ VISO: 2606,89 
 

12.3. Miesto gyventojų keliaujančių į darbą automobiliais, dviračiais, pėsčiomisir 
visuomeniniu transportu pasiskirstymas. 
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Rengiant bendrąjį planą buvo atlikta gyventojų anketinė apklausa parodė, kad kelionėms piko 
metu viešąjį transportą pasirenka 51.0% apklaustųjų, automobiliu važiuoja 36.0 % apklaustųjų, 
pėsčiomis eina 12.3% apklaustųjų , o dviračiu važiuoja tik 0.7%apklaustųjų. Per pastarąjį dešimtmetį 
viešuoju transportu atliekamų kelionių dalis sumažėjo nuo 60% iki 51%,  kelionių skaičius 
lengvaisiais automobiliais išaugo nuo 22,5% iki 36.0% , kelionių skaičius pėsčiomis sumažėjo nuo 
19,5% iki 12,3%. 

Rodikliai miesto gyventojų, keliaujančių į darbą automobiliais, dalis, proc.; miesto gyventojų, 
keliaujančių į darbą dviračiais, dalis, proc.; miesto gyventojų, keliaujančių į darbą pėsčiomis, dalis, 
proc.; miesto gyventojų, keliaujančių į darbą viešuoju transportu, dalis, proc., nepateikti. Modalinio 
miestiečių kelionių pasiskirstymo (modal split) 2016 metais. tyrimai nebuvo atliekami.  
 

 
13. Institucijų pateikusių duomenis stebėsenos ataskaitai rengti sąrašas. 

 
Institucijos kurių buvo prašoma pateikti duomenis reikalingus Kauno miesto bendrojo Plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2016 metus atlikti, sąrašas. 
 

Lentelė Nr. 11. Institucijos pateikusios/nepateikusios duomenis už 2016 metus. 
Eil. 
Nr. 

Institucijos 2016  

1 Aplinkos apsaugos skyrius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 422 
467, el. p. aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt 

Pateikė  

2 Finansų skyrius, Vasario 16-osios g. 2, 44250 Kaunas,  tel. (8 37) 424 
014, el. p. irena.jurksaitiene@kaunas.lt;  

  

4 Kultūros paveldo skyrius, Rotušės a. 29, 44033 Kaunas, tel. (8 37) 424 
205, el. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt; 

Pateikė  

5 Kultūros skyrius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel (8 37) 209143, el.p. 
kulturos.skyrius@kaunas.lt; 

  

8 Sporto skyrius, Aušros g. 42, 44158 Kaunas, tel. (8 37) 730 558, el. p. 
sporto.skyrius@kaunas.lt 

Pateikė  

10 Švietimo skyrius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 423 441  el. p. 
svietimo.skyrius@kaunas.lt; A. Paliokaitėelp. asta.paliokaite@kaunas.lt 

Pateikė  

11 Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Šv. Gertrūdos g. 7, 44290 
Kaunas, tel. (8 37) 200 018, faks. (8 37) 202 978 el. p. 
transporto.eismo.organizavimo.skyrius@kaunas.lt; 
paulius.keras@kaunas.lt 

Pateikė  

12 Aleksoto seniūnija, Veiverių g. 132, 46337, Kaunas, tel. (8 37) 391 418, 
faks. (8 37) 297 084, el. p. aleksotas@kaunas.lt, 
liukrecija.navickiene@kaunas.lt; 

Pateikė  

13 Centro seniūnija, Šv. Gertrūdos g. 7, 44290, tel. (8 37) 220000, el. p. 
centras@kaunas.lt; 

Pateikė  

14 Dainavos seniūnija, V. Krėvės per. 41A, 49442 Kaunas, tel. (8 37) 705 
562, el. p. dainava@kaunas.lt; 

Pateikė  

15 Eigulių seniūnija, P. Plechavičiaus g. 9A, 49307 Kaunas, tel. (8 37) 386 
960, el. p. eiguliai@kaunas.lt; 

Pateikė  

16 Gričiupio seniūnija, Chemijos g. 11, 51347 Kaunas, tel. 451 333,  el. p. 
griciupis@kaunas.lt 

Pateikė  

17 Panemunės seniūnija, Perlojos g. 29. 45305 Kaunas, tel. (8 37) 744 088, Pateikė  
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el. p. panemune@kaunas.lt; 
 Petrašiūnų seniūnija, R. Kalantos g. 57, 52305, tel. (8 37)370668, el. p. 

petrasiunai@kaunas.lt 
Pateikė  

18 Šančių seniūnija, A. Juozapavičiaus per. 45212 Kaunas, tel. (8 37) 
342249, el. p. sanciai@kaunas.lt; 

Pateikė  

19 Šilainių seniūnija, Baltų per. 53, 48232 Kaunas, tel. (8 37) 377814, el. p. 
silainiai@kaunas.lt; 

Pateikė  

20 Vilijampolės seniūnija, Lampėdžių g. 10, 48327 Kaunas, tel. (8 37) 260 
630, el. p. vilijampole@kaunas.lt; 

Pateikė  

21 Žaliakalnio seniūnija, Partizanų g. 5, 50207 Kaunas, tel. (8 37) 331 962, 
el. p. zaliakalnis@kaunas.lt. 

Pateikė  

22 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, tel (8 
5)2777524, el. p info@eso.lt 
1.ESO EL 
2. ESO dujos 

Pateikė Siusta 
ESO 
EL 

23 AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 86A, Kaunas, faks. (8 37) 305 
622, tel. (8 37) 305 650, el. p. info@kaunoenergija.lt; Birutė 
Galkauskienė tel (8 5)2514704 el.p. birute.galkauskiene@eso.lt 

Pateikė Siūsta 
dviem 
adresais 

26 Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, Kaunas, 
tel. (8 37)320704  el. p. kaunoraad@krd.am.lt; 

Pateikė  

27 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno 
teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, 44033 Kaunas tel.(8 37) 228 641, el. 
p.s.stoskus@heritage.lt;  

Pateikė  

28 Lietuvos zoologijos sodas, Radvilėnųpl. 21, 50299, Kaunas, tel. (8 37) 
332 540 el. p. info@zoosodas.lt;  

Pateikė  

29 UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, 44158 Kaunas, tel. (8 37) 301 
700, faks. (8 37) 301 800 el. p.ofisas@kaunovandenys.lt; 

Pateikė  

30 VšĮ Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai, Vileikosg. 8-135, 44404 
Kaunas, tel. 8 677 79 606, el. p. j.kameneckas@gmail.com; 

  

31 VDU turto valdymo ir viešųjų pirkimų tarnyba, K. Donelaičio g. 52-406, 
44244 Kaunas, tel. (8 37) 32 78 84, el. p.v.valciukaite@vpt.vdu; 

  

32 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Statybininkų g. 3, 50124 
Kaunas, tel. (8 37) 311267, faks. (8 37) 490 734, el. p. 
info@kaunasratc.lt; 

  

33 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl. 113, 47186 Kaunas 
tel. (8 37) 328341, el. p.vandenskeliai@is.lt; 

Pateikė  

34 VĮ Kauno miškų urėdija, Romainių g. 2, 47327 Kaunas, tel.  (8 37) 
385493 el. p.info@kaunmu.lt; 

Pateikė  
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14. Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelė Nr. 12 

1.  
2016 metais pateikti prašymai/ pasiūlymai. 
 

Nr. Adresas, 
lokacija 

Esamas 
sprendinys 

Siūlomas 
sprendinys Siūlymo aprašymas Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 
nekoregavimo     
motyvas 

Ištrauka iš BP 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Kleboniškis Funkcinės zonos 

Miškai 
pažymėjimas 
neatitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui ir 
brėžinyje 
naudotai spalvai 

Pataisyti 
funkcinės zonos  
- Miškai 
žymėjimą, kad  
Reglamentų 
lentelėje atitiktų 
brėžiniu ir 
sutartiniam 
pažymėjimui 

Taisyti Miesto planavimo ir 
architektūros skyrius 

BP techninė 
klaida (faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
braižymo ir 
spaudos) klaida 

– 

2 Sūrės g. 2 Funkcinės zona 
Intensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai ir aikštės 
 

Funkcinė zona – 
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Pakeitus BP 
sprendinius formuoti 
sklypą nuosavybės 
teisių atkūrimui 
 

Miesto planavimo ir 
architektūros skyrius ir 
 

Nekoreguotina 
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3 Raudonojo 
Kryžiaus g. 1 

Funkcinės zona 
Visuomeninės 
reikšmės 
teritorijos 

Funkcinė zona –
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Verslo interesai UAB „Jotvingių Voruta“ 
 

Miesto poreikio 
nėra. 
Koreguotina tik 
viso kvartalo 
kontekste 
išnagrinėjus 
visuomeninės 
reikšmės 
teritorijos poreikį 
  

4 Skalvių g. 16 Funkcinė zona –
visuomeninės 
reikšmės 
teritorijos 

Funkcinė zona –
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

LVA Teismo 
sprendimu 
konstatuota, kad jokio 
visuomenės poreikio 
šiai teritorijai nėra. 
Savivaldybė buvo 
įpareigota suformuoti 
žemės sklypus 
nuosavybės teisėms 
atkurti. Privati žemė 

Škriada Veronika 
 

Koreguotina 
 
Prašymas 
kartojasi. 
Įtrauktas į 2015 
m stebėsenos 
ataskaitą.  
(7 lentelė, 40 p.) 
 

 
5 Teritorija prie 

A. Gustaičio g. 
4 

Funkcinė zona –
Intensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai  
ir miesto aikštės 

Funkcinė zona –
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Sklypas grąžintas 
žemės savininkams. 
Norint įrengti miesto 
parką ar skverą 
Funkcinėje  zonoje 
Intensyviai lankymui 
naudojami želdynai ir 
miesto aikštės, reikėtų 
sklypą išpirkti.  
Savivaldybė šio 
klausimo nesvarstė 

Saulė Gražulienė 
 

Koreguotina 
 
Prašymas 
kartojasi. 
Įtrauktas į 2015 
m stebėsenos 
ataskaitą.  
BP koregavimas 
- įtraukta  
(7 lentelė, 25c p.) 
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6 Jonavos g. 35C Funkcinė zona –
Bendro 
naudojimo 
teritorijos 
 

Funkcinė zona –
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Verslo interesai Danutė Pašvenskienė 
2016-07-13prašymas 
 

Nekoreguotina 
 
 
Patenka į 
potvynių 10 
proc. tikimybės 
zoną ir funkcinę 
zoną Intensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai  
ir miesto aikštės 
  

7 Pienių g. 10B Funkcinė zona –
Didelio 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Funkcinė zona –
Vidutinio arba 
mažo užstatymo 
intensyvumo 
teritorijas 
 

Sklypas kad. Nr. 
1901/0007:35. Žemės 
sklypo naudojimo 
būdas -komercinės 
paskirties objektų 
teritorijos. 
 

Daiva Petrauskienė, 
Mykolas Petrauskas 
2016-07-28 
 

Miesto poreikio 
nėra. 
Koreguotina tik 
viso kvartalo 
kontekste 
išnagrinėjus 
poreikį 
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8 Chemijos g. 68, 
60 

Funkcinė zona –
Sodininkų 
bendrijų sodų 
teritorijos 
 

Funkcinė zona –
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Verslo interesai Antanina Medviedevienė  
2016-10-20 
 

Galima 
konversija į 
mažo užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamąsias 
teritorijas 
Koreguotina tik 
Sodininkų 
bendrijų narių 
sprendimu. 
išnagrinėjus 
poreikį  

 
9 Panerių g. 193 Funkcinė zona –

Infrastruktūros 
teritorijos 
 

Funkcinė zona – 
vidutinio 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Brėžinyje yra 
pažymėta teorinė 
gatvės zona 
vadovaujantis Panerių 
gatvės kategorijai STR 
nustatyto pločio. 
Taisytina įvertinus 
esamą padėtį 

Romualdas Rolskis 
 

Koreguoti kaip  
BP techninę 
(braižymo) 
klaidą 
 
 

 
10 Armališkių DP 

gatvės: 
Borisevičiaus g. 
3, 5 
Kosčiuškosg. 

Funkcinė zona – 
Mažo užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
Ir Funkcinė zona 
Miškai 

Funkcinė zona –
Infrastruktūros 
teritorijos 
 

Dubliuojasi 
valstybinės reikšmės 
miško plotas ir 
detaliuoju planu gatvei 
numatytas plotas.  

Miesto planavimo ir 
architektūros skyrius 
 

BP kolizija  
Koreguotina 

 
11 Želdynų    Miesto planavimo ir Nekoreguotina BP brėžinys - papildoma schema, ne BP sprendinys 
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pasiekiamumo 
schema 

architektūros skyrius 
 

12 Sklypas tarp 
Intako ir 
Raktažolių g. 

Funkcinė zona –
Infrastruktūros 
teritorijos 
 

Funkcinė zona –
Kitos mišraus 
užsatatymo 
teritorijos 
teritorijos 
 

Verslo interesai Pranas Grebliauskas, 
Regina Kanclerienė, Zita 
grabliauskienė, Marytė 
Stankevičienė 2016-11-
08 
 

Koreguotina 
įvertinus 
Pietrytinio 
aplinkkelio DP ir 
techninio 
projekto 
sprendinius 
 

 
13 Žemės sklypas 

kad Nr. 
1901/0282:21 
prie Vakarinio 
aplinkkelio 

Funkcinė zona –
Infrastruktūros 
teritorijos, verslo 
ir pramonės 
teritorijos 
 

Funkcinė zona – 
verslo ir 
pramonės 
teritorijos 
infrastruktūros 
teritorijos 
 

Verslo interesai. 
Pageidauja sumažinti 
Infrastruktūros 
teritoriją 

Armandas 
Ambrazevičius, 
AnželikaAmbrazevičienė 
2016-09-21 
 

Koreguotina  
kartu su miesto 
susisiekimo 
infrastruktūros 
sistemos 
koregavimu ir 
sankryžos 
sprendiniais 

 
14 Islandijos pl 

37B Kad. Nr. 
1901/0056:122 
 

Funkcinė zona 
Verslo ir 
pramonės 
teritorijos, 
Ekstensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai 

Funkcinė zona –
Verslo ir 
pramonės 
teritorijos 
 

Verslo interesai. 
Sklypas grąžintas 
žemės savininkams. 
Norint įrengti miesto 
parką ar skverą 
Funkcinėje  zonoje 
Ekstensyviai lankymui 
naudojami želdynai, 
reikėtų sklypą išpirkti.  
Savivaldybė šio 
klausimo nesvarstė 

Miesto planavimo ir 
architektūros skyrius 
 

Koreguotina 
Viso miesto 
želdynų 
kontekste 
 

 



60 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2016 m. 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

15 Ateities pl, 
Magistralė  
 

Funkcinė zona –
Verslo ir 
pramonės 
teritorijos, miškai 
 

Funkcinė zona – 
Verslo ir 
pramonės 
teritorijos 

Verslo interesai. Miesto planavimo ir 
architektūros skyrius 
 

Koreguotina tik 
gavus Miškų 
tarnybos 
sutikimą 

 
16 Savanorių pr. 

367, Kad. Nr. 
1901/0078:91 
 

Funkcinė zona – 
Visuomeninės 
paskirties 
teritorijos 
 

Funkcinė zona –  
Mišraus 
užstatymo 
teritorijos, 
atliekančios 
linijinių centrų 
funkcijas 

Pastatas buvo įsigytas  
AB Turto bankas 
organizuotame 
valstybės turto 
pardavimo  aukcione 
2016 m. lapkričio 
mėn. 2016-12-07 
Bendrovė kreipėsi į 
Kauno miesto 
savivaldybės 
administraciją su 
prašymu pakeisti 
Ženės sklypo 
naudojimo būdą. 
 

UAB "NI Plėtra",  
 

Koreguotina 
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17 Eivenių g. 7 
 

Funkcinė zona – 
Mažo užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Funkcinė zona – 
Kitos mišraus 
užstatymo 
teritorijos 

Kartu su 
investuotojais 
planuojame vykdyti 
privačios medicinos 
įstaigos ir viešbučių 
projektą, planuojama 
įsigyti gretimus 
sklypus Eivenių 
gatvėje Kaune, greta 
Kauno Universitetinių  
klinikų miestelio. 
 

UAB " Eivenių jungtinis 
gydytojų centras" 
 

Koreguotina tik 
prirtarus viso 
kvartalo 
gyventojams 

 

18 Senajiesiog. 25 
ir 23 
 

Dėl Jiesios 
kraštovaizdžio 
draustinio ribos 
koregavimo 
 

Funkcinė zona – 
Mažo 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 
 

Sklypo paskirtis - 
gyvenamosios 
teritorijos. Jiesios 
kraštovaizdžio 
draustinio riba užima 
dalį sklypo, palikdama 
galimybę statybai.  
Kauno miesto 
savivaldybės BP 
galima bus koreguoti 
kai Jiesios 
kraštovaizdžio 
draustinio tvarkymo 
plano organizatorius 
pakoreguos draustinio 
ribą, esančią sklype 
Senajiesiog. 25, 
Kaune 
 

Rita Mickuvienė 
 

Nekoreguotina 
 
BP kolizija 
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19 Širdažolių takas 
6 

Sodų teritorijos Funkcinė zona – 
Mažaaukščių 
gyvenamųjų 
namų teritorijos 

Brėžinyje neteisingai 
apibrėžtos sodų 
teritorijos ribos.  

Aistė Kazlauskienė Koreguotina. 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo) 
klaida 

 

20 Prancūzų g. 15 Funkcinė zona – 
Vidutinio 
užstatymo 
intensyvumo 
teritorijos 

Funkcinė zona –         
Didelio 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Koreguojant Kauno 
miesto savivaldybės 
teritorijos BP 
sprendinius, padidinti 
BP numatytus žemės 
sklypo, esančio 
Prancūzų g. 15 Kaune 
, užstatymo 
intensyvumo 
rodiklius, minėtą 
sklypą priskiriant 
Didelio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosioms 
teritorijoms, t.y. 
teritorijoms, kuriose 
vyrauja daugiabutė 
gyvenamoji statyba 
kartu su reikalinga 
socialine, komercine, 
paslaugų ir pan. 
infrastruktūra. 

G. Lelešius Miesto poreikio 
nėra. 
Koreguotina tik 
prirtarus viso 
kvartalo 
gyventojams  
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21 V. Kudirkos 21 
ir M. Jankaus 2 

Visuomeninės 
paskirties 
teritorijos 

Didelio 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Teritorijoje yra ir 
veikia studentų 
bendrabučiai, 
priklausantys LSMU 
Medicinos akademijai. 
Sklype numatyta 
mokslo paskirties 
pastatą pritaikyti 
bendrabučiui. 
 

UAB „GS Investicija“ Koreguotina 
BP spraga 
(situacija 
susidariusi dėl 
besikeičiančių 
teritorijų 
planavimo 
teisinio 
reguliavimo) 

 
22 Marių g. 85B Kauno marių 

regioninis parko 
teritorija 
Nestatybiniai 
sklypai 

Gyvenamosios 
teritorijos 
(esami 
įregistruoti 
žemės  sklypai, 
kurių 
naudojimo 
būdas 
gyvenamoji 
teritorija. ) 
 

Kauno marių 
regioninio parko 
sprendiniai Bendruoju 
planu nekeičiami. 
Veikla nustatoma 
pagal Regioninio 
parko specialųjį planą. 

Danutė Balčiūnienė BP kolizija, 
svarstytina 
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Pav. Nr. 11. Teritorijų, kurioms gauti pasiūlymai 2016 metais, planas. 
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15. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos plano keitimo projektas. 
 

Lentelė Nr13. Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (Keitimo projektas) 
E. Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų rezultatų 

aprašymas 
Atsakingas vykdytojas (ai) Finansavimo 

šaltinis 
Įgyvendi

nimo 
pradžia 

Įgyvendi
nimo  

pabaiga 

Statu- 
sas 

Įgyvendi
nimo 
data 

Rezultato 
aprašymas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Išorės aplinka 
1.1  prioritetų grupė . Visų rūšių išorės susisiekimo tinklų susiejimas su Kauno miesto struktūra   
1.1.1 prioritetas. Geležinkelių tinklo jungčių su Kauno m. struktūra gerinimas  
1.1.1.1.  Geležinkelio ruožo 

Vilnius - Kaunas  
infrastruktūros 
modernizavimas 

Greičio padidėjimas 
mažiausiai iki 160 
km/h, eismo sąlygų ir 
saugumo pagerėjimas 
visame ruože 

LR Susisiekimo 
ministerija, Kauno m. 
savivaldybė, 
 kitos susijusios 
savivaldybės 

Valstybės biudžeto 
lėšos (jei galima 
gauti  ES 
finansavimą - toliau 
- ES lėšos ) 

2003 2020 ir 
vėliau 

   

1.1.1.2. Geležinkelio ruožo 
Kauno geležinkelio 
stotis  - Kauno oro 
uostas  nutiesimas  

Karmėlava - 
Pravieniškės (apie 11,5 
km) - dalis Vilniaus - 
Kauno geležinkelio 
ruožo- elektrifikuotos 
jungties su Vilniaus ir 
Kauno oro uostais  

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė,  
kitos susijusios 
savivaldybės 

Valstybės biudžeto 
lėšos (ES lėšos) 

2016 2020 ir 
vėliau 

   

1.1.1.3. “Rail Baltica -2” 
geležinkelio per 
Kauno m. 
savivaldybės 
teritoriją nutiesimas 

 Tiesioginė 
geležinkelio jungtis su  
Vidurio Europos, 
Baltijos šalių ir 
Suomijos sostinėmis 

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė  

Valstybės biudžeto 
lėšos (ES lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

1.1.2 prioritetas. Vandens transporto sistemos stiprinimas Kauno mieste 
1.1.2.1. Keleivinio ir 

krovininio vandens 
transporto sistemos 
plėtojimas  

Nemuno laivininkystės  
lokali sistema , 
nesujungta su Europos 
Sąjungos vandens 
keliais dėl geopolitinių 

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė,  
kitos susijusios 
savivaldybės 

Valstybės biudžeto 
lėšos (ES lėšos) 

2017 2020 ir 
vėliau 
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priežasčių 
1.1.2.2. Vandens kelių 

infrastruktūros  
(vagos gilinimas, 
prieplaukų įrengimas 
ir kt.) priežiūra ir 
gerinimas  

Pagerinti  LR vandens 
kelių infrastruktūros 
parametrai, sudarantys 
prielaidas padidinti 
Nemuno vandens kelio 
kategoriją  

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė, 
kitos susijusios 
savivaldybės 

Valstybės biudžeto 
lėšos (ES lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

1.1.3 prioritetas. Kauno išorės ryšių stiprinimas per jungtis su gretimais išorės automobilių keliais 
1.1.3.1. Pietrytinio aplinkelio 

(A2) projektavimas ir 
statyba 

PastatytasPietrytinis 
aplinkelis (A2) - baigta 
formuoti Kauno m. 
aplinkelių sistema 

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė 

Valstybės biudžeto 
lėšos (ES lėšos) 

2003 2020 ir 
vėliau 

   

1.1.3.2. Raudondvario 
pietinio aplinkelio su 
tiltu per Nevėžį 
statyba 

Pastatytas 
Raudondvario 
aplinkelis, žymiai 
pagerinantis Kauno m. 
susisiekimą su 
panemunių 
teritorijomis  

LR Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. savivaldybė,  
kitos susijusios 
savivaldybės 

Valstybės biudžeto, 
Kauno miesto ir 
rajono savivaldybių  
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

1.2 prioritetas. Kauno m. įtakos zonos teritorijų ir objektų plėtra 
1.2.1. Kauno m. įtakos 

zonos techninės, 
komunalinės  ir 
ekonominės 
infrastruktūros 
teritorijų ir objektų 
plėtra (LEZ, oro 
uostas, kapinės ir kt.) 
(t.p. Kauno apskrities 
bendrajame plane); 
 

Vykdomi ir įvykdyti 
Valstybei, Kauno 
miestui ir rajonui  
svarbūs projektai pagal 
parengtus visų 
lygmenų plėtros planus  

LR Vyriausybė,  
Kauno m. savivaldybė,  
Kauno raj. savivaldybė.  

Valstybės biudžeto, 
Kauno miesto ir 
rajono savivaldybių 
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

1.2.2. Kauno m. įtakos 
zonos kultūrinės, 
turistinės, gamtinės ir 
rekreacinės 
infrastruktūros 
teritorijų ir objektų 

Vykdomi ir įvykdyti 
Valstybei, Kauno 
miestui ir rajonui  
svarbūs projektai pagal 
parengtus visų 
lygmenų plėtros planus  

LR Vyriausybė, 
 Kauno m. savivaldybė, 
Kauno raj. savivaldybė.  

Valstybės biudžeto 
Kauno miesto ir 
rajono savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 
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plėtra  (t.p. Kauno 
apskrities bendrajame 
plane); 
 

1.2.3. Kauno m. 
priemiestinės zonos 
darnus urbanizavimas 
ir tapimas  bendra 
Kauno urbanistine 
sistema  

Darniai suformuota ir 
vystoma Kauno miesto 
ir rajono erdvinė 
(visuomeninė, socialinė 
ir urbanistinė) sistema 

Kauno m. savivaldybė,  
Kauno raj. savivaldybė.  

 2013 2020 ir 
vėliau 

   

2. Miesto struktūra 
2.1 prioritetas.  Miesto urbanistinio karkaso , kaip urbanistinių  funkcinių centrų,  pocentrių  bei specializuotų teritorijų sistemos plėtojimas 
2.1.1. Miesto pagrindinio 

centro - Senamiesčio 
ir Naujamiesčio 
teritorijų TPD 
(Teritorijų planavimo 
dokumentų) ar 
strategijos 
parengimas ir 
vykdymas 

Darniai plėtojama ir 
tausojančiai  
naudojama  teritorija, 
reprezentuojanti 
geriausius miesto 
privalumus ir jo 
savitumą  bei 
stimuliuojanti bendrą  
Kauno miesto plėtrą  

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

2.1.2. Miesto kompozicinių 
ašių - linijinių centrų,  
arba struktūros 
jungčių plėtros 
koncepcijos 
parengimas  ir 
vykdymas (Savanorių 
pr., Veiverių g., 
Žemaičių pl., A. 
Juozapavičiaus pr., 
Raudondvario pl.) 

Tolygiai išplėtota   
miesto kompozicinių 
ašių - linijinių centrų 
sistema  

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

2.1.3. Miesto dalių centrų 
(pocentrių) plėtros 
koncepcijos  
parengimas  ir 
vykdymas (Pramonės 

Tolygiai išplėtota    
miesto dalių centrų 
(pocentrių) sistema, 
pabrėžianti miesto 
dalių savitumą  

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 

2018 2020 ir 
vėliau 
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pr., Kovo 11 g., K.. 
Baršausko g., 
Vaidoto g., Europos 
pr., T. Masiulio g.); 

privačios lėšos 

2.1.4 Miesto vienafunkcių 
gyvenamųjų, 
pramonės ir 
sandėliavimo, 
inžinerinės 
infrastruktūros, 
bendrojo naudojimo 
zonų 
daugiafunkciškumo 
didinimas  

Padidintas teritorijų 
daugiafunkciškumas  ir 
jų panaudojimo 
įvairovė, suderinus 
nedisonuojančias 
funkcines paskirtis, kur 
tikslinga ir galima  

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

2.1.5. Miesto   specializuotų 
kompleksų  teritorijų 
plėtra, detalizuota 
Bendrojo plano  (BP) 
dalyse 

Teritorijos, didinančios 
miesto 
konkurencingumą bei 
svarbą, pabrėžiančios 
miesto investicines 
galimybes bei 
patrauklumą 

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

2.2 prioritetas. Miesto gamtinio karkaso plėtojimas, išryškinant  ir tausojant gamtinio karkaso elementus - vandenis, natūralų reljefą bei želdynus.  
2.2.1. Miesto gamtiniam  

karkasui priskirtose 
teritorijose veiklos 
vykdymas 

Tvariai palaikomos  ir 
tvarkomos  miesto 
gamtiniam karkasui 
priskiriamos teritorijos 

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

2.3 prioritetas. Kauno miesto identiteto formavimas 
2.3.1. Natūralių gamtinių  

simbolių 
respektavimo 
priemonės (nurodytos  
BP Gamtinės 
aplinkos dalyje) 
 

Tvariai palaikomi, 
tvarkomi  ir 
eksponuojami miesto 
gamtiniam karkasui 
priskiriamose 
teritorijose esantys 
gamtiniai simboliai 

Kauno m. savivaldybė, 
NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

2.3.2.  Funkcinių  simbolių,  Tausojančiai tvarkomi Kauno m. savivaldybė, Kauno miesto 2013 2020 ir    
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simbolių-piktogramų 
bei sutartinių  
simbolių 
respektavimo 
priemonės (nurodytos 
Bendrojo plano  
Miesto struktūros bei 
Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
aplinkos dalyse) 

ir eksponuojami miesto 
funkciniai, sutartiniai 
simboliai ir simboliai - 
piktogramos 

NVO, organizacijos ir 
juridiniai asmenys 

savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 
visuomeninės ir 
privačios lėšos 

vėliau 

3. Socialinė aplinka 
3.1 prioritetas. Būsto teritorijų ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas ir plėtra 
3.1.1. Daugiabučių gyv. 

namų renovacijos 
programos  
vykdymas   

Įvykdyta modifikuota  
(kintantis  sąrašas) 
daugiabučių gyv. namų 
renovacijos programa  

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

3.1.2. Kompleksinių TPD 
miesto 
gyvenamosioms 
teritorijoms 
parengimas ir 
vykdymas 

Sutvarkyti 
renovuojamų  namų    
kvartalai   ir sklypai 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos,  
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

3.1.3. Socialinių būstų 
kokybės gerinimo ir 
plėtros programos 
įgyvendinimas 

Suteiktų  būstų 
skaičius, atnaujintų 
(suremontuotų) 
socialinių būstų 
skaičius 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos  

2013 2020 ir 
vėliau 

   

3.1.4. Naujų  daugiabučių  
ir vienbučių - 
dvibučių  gyv.  namų 
statybos teritorijų 
plėtojimas kartu su 
socialinės, 
susisiekimo bei 
inžinerinių tinklų 
infrastruktūros 
įrengimu 

Gyvenamosios  
teritorijos su socialine, 
susisiekimo ir 
inžinerine 
infrastruktūra  

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 
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3.2 prioritetų grupė.  Socialinių ir visuomeninių objektų teritorijų plėtra 
3.2.1 prioritetas. Išskirtinių visuomeninių teritorijų įsisavinimas ir objektų statyba 
3.2.1.1. Kauno kongresų ir 

parodų rūmai 
Suplanuota teritorija 
(parengtas TPD), 
Parengta 
dokumentacija  

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2015 2020 ir 
vėliau 

   

3.2.1.2.  Nacionalinis mokslo 
ir inovacijų centras 
„Mokslo sala“   
Nemuno saloje 

Įvyko konkursas, 
nustatytas  laimėtojas, 
parengtas projektas  

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

3.2.2 prioritetas. Švietimo ir ugdymo įstaigų tinklo plėtra 
3.2.2.1 Švietimo ir ugdymo 

įstaigų tinklo 
teritorinė 
restruktūrizacija ir 
renovacija 

Atnaujintas  švietimo ir 
ugdymo įstaigų tinklas, 
pritaikytas 
besikeičiantiems 
poreikiams 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

3.2.2.2. Romainių pagrindinė 
mokykla 

Pastatyta Romainių 
pagrindinė mokykla 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

3.2.2.3. Šilainių III 
mikrorajono pradinė 
ir pagrindinė 
mokykla 

Pastatytos Šilainių III 
mikrorajono pradinė ir 
pagrindinė mokykla 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2019 2020 ir 
vėliau 

   

3.2.2.4. Šilainių VII 
mikrorajono 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga 

Pastatyta Šilainių VII 
mikrorajono 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaiga 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2019 2020 ir 
vėliau 

   

4. Ekonominė aplinka 
4.1  prioritetas. Verslo ir pramonės teritorijų plėtra ir konversija 
4.1.1. Viešųjų  logistikos 

centrų plėtra (VLC) 
Įgyvendinti viešieji 
logistikos centrai 
Palemone, Kazliškėse  

LR Susisiekimo 
ministerija, Kauno m. 
savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 

2013 2020 ir 
vėliau 
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lėšos 
4.1.2. Naujų verslo ir 

pramonės teritorijų 
plėtra 

Išvystytos pramonės ir 
verslo teritorijos 
Julijanavoje, prie Via 
Baltica magistralės 
Linkuvoje ir 
Kazliškėse, prie 
Pietrytinio ir 
Pietvakarinio 
aplinkelių 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.1.3. Nunykusių pramonės 
teritorijų konversija 
mišraus užstatymo 
teritorijose (ypač 
upių slėniuose, centre 
ir priecentriuose) 

Konvertuotos 
pramonės teritorijos 
Naujamiestyje, 
Vilijampolėje, 
Šančiuose, 
Petrašiūnuose į centrų, 
mišraus užstatymo ir 
kitų paskirčių  
teritorijas 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.1.4. Kauno Laisvosios 
ekonominės zonos  
geresnis susiejimas 
su Kauno m. teritorija 

Darniai suformuotos ir 
vystomos  Kauno 
miesto ir rajono 
pramonės ir verslo 
urbanistinė, 
transportinė ir 
inžinerinė  sistemos 

LR Susisiekimo 
ministerija, Kauno m. 
savivaldybė, Kauno raj. 
savivaldybė.  

Valstybės, Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybių 
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos) 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.2 prioritetas. Komercijai (prekybai ir paslaugoms) skirtų  teritorijų plėtra 
4.2.1. Prekybai ir 

paslaugoms skirtų  
teritorijų  šalia 
pagrindinių miesto    
kompozicinių ašių 
kokybinė plėtra.   

Pertvarkytos ir 
prireikus, teritoriškai 
išplėstos prekybos ir 
paslaugų objektų 
teritorijos 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Privačios lėšos 2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.2.2. Komercijos objektų 
plėtra pramonės ir 
verslo, mišraus 
užstatymo bei kitose 

Komercijos įmonės, 
pagerinančios 
gyventojų ir 
atvykusiųjų 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Privačios lėšos 2013 2020 ir 
vėliau 
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teritorijose aptarnavimą 
4.3 prioritetas. Rekreacinio naudojimo teritorijų plėtra  
4.3.1. Naujų  miesto 

rekreacines funkcijas 
atliekančių  zonų  
(Aukštosios Fredos, 
Veršvų  ir kt.) 
infrastruktūros 
kūrimas 

Įrengta Aukštosios 
Fredos ir kitos 
rekreacinės zonos 
vietos gyventojams ir 
miesto apžvalgos 
aikštelių lankytojams 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.3.2. Miesto rekreacines 
funkcijas atliekančių  
zonų (Nemuno salos, 
Santakos, Dainavos, 
Pažaislio šilo , 
Kleboniškio miško 
parko , Panemunės ir 
kt.) infrastruktūros 
gerinimas ir 
palaikymas 

Pagerinta ir sutvarkyta 
Nemuno salos, 
Santakos, Dainavos, 
Pažaislio šilo, 
Kleboniškio miško 
parko , Panemunės ir 
kitų  rekreacines 
funkcijas atliekančių 
zonų infrastruktūra  

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.3.3. Paplūdimių įrengimas 
ir/ar atnaujinimas  

Įrengti ir atnaujinti 
Kauno miesto 
paplūdimiai, skirti 
vietos gyventojų 
tradicinei rekreacijai 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.3.4. Viešųjų čiuožyklų 
įrengimas 

Įrengtos ir atgaivintos 
Kauno miesto viešosios 
čiuožyklos, skirtos 
vietos gyventojų 
tradicinei rekreacijai 

privatūs investuotojai privačios lėšos 2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.3.5. Rekreacinių teritorijų 
viešosios 
infrastruktūros  
programos 
parengimas ir 
vykdymas  

Parengta ir vykdoma  
rekreacinių teritorijų 
viešosios 
infrastruktūros (dangų, 
želdynų , statinių, 
įrangos) plėtros 
programa 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.4 prioritetas. Apžvalgos aikštelių (regyklų) sistemos plėtra 
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4.4.1. Esamų ir planuojamų 
apžvalgos aikštelių 
infrastruktūros 
formavimas, 
pasiekiamumo 
gerinimas 

Įrengtos apžvalgos 
aikštelės - turistinių 
apžvalginių trasų dalis 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.5 prioritetas. Sporto ir sveikatingumo paskirties teritorijų plėtra 
4.5.1. Profesionaliojo sporto objektų  teritorijų vystymas 
4.5.1.1. S. Dariaus ir 

S. Girėno sporto 
komplekso su  
stadionu  ir sporto 
hale  rekonstrukcija ir 
išplėtimas 
 

Rekonstruoti  ir išplėsti 
S. Dariaus ir S. Girėno 
sporto kompleksas  su  
stadionu  ir sporto hale   
 

Kauno m. savivaldybė Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos 

2013 2018     

4.5.1.2. Sporto komplekso, 
skirto boksui, 
kovinėms sporto 
šakoms, fechtavimui 
K. Baršausko g. 66b 
išplėtimas  

Išplėstas sporto 
kompleksas, skirto 
boksui, kovinėms 
sporto šakoms, 
fechtavimui  
 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2016 2018    

4.5.1.3. Lampėdžių irklavimo 
bazės Gervių g. 5 
išplėtimas ir 2 km 
ilgio irklavimo trasos 
įrengimas 

Išplėsta Lampėdžių 
irklavimo bazė Gervių 
g. 5 ir įrengta 
2 km ilgio irklavimo 
trasa 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2018 2020    

4.5.1.4. Techninių sporto 
šakų bazės 
Energetikų g. 25 
išplėtimas 

Išplėsta techninių 
sporto šakų bazė 
Energetikų g. 25 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2017 2019    

4.5.1.5. Sporto miestelio 
Taikos per. 131 
išvystymas 
 

 Parengtas sporto 
miestelio Taikos per. 
131 TP 
 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.1.6. Buriavimo sporto 
centro  Petrašiūnuose, 

Parengtas buriavimo 
sporto centro 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 

2018 2020 ir 
vėliau 

   



74 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2016 m. 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

prie Kauno marių 
išvystymas 

Petrašiūnuose, prie 
Kauno marių TP 

biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

4.5.1.7. Stadionų  Kareivinių 
g. 13 ir Jovarų g. 4  
rekonstrukcija  
 

Rekonstruoti stadionai  
Kareivinių g. 13 ir 
Jovarų g. 4   
 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.1.8. Regbio stadiono 
Partizanų g. 192  
rekonstrukcija 
 

Rekonstruotas Regbio 
stadionas Partizanų g. 
192   

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2019 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.2.Neprofesionaliojo sporto objektų  teritorijų vystymas 
4.5.2.1. Sporto zonų prie 

bendrojo lavinimo 
mokyklų įrengimas ar 
renovacija 

Tolygiai išplėtotos 
sporto ir laisvalaikio 
zonosprie bendrojo 
lavinimo mokyklų , 
 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.2.2. Sporto ir aktyvaus 
laisvalaikio zonų 
daugiabučių namų 
teritorijose 
suformavimas 

Tolygiai išplėtotos 
sporto ir laisvalaikio 
zonos, 
daugiabučių namų 
teritorijose 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.2.3. Sporto ir aktyvaus 
laisvalaikio zonų 
naujai 
urbanizuojamose 
teritorijose 
suformavimas 

Tolygiai išplėtotos 
sporto ir laisvalaikio 
zonosprie naujai 
urbanizuojamose 
teritorijose   

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

4.5.2.4. Sporto ir aktyvaus 
laisvalaikio zonų 
suformavimas miesto 
bendrojo naudojimo, 
rekreacinėse ir 
atskirųjų želdynų 
teritorijose 

Tolygiai išplėtotos 
sporto ir laisvalaikio 
zonos miesto bendrojo 
naudojimo, 
rekreacinėse ir 
atskirųjų želdynų 
teritorijose   

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  privačios 
lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 
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suformavimas 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka  
5.1 prioritetas. Urbanistinių vietovių išsaugojimas ir tausojantysis naudojimas  
5.1.1. Istorinės  dalies - 

Senamiesčio 
urbanistinės vietovės 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 
 

Istorinė urbanistinė 
vietovė  Senamiestis 
vystoma , laikantis 
parengtų  
paveldotvarkos 
projektų ir tvarkymo 
reglamentų  nurodymų 
bei  rekomendacijų 

Kauno m. savivaldybė,  
LR Kultūros ministerijos 
Kultūros paveldo 
departamentas,   
privatūs investuotojai 

Valstybės, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.1.2. Istorinės  dalies - 
Naujamiesčio 
urbanistinės vietovės 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 
 
 

Istorinė urbanistinė 
vietovė  Senamiestis 
vystoma , laikantis 
parengtų  
paveldotvarkos 
projektų ir tvarkymo 
reglamentų  nurodymų 
bei  rekomendacijų 

Kauno m. savivaldybė,  
LR Kultūros ministerijos 
Kultūros paveldo 
departamentas,   
privatūs investuotojai 

Valstybės, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.1.3. Istorinės  dalies - 1-jo 
Žaliakalnio 
urbanistinės vietovės 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 
 
 

Istorinė urbanistinė 
vietovė 1-sis 
Žaliakalnis vystoma , 
laikantis parengtų  
paveldotvarkos 
projektų ir tvarkymo 
reglamentų  nurodymų 
bei  rekomendacijų 

Kauno m. savivaldybė,  
LR Kultūros ministerijos 
Kultūros paveldo 
departamentas,   
privatūs investuotojai 

Valstybės, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.1.4. Istorinės  dalies -  
Žaliakalnio 
urbanistinės vietovės 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 
 
 

Istorinė urbanistinė 
vietovė  Žaliakalnis 
vystoma , laikantis 
parengtų  
paveldotvarkos 
projektų ir tvarkymo 
reglamentų  nurodymų 
bei  rekomendacijų 

Kauno m. savivaldybė,  
LR Kultūros ministerijos 
Kultūros paveldo 
departamentas,   
privatūs investuotojai 

Valstybės, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.1.5. Istorinių  dalių - 
1,2,3,4 karinių 

Istorinė urbanistinė 
vietovė  Senamiestis 

Kauno m. savivaldybė,  
LR Kultūros ministerijos 

Valstybės, Kauno 
miesto savivaldybės 

2013 2020 ir 
vėliau 
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miestelių teritorijų 
urbanistinių vietovių 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 
 

vystoma , laikantis 
parengtų  
paveldotvarkos 
projektų ir tvarkymo 
reglamentų  nurodymų 
bei  rekomendacijų 

Kultūros paveldo 
departamentas,   
privatūs investuotojai 

biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

5.2 prioritetas. Kauno tvirtovės urbanistinės sistemos  išsaugojimas ir tausojantysis naudojimas 
5.2.1. Kauno tvirtovės 

autentiško  kelių  
tinklo ir geležinkelio 
išsaugojimas 
 
 

Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos, 
jos dalių  
paveldotvarkos 
projektas 
Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos, 
jos dalių  saugojimo ir 
tvarkymo planas 
Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos,  
jos dalių  turistinio, 
kultūrinio ir verslinio 
panaudojimo studija 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.2.2. Išlikusių karinių ir 
kitų statinių ir jų 
sklypų  (tvirtovės 
štabo, centrinio 
įtvirtinimo objektų, 
sandėlių  ir kt.) 
išsaugojimas ir 
panaudojimas 
 

Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos,  
jos dalių  
paveldotvarkos 
projektas 
Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos,  
jos dalių  saugojimo ir 
tvarkymo planas 
Kauno tvirtovės,  jos 
dalių  turistinio, 
kultūrinio ir verslinio 
panaudojimo studija 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.2.3   Fortų statinių  ir jų 
sklypų pritaikymas ir 
panaudojimas 

Kauno tvirtovės 
urbanistinės sistemos,  
jos dalių  

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 

2013 2020 ir 
vėliau 
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kultūriniams, 
turistiniams ir verslo 
tikslams (VI,VII,IX 
fortai ir kt.) 
 

paveldotvarkos 
projektas 
Kauno tvirtovės,  jos 
dalių  saugojimo ir 
tvarkymo planas 
Kauno tvirtovės,  jos 
dalių  turistinio, 
kultūrinio ir verslinio 
panaudojimo studija 

savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

lėšos),  privačios 
lėšos 

5.3 prioritetas. Kitų Kauno m. istorinių teritorijų saugojimas, naudojimas ir tvarkymas 
5.3.1. Ąžuolyno parko ir 

kitų želdynų, turinčių 
kultūrinę vertę 
funkcijos, struktūros 
ir želdinių 
nomenklatūros 
išsaugojimas,  
tvarkymas ir viešasis 
naudojimas 

Ąžuolynas ir kiti 
istoriniai želdynai,  
saugojami  ir tvarkomi 
pagal paveldotvarkos  
projektus  ir tvarkymo 
reglamentus 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos), privačios 
lėšos  

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.3.2. Istorinių kapinių 
išsaugojimas ir 
tvarkyba 

Memorialinės kapinės, 
saugomos ir tvarkomos 
pagal  tvarkybos 
projektus  nustatyta 
eile 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė  

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.3.3. Kitų miesto dalių ir 
vietovių, turinčių 
nekilnojamųjų 
kultūros vertingųjų 
savybių  ir istorinių 
požymių 
išsaugojimas ir 
tausojantysis 
naudojimas 

Parengti ir vykdomi 
paveldotvarkos 
projektai 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė, privatūs 
investuotojai 

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos),   
privačios lėšos  

2013 2020 ir 
vėliau 

   

5.3.4. Piliakalnių ir kitų 
archeologinių 
vietovių  (su 
apsaugos zonomis) 

Parengti ir vykdomi 
paveldotvarkos  ir 
archeologiniai 
projektai 

LR Kultūros m-jos 
Kultūros paveldo 
departamentas,  Kauno m. 
savivaldybė  

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų  lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 
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nustatymas, 
išsaugojimas ir 
tvarkymas 

6. Gamtinė aplinka 
6.1 prioritetas. Miesto gamtinio karkaso ir saugomų teritorijų apsauga ir naudojimas   
6.1.1. Gamtinio karkaso 

teritorijų urbanistinė 
priežiūra ir  
naudojimas , 
vadovaujantis LR ir 
ES teisės aktais 

Apibrėžtos ir įvardintos 
TPD gamtinio  karkaso 
teritorijų ribos 

LR Aplinkos m-jos 
Saugomų teritorijų 
departamentas, Kauno m. 
savivaldybė  

Valstybės irKauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),   

2013 2020 ir 
vėliau 

   

6.1.2. Saugomų teritorijų  
urbanistinė priežiūra 
ir  naudojimas , 
vadovaujantis LR ir 
ES teisės aktais 

Vykdomas saugomų 
teritorijų monitoringas 
urbanistiniu aspektu, 
vykdant nustatytus 
tikslus 

LR Aplinkos m-jos 
Saugomų teritorijų 
departamentas, LR 
Kultūros m-jos Kultūros 
paveldo departamentas, 
Kauno m. savivaldybė  

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),  

2013 2020 ir 
vėliau 

   

6.2 prioritetas. Bendrojo naudojimo ir želdynų teritorijų plėtra 
6.2.1. Viešųjų erdvių - 

aikščių įkūrimas 
naujose bei esamose 
teritorijose 

Parengti TPD, kaipo 
kompleksinių  TPD 
dalis ar atskiri TPD 

Kauno m. savivaldybė  Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

6.2.2. Atskirųjų želdynų 
gyvenamosiose 
teritorijose 
išdėstymas 

Parengti TPD, kaipo 
kompleksinių  TPD 
dalis ar atskiri TPD 

Kauno m. savivaldybė  Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

6.2.3. Šlaitų teritorijų 
išsaugojimas ir 
tvarkymas 

Parengti TPD Kauno m. savivaldybė  Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7. Susisiekimas 
7.1  prioritetų  grupė. Išorės susisiekimas (dalis priemonių - Išorės aplinkos dalies 1.1. prioriteto priemonių sąraše) 
7.1.1  prioritetas. Automobilių kelių plėtra  
7.1.1.1. Miesto vidaus gatvių 

tinklo sujungimas su 
esamais ir 

Miesto gatvių tinklas, 
darniai sujungtas su 
išorės automobilių 

LR Susisiekimo 
ministerijos Valstybinė 
kelių direkcija, 

Valstybės biudžeto 
lėšos, Kauno 
miesto ir rajono 

2018 2020 ir 
vėliau 
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planuojamais 
aplinkeliais, pastatant 
trūkstamas atkarpas ir 
įrengiant bekolizines 
sankryžas  

keliais  Kauno m. savivaldybė,  
Kauno r. savivaldybė  

savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),  

7.1.1.2. A1 kelio Vilnius - 
Kaunas - Klaipėda  
ruožo Neveronys - 
Giraitė rekonstrukcija 
iki 6 eismo juostų 

Atkarpa, įgalinanti 
praleisti 1,5 karto 
didesnį  tranzitinio ir 
vietinio autotransporto 
srauto kiekį 

LR Susisiekimo 
ministerijos Valstybinė 
kelių direkcija, 
Kauno m. savivaldybė,  
Kauno r. savivaldybė  

Valstybės, Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos), 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.1.3. Kelio Palemonas - 
Kauno tarptautinis 
oro uostas  (KTOU) 
statyba 

Atkarpa, jungianti  
Kauno gel. stotį, 
Palemono Viešojo 
logistikos centro 
(VLC) su KTOU ir 
Laisvojoje 
ekonominėje zonoje 
(LEZ) numatomu 
plėtoti “Oro parku” 

LR Susisiekimo 
ministerijos Valstybinė 
kelių direkcija, 
Kauno m. savivaldybė,  
Kauno r. savivaldybė 

Valstybės, Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos),  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.2  prioritetas. Geležinkelių infrastruktūros plėtra  
7.1.2.1. Magistralinio 

geležinkelio vieno 
lygio sankirtų su 
miesto gatvėmis 
panaikinimas, 
įrengiant dviejų lygių 
sankirtas 

Parengti ir įgyvendinti 
bekolizinių  (dviejų 
lygių) sankirtų 
projektai 

LR Susisiekimo 
ministerijos Valstybinė 
kelių direkcija, VĮ 
„Lietuvos geležinkeliai“, 
Kauno m. savivaldybė  
 

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.2.2. Palemono Viešojo 
logistikos centro 
(VLC) geležinkelio 
infrastruktūros 
gerinimas 

Parengti ir įgyvendinti 
Palemono VLC plėtros 
projektai 

LR Susisiekimo  
ministerija, VĮ “Lietuvos 
geležinkeliai”, 
Kauno m. savivaldybė  
 

Valstybės ir Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.2.3. Karmėlavos VLC 
įjungimas į valstybės  
geležinkelių tinklą, 
nutiesiant 
geležinkelio atšaką 

Parengti ir įgyvendinti 
Karmėlavos  VLC 
plėtros ir prijungimo 
prie šalies geležinkelių 
tinklo projektai 

LR Susisiekimo  
ministerija, VĮ “Lietuvos 
geležinkeliai”, 
Kauno m. savivaldybė,  
Kauno r. savivaldybė 

Valstybės, Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos), 

2019 2020 ir 
vėliau 
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Karmėlava - 
Palemonas 

7.1.3  prioritetas. Vidaus vandenų infrastruktūros plėtra ir tobulinimas 
7.1.3.1. Keleivių ir krovininių 

prieplaukų bei kitų 
infrastruktūros 
objektų   vietų 
rezervavimas,  TPD 
parengimas, 
prieplaukų  
projektavimas  bei  
įrengimas Kauno 
mieste Nemuno ir 
Neries upėse 

Parengti ir įvykdyti 
keleivių ir krovininių 
prieplaukų bei kitų 
infrastruktūros objektų 
projektai pagal 
nustatytą eilę 

Susisiekimo ministerijos 
Valstybinė  vidaus 
vandens kelių direkcija, 
Kauno m. savivaldybė 

Valstybės biudžeto 
lėšos, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  

2017 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.3.2. Vidaus vandenų 
transporto 
infrastruktūros 
integravimas į bendrą 
Kauno  miesto ir 
priemiesčio 
susisiekimo 
infrastruktūrą 

Keleivių ir krovininių 
prieplaukų bei kitų 
infrastruktūros objektų 
projektai, susieti su 
kitų rūšių susisiekimo 
infrastruktūra bei 
miesto urbanistine 
sistema 

Susisiekimo ministerijos 
Valstybinė  vidaus 
vandens kelių direkcija, 
Kauno m. savivaldybė, 
Kauno raj. savivaldybė, 

Valstybės biudžeto 
lėšos, Kauno 
miesto savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.3.3. Vidaus vandenų 
transporto 
infrastruktūros 
panaudojimas 
turizmo ir pramogų 
tikslams 

Keleivių  prieplaukų 
bei kitų infrastruktūros 
objektų projektai, 
susieti su turistine ir 
pramogine 
infrastruktūra  

Susisiekimo ministerijos 
Valstybinė  vidaus 
vandens kelių direkcija, 
Kauno m. savivaldybė 

Valstybės biudžeto 
lėšos, Kauno 
miesto ir rajono 
savivaldybių 
biudžetų lėšos (ES 
lėšos), 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.4  prioritetas. Oro transporto infrastruktūros gerinimas  
7.1.4.1.  S. Dariaus ir S. 

Girėno aerodromo 
panaudojimas  

Atnaujinti TPD, 
paveldosaugos 
projektai,  galimybių 
studijos, pagal parengtą 
projektinę 
dokumentaciją 
pastatyti objektai 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

7.1.4.2. Aukštosios Fredos Naujai suformuota Kauno m. savivaldybė, Kauno miesto 2018 2020 ir    
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aerodromo konversija mišraus užstatymo  ir 
didelio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamoji, 
visuomeninė ir 
komercinė teritorija - 
parengti TPD ir 
galimybių studijos 

privatūs investuotojai savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos), privačios 
lėšos 

vėliau 

7.2 prioritetų  grupė. Miesto vidaus susisiekimo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 
7.2.1  prioritetas. Gatvių tinklo ir eismo sistemų papildymas ir modernizavimas 
7.2.1.1. B  kategorijos 

magistralinių gatvių 
tinklo pietinėje ir 
vakarinėje dalyje 
suformavimas ir 
Kėdainių tilto 
įgyvendinimas 

Kėdainių tilto  ir jo 
prieigų TP, 
H. Ir O. Minkovskių, 
Piliakalnio, Vaidoto g. 
, Europos pr. , 
Marvelės tilto TPD ir 
TP 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.1.2. Trūkstamų  C 
kategorijos gatvių 
jungčių 
suformavimas 

Parengti Europos pr. 
tęsinio, Žemaičių pl., 
Varnių-Kėdainių g. 
jungties,  Studentų g., 
Jiesios pl. TP,  Rokų 
įkalnės, Vijūkųg. ir kt. 
TPD ir TP 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2017 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.1.3. Miesto istorinių dalių 
- Senamiesčio ir 
Naujamiesčio gatvių 
humanizavimas, 
apvažiuojant ir 
įrengiant eismo 
mažinimo priemones 

Senamiesčio transporto 
schema, 
Birštono, Šauklių, Šv. 
Gertrūdos, Jonavos g. 
rekonstrukcijos 
projektai 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2019 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.1.4. Intelektinių eismo 
valdymo sistemų  
suprojektavimas ir 
įdiegimas 

Kauno miesto 
išmaniojo eismo 
valdymo sistema 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.2  prioritetas. Automobilių aptarnavimo infrastruktūros plėtra 



82 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2016 m. 

Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

7.2.2.1. Daugiaaukščių 
automobilių saugyklų 
plėtra  

Parengti ir įvykdyti 
daugiaaukščių 
automobilių saugyklų 
projektai (TPD, TP) 

Privatūs investuotojai privačios lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.2.2. Automobilių 
saugyklų 
Senamiestyje ir 
Naujamiestyje plėtra 

Parengti ir įvykdyti 
daugiaaukščių ir 
požeminių automobilių 
saugyklų projektai 
(TPD, TP) 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.2.3. Kitų autotransporto 
aptarnavimo objektų 
(degalinės irkt.) 
plėtra 

Kauno m. degalinių 
išdėstymo schemos 
korektūra ir jos 
įgyvendinimas 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos (ES 
lėšos),  
privačios lėšos 

2013 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.3  prioritetas. Miesto viešojo transporto sistemos ir jo infrastruktūros plėtra 
7.2.3.1. Autobusų ir 

troleibusų viešojo 
transporto trasų plėtra 

Parengtas ir vykdomas 
viešojo transporto 
prioritetų 
įgyvendinimo planas 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.3.2. “Parkuok ir važiuok” 
automobilių  aikštelių 
įrengimas 

Parengti ir įgyvendinti 
4 aikštelių, numatytų  
viešojo transporto 
prioritetų 
įgyvendinimo plane 
TPD ir TP  

Kauno m. Savivaldybė 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos  

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.3.3. “Parkuok ir eik” 
(PirE) automobilių  
aikštelių (PirV 
sistemos papildinių) 
įrengimas  

Parengti ir įgyvendinti 
4 aikštelių, papildomai 
numatytų  viešojo 
transporto prioritetų 
įgyvendinimo plane 
TPD ir TP 

Kauno m. Savivaldybė 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.3.4. Maršrutinio 
transporto juostų  
(MTJ) įrengimas 

Įvykdytos nurodytų 
gatvių eismo 
organizavimo 
priemonės 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos  

2013 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.4  prioritetas . Dviračių infrastruktūros plėtra  
7.2.4.1. Planuojamų dviračių Įrengti dviračių takai ir Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 2015 2020 ir    
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takų įrengimas gatvės pagal nustatytą 
eilškumą 

savivaldybės 
biudžeto lėšos 

vėliau 

7.2.4.2. Planuojamų pėsčiųjų 
ir dviratininkų tiltų  
įrengimas 

Įrengti pėsčiųjų ir 
dviratininkų tiltai pagal 
nustatytą eiliškumą 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.5  prioritetas. Istorinio ir netradicinio transporto palaikymas 
7.2.5.1. Keltuvų, funikulierių  

ir kitų vertikalaus 
transporto priemonių  
tinklo palaikymas ir 
plėtra 

Parengta galimybių 
studija, nustatytas 
naujų trasų poreikis ir 
eiliškumas   

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.5.2. Miesto laiptų 
sistemos palaikymas 
ir plėtra 

Tvarkomi  ir 
remontuojami esami 
laiptai, įrengiami 2 
nauji  laiptai 

Kauno m. savivaldybė Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2017 2020 ir 
vėliau 

   

7.2.5.3. Keltų  susisiekimo 
atgaivinimas 

Įrengti Ž. Šančių  
(Švenčionių g. ir 
Jiesios pl.) , Baltų pr. 
keltai (atlikus 
ekonominį pagrindimą) 

Kauno m. savivaldybė, 
privatūs investuotojai 

Kauno miesto 
savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
privačios lėšos 

2018 2020 ir 
vėliau 

   

8. Inžinerinės komunikacijos   
8.1 prioritetų  grupė. Energetikos infrastruktūra 
8.1.1 prioritetas. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 
8.1.1.1. Biokuro katilinių, 

integruotų į miesto 
šilumos tiekimo 
sistemą plėtra 

Naujos biokuro 
katilinės, integruotos į 
miesto šilumos tiekimo 
sistemą  

Kauno m. Savivaldybės 
įmonė “Kauno energija”, 
privatūs investuotojai 

Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.1.1.2. Atliekas deginančios 
katilinės įrengimas 

Pastatyta atliekas 
deginanti katilinė 
Biruliškiųk. Kauno raj. 

Kauno m. Savivaldybės 
įmonė “Kauno energija” 

Kitos lėšos 2018 2020 ir 
vėliau 

   

8.1.2 prioritetas. Elektros energijos tiekimo tinklo ir infrastruktūros plėtra 
8.1.2.1. Kauno miesto 

elektros energijos 
paskirstymo tinklo 
plėtra 

Nutiestos naujos 110 
kV (“Eigulių” TP - 
“Kauno” TP) ir 330 kV 
( “Kauno” TP - Kauno 
termofikacinė 

AB „LESTO“ Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 
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elektrinė) kabelinės 
linijos  

8.1.2.2. Transformatorinių 
pastočių  tinklo 
modernizavimas ir 
papildymas 

Įrengtos 23 
transformatorinės 
pastotės  

AB „LESTO“ Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.1.3 prioritetas. Gamtinių dujų tiekimo tinklo plėtra 
8.1.3.1. Esamojo dujotiekio 

skirstomojo tinklo 
plėtra 

Nutiesta 20 km 
skirstomųjų tinklų 

AB “Lietuvos dujos” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.1.3.2. Naujų vidutinio 
slėgio dujotiekio 
tinklų plėtra 

Nutiesta 20 km 
vidutinio slėgio tinklų 

AB “Lietuvos dujos” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.1 prioritetas. Vandentiekio tinklų ir infrastruktūros plėtra 
8.2.1.1. Naujų vandentiekio 

tinklų tiesimas mažo 
ir vidutinio 
užstatymo 
intensyvumo zonose 

Nutiesta 56.5 km 
vandentiekio tinklų 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.1.2. Esamų vandentiekio 
tinklų rekonstrukcija  

Rekonstruoti 
vandentiekio tinklai 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.1.3. Vandenviečių 
rekonstrukcija  

Rekonstruotos 3 
vandenvietės: Eigulių, 
Vičiūnų, Petrašiūnų  

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.2 prioritetas. Buitinių nuotekų tinklų ir infrastruktūros plėtra 
8.2.2.1. Naujų buitinių 

nuotekų tinklų 
tiesimas mažo ir 
vidutinio užstatymo 
intensyvumo zonose 

Centralizuota buitinių 
nuotekų sistema visoje 
miesto teritorijoje 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.2.2. Esamų buitinių 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija  

Gerėjanti esamų  
buitinių nuotekų tinklų 
būklė 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.3 prioritetas. Lietaus nuotekų tinklų ir infrastruktūros plėtra 
8.2.3.1. Naujų lietaus nuotekų 

tinklų tiesimas mažo 
Centralizuota lietaus 
nuotekų sistema visoje 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 
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ir vidutinio 
užstatymo 
intensyvumo zonose 

miesto teritorijoje 

8.2.3.2. Esamų lietaus 
nuotekų tinklų 
rekonstrukcija  

Gerėjanti esamų  
lietaus nuotekų tinklų 
būklė 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.3.3 Lietaus nuotekų 
įrenginių plėtra 

Gerėjanti esamų  
lietaus nuotekų tinklų 
įrenginių būklė 

UAB “Kauno vandenys” Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 

   

8.2.4 prioritetas. Atliekų tvarkymo sistemos plėtra 
8.2.4.1. Konteinerinių  atliekų 

surinkimo aikštelių 
tinklo plėtra 

Didėjantis išrūšiuotų 
atliekų kiekis; 
Biodegraduojančios 
atliekos atskirtos nuo 
komunalinių atliekų 

Kauno m. savivaldybė Kitos lėšos 2015 2020 ir 
vėliau 
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16. Naudotų dokumentų sąrašas 
 
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 
Kauno miesto 2005-2015 metų strateginio plano atnaujinimas. 
Kauno miesto 2014-2016 metų strateginis veiklos planas. 
Kauno miesto 2016-2018 metų strateginis veiklos planas. 
Kauno miesto 2016-2022 metų strateginis plėtros planas. 
Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas. 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa. 
Lietuvos elektros energijos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros planas 2015-2024 m. 
Oro linijos Kaunas-Marijampolė-Lietuvos Respublikos siena trasos studija. Galimybių studija.2014. 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025m.) tinklo plėtros planas 
Kauno miesto savivaldybės teritorijos masinio žemės vertinimo ataskaita 2016-12-07 Nr. ŽVM-9. 
Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių 
vykdymo ataskaita. 
Kauno miesto gatvių priežiūros 2014-2016 metų programa. 
Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studija. 
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa. 
Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas. 
Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų 
investicinė programa. 
Kauno miesto Aleksoto seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinė 
programa. 
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. 
Kauno miesto savivaldy Ketvirtokų bės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2013-
2015 metų programa. 
Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir 
struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 metų priemonių planas. 
Kauno miesto seniūnijų 2014 m veiklos programos. 
Kauno miesto aplinkos apsaugos strategija 2006-2015 metams. 
Kauno miesto oro kokybės valdymo 2015-2017 metų programa. 
Valstybinės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos strateginis veiklos planas 2014-2016 metams. 
Bendrovės "Kauno vandenys" 2012-2014 m. plėtros ir veiklos programa. 
Kauno regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas. 
Kauno miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas. 
Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 metams.  
VĮ Kauno miškų urėdijos veiklos ataskaitos  už 2009-2016 metus.  
Kauno - saugaus miesto 2014-2017 metų programa.  
Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 2014 metų programa.  
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaita. 
Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programa. 
Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos įgyvendinimas. 
2014-2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programa. 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025) tinklo plėtros planas. 
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės programa 
Nacionalinė pažangos programa 
2014m. liepos 22d. patvirtinta Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrostruktūros 
projektų įgyvendinimo planas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategija 2016-2020 m. 
Kauno regiono plėtros planas iki 2020 m. 
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Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmonės kodas 133810450, el. paštas info@kaunoplanas.lt  
 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa. 
Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų. (2017 m vasario mėn. patvirtinta) 
 
 
17. Sutrumpinimai 
 
 LR             Lietuvos Respublika 
 ES             Europos Sąjunga 
 AM           Aplinkos ministerija 
 KMSA      Kauno miesto savivaldybės administracija 
 TPSIS       Teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema 
 KPD          Kultūros paveldo departamentas 
 AB            Akcinė bendrovė 
 UAB         Uždaroji akcinė bendrovė 
 VšĮ            Viešoji įstaiga 
 TPĮ           Teritorijų planavimo įstatymas 
 TPD          Teritorijų planavimo dokumentas 
 BP             Bendrasis planas 
 SP             Specialusis planas 
 DP            Detalusis planas 
 UT            Užstatymo tankis 
 UI             Užstatymo intensyvumas 
 BP programa - Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 
programos priemonių planas. 
 BP rodikliai  - Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  stebimi rodikliai 
 
 
 
 


