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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

 
2015 m. kovo 13 d. Nr. A-715 

Kaunas 
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 

dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 29 straipsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir 

stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

t v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programą (pridedama). 

 
 
 
Administracijos direktorius Dainius Ratkelis 
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PATVIRTINTA 
Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2015 m. kovo 13 d. 
įsakymu Nr. A-715 
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PROGRAMA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomi Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. 

sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 

(toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslai, uždaviniai, Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo priemonės ir būdai, laukiami rezultatai, finansavimo šaltiniai ir vertinimo 

kriterijai, stebėsenos ataskaitų ir išvadų pateikimo tvarka.  

2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis 

planas galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai Bendrajame plane numatyti 10 metų (2013–

2023m.) laikotarpiui. Programą sudaro Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas) ir Savivaldybės bendrojo plano rodiklių, 

paskelbtų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje, sąrašas (2 

priedas).  

3. Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių 

planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano dalis. 

Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Išorės aplinka“, „Miesto struktūra“, „Socialinė aplinka“, 

„Ekonominė aplinka“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka“, „Gamtinė aplinka“, 

„Susisiekimas“, „Inžinerinės komunikacijos“) ir grafinė („Rezervuojamos valstybės poreikiams 

teritorijos“, „Sveikatos priežiūra ir socialinės paslaugos“, „Švietimas ir mokslas“, „Daugiabučių 

namų savininkų bendrijos ir socialinis būstas“, „Komercinės, pramoninės teritorijos“, „Žalieji plotai 

ir rekreacijos sistema“, „Želdynų sistemos formavimo prioritetai“, „Kraštovaizdžio apsauga 

(gamtinis karkasas, saugomos teritorijos)“, „Ekologinės apsaugos zonos“, „Nekilnojamojo kultūros 

paveldo tvarkymas“, „Kauno miesto tvirtovės schema“, „Susisiekimo infrastruktūra“, „Elektros 

energijos tiekimas“, „Centralizuotas šilumos tiekimas“, „Gamtinių dujų tiekimas“, „Vandentiekio 

tinklai“, „Buitinės nuotekos“, „Lietaus nuotekos ir atliekų tvarkymas“). 
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II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Programos tikslas – sukurti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenossistemą, siekiant užtikrinti Priemonių plano įgyvendinimą: rinkti išsamią informaciją apie 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, teikti pasiūlymus dėl 

Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių 

keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimostebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras. 

5. Programos uždaviniai: 

5.1. analizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos raidos tendencijas, jų įtaką 

įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas 

sritis ir apibendrintai); 

5.2. nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas 

investicijas, teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo; 

5.3. surinkti duomenis pagal 2 priede nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti 

Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai.  

 
 

IIISKYRIUS 

PROGRAMOS VYKDYMO REIKALAVIMAI 

 

6. Vykdant Programą, atliekami šie veiksmai: 

6.1. nagrinėjami Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtinti specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) 

sprendiniai ir teikiami pasiūlymai, kaip jie turi būti integruojami į Bendrąjį planą (Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalis); 

6.2. nustatoma, kurie teritorijų planavimo dokumentai, Teritorijų planavimo registre 

įregistruoti kaip detalieji planai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 24 d. 

nutarimą Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, 

pradėtiems ir iki šio įstatymo įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams“, 

neatitinka šiuo metu teritorijų planavimo dokumentams nustatytų reikalavimų (kriterijų, turinio) ir 

yra koreguotini, keistini arba naikintini; 

6.3. įvertinamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimas; 
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6.4. renkama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, 

įvertinamas Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymas, pateikiamas ekspertinis 

vertinimas ir išvados skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti: 

6.4.1. analizuojami per nagrinėjamą laikotarpį parengti teritorijų planavimo dokumentai 

(specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros), techniniai projektai (pastatyti nauji įvairios 

paskirties pastatai); 

6.4.2. rengiami pasiūlymai dėl miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros 

prioritetų nustatymo (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis); 

6.4.3. rengiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos 

prognozės, Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės; 

6.4.4. nustatomi Bendrojo plano sprendiniai, kuriuos netikslinga arba nėra galimybių 

įgyvendinti;  

6.4.5. nurodomos Bendrajam planui įgyvendinti reikalingos parengti sektorinės 

programos, galimybių studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemos; 

6.5. atliekamas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų 

ekspertinis įvertinimas, teikiami pasiūlymai dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Kauno 

miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų; 

6.6. rengiamos teisės aktų reikalavimus atitinkančios Bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo ataskaitos. Rengiant ataskaitas vadovaujamasi teritorijų planavimą, statybą ir 

teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės 

aktais, Kauno miesto savivaldybės strateginiais planais, strateginiais plėtros planais, su jais 

susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Ataskaitoms rengti gali būti 

pasitelkiami ekspertai, rengiamos apklausos, kurių duomenys papildo ataskaitas, sudaro galimybes 

pasiekti geresnių rezultatų ir į ataskaitos rengimą įtraukti platesnį visuomenės ratą. Ataskaitos 

rengiamos, bendradarbiaujant su visais Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniais 

padaliniais, su jais derinami Bendrojo plano rodikliai ir ataskaitos pagal jų veiklos sritis. Visi 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos etapai ir darbai, taip pat papildomi veiksmai ir 

(ar) pasitelkiamų ekspertų kandidatūros turi būti iš anksto suderinti su Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu. Ataskaita rengiama trimis egzemplioriais (bylos 

ir skaitmeninės laikmenos *.pdf, *.ppt ir *.jpg formatu), parengiama jos santrauka (3 

egzemplioriais), ataskaitos pristatymas Power Point programos formatu, pateikiami papildyti ir (ar) 

pakoreguoti Bendrojo plano rodikliai, geoinformacinės sistemos duomenų bazės (skaitmeniniai 

dokumentai), viešinimo ataskaitos (3 bylos ir 3 skaitmeninės kopijos), ekspertų išvados, apklausų 

duomenys ar kiti ataskaitų duomenis pagrindžiantys dokumentai; 

6.7. rengiama Bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programa, jei pagal 6.6 

papunktyje nurodytų ataskaitų išvadas nusprendžiama keisti ar koreguoti Bendrąjį planą; 
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6.8. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

ataskaitų viešinimo procedūros, kurių metu visuomenė supažindinama su Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir ataskaitų duomenimis, pateikiama informacija 

apie vykdomą teritorijų planavimą, sudaroma galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl Bendrojo 

plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo, į šiuos pasiūlymus 

teikiami motyvuoti atsakymai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinamos Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir aprobuojamos Kauno miesto 

savivaldybės taryboje. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Kauno miesto savivaldybės interneto 

tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. 

8. Duomenys apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą praėjusiais kalendoriniais 

metais kiekvienų metų pirmame ketvirtyje pateikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

stebėsenos informacinėje sistemoje. 

 

__________________________ 
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2018 2019
Aplinkosauginiai 
rodikliai

Atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, 
miškininkystėje ir žuvininkystėje, t 0 0 →

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Paimta vandens iš viso, tūkst. m³ 0 →

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Sunaudota vandens energetikos reikmėms, 
tūkst. M3 0 0 0 →

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Sunaudota vandens kitoms reikmėms, tūkst. 
m3 0 0 0 →

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms, 
tūkst. M3 17771,63 18075,541 303,911 ↑

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių 
taršos šaltinių, kg/1 gyv. 0 →

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių 
taršos šaltinių, t.

Aplinkosauginiai 
rodikliai

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į 
paviršinius vandenis, tūkst. m3 24821,92 23822,417 -999,503 ↓

Aplinkosaugos 
rodikliai

Išmetamų teršalų kiekis, tenkantis 1 
kv.km.,/kv.km.

Baziniai rodikliai 0-15 metų gyventojų amžiaus skaičius metų 
pradžioje, gyv. sk. 44839

Baziniai rodikliai Bendrųjų planų korektūrų skaičius, vnt. 1 1 0 →

Baziniai rodikliai Detalių planų korektūrų skaičius, vnt. 59

Baziniai rodikliai Gyventojų skaičius metų pradžioje, gyv. sk. 288363 286 754 -1609 ↓

Baziniai rodikliai Gyventojų skaičius mieste metų pradžioje, 
gyv. sk. 288363 286 754 -1609 ↓

Baziniai rodikliai Gyventojų tankis metų pradžioje, gyv. sk./kha 18,38 18,28 -0,10 ↓

Baziniai rodikliai Gyventojų tankis užstatytose teritorijose, gyv. 
sk./ha 38,77

Baziniai rodikliai Kelių eismo įvykiai

Baziniai rodikliai Konservacinės paskirties žemė, proc. 0,63

Baziniai rodikliai Miškų ūkio paskirties žemė, proc. 13,63

Baziniai rodikliai Miškų ūkio paskirties žemė, ha. 2137,749

Baziniai rodikliai Miškų ūkio paskirties žemė, tenkantis 1000 
gyventojui, ha/1000 gyv. 7,41

Baziniai rodikliai Numatomų statyti aukštybinių pastatų, pagal 
išduotus statybą leidžiančius dokumentus, 0

Baziniai rodikliai Numatomų statyti butų, pagal išduotus statybą 
leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.

Baziniai rodikliai Numatomų statyti pastatų, pagal išduotus 
statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt. 835

Baziniai rodikliai Numatomų statyti prekybos statinių, pagal 
išduotus statybą leidžiančius dokumentus, 13

T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO RODIKLIŲ, PASKELBTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
TERITORIJŲ PLANAVIMO STEBĖSENOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE, SĄRAŠAS 

12



2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Baziniai rodikliai Pakeistų detalių planų skaičius, vnt. 12

Baziniai rodikliai Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų skaičius, vnt. 112

Baziniai rodikliai Pakeistų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, 
vnt. 0 0

Baziniai rodikliai Pakeistų savivaldybės dalių bendrųjų planų 
skaičius, vnt. 0

Baziniai rodikliai Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentų skaičius, vnt. 110

Baziniai rodikliai Pakeistų valstybei svarbių projektų teritorijų 
planavimo dokumentų skaičius, vnt. 0

Baziniai rodikliai Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio 
didžiausią dalį sudaro patalpos, km2 10,97

Baziniai rodikliai Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio 
didžiausią dalį sudaro patalpos, vnt. 74569

Baziniai rodikliai Patvirtintų detalių planų skaičius, vnt. 2

Baziniai rodikliai Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų skaičius, vnt. 114 53 -61 ↓

Baziniai rodikliai Patvirtintų savivaldybės bendrųjų planų 
skaičius, vnt. 0 1 1 ↑

Baziniai rodikliai Patvirtintų savivaldybės dalių bendrųjų planų 
skaičius, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentų skaičius, vnt. 110 2 -108 ↓

Baziniai rodikliai Patvirtintų valstybei svarbių projektų teritorijų 
planavimo dokumentų skaičius, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Specialiųjų planų korektūrų skaičius, vnt.

Baziniai rodikliai Specialiųjų planų, kurie patvirtinti, kaip 
bendrojo plano dalis, skaičius, vnt. 6

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gamybos ir pramonės 
objektus, vnt. 4

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti garažus, vnt. 4

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gydymo objektus, vnt. 1

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gyvenamosios 
paskirties pastatus, vnt. 719 784 65 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gyvenamuosius 
(dviejų butų) pastatus, vnt. 231 277 46 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (trijų 
ir daugiau butų-daugiabučių) pastatus, vnt. 31 31 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (vieno 
buto) pastatus, vnt. 457 476 19 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti gyvenamuosius 
(įvairioms socialinėms grupėms) pastatus, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti hidrotechnikos 
statinius, vnt. 1

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti kitos paskirties 
statinius, vnt. 50

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti kitus transporto 
statinius, vnt. 10

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti kultūros objektus, vnt. 0 0 0 →
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2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti maitinimo objektus, 
vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti mokslo objektus, vnt. 0 1 1 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti negyvenamosios 
paskirties pastatus, vnt. 116 163 47 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti oro uostus, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti paslaugų objektus, 
vnt. 0 2 2 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti poilsio objektus, vnt. 0 0 0 →
Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti prekybos objektus, 

vnt. 13 34 21 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti religinius objektus, 
vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti sandėliavimo 
objektus, vnt. 23 46 23 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti sporto objektus, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti sporto paskirties 
inžinerinius statinius, vnt. 12 9 -3 ↓

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti transporto objektus, 
vnt. 10

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti vandens uostus, vnt. 0

Baziniai rodikliai Statybos leidimai statyti viešbučius, vnt. 0 1 1 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti dujų tinklus, vnt. 3 0 -3 ↓

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti elektros tinklus, vnt. 42 26 -16 ↓

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti geležinkelius, vnt. 2

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti inžinerinius tinklus, 
vnt. 1326

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti kelius, vnt. 28 33 5 ↑

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti naftos tinklus, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti nuotekų šalinimo 
tinklus, vnt. 755 193 -562 ↓

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti ryšių 
(telekomunikacijų) tinklus, vnt. 0 0 0 →

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti susisiekimo 
komunikacijas, vnt. 30

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti vandentiekio tinklus, 
vnt. 526 130 -396 ↓

Baziniai rodikliai Statybos leidimai tiesti šilumos tinklus, vnt. 0

Baziniai rodikliai Užstatytų teritorijų dalis, proc. 47,41

Baziniai rodikliai Vandens ūkio paskirties žemė, proc. 0

Baziniai rodikliai Vėjo malūnai, kitos vėjo jėgainės, vnt. 0
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2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Baziniai rodikliai Kitos paskirties žemė, proc. 43,14

Baziniai rodikliai Žemės ūkio paskirties žemė, proc. 6,2

Ekonominiai rodikliai Apgyvendinimo įstaigos tenkančios 1000 
gyventojų, sk./1000 gyv. 0,6

Ekonominiai rodikliai Apgyvendinimo įstaigos, vnt. 177

Ekonominiai rodikliai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 
tūkst.eur 7580 20088,5 12508,5 ↑

Ekonominiai rodikliai Gyventojų dalis, gyvenanti žemiau skurdo 
rizikos ribos, proc.

Ekonominiai rodikliai Keleivių vežimas kelių transportu (autobusai), 
tūkst.

Ekonominiai rodikliai Kempingų skaičius, vnt. 2 2 0 →

Ekonominiai rodikliai Motelių skaičius, vnt. 4 4 0 →

Ekonominiai rodikliai Nakvynės namų skaičius, vnt. 3 6 3 ↑

Ekonominiai rodikliai Poilsio namų (namelių) skaičius, vnt. 0 0 0 →

Ekonominiai rodikliai Registruoti bedarbiai, tūkst. 7,9

Ekonominiai rodikliai Sanatorijų ir reabilitacijos centrų skaičius, 
vnt.(SPA centrai, sanatorijos, gydyklos 178

Ekonominiai rodikliai Savivaldybių biudžetų išlaidos, tūkst. Lt. tūkst 
Eur. 331740,6 360242,5 28501,9 ↑

Ekonominiai rodikliai Savivaldybių biudžetų pajamos, tūkst. Lt., 
tūkst Eur 355733,1 388251,3 32518,2 ↑

Ekonominiai rodikliai Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios 
vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje 4212

Ekonominiai rodikliai Turistų skaičius, sk. 268183 268183 ↑
Ekonominiai rodikliai Užimtieji, tūkst. 156,3

Ekonominiai rodikliai Vienam gyventojui tenkančios materialinės 
investicijos, lt

Ekonominiai rodikliai Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas 
teikiančios įmonės (viešbučiai, moteliai, 38 38 0 →

Ekonominiai rodikliai Viešbučių skaičius, vnt. (kartu su moteliai 
hosteliais nakvynės namais) 90 44 -46 ↓

Fiziniai rodikliai Apleista žemė, ha 44,69

Fiziniai rodikliai Bendras plotas, ha 15688,49 15688,49 0 →

Fiziniai rodikliai Dviračių infrastruktūra, km 91,3 96,3 5 ↑

Fiziniai rodikliai Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis, km 28,2 14,4 -13,8 ↓

Fiziniai rodikliai Gamtinių dujų tinklų ilgis, km 62,8 30,4 -32,4 ↓

Fiziniai rodikliai Gatvių ilgis miestuose, km 867,342

Fiziniai rodikliai Geležinkelių ilgis, km
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2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Fiziniai rodikliai Gyvenamasis fondas metų pabaigoje, tūkst. m2 9449,1

Fiziniai rodikliai Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų 
šilumos tinklų, skaičius, gyv. sk. 213594 211850 -1744 ↓

Fiziniai rodikliai Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų 
tvarkymo tinklų, skaičius, gyv. sk. 269192 269830 638 ↑

Fiziniai rodikliai Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo 
tinklų, skaičius, gyv. sk. 275525 275646 121 ↑

Fiziniai rodikliai Inžineriniai komunikaciniai koridoriai, km2 65.91

Fiziniai rodikliai Keliai, ha 1025,05

Fiziniai rodikliai Kita žemė iš viso, ha 1122,53

Fiziniai rodikliai Kitos paskirties žemė, ha 6767,636

Fiziniai rodikliai Kitos paskirties žemė, tenkanti 1000 
gyventojui, ha/1000 gyv. 23,47

Fiziniai rodikliai Kompaktiškai užstatytos teritorijos, km2

Fiziniai rodikliai Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis 
miestuose, ha

Fiziniai rodikliai Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis 
miestuose, proc.

Fiziniai rodikliai Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis, proc.

Fiziniai rodikliai Konservacinės paskirties žemė, ha 98,7851

Fiziniai rodikliai Konservacinės paskirties žemė, tenkanti 1000 
gyventojų, ha/1000 gyv. 0,34

Fiziniai rodikliai Krašto kelių ilgis, km 31

Fiziniai rodikliai Kultūros vertybių teritorijos plotas, km2 24,09

Fiziniai rodikliai Kultūros vertybių teritorijos plotas, tenkantis 
1000 gyventojų, km2/1000 gyv. 0

Fiziniai rodikliai Lietuvos kelių tankis, proc.

Fiziniai rodikliai Magistralinių kelių ilgis, km 12

Fiziniai rodikliai Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą 
automobiliais, proc. 57 57 0 →

Fiziniai rodikliai Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą 
dviračiu, proc. 4 4 0 →

Fiziniai rodikliai Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą 
pėsčiomis, proc. 10 10 0 →

Fiziniai rodikliai Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą 
viešuoju transportu, proc. 29 29 0 →

Fiziniai rodikliai Miesto kelių tankis, proc. 6.53

Fiziniai rodikliai Miestų žemėje esantys keliai, ha 1025,05
Fiziniai rodikliai Miestų žemėje esantys miškai (miško žemė), 

ha 2667,23

Fiziniai rodikliai Miestų žemėje esančios žemės ūkio 
naudmenos, ha 2113,66
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2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Fiziniai rodikliai Miestų žemės bendras plotas, ha 15688,49 15688,49 0 →

Fiziniai rodikliai Miškai (miško žemė), ha 2667,23

Fiziniai rodikliai Miškų plotas, tenkantis 1000 gyventojui, 
ha/1000 gyv. 9,25

Fiziniai rodikliai Namų valda (kitos paskirties žėmė) ha. 3079,489

Fiziniai rodikliai Naudingas plotas, tenkantis vienam 
gyventojui, m2/1 gyv. 33

Fiziniai rodikliai Nusausinta žemė, ha 2037,75

Fiziniai rodikliai Rajoninių kelių ilgis, km 0 0 0 →

Fiziniai rodikliai Renovacija, vnt. 35 36 1 ↑

Fiziniai rodikliai Saugomų teritorijų plotas, ha 3724.41

Fiziniai rodikliai Saugomų teritorijų plotas, tenkantis 1000 
gyventojų, ha/1000 gyv. 12,9

Fiziniai rodikliai Teritorijos plotas, tenkantis 1000 
gyventojų,ha/1000 gyv. 54,41

Fiziniai rodikliai Užstatymo tankis kompaktiškai užstatytose 
teritorijose, proc.

14,75

Fiziniai rodikliai Užstatymo tankis miestų užstatytoje 
teritorijoje, proc.

7437,53

Fiziniai rodikliai Užstatymo tankis užstatytoje teritorijoje, proc. 14,75

Fiziniai rodikliai Užstatyta teritorija miestų žemėje, ha. 7437,53

Fiziniai rodikliai Užstatyta teritorija, ha 7437,56

Fiziniai rodikliai Užstatytos teritorijos plotas tenkantis 1000 
gyventojui, ha/1000 gyv. 25.79

Fiziniai rodikliai Vandens ūkio paskirties žemė, ha 0

Fiziniai rodikliai Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, km 2327,43 2371,87 44,44 ↑

Fiziniai rodikliai Vidutinis buto dydis, m2 63,9

Fiziniai rodikliai Viešasis transportas, keleivių sk./metus 76568472 78087542 1519070 ↑

Fiziniai rodikliai Visuomeninės erdvės, km2

Fiziniai rodikliai Įregistruota kitos paskirties žemė, ha 6767,64

Fiziniai rodikliai Įregistruota konservacinės paskirties žemė, ha 98,79

Fiziniai rodikliai Įregistruota miškų ūkio paskirties žemė, ha 2137,75

Fiziniai rodikliai  
Įregistruota sodininkų bendrijų ir jų narių 152,1

Fiziniai rodikliai Įregistruota vandens ūkio paskirties žemė, ha 0

Fiziniai rodikliai Įregistruota žemės ūkio paskirties žemė (be 
sodininkų bendrijų), ha 821,28
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2018 2019
T
d

Pokytis 
2018-Rodiklių grupės Rodiklis

Fiziniai rodikliai Įregistruota žemės, iš viso, ha 9977,55

Fiziniai rodikliai Šilumos tiekimo tinklų ilgis, km 375,9 379,6 3,7 ↑

Fiziniai rodikliai Žaliosios teritorijos, km2

Fiziniai rodikliai Žemė užimta vandens telkinių, ha. 1322,49

Fiziniai rodikliai Žemės ūkio naudmenų plotas, ha. 2113,66

Fiziniai rodikliai Žemės ūkio naudmenų plotas, tenkantis 1000 
gyventojui, ha/1000 gyv. 7,33

Fiziniai rodikliai Žemės ūkio paskirties žemė, ha. 973,3787

Fiziniai rodikliai Žemės ūkio paskirties žemė, tenkanti 1000 
gyventojui, ha/1000 gyv. 3,38

Kiti rodikliai SAVIVALDYBĖS PATEIKUSIOS AR 
PLANUOJANČIOS PATEIKTI PARAIŠKAS 1 1 0 →

Kiti rodikliai Savivaldybės paskelbusios bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo priemonių planą 1 1 0 →

Kiti rodikliai Savivaldybės patvirtinusios bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo ataskaitą 1 1 0 →

Socialiniai rodikliai Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. 77 62 -15 ↓

Socialiniai rodikliai Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius tenkantis 
1000 gyventojų, vnt./1000 gyv. 0,34 0,062 -0,278 ↓

Socialiniai rodikliai Gaisruose žuvusių žmonių skaičius 8

Socialiniai rodikliai Ištirtos nusikalstamos veikos 3876

Socialiniai rodikliai Ištirtos nusikalstamos veikos , sk./100000 gyv. 0,03876

Socialiniai rodikliai Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc. 46,3

Socialiniai rodikliai Išvykę iš šalies mokyklinio amžiaus vaikai, 
nesimokantys mokykloje, sk.

Socialiniai rodikliai Konferencijų centrai, vnt. 10 16 6 ↑

Socialiniai rodikliai Konferencijų centrų skaičius, tenkantis 1000 
gyventojų, vnt./1000 gyv.

Socialiniai rodikliai Kultūros centrai metų pabaigoje, vnt. 2 4 2 ↑

Socialiniai rodikliai Kultūros centrų skaičius metų pabaigoje 
tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv. 0,01 0,01 0 →

Socialiniai rodikliai Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje, 
metai 42 42 0 →

Socialiniai rodikliai Natūrali gyventojų kaita, asm. sk.
Socialiniai rodikliai Natūrali gyventojų kaita, asm. sk./ 1000 gyv.
Socialiniai rodikliai Neto migracija, asm. sk.
Socialiniai rodikliai Valstybinio socialinio draudimo pensijas 

gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. 367

Socialiniai rodikliai Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir 
netekto darbingumo (invalidumo) pensijas 485

Socialiniai rodikliai Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose, tenkantis 100 lankančių šias įstaigas 156,09 107 -49,09 ↓
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 
PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 

Nr. Priemonės 
pavadinimas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 
(-as) 

Finans
avimo 
šaltinis 

Įgyvendi
nimo 
pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendinimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

1 Išorės aplinka 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

1.1 Kauno  ir Vilniaus dvimiesčio plėtojimas 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

1.1.1 Geležinkelio 
atkarpos 
„Vilnius–
Kaunas“ 
sujungimas su 
Kauno oro 
uosto 
terminalu 

Geležinkelio 
ruožo „Vilnius–
Kaunas“ 
sujungimas su 
Kauno ir Vilniaus 
oro uosto 
terminalais   
(įrengtas 
elektrifikuoto 
geležinkelio 
ruožas 
Karmėlava–

AB 
„Lietuvos 
geležinkeli
ai 

 2003 2020 Vykdoma  Rengiamas Kaišiadorių rajono bendrasis planas 
(TPDRIS Nr.  K-RJ-49-16-252) Stadija: 
Rengimo etapas. Koncepcijoje jungtis 
Palemonas-Kauno oro uostas - nenumatyta. 
(Šaltinis: TPDR) 
 
2019 metais pradedami rengti „Rail Baltica“ 
geležinkelio specialieji planai: a) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio linijos Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių siena-Jiesia modernizavimo 
susisiekimo komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-8); b) Projekto „Rail Baltica“ 
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Pravieniškės (apie 
11,5)) 

geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių 
mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-9); c) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 
d) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-12). 
Stadija: Parengiamasis etapas) Planavimo 
organizatorius: LR Susisiekimo ministerija. 
 
2019 m. gruodžio mėn. pasirašyta geležinkelio 
linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
plėtojimo plano parengimo ir poveikio aplinkai 
vertinimo paslaugų sutartis. Planą planuojama 
baigti iki 2021 m. pabaigos. Projektą rengia:  
UAB „Sweco Lietuva" ir DB Engineering & 
Consulting GMbH. (Šaltinis: Lietuvos 
geležinkeliai). Spec. plane bus nagrinėjamas 
„Rail Baltica“ vėžės sujungimas su Kauno oro 
uostu. (Šaltinis: LR Susisiekimo ministerija) 
 
2018-08-30 Vyriausybės strateginių projektų 
komisijoje pristatyta Lietuvos oro uostų 
vystymo strateginio plano gairės. Kaune 
planuojama pastatyti naują keleivinį terminalą, 
kuris integruosis į „Rail Baltica“ geležinkelio 
liniją, numatyta įrengti požeminė traukinio stotį.  
 
UAB „Geležinkelių projektavimas“ parengė 
„Kauno LEZ ir Kauno intermodalinio terminalo 
sujungimo geležinkeliu“ galimybių studiją. 
 
Rengiamas „Kauno LEZ sujungimo su Kauno 
intermodaliniu terminalu geležinkelio statyba“ 
projektas 16001 PAV.ATR-1. 

20



Rengiama  informacija atrankai dėl PŪV PAV 
privalomumo (rengėjas SWECO). 

1.1.2 Modernizuoti 
geležinkelio 
ruožo Vilnius-
Kaunas 
infrastruktūrą 

Padidėjęs 
susisiekimo 
greitis iki 160 
km/h bei 
pagerėjęs eismo 
saugumas 
geležinkelio ruože 
Kaišiadorys - 
Kaunas 

AB 
„Lietuvos 
geležinkeli
ai 

 2003 2020 Vykdoma  2019 m. pabaigti projektai: 
Projektas „Marių gatvės rekonstravimas iki 
Palemono g. įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ 
trasa“ (2017-2019 m.) 
Projektas „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir 
pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa 
projektas“ (2017-2019) (Šaltinis: Kauno miesto 
savivaldybės informacija) 
 
2016-2018 metų laikotarpyje atlikti darbai:  
Atkarpoje Jiesia-Rokai: Įrengti 4,9 km naujos 
1435mm vėžės, rekonstruota 3,6 km 1522mm 
vėžės, pastatytos 7 perlaidos, 1km triukšmą 
slopinančių sienučių. Visoje atkarpoje įrengti 
nauji inžineriniai statiniai, rekonstruoti elektros 
tinklai. (Šaltinis: Lietuvos geležinkeliai) 
 
2019-2020 metų laikotarpyje atliekami darbai 
atkarpoje Rokai-Palemonas: 7,6 km naujos 1435 
mm vėžės įrengimas, 13,4 km esamos 1520 mm 
vėžės rekonstravimas, 1 automobilių tunelis, 2 
viadukai, 8 pralaidos, 4,3 km triukšmą 
slopinančių sienučių. (Šaltinis: Lietuvos 
geležinkeliai) 
 
2019-2020 metų laikotarpyje atliekami darbai 
atkarpoje Kaunas-Palemonas: 9 km naujos 1435 
mm vėžės įrengimas, 2 km sugreitintos 
1435/1520mm vėžės įrengimas, 3,6 km 
rekonstruotos 1520mm vėžės, 2 automobilių 
tuneliai su pėsčiųjų perėjimais, 1 požeminė 
perėja, 1 viadukas, 11 perlaidų, 1,5 km triukšmą 
slopinančių sienučių. (Šaltinis: Lietuvos 
geležinkeliai) 
 
2018-12-28 vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatymu, atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 
nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail 

Pravieniškės (apie 
11,5)) 

geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių 
mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-9); c) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 
d) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-12). 
Stadija: Parengiamasis etapas) Planavimo 
organizatorius: LR Susisiekimo ministerija. 
 
2019 m. gruodžio mėn. pasirašyta geležinkelio 
linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
plėtojimo plano parengimo ir poveikio aplinkai 
vertinimo paslaugų sutartis. Planą planuojama 
baigti iki 2021 m. pabaigos. Projektą rengia:  
UAB „Sweco Lietuva" ir DB Engineering & 
Consulting GMbH. (Šaltinis: Lietuvos 
geležinkeliai). Spec. plane bus nagrinėjamas 
„Rail Baltica“ vėžės sujungimas su Kauno oro 
uostu. (Šaltinis: LR Susisiekimo ministerija) 
 
2018-08-30 Vyriausybės strateginių projektų 
komisijoje pristatyta Lietuvos oro uostų 
vystymo strateginio plano gairės. Kaune 
planuojama pastatyti naują keleivinį terminalą, 
kuris integruosis į „Rail Baltica“ geležinkelio 
liniją, numatyta įrengti požeminė traukinio stotį.  
 
UAB „Geležinkelių projektavimas“ parengė 
„Kauno LEZ ir Kauno intermodalinio terminalo 
sujungimo geležinkeliu“ galimybių studiją. 
 
Rengiamas „Kauno LEZ sujungimo su Kauno 
intermodaliniu terminalu geležinkelio statyba“ 
projektas 16001 PAV.ATR-1. 
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Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės 
svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti 
Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. 
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1253 
„Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-
2022 metų programos patvirtinimo“. 
   
 

1.2 Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos 
Respublikos pramonės, mokslo, kultūros, turizmo centro 
plėtra 

  Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

1.2.1 Keleivinio ir 
krovininio 
vandens 
transporto 
vystymas 

Sukurta 
infrastruktūra 
Nemuno kaip 
vandens kelio E41 
naudojimui 
Parengta studija 

Kauno m. 
sav., 
Kauno raj. 
sav. 

Kita 2013 2020 Vykdoma 
 

 Kauno miesto teritorijoje, Nemune, šiuo metu 
įrengti keturi keleivinio ir krovininio vandens 
transporto infrastruktūros objektai: Kauno 
žiemos vidaus vandenų uostas (Raudondvario 
pl. 133, Kaunas), Marvelės krovininė prieplauka 
(Užnemunės g. 5, Kaunas ir Kauno keleivinė 
prieplauka (Raudondvario pl. 107C, Kaunas),  
Kauno krovininė krantinė (I. ir M. Minkovskių 
g. 41A, Kaunas (valdomi VĮ Vidaus vandens 
kelių direkcijos) ir keleivinė prieplauka prie 
Vytauto Didžiojo (Kauno Švč. Mergelės Emimo 
į dangų) bažnyčios. Infrastruktūra Nemune 
turėtų būti vystoma įgyvendinant "Nemuno 
uostų (prieplaukų) išvystymo projektą. 2016 
metais skelbtas koncesijos konkursas projektui 
įgyvendinti laikomas neįvykusiu. Naujas 
konkursas 2018-2019 metų laikotarpiu skelbtas 
nebuvo. (Šaltinis: VĮ Vidaus vandenų kelių 
direkcija) 
 

22



Šiuo metu rengiamo Lietuvos Respublikos 
bendrojo plano koncepcijos scenarijuose, Kauno 
miestas, kaip upių uostas nenumatytas. 
Sprendiniai tikslinami detalizacijos stadijoje.  

1.2.2 Transportinių 
ryšių plėtra ir 
modernizavim
as Kauno 
priemiesčiuose 

Parengtas 
transporto plėtros 
ir modernizavimo 
planas/studija 

Kauno m. 
sav., 
Kauno raj. 
sav 

Valstyb
ės 
biudžet
o lėšos 

2016 2020 Vykdoma  Planuojama kad po rekonstrukcijos iki 2020 
metų keliui „Kaunas-Vilnius suteiktas 
automagistralės statusas su maksimaliu 130 
km/val. greičiu. Planuojama pastatyti skirtingų 
lygių sankryžas ties Eiguliais (Kaune), Giraite ir 
Antkopčiu, rekonstruoti ruožą ties Kaunu. Bus 
rekonstruotos sankryžos.  
 
2019 metais atliktas kelio A1 Vilnius–Kaunas–
Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km 
rekonstravimas.  
Pradėtas kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 99,1 iki 100,47 km rekonstravimas ir 
kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 
10,00 iki 95,00 km rekonstravimas, A6 Kaunas-
Zarasai-Daugpilis 8.6 km skirtingo lygio 
sankryža (įvažiavimo į Kauno LEZ). 
 
2018-08-16 atidaryta Ašigalio g. jungtis su A1 
magistrale.  
Rengiamas kelių direkcijos projektas 
„Magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-
Daugpilis 8,25 km dviejų lygių sankryžos į 
Kauno LEZ terminalo gatvę. 
Rengiamas Kauno r. sav. Projektas „Jungties 
tarp kelio A6 Kaunas –Zarasai-Daugpilis 11.8 
km. ir LEZ įrengimas“ 
Planuojamas kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 
ruožo 91-107 km eismo sąlygų pagerinimas, t.y. 
transporto eismo organizavimo pakeitimas A1 ir 
A5 (Sargėnų), PC „Mega“ sankryžoje. 
 
Dėl įvažiavimo kelio į Giraitę iš magistralės 
Kaunas Klaipėda pusės vyksta transporto srautų 
modeliavimas, vyksta žemės paėmimo 
procedūra. 

 

Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės 
svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti 
Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m. 
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1253 
„Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-
2022 metų programos patvirtinimo“. 
   
 

1.2 Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos 
Respublikos pramonės, mokslo, kultūros, turizmo centro 
plėtra 

  Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

1.2.1 Keleivinio ir 
krovininio 
vandens 
transporto 
vystymas 

Sukurta 
infrastruktūra 
Nemuno kaip 
vandens kelio E41 
naudojimui 
Parengta studija 

Kauno m. 
sav., 
Kauno raj. 
sav. 

Kita 2013 2020 Vykdoma 
 

 Kauno miesto teritorijoje, Nemune, šiuo metu 
įrengti keturi keleivinio ir krovininio vandens 
transporto infrastruktūros objektai: Kauno 
žiemos vidaus vandenų uostas (Raudondvario 
pl. 133, Kaunas), Marvelės krovininė prieplauka 
(Užnemunės g. 5, Kaunas ir Kauno keleivinė 
prieplauka (Raudondvario pl. 107C, Kaunas),  
Kauno krovininė krantinė (I. ir M. Minkovskių 
g. 41A, Kaunas (valdomi VĮ Vidaus vandens 
kelių direkcijos) ir keleivinė prieplauka prie 
Vytauto Didžiojo (Kauno Švč. Mergelės Emimo 
į dangų) bažnyčios. Infrastruktūra Nemune 
turėtų būti vystoma įgyvendinant "Nemuno 
uostų (prieplaukų) išvystymo projektą. 2016 
metais skelbtas koncesijos konkursas projektui 
įgyvendinti laikomas neįvykusiu. Naujas 
konkursas 2018-2019 metų laikotarpiu skelbtas 
nebuvo. (Šaltinis: VĮ Vidaus vandenų kelių 
direkcija) 
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TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Rail Baltica įgyvendinimas vyksta sklandžiai: įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, bus nutiesta tiesioginė geležinkelio jungtis tarp Baltijos šalių 

ir Europos geležinkelio tinklo. Keleiviniai traukiniai galės važiuoti iki 240 km/val. greičiu, o krovininiai – iki 120 km. Planuojama „Rail Baltica“ 

jungties su Vilniaus ir Kauno oro uostais. (AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.). Sėkmingai tęsiami su „Rail Baltica“ europinio geležinkelio trasa 

susijusios infrastruktūros (Amalių pervažos, Palemono g. rekonstrukcijos, Pietrytinio aplinkkelio, Chemijos g. tęsinio, tunelių po geležinkeliu ir 

inžinerinių tinklų) projektavimas ir statyba. Šiuo metu rengiami specialieji planai objekto „Rail Baltica“ alternatyvų nagrinėjimui, objektų parametrų 

patikslinimui ir pan: a) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-8); b) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros 

Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-9); c) Projekto „Rail 

Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 

d) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas 

(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-12). 

2. Miestas turi potencialą tapti svarbiu logistikos centru: sujungus Kauno intermodalinį terminalą su geležinkeliu „Rail Baltica", Terminalas taps 

labai svarbiu centru logistikos grandinėje, aptarnaujančioje krovinius, vežamus skirtingo standarto vėžės Geležinkelio tinklais ir šalia esančia 

automagistrale. Kranas turi specialų sprederį skirtą puspriekabių perkrovimui. Vilkikas perveža puspriekabes ir konteinerius į krovos vietas. Kasmet 

auga logistikos patalpų pasiūla Kauno mieste. 2018-2019 m. Kauno logistikos rinką papildė Hegelmann Transporte logistikos centras – 10498 kv.m.  

(Via Baltica-A1); Šilo logistikos centras – 10841 kv.m. (Via Baltica-A5); Sirin Kauno logistikos centras (1 etapas) – 25 000 kv.m. (A1) (šaltinis. 

Colliers International). 

3. Gerinamas regioninis pasiekiamumas: sėkmingai vykdoma BP numatyto svarbaus susisiekimo infrastruktūros objekto – Pietrytinio aplinkkelio 

projektavimas ir statyba, kas A1 magistralės atkarpoje nuo Palemono iki IX forto transporto srautą sumažins iki 17 proc. A1 kelio ruožo 91,10-

102,70 km rekonstravimas pagerins eismo sąlygas apie 50 proc. Rekonstravus A1 kelio ruožą nuo 89.40-107,00 km pagerins eismo sąlygas iki 70 

proc. Stiprinant eismo saugumo priemones tęsiami A1 kelio modernizavimo darbai – 18 km ilgio pietrytinio aplinkkelio nuo Garliavos iki A1 

magistralės rekonstrukcija, įrengta nauja Ašigalio g. jungtis su A1 magistrale. Lietuvos Respublikos kelių direkcija planuoja rengti valstybinės 
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reikšmės kelių ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančią plėtros schemą su pagrindinių kelių, esančių aplink 

Kauną, plėtros perspektyva ir susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptimis. Susisiekimo infrastruktūros objektai vystomi vadovaujantis 

Nacionaline susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa 

4. Karmėlavos oro uosto veiklos plėtra: Karmėlavos oro uosto ir skrydžių plėtra didino verslo skrydžių pasiūlą, atvykstamąjį turizmą, miesto 

pasiekiamumą bei infrastruktūros patrauklumą užsienio investuotojams. 2018 m. atsiradus trims naujoms skrydžių kryptims (Varšuva „LOT“, Tel 

Avivas „Ryanair“, Turku „Wizzair“), Kaunas yra pasiekiamas ir iš Kauno galima tiesiogiai keliauti 24-iomis skirtingomis kelionių kryptimis. 2018 

m. parengtos Lietuvos oro uostų vystymo strateginio plano gairės ir nustatytas spręstinas uždavinys – užtikrinti tvarų krovinių ir keleivių judumą 

oro transportu, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą. 

5. Kauno oro uoste didėja keleivių srautai: 2019 metais (1-3 ketvirtį), keleivių skaičius Kauno oro uoste 16% viršijo 2018 metų keleivių skaičių. 

(2018 m. 757,900 keleivių, 2019 (1-4 Ketvirtį) 879,200 keleivių. 14% išaugo krovinių aptarnavimo apkrovos. 8% išaugo skrydžių skaičius. 

6. Planuojama Kauno oro uosto plėtra: terminalo tūris bus praplečiamas, rekonstruojamas palikimo-leidimosi takas. Tai padės padidinti oro uosto 

aptarnavimo apimtis. Oro uoste planuojama techninio aptarnavimo bazės plėtra. Bus sukuriama 800 darbo vietų. 

7. LEZ ir toliau traukia stambius investuotojus: Sėkmingai pritraukta daugiau 20-ties naujų investuotojų. Kauno rajono savivaldybėje įsikūrusioje 

Kauno LEZ užsienio investuotojai ketina įdarbinti 1800 darbuotojų. Kauno mieste planuojami investiciniai projektai sukurs 710 darbo vietų. 

Didžiausias proveržis įvyko pritraukiant pramonės gamybos milžinus, auginant „fintech“ klasterius ir plėtojant paslaugų centrus Kaune. Gamybos 

gigantų „Continental“, „Hella“, „Hollister“ atėjimas yra proga Vokietijos ir JAV įmonėms priminti, kad Lietuva yra puiki vieta pramonės 

investicijoms.  
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Nevykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymo“. Įgyvendinant Lietuvos upių 

transporto sistemą nepakankamai panaudojamas privataus ir valstybinio kapitalo bendradarbiavimo modelis (apie 99 proc. vidaus vandens kelių 

plėtros, eksploatacijos, priežiūros ir plėtros darbų finansuojama Lietuvos biudžeto ir ES lėšomis). 

2. Neaiški Kauno reikšmė Lietuvos vidaus vandens kelių žemėlapyje: Šiuo metu rengiamo Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcijos 

scenarijuose, Kauno miestas, kaip upių uostas nenumatytas. Sprendiniai tikslinami detalizacijos stadijoje. 

 
TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Rail Baltica įgyvendinimas vyksta sklandžiai: įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, bus nutiesta tiesioginė geležinkelio jungtis tarp Baltijos šalių 

ir Europos geležinkelio tinklo. Keleiviniai traukiniai galės važiuoti iki 240 km/val. greičiu, o krovininiai – iki 120 km. Planuojama „Rail Baltica“ 

jungties su Vilniaus ir Kauno oro uostais. (AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.). Sėkmingai tęsiami su „Rail Baltica“ europinio geležinkelio trasa 

susijusios infrastruktūros (Amalių pervažos, Palemono g. rekonstrukcijos, Pietrytinio aplinkkelio, Chemijos g. tęsinio, tunelių po geležinkeliu ir 

inžinerinių tinklų) projektavimas ir statyba. Šiuo metu rengiami specialieji planai objekto „Rail Baltica“ alternatyvų nagrinėjimui, objektų parametrų 

patikslinimui ir pan: a) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-8); b) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros 

Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-9); c) Projekto „Rail 

Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 

d) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas 

(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-12). 

2. Miestas turi potencialą tapti svarbiu logistikos centru: sujungus Kauno intermodalinį terminalą su geležinkeliu „Rail Baltica", Terminalas taps 

labai svarbiu centru logistikos grandinėje, aptarnaujančioje krovinius, vežamus skirtingo standarto vėžės Geležinkelio tinklais ir šalia esančia 

automagistrale. Kranas turi specialų sprederį skirtą puspriekabių perkrovimui. Vilkikas perveža puspriekabes ir konteinerius į krovos vietas. Kasmet 

auga logistikos patalpų pasiūla Kauno mieste. 2018-2019 m. Kauno logistikos rinką papildė Hegelmann Transporte logistikos centras – 10498 kv.m.  

(Via Baltica-A1); Šilo logistikos centras – 10841 kv.m. (Via Baltica-A5); Sirin Kauno logistikos centras (1 etapas) – 25 000 kv.m. (A1) (šaltinis. 

Colliers International). 

3. Gerinamas regioninis pasiekiamumas: sėkmingai vykdoma BP numatyto svarbaus susisiekimo infrastruktūros objekto – Pietrytinio aplinkkelio 

projektavimas ir statyba, kas A1 magistralės atkarpoje nuo Palemono iki IX forto transporto srautą sumažins iki 17 proc. A1 kelio ruožo 91,10-

102,70 km rekonstravimas pagerins eismo sąlygas apie 50 proc. Rekonstravus A1 kelio ruožą nuo 89.40-107,00 km pagerins eismo sąlygas iki 70 

proc. Stiprinant eismo saugumo priemones tęsiami A1 kelio modernizavimo darbai – 18 km ilgio pietrytinio aplinkkelio nuo Garliavos iki A1 

magistralės rekonstrukcija, įrengta nauja Ašigalio g. jungtis su A1 magistrale. Lietuvos Respublikos kelių direkcija planuoja rengti valstybinės 
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3. Nevystomas Vilniaus-Kauno dvimiesčio projektas: Šiuo metu rengiamo Kaišiadorių rajono planas (TPDRIS Nr.  K-RJ-49-16-252) Stadija: 

Rengimo etapas. Koncepcijoje jungtis Palemonas-Kauno oro uostas - nenumatyta. Ši jungtis galėtų atsirasti šiuo metu rengiamuose Rail Baltika 

geležinkelio specialiuosiuose planuose (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10). Sprendinio ateitis tiesiogiai priklauso nuo Lietuvos Respublikos bendrojo 

plano ir „Rail Baltica“ specialiųjų planų sprendinių. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 
PLANO VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendi
nimo 
pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendi
nimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

2 Miesto struktūra 2011 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 8 
Vykdomos 
priemonės: 8 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 3 
Neįgyvendintos 
priemonės: 2 
Iš viso: 21 

  

2.1 Naujamiesčio gyvybingumo didinimas 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

2.1.1 Intensyvios 
plėtros 
skatinimas 

Parengtas kvartalo 
detalusis planas 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  Laikotarpyje 2016-2019, kompleksinis 
teritorijų planavimo dokumentas 
Naujamiesčio teritorijai inicijuotas, pradėtas ar 
parengtas nebuvo.  
 
Susiję darbai: 
Vienybės aikštė. 2019 IV ketv. parengtas 
projektas ,,Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelio sutvarkymo techninio projekto 
papildymas A laida." (PV L.A. Dringelis). 
Projektas skirtas Vienybės aikštės ir Karo 
muziejaus sodelio sujungimui. Darbus 
ketinama vykdyti 2020 m.) 
 
2016 metais pradėjo dirbti įvairių sričių 
specialistų darbo grupė rengianti nominacinę 

3. Nevystomas Vilniaus-Kauno dvimiesčio projektas: Šiuo metu rengiamo Kaišiadorių rajono planas (TPDRIS Nr.  K-RJ-49-16-252) Stadija: 

Rengimo etapas. Koncepcijoje jungtis Palemonas-Kauno oro uostas - nenumatyta. Ši jungtis galėtų atsirasti šiuo metu rengiamuose Rail Baltika 

geležinkelio specialiuosiuose planuose (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10). Sprendinio ateitis tiesiogiai priklauso nuo Lietuvos Respublikos bendrojo 

plano ir „Rail Baltica“ specialiųjų planų sprendinių. 
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bylą Kauno modernizmo architektūros 
įtraukimui į UNESCO pasaulio kultūros 
paveldą. Nominacinė teritorija apima Kauno 
Naujamiestį ir dalį Žaliakalnio. Atliekamuose 
tyrimuose didelis dėmesys skiriamas miesto 
erdvinio vystymosi raidos vertybių 
išgryninimui didelį dėmesį teikiant 
urbanistiniam užstatymui, gatvių tinklui, 
viešųjų erdvių tinklui, erdvinės struktūros 
dermei su gamtine aplinka (šlaitais). Su 
nominacine byla bus rengiamas ir valdymo 
planas kurio tikslas numatyti vystymosi 
principus, kurie užtikrintų miestui galimybę 
vystytis kartu išryškinant ir gerbiant vertinus 
miesto išskirtinių universalių vertybių (ang. 
Outstinding Universal Value) atributus. 
Nominacinę bylą planuojama baigti 2020 
metų antroje pusėje. 

2.2 Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas 2013 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 3 

  

2.2.1 Pramonės centrų 
infrastruktūros 
plėtra 

Pastatytas 
Intermodalinis 
terminalas Kauno 
viešąjame 
logistikos centre 
(Palemone). 

 
Investicijų ir 
strateginio 
planavimo 
skyrius  
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

 
2013 

 
2015 

 
Įgyvendinta 

 2015 m. pastatytas intermodalinis terminalas 
Kauno viešajame logistikos centre 
(Palemone). 

2.2.2 Pramonės ir 
logistikos centro 
prie vakarinio 
Aplinkkelio 
infrastruktūros 
sukūrimas 

Parengtas 
Briuselio gatvės 
techninis 
projektas. 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Techninio projekto rengimas sustabdytas. 
Neskirtos lėšos žemės paėmimui visuomenės 
poreikiams, projekto rengimui ir 
įgyvendinimui. 
 

2.2.3 
 

Pramonės centro 
Julijanavoje 
išlaikymas 

Parengtas 
kompleksinio 
teritorijų 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 

 2016 2019 Neįgyvendinta  1999-tais metais pramonės teritorijai 
Julijanavoje parengtas Yliškių detalusis planas 
(TPDR-e, NR. T00015515 (Registravimo 
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planavimo 
dokumentas 

skyrius data: 1999-02-26)). Detalusis planas yra 
galiojantis tačiau dalies jo sprendinių 
įgyvendinti nebeįmanoma (situacija nuo 1999 
m. pasikeitė). Atsižvelgiant į tai, siekiant 
gamybos įmones Kauno mieste koncentruoti 
kompaktiškose, pramonei skirtose teritorijose 
ir vengti chaotiškos plėtros, rekomenduojama 
peržiūrėti galiojantį DP ir įvertinti, kaip šis 
planavimo dokumentas galėtų prisidėti prie 
bendrojo plano tikslų įgyvendinimo ir esant 
poreikiui atlikti koregavimą. Svarbu 
atsižvelgti į tai jog galiojančio plano 
gretimybės yra patrauklios komercinės 
paskirties objektų plėtrai (Veiverių g.), 
teritorija vystosi viduje (gamyklos ir 
sandėliavimo objektai modernizuojami), kas 
indikuoja jog čia yra susiformavęs gan stiprus 
pramoninis klasteris, ir jo vystymąsi verta 
skatinti.  
 
2019-04-16 Priimtas sprendimas rengti 8,0000 
ha valstybinės žemės ploto, esančio 
Julijanavos g., Kaunas, Kauno m. sav., Kauno 
apskr., žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektą. (Žemėtvarkos 
planavimo dokumentų rengimo informacinėje 
sistemoje paslaugos byla Nr. ZSFP-59873). 
 
Kiti teritorijoje esantys TPD: 
Žemės sklypo Vilkaviškio g. 19A, Kaune, 
detalusis planas (TPDR Nr. T00073817)  
Paskirtis: gyvenama. Planavimo pradžia 2013-
06-18, Registruota: 2019-11-10. Šiuo DP 
pakeista dalis Yliškių detalusis planas TPDR-
e, NR. T00015515 (Registravimo data: 1999-
02-26)  
 
2013-10-29 Parengtas žemės sklypo 
Julijanavos g. 2, Kaune, detalusis planas 
(TPDR Nr. T00072515) Patvirtintas 2014-07-
29 

2.3 Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas 2016 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 0 
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Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

2.3.1 Metropolinių 
urbanistinių ašių 
(Žemaičių pl. . 
Raudondvario 
pl., Veiverių g., 
A. 
Juozapavičiaus 
pr., Vaidoto g. 
planuojamame 
Europos pr. 
tęsinyje 
Vakarinio 
lanksto link, 
Savanorių pr. 
ties Kalniečiais) 
kokybinė plėtra. 

Parengta 
metropolinių 
urbanistinių ašių 
plėtojimo studija 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius 

 2016 2020 Nepradėta vykdyti   
Priemonė laikotarpyje 2016-2019 nepradėta 
įgyvendinti. 

2.3.2 Lokalių 
urbanistinių  
ašių (Žemaičių 
g., trasa iš 
Varnių, 
Nuokalnės 
gatvių, 
Tvirtovės alėjos 
ir Taikos pr., 
A.Juozapavičiau
s pr., Europos 
pr. – jo tęsinys 
iki vakarinio 
lanksto) 
kokybinė plėtra 

Parengta lokalių 
urbanistinių ašių 
plėtojimo studija. 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Nepradėta vykdyti  Priemonė laikotarpyje 2016-2019 nepradėta 
įgyvendinti. 

2.4 Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas 2011 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
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priemonės: 1 
Iš viso: 5 

2.4.1 Pietrytinio 
aplinkkelio 
(Ateities pl. ) 
teritorijos 
rezervavimas 

Parengtas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Paimta žemė 210 
ha visuomenės 
poreikiams 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius, 
Turto skyrius 

 2011 2017 Neįgyvendinta  TPD paruoštas, didžioji dalis žemių 
Pietrytinio aplinkkelio (Ateities pl.) teritorijoje 
paimta visuomenėms poreikiams. TP rengiami 
etapais. 2019 metais dalis žemių nepaimta 
visuomenės poreikiams. 

2.4.2 
 

Teritorijos 
rezervavimas 
Briuselio g. 

Paimta žemė 6,79 
ha visuomenės 
poreikiams 

Turto skyrius  2015 2020 Vykdoma  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūros sustabdytos 2015 metais. Detalusis 
planas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010-04-23 
įsakymu Nr. A-1440. Suplanuotas 34414 kv. 
m sklypas gatvei tiesti. 

2.4.3 Europos pr. 
šiaurinės dalies 
paėmimas 
visuomenės 
poreikiams   

Paimta žemė 
19.02 ha 
visuomenės 
poreikiams 

Turto skyrius Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Nepradėta vykdyti  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūra nepradėta – neskirtos lėšos.  
 
2002 metais teritorijai parengtas detalusis 
planas: Bakanausko g. (nuo Marvelės upės iki 
vakarinio lanksto) gatvei statyti (TPDR Nr.: 
T00017114 Reg. 2002-07-18). Detalusis 
planas parengtas vietinėje koordinačių 
sistemoje. Norint įgyvendinti priemonę yra 
poreikis peržiūrėti DP sprendinius ir esant 
poreikiui jį koreguoti. 

2.4.4 Technikumo g 
dalies (nuo 
Naujokų iki 
Kalvarijos g.) 
teritorijos 
rezervavimas 

Parengtas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Paimta žemė8 ha 
visuomenės 
poreikiams 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius, 
Turto skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Vykdomos žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūros. 

2.4.5 Šeštokų ir jos 
tęsinys iki 
planuojamo 
Šeštokų žiedo 
teritorijos 
rezervavimas 

Parengtas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius, 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2020 Įgyvendinta 2018 Šeštokų g. daliai naujas TPD nuo 2014 metų 
rengtas nebuvo, atliekant gatvės 
rekonstrukciją vadovautasi galiojančiu 
detaliuoju planu (TPDR Nr. T00017482). 
2018-05-08 patvirtintas "Šeštokų 1-osios 
statybos ir Seniavos pl. rekonstravimo 
techninis projektas", 2018-07-13 gautas 
statybą leidžiantis dokumentas (SLD Nr. LRS-
21-180713-00145) 

2.5 Kauno miesto identiteto formavimas 2013 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 

  

Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

2.3.1 Metropolinių 
urbanistinių ašių 
(Žemaičių pl. . 
Raudondvario 
pl., Veiverių g., 
A. 
Juozapavičiaus 
pr., Vaidoto g. 
planuojamame 
Europos pr. 
tęsinyje 
Vakarinio 
lanksto link, 
Savanorių pr. 
ties Kalniečiais) 
kokybinė plėtra. 

Parengta 
metropolinių 
urbanistinių ašių 
plėtojimo studija 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius 

 2016 2020 Nepradėta vykdyti   
Priemonė laikotarpyje 2016-2019 nepradėta 
įgyvendinti. 

2.3.2 Lokalių 
urbanistinių  
ašių (Žemaičių 
g., trasa iš 
Varnių, 
Nuokalnės 
gatvių, 
Tvirtovės alėjos 
ir Taikos pr., 
A.Juozapavičiau
s pr., Europos 
pr. – jo tęsinys 
iki vakarinio 
lanksto) 
kokybinė plėtra 

Parengta lokalių 
urbanistinių ašių 
plėtojimo studija. 

Urbanistikos 
ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Nepradėta vykdyti  Priemonė laikotarpyje 2016-2019 nepradėta 
įgyvendinti. 

2.4 Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas 2011 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
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priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 
 

2.5.1 Buvusiose ir 
esamose 
pramoninėse, 
inžinerinėse 
teritorijose, 
buvusių dvarų 
sodybose, 
specialios 
paskirties 
teritorijose – 
kultūros paveldo 
išsaugojimas, 
vykdant 
rekonstrukciją, 
konversiją 

Parengti 2 
techniniai 
projektai 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2019 Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos 
programa:  
2019 m. įgyvendinti projektai:  
1. Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno 
tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso 
tvora, A. Mackevičiaus g. 27; 
2.Kauno depo statinių komplekso valgyklos 
pastatas, A. Juozapavičiaus pr. 102;     
3. Aleksoto funikulieriaus dekoratyvinio 
apšvietimo projekto įgyvendinimas; 
4.Buv. miesto dvarelio kompleksas, L. 
Zamenhofo g. 7, 9; Kurpių g. 6, 8, 8a, 10; 
5.Prancūzijos Respublikos pasiuntinybės 
pastatas, V. Putvinskio g. 14; 
6. Kauno tvirtovės vadavietės pastatų 
komplekso 28-osios divizijos štabo pastatas, 
Kęstučio g. 27; 
7.Kauno tvirtovės administracinių pastatų 
komplekso inžinierių valdybos rūmai, 
Gedimino g. 43. 
 
VŠĮ ,,Kauno tvirtovės parkas" 2019 m. atlikti 
tvarkybos darbai: 
2018 metais  
IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų 
paveldo tvarkybos darbų projektas. 
Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota durys 
– 3 vnt., Sutvarkyta ir įrengta 200 kv. m. 
įvaža. Sutvarkytas kiuvetas (drenažinio 
griovio atkarpa)  -1 vnt. Pagamintas IV forto 
maketas. Avarinės grėsemės šalinimo darbai 
sargybinės ir užnugario kaponieriaus skliaute 
(I etapas). II forto tvarkymo 1 etapo 
organizavimas Išvalyti ir uždengti šuliniai, 
pradėtos valyti drenažinės sistemos, įrengtos 
apsauginės tvorelės. Sutvarkyta 50 kv. m. 
įvažos ir laikinos automobilių stovėjimo 
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aikštelės. Parengti tekstai informaciniams 
stendams (2vnt.). V forto tvarkymo 1 etapo 
organizavimas. Išvalyti ir uždengti šuliniai, 
pradėtos valyti drenažinės sistemos, uždengti 
atviri šuliniai. Įrengtas užtvaras ir įvaža 
(1vnt.). Parengti tekstai informaciniams 
stendams (2vnt.) VI-fortas. Išvalyra ir 
suformuota drenažinio griovio atkarpa, 
menkaverčių želdinių šalinimo darbai (2ha 
teritorijoje), pagamintos durys ir išvalyta 
patalpa forta (1vnt.), parengti tekstai stendams 
(2vnt.) VIII fortas. Forto kriuvetus 
sutvarkymas ir drenažinis atstatymas (100m. 
atkarpa), forto užnugario prieigų įrengimas, 
užtvarai (1vnt.). Parengti tekstais 
informaciniams stendams (2vnt.),  Kiti KTP 
objektai (Panemunės sandėliai, Centrinių 
sandėlių kompleksas ir kt.). Įrengtos durys 
(2vnt.), įrengtos įvažatos ir užtvarai (3vnt.), 
parengti tekstai informaciniams stendams 
(2vnt.), Elektros įvadas Parako sandėlyje, 
(„Maxima“ parama bendruomenėms) (1vnt.) 
Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų 
žemėlapis (https://arcg.is/qafva)  
 
2019 metais Kauno tvirtovės VI forte atlikti 
dešinės pusės drenažinio griovio tvarkymo 
darbai (medžių, krūmų pjovimas, 
smulkinimas, šiukšlių surinkimas ir kt.); II 
forte, dešiniojo Nemuno kranto centrinių 
šaudmenų komplekso Parako sandėlyje 
Šančiuose, kairiojo Nemuno kranto 
centrinių artilerijos sandėlių komplekse ir 
Linkuvos įtvirtinimuose pastatytos užtvaros 
(3vnt.). IV, V fortuose įvesta elektra (2vnt.), 
Parako sandėlui parengtas elektros 
instaliacijos projektas (1vnt.), išvalyti 
ventialiacijos kanalai. Įrengiamas lankytojų 
kambarys IV-ojo forto kareivinėse 
(pagaminti ir sumontuoti langai ir durys 
patalpoje, pagamintos ir sumontuotos medinės 
durys edukacijos kambariui (3vnt.), įrengti 
įėjimo laiptai, atlikti IV forto dešinės pusės 
kareivinių stogo bei dešiniojo užnugario 
kareivinių šlaito valymo nuo menkaverčių 

priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 
 

2.5.1 Buvusiose ir 
esamose 
pramoninėse, 
inžinerinėse 
teritorijose, 
buvusių dvarų 
sodybose, 
specialios 
paskirties 
teritorijose – 
kultūros paveldo 
išsaugojimas, 
vykdant 
rekonstrukciją, 
konversiją 

Parengti 2 
techniniai 
projektai 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2019 Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos 
programa:  
2019 m. įgyvendinti projektai:  
1. Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno 
tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso 
tvora, A. Mackevičiaus g. 27; 
2.Kauno depo statinių komplekso valgyklos 
pastatas, A. Juozapavičiaus pr. 102;     
3. Aleksoto funikulieriaus dekoratyvinio 
apšvietimo projekto įgyvendinimas; 
4.Buv. miesto dvarelio kompleksas, L. 
Zamenhofo g. 7, 9; Kurpių g. 6, 8, 8a, 10; 
5.Prancūzijos Respublikos pasiuntinybės 
pastatas, V. Putvinskio g. 14; 
6. Kauno tvirtovės vadavietės pastatų 
komplekso 28-osios divizijos štabo pastatas, 
Kęstučio g. 27; 
7.Kauno tvirtovės administracinių pastatų 
komplekso inžinierių valdybos rūmai, 
Gedimino g. 43. 
 
VŠĮ ,,Kauno tvirtovės parkas" 2019 m. atlikti 
tvarkybos darbai: 
2018 metais  
IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų 
paveldo tvarkybos darbų projektas. 
Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota durys 
– 3 vnt., Sutvarkyta ir įrengta 200 kv. m. 
įvaža. Sutvarkytas kiuvetas (drenažinio 
griovio atkarpa)  -1 vnt. Pagamintas IV forto 
maketas. Avarinės grėsemės šalinimo darbai 
sargybinės ir užnugario kaponieriaus skliaute 
(I etapas). II forto tvarkymo 1 etapo 
organizavimas Išvalyti ir uždengti šuliniai, 
pradėtos valyti drenažinės sistemos, įrengtos 
apsauginės tvorelės. Sutvarkyta 50 kv. m. 
įvažos ir laikinos automobilių stovėjimo 
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augalų, medžių, žolės ir kt.(1 ha. teritorioje), 
jų smulkinimo ir išvežimo darbai; taip pat ir 
ekspozicinė erdvė forto kareivinėse. II, V, 
VIII fortuose Linkuvos įtvirtinimuose, Parako 
sandėlyje bei kituose Kauno tvirtovės 
fortifikaciniusoe objektuose atlikti einamieji 
tvarkybos darbai: žolės, menkaverčių augalų ir 
krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių 
surinkimas.  
 
 
2017 m. Šv. Mykolo Arkangelo - Įgulos 
bažnyčios (u.k. 20904) Kauno m. sav. Kauno 
m, Nepriklausomybės a. 14 Fasadų bei 
cokolio tvarkybos darbai, restauracija, 
remontas bei neįgaliųjų prieigos įrengimas. 
Žymuo : SOB- 2017-TP-tvDP. (autorius PV. 
A. Prikockienė). Užsakovas VšĮ ,,Soboro 
projektai. (kurios dalininkas Kauno m. 
savivaldybė). Projektas „Šv. Arkangelo 
Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas 
kultūrinei, turistinei, socialinei edukacinei 
veiklai“ 2017-05-16 dienos Kauno regiono 
plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/2S-38 yra 
įtrauktas į 2014−2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 
priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES 
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 
finansuoti Kauno regiono projektų sąrašą Nr. 
05.4.1-CPVA-R-302-21, kuriame numatytos 
ES struktūrinių fondų lėšos – 1.021.767,00, 
Savivaldybės biudžeto lėšos – 254.000. 
 
Romuvos kino teatras, nuo 2017 m. ,, Kino 
teatro ,,Romuva" (u.k. 32115) Laisvės al. 54, 
Kaune, tvarkomųjų statybos darbų 
(rekonstrukcija) techninis projektas (autorius 
PV G. Prikockis) Tvarkybos darbai vykdomi 
2018-2019 m. 
 
VI forto tvarkyba 
Pagal parengtą restauravimo techninį projektą 
yra įgyvendinami Aukštosios Fredos sodybos 
rūmų tvarkybos darbai, VI forto 

34



rekonstrukcija. 
 
Parengus techninius projektus vykdoma 
gamybinių pastatų konversija į daugiabučius 
gyvenamuosius pastatus su komercinėmis 
patalpomis“ Gedimino g. 46 (autorius 
Mindaugas Miliūkštis. 
 
Ž. Šančių kareivinių konversija Kaunas . 
Projekto autoriai UAB „Studija 
Archispektras“ 
 
2018 metais rengiamas detaliojo plano 
koregavimo projektas pastatų esančių  
Sodininkų g. 2, Kaune, konversijai į 
daugiafunkcinį centrą. 
 

2.5.2 Užstatytų 
miesto dalių 
funkcijų 
architektūrinių 
ženklų 
išsaugojimas, 
vykdant 
rekonstrukciją, 
konversiją 

Patvirtintas 
Naujamiesčio 
specialusis planas. 
Parengti teritorijos 
reglamentai 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

 2013 2020 Vykdoma  Kauno istorinės dalies vadinamos 
Naujamiesčiu (u/k 22149) paveldosaugos 
specialusis planas/tvarkymo plano koncepcija 
parengta 2016 metais. Užsakovas kultūros 
paveldo departamentas. SP nepatvirtintas. 
 
Naujamiesčio aktas nuolat atnaujinamas. 

2.5.3 Kauno pilies (III 
etapas) 
restauravimas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
reikmėms 

Parengtas Kauno 
pilies 
restauravimo 
techninis 
projektas 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2014 2016 Vykdoma  Atsižvelgiant į tai, kad tyrimai nesuteikė jokių 
patikimų duomenų apie buvusios Kauno pilies 
architektūrą bei vadovaujantis KMSA 
vadovybės sprendimu nuspręsta III Kauno 
pilies atkūrimo etapo neįgyvendinti.  
 
2016. parengti 2 TP amfiteatrų įrengimui:  
1. 2016 m. Akmenų sienutės sklype Pilis g. 17 
rekonstrukcija dėl laikinų surenkamų sėdėjimo 
vietų įrengimo  (SĮ Kauno planas, PV V. 
Paipalas);  
2. 2016 m. Atraminės sienelės su suoliukais 
Papilio g. nauja statyba dėl laikinų surenkamų 
žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies 
gynybiniame griovyje ( SĮ Kauno planas, PV 
V. Paipalas) 2017-2018 m. atlikti statybos 
darbai su archeologiniais tyrimais. 
 
2018 m. parengtas 3 amfiteatro įrengimo TP 

augalų, medžių, žolės ir kt.(1 ha. teritorioje), 
jų smulkinimo ir išvežimo darbai; taip pat ir 
ekspozicinė erdvė forto kareivinėse. II, V, 
VIII fortuose Linkuvos įtvirtinimuose, Parako 
sandėlyje bei kituose Kauno tvirtovės 
fortifikaciniusoe objektuose atlikti einamieji 
tvarkybos darbai: žolės, menkaverčių augalų ir 
krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių 
surinkimas.  
 
 
2017 m. Šv. Mykolo Arkangelo - Įgulos 
bažnyčios (u.k. 20904) Kauno m. sav. Kauno 
m, Nepriklausomybės a. 14 Fasadų bei 
cokolio tvarkybos darbai, restauracija, 
remontas bei neįgaliųjų prieigos įrengimas. 
Žymuo : SOB- 2017-TP-tvDP. (autorius PV. 
A. Prikockienė). Užsakovas VšĮ ,,Soboro 
projektai. (kurios dalininkas Kauno m. 
savivaldybė). Projektas „Šv. Arkangelo 
Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas 
kultūrinei, turistinei, socialinei edukacinei 
veiklai“ 2017-05-16 dienos Kauno regiono 
plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/2S-38 yra 
įtrauktas į 2014−2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 
priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti 
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ iš ES 
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 
finansuoti Kauno regiono projektų sąrašą Nr. 
05.4.1-CPVA-R-302-21, kuriame numatytos 
ES struktūrinių fondų lėšos – 1.021.767,00, 
Savivaldybės biudžeto lėšos – 254.000. 
 
Romuvos kino teatras, nuo 2017 m. ,, Kino 
teatro ,,Romuva" (u.k. 32115) Laisvės al. 54, 
Kaune, tvarkomųjų statybos darbų 
(rekonstrukcija) techninis projektas (autorius 
PV G. Prikockis) Tvarkybos darbai vykdomi 
2018-2019 m. 
 
VI forto tvarkyba 
Pagal parengtą restauravimo techninį projektą 
yra įgyvendinami Aukštosios Fredos sodybos 
rūmų tvarkybos darbai, VI forto 
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,,Atraminės sienelės t2 (Nr. 4400-4640-2382) 
su suoliukais Papilio g. ,Kaune dėl laikinų 
surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo 
Kauno pilies gynybiniame griovyje 
rekonstravimo (padidinimo) projektas ( SĮ 
Kauno planas, PV S. Beiga)  
 
2019 m. pradėtas statyti III amfiteatro 
konstrukciniai elementai, šiuo metu atliekami 
archeologiniai tyrimai. 

2.5.4 Vytauto 
Didžiojo karo 
muziejaus 
renovacija 

Renovuotas 
muziejus 

Krašto 
apsaugos 
ministerija 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2013 2014 Įgyvendinta 2014 Vytauto Didžiojo karo muziejaus renovacija 
baigta 2014 m. 

2.6 Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 4 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

2.6.1 Jiesios 
piliakalnio 
sutvarkymas, 
pritaikymas 
turizmui 

Parengtas 
piliakalnio 
sutvarkymo 
projektas 

Kultūros 
paveldo 
skyrius, 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 2017 metais parengtas laiptų įrengimo Jiesios 
piliakalnyje techninis projektas. 
 
2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių 
piliakalniuose įrengti laiptai su apšvietimu, 
informacinis stendas (Jiesios piliakalnyje). 
Piliakalnių žemė priklauso LR, todėl sklypai 
piliakalniams nesuformuoti. Kol nesuformuoti 
sklypai Techninių projektų rengti neįmanoma. 

2.6.2 Lietuvos 
zoologijos sodo 
rekonstrukcija ir 
plėtra 
(Pasirengimas 
Lietuvos 
zoologijos sodo 
atnaujinimui) 

Lietuvos 
zoologijos sodo 
teritorijos 
galimybių studijos 
ir detaliojo plano 
parengimas. 
Parengtas 
techninis 
projektas. 

Aplinkos 
ministerija, 
Biudžetinė 
įstaiga 
Lietuvos 
zoologijos 
sodas 

 2014 2018 Įgyvendinta 2015 2014 metais pabaigta Lietuvos zoologijos 
sodo teritorijos (žemės sklypo Radvilėnų pl. 
21) galimybių studija ir detalusis planas 
(TPDR Nr.: T00001006.) 2015-06-09 
registruotas Žemės sklypo Radvilėnų pl. 21, 
Kaune, detaliojo plano koregavimas (TPDR 
Nr.: T00076157) 
2019 metais, pagal parengtą techninį projektą 
pradėti Zoologijos sodo rekonstrukcijos 
darbai.  
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2.6.3 VDU Kauno 
botanikos sodo 
pastatų 
atnaujinimas ir 
pritaikymas 
visuomenės 
poreikiams 
(vytauto 
didžiojo 
universiteto 
pastatų, adresu 
Ž. Žilibero g. 5 / 
Ž. Žilibero g. 7, 
Kaune, 
rekonstrukcija). 

Parengtas 
techninis 
projektas. 
Rekonstruotas 
2992 kv. m 
patalpų plotas 

VDU Kita 2014 2018 Įgyvendinta 2014 2014 metais atlikti Universiteto Kauno 
botanikos sodo laboratorijos pastato Ž.E. 
Žilibero g. 2 tvarkybos ir techninio projekto 
parengimas ir tvarkybos darbai. 

2.6.4 Dainų slėnio 
sutvarkymas 

Suorganizuotas 
urbanistinis 
architektūrinis 
konkursas 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2016 Įgyvendinta 2017 2015 metais organizuotas Dainų slėnio 
atnaujinimo supaprastinto atviro projekto 
konkursas, 2017 m. tęsiamos derybos su 
konkurso laimėtojais. 
2016-02-09 registruotas Teritorijos Tunelio g. 
37, Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00077930) 
Dainų slėnio tvarkymui išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas (Kitų inžinerinių 
statinių - Dainų slėnio, Tunelio g. 37, Kaune 
rekonstravimo projektas Nr. LRS-21-180719-
00152) 

2.6.5 Rengti BP 
numatytus 
žemesnio 
lygmens 
kompleksinius 
teritorijų 
planavimo, 
kvartalinės 
renovacijos 
dokumentus 

Parengti 22 
kompleksinio 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2023 Vykdoma  Laikotarpyje 2015-2019, teritorijų planavimo 
dokumentai kvartalinei renovacijai rengti 
nebuvo.  
 
Iki 2019-12-31 parengtos šios 
schemos/koncepcijos: 
Eigulių kvartalinės renovacijos koncepcija 
(Patvirtinta tarybos: 2017-09-29) 
2017-09-12 Kauno miesto savivaldybės taryba 
patvirtino "Kauno miesto Eigulių  
mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namu 
kvartalo energinio efektyvumo didinimo 
programą (Nr. T-571). Pagal programą 
planuota atlikti  daugiabučių gyvenamųjų 
namų ir visuomeninės paskirties pastatai 
priklausančių Kauno miesto savivaldybei 
renovaciją. Parengta įgyvendinimo 
koncepcija. Pirmas koncepcijos etapas 

,,Atraminės sienelės t2 (Nr. 4400-4640-2382) 
su suoliukais Papilio g. ,Kaune dėl laikinų 
surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo 
Kauno pilies gynybiniame griovyje 
rekonstravimo (padidinimo) projektas ( SĮ 
Kauno planas, PV S. Beiga)  
 
2019 m. pradėtas statyti III amfiteatro 
konstrukciniai elementai, šiuo metu atliekami 
archeologiniai tyrimai. 

2.5.4 Vytauto 
Didžiojo karo 
muziejaus 
renovacija 

Renovuotas 
muziejus 

Krašto 
apsaugos 
ministerija 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2013 2014 Įgyvendinta 2014 Vytauto Didžiojo karo muziejaus renovacija 
baigta 2014 m. 

2.6 Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 4 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

2.6.1 Jiesios 
piliakalnio 
sutvarkymas, 
pritaikymas 
turizmui 

Parengtas 
piliakalnio 
sutvarkymo 
projektas 

Kultūros 
paveldo 
skyrius, 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 2017 metais parengtas laiptų įrengimo Jiesios 
piliakalnyje techninis projektas. 
 
2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių 
piliakalniuose įrengti laiptai su apšvietimu, 
informacinis stendas (Jiesios piliakalnyje). 
Piliakalnių žemė priklauso LR, todėl sklypai 
piliakalniams nesuformuoti. Kol nesuformuoti 
sklypai Techninių projektų rengti neįmanoma. 

2.6.2 Lietuvos 
zoologijos sodo 
rekonstrukcija ir 
plėtra 
(Pasirengimas 
Lietuvos 
zoologijos sodo 
atnaujinimui) 

Lietuvos 
zoologijos sodo 
teritorijos 
galimybių studijos 
ir detaliojo plano 
parengimas. 
Parengtas 
techninis 
projektas. 

Aplinkos 
ministerija, 
Biudžetinė 
įstaiga 
Lietuvos 
zoologijos 
sodas 

 2014 2018 Įgyvendinta 2015 2014 metais pabaigta Lietuvos zoologijos 
sodo teritorijos (žemės sklypo Radvilėnų pl. 
21) galimybių studija ir detalusis planas 
(TPDR Nr.: T00001006.) 2015-06-09 
registruotas Žemės sklypo Radvilėnų pl. 21, 
Kaune, detaliojo plano koregavimas (TPDR 
Nr.: T00076157) 
2019 metais, pagal parengtą techninį projektą 
pradėti Zoologijos sodo rekonstrukcijos 
darbai.  
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neįgyvendintas nes  gyventojai nepritaria 
renovacijai. Dėl to manytina jog kvartalo 
pasiūlymo schemos rengimas būtų 
neracionalus savivaldybės lėšų naudojimas, 
kadangi pradinis etapas "Atnaujinti ir 
modernizuoti daugiabučius gyvenamus namus 
tiesiogiai priklauso nuo daugiabučių namų 
butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo.  
2016 metais parengtos trijų kvartalų  dalių 
renovacijos schemos: (Gričiupio mikrorajono 
dalies šalia daugiabučių prie M. Riomerio g. 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ( pabaigta 
rengti 2016-07-05); Eigulių mikrorajono 
kvartalo dalies šalia daugiabučių  K. Škirpos 
g.2, 4, 6, 11, 13, 15 ir Dainavos mikrorajone 
prie Pramonės pr. 

2.6.6 Urbanistinių ir 
architektūrinių 
idėjinių projektų 
/ programų 
parengimas 

Parengti 5 atskirų 
miesto dalių 
projektai / 
programos 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2023 Vykdoma  2019 metais namų atskirų miesto dalių 
architektūrinių ir urbanistinių įgyvendinimo 
projektų (programų) rengimo inicijuota 
nebuvo. 
 
Rengiamas techninis projektas: 
„Pėsčiųjų tilt per Nemuno upę nuo Nemuno 
salos iki Karaliaus Mindaugo pr. , Kaune“ 
2019-09-25 išduotas statybos leidimas Nr. 
LSNS-21-190925-00530 pagal projektą: 
Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto 
iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo 
pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr.2 nuo 
salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba). 
Tilto Nr. 1 klausimas laikinai sustabdytas. 
 
„Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 
32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 
1A, Kaune, architektūrinės idėjos pirkimas“ 
Pėsčiųjų tilto per Nerį ties Brastos g. ir 
Jonavos g. 1A - Rengiamas techninis 
projektas. 
 
M. K. Čiurlionio koncertų centro 
architektūrinis konkursas. M. K. Čiurlionio 
koncertų rūmai – vyksta derybos dėl techninio 
projekto rengimo 
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TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Naujamiesčio gyvybingumo didinimas: Pastaraisiais metais ypač padidėjo vystymo apimtys Kauno miesto Naujamiestyje. Rekonstruojama Laisvės alėja, 

Vienybės aikštė, tvarkomos gatvės, atnaujinami želdynai. Kauno miesto paveldotvarkos programa pasinaudoję pastatų savininkai tvarkėsi fasadus, pritaikė jų 

prieinamumą žmonėms su negalia. Naujamiestyje vystomi administraciniai „Arka“, „Magnus“ „Sqveras“, gyvenamieji, komercinės paskirties objektai, viešbučiai.  

2. Kaunas atsigręžia į upes: Vyksta urbanizacijos procesai Nemuno ir Neries krantinėse, tvarkomos pakrantės. Vilijampolėje ir Jonavos g. (Žaliakalnyje) 

pastebimas vystymo suintensyvėjimas: greta Brastos g. vyksta gyvenamosios ir administracinės paskirties objektų statybos, rekonstruota Brastos g., 

rekonstruojamas buvęs klubas „Combo“ į administracinį pastatą, parengtas Vileišio tilto prietilčio sankryžos projektas, rengiamas Neries krantinės parko 

tvarkymo projektas. Jonavos gatvėje užbaigtas administracinio komplekso „Dokas“ antrasis etapas, aplink vystomi komercinės paskirties objektai. Žemojoje 

Fredoje planuojama „M. K. Čiurlionio koncertų centro“ statyba (šiuo metu tęsiamos derybos su tarptautinio architektūrinio konkurso nugalėtojais), 2018 metais 

vyko privačia iniciatyva organizuotos „Newman“ dirbtuvės, kuriose parengta Nemuno krantinės Žemojoje Fredoje išvystymo koncepcija. Jos pagrindu 

planuojama administracinės ir gyvenamosios paskirties objektų statyba greta būsimo koncertų centro. Šiaurinėje Nemuno pusėje pagal parengtus techninius 

projektus prasidės Santakos parko ir Senamiesčio krantinių rekonstravimo projektai. Tęsiamas naujos reprezentacinės Kauno centro dalies Nemuno saloje ir 

aplink ją formavimas. Nemuno saloje projektuojamas Mokslo ir inovacijų sklaidos centras (anksčiau naudotas objekto pavadinimas „Mokslo sala“) ir baseinas.  

3. Planuojamos naujos pėsčiųjų ir dviratininkų jungtys tarp krantų: 2018-2019 metais organizuoti pėsčiųjų tilto per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir salos 

iki Karaliaus Mindaugo pr. atviras konkursas architektūrinei idėjai išreikšti (2018) ir Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos galia žemės 

sklypo Jonavos g. 1a, Kaune, architektūrinės idėjos pirkimas (2019). 

4. Kauno tarpukario modernizmo urbanistikos ir architektūros kelias į UNESCO: 2016 metais pradėjo dirbti įvairių sričių specialistų darbo grupė rengianti 

nominacinę bylą Kauno modernizmo architektūros įtraukimui į UNESCO pasaulio kultūros paveldą. Nominacinė teritorija apima Kauno Naujamiestį ir dalį 

Žaliakalnio.  

5. Auganti biuro erdvių pasiūla: biurų patalpų plėtrą Kauno mieste lemia augančios vietinės įmonės. Kauno mieste veiklą vykdančios įmonės turi išskirtinę 

galimybę įsikurti moderniuose biuruose. Vidutinių ir smulkių įmonių poreikius ir galimybes atitinkančių patalpų pasiūla Kauno mieste yra didesnė nei sostinėje. 

2019 metais užbaigti administracinės paskirties projektai: „Ollo“, „Karaliaus Mindaugo verslo centras“, „Longas“, „S16“, „Aušros verslo parkas“, „BLC2“, 

„Prime biurai“, „Alia“, „Kauno dokas II“, „Sqveras“. Bendras biuro patalpų plotas: 53,3 tūkts. Kv.m. 2018 metais užbaigti administracinės paskirties projektai: 

„Konversus“, „Arka“, „Kalantos 49“, „River Hall“, „Nemuno 3“, „Cube“, „V.Krevės 57B“, „K26A“. Bendras biuro patalpų plotas: 36,4 tūkst. kv.m. Biurų 

pastatai Kauno mieste koncentruojasi Naujamiestyje, Jonavos gatvės gretimybėse prie Vileišio tilto ir Savanorių pr., S. Žukausko g./Birželio 23-iosios g. 

sankirtoje. (Šaltinis: Newsec „Kaunas Office Outlook 2019 H1“) (Nuotrauka: Biurų pastatų Kaune žemėlapis). 

neįgyvendintas nes  gyventojai nepritaria 
renovacijai. Dėl to manytina jog kvartalo 
pasiūlymo schemos rengimas būtų 
neracionalus savivaldybės lėšų naudojimas, 
kadangi pradinis etapas "Atnaujinti ir 
modernizuoti daugiabučius gyvenamus namus 
tiesiogiai priklauso nuo daugiabučių namų 
butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo.  
2016 metais parengtos trijų kvartalų  dalių 
renovacijos schemos: (Gričiupio mikrorajono 
dalies šalia daugiabučių prie M. Riomerio g. 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ( pabaigta 
rengti 2016-07-05); Eigulių mikrorajono 
kvartalo dalies šalia daugiabučių  K. Škirpos 
g.2, 4, 6, 11, 13, 15 ir Dainavos mikrorajone 
prie Pramonės pr. 

2.6.6 Urbanistinių ir 
architektūrinių 
idėjinių projektų 
/ programų 
parengimas 

Parengti 5 atskirų 
miesto dalių 
projektai / 
programos 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2023 Vykdoma  2019 metais namų atskirų miesto dalių 
architektūrinių ir urbanistinių įgyvendinimo 
projektų (programų) rengimo inicijuota 
nebuvo. 
 
Rengiamas techninis projektas: 
„Pėsčiųjų tilt per Nemuno upę nuo Nemuno 
salos iki Karaliaus Mindaugo pr. , Kaune“ 
2019-09-25 išduotas statybos leidimas Nr. 
LSNS-21-190925-00530 pagal projektą: 
Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto 
iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo 
pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr.2 nuo 
salos iki Karaliaus Mindaugo pr. statyba). 
Tilto Nr. 1 klausimas laikinai sustabdytas. 
 
„Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 
32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 
1A, Kaune, architektūrinės idėjos pirkimas“ 
Pėsčiųjų tilto per Nerį ties Brastos g. ir 
Jonavos g. 1A - Rengiamas techninis 
projektas. 
 
M. K. Čiurlionio koncertų centro 
architektūrinis konkursas. M. K. Čiurlionio 
koncertų rūmai – vyksta derybos dėl techninio 
projekto rengimo 
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6. Sėkmingai vykdoma Kauno miesto paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 metais, parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus 

pasinaudojo 112 pastatų savininkų. Už efektyviai vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos padėką. 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa, 2019 m. įgyvendinti projektai, kurių tikslas yra kultūros paveldo išsaugojimas buvusiose ir esamose 

pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties  teritorijose, vykdant rekonstrukciją, konversiją: Kauno meno mokyklos 

statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso tvora; Kauno depo statinių komplekso valgyklos pastatas; Aleksoto funikulieriaus dekoratyvinio 

apšvietimo projekto įgyvendinimas; Buv. miesto dvarelio kompleksas; Prancūzijos Respublikos pasiuntinybės pastatas; Kauno tvirtovės vadavietės pastatų 

komplekso 28-osios divizijos štabo pastatas; Kauno tvirtovės administracinių pastatų komplekso inžinierių valdybos rūmai. Pradėtas Kauno Šv. Mykolo 

Arkangelo – Įgulos bažnyčios rekonstrukcijos darbai.  

7. Sėkmingai vyksta Pietrytinio aplinkkelio projektavimas ir statyba: 2019 m. Pabaigtas Ateities pl. Kapitalinis remontas. 2018 metais pradėtas rengti 

pietrytinio aplinkkelio techninio projekto rengimas atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 1) Biruliškės - 

sankryža su geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 3) Geležinkelio sankryža - Gimbutienės g.   

8. Stebima subalansuota sandėliavimo paskirties patalpų plėtra: kuomet statomi kompleksines logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir nuomai skirtų objektų 

plėtra. Pramonės pr. ir Chemijos g. sankirtoje atidarytas keturių aukštų A klasės verslo centras „Konversus“ nuomojamų biurų rinką papildė beveik 5.3 tūkst. kv. 

m. komercinių patalpų. (administracinės, prekybos, sandėliavimo), Nekilnojamojo turto plėtros valdymo įmonė „EPRO group“ šalia Islandijos pl. įgyvendino 

pirmąjį verslo komplekso „A1“ etapą su sandėliavimui, gamybai ir kitai komercinei veiklai tinkančiomis patalpomis, Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) 

teritorijoje atidarytas naujas 4.100 m² bendro ploto „ABC Farma“ vaistų sandėlis. 

9. Skatinama kvartalinė renovacija: 2018 metais pradėta Daugiabučių kiemų atnaujinimo programa prisideda prie kvartalinės daugiabučių renovacijos skatinimo. 

2018 metais įgyvendinti 25 projektai prie kurių Kauno miesto savivaldybė prisidėjo skirdama 102 651,33 EUR, 2019 metais įgyvendintas 61 projektas, prie kurių 

savivaldybė prisidėjo skirdama 263 694,58 EUR. Programos projektai: sklypų formavimo projektai, techniniai projektai ir tvarkymo darbai. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Nerimą keliantys miesto sub-urbanizacijos procesai: Miesto teritorijos pakraščiuose, vienbučiais-dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose 

(Armališkėse, Rokeliuose, Prendzeliavoje, Romainiuose ir kt.) dėl privačių investicijų koordinavimo trūkumo nevystoma socialinė infrastruktūra, ribotas viešųjų 

erdvių pasiekiamumas, prastos būklės susisiekimo infrastruktūra. Augantį individualių namų populiarumą lemia tai jog šio segmento nekilnojamojo turto kainos 

yra reikšmingai mažesnės nei butų, o jų augimas labai nuosaikus. Už tą pačią kainą pirkėjas gauna didesnį gyvenamąjį plotą bei nuosavos žemės lopinėlį. 
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(Šaltinis: Inreal). Gyventojų koncentracijos didėjimas netankiai užstatytose teritorijose lemia automobilizacijos lygio kilimą, viešojo transporto plėtra šiose 

teritorijose nuostolinga. 

2. Neskiriamas dėmesys miesto pakraščių urbanistiniam ir socialinės infrastruktūros vystymui, todėl miesto plėtra vyksta labai netolygiai, nors BP sprendiniai 

nesudaro kliūčių tolygiai miesto plėtrai.  

3. Lėtai vykstanti kvartalinė renovacija: kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai kvartalinei renovacijai nerengiami.  

a. Sustojusi Eigulių kvartalinė renovacija: Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė Eigulių kvartalinės renovacijos koncepcijai, 2017 metais paruošta 

programa. Pagal programą planuota atlikti  daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų priklausančių Kauno miesto savivaldybei 

renovaciją. Parengta įgyvendinimo koncepcija. Pirmas koncepcijos etapas neįgyvendintas nes  gyventojai nepritaria renovacijai. Dėl to manytina jog kvartalo 

pasiūlymo schemos rengimas būtų neracionalus savivaldybės lėšų naudojimas, kadangi pradinis etapas "Atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamus 

namus tiesiogiai priklauso nuo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo. 

4. Naujamiesčio SP rengimo procesas negali būti tęsiamas: Specialiojo plano rengimo procesas negali būti tęsiamas, nes nutrūko dėl teisės aktų nuostatų 

(išnaudotas maksimaliai leistas TPD sąlygų galiojimo laikas (su pratęsimais), todėl esant poreikiui turi būti inicijuotas naujas procesas. Sustabdytas procesas 

lemia neužtikrintumą NT vystytojams. 

6. Sėkmingai vykdoma Kauno miesto paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 metais, parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus 

pasinaudojo 112 pastatų savininkų. Už efektyviai vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos padėką. 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa, 2019 m. įgyvendinti projektai, kurių tikslas yra kultūros paveldo išsaugojimas buvusiose ir esamose 

pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties  teritorijose, vykdant rekonstrukciją, konversiją: Kauno meno mokyklos 

statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso tvora; Kauno depo statinių komplekso valgyklos pastatas; Aleksoto funikulieriaus dekoratyvinio 

apšvietimo projekto įgyvendinimas; Buv. miesto dvarelio kompleksas; Prancūzijos Respublikos pasiuntinybės pastatas; Kauno tvirtovės vadavietės pastatų 

komplekso 28-osios divizijos štabo pastatas; Kauno tvirtovės administracinių pastatų komplekso inžinierių valdybos rūmai. Pradėtas Kauno Šv. Mykolo 

Arkangelo – Įgulos bažnyčios rekonstrukcijos darbai.  

7. Sėkmingai vyksta Pietrytinio aplinkkelio projektavimas ir statyba: 2019 m. Pabaigtas Ateities pl. Kapitalinis remontas. 2018 metais pradėtas rengti 

pietrytinio aplinkkelio techninio projekto rengimas atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 1) Biruliškės - 

sankryža su geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 3) Geležinkelio sankryža - Gimbutienės g.   

8. Stebima subalansuota sandėliavimo paskirties patalpų plėtra: kuomet statomi kompleksines logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir nuomai skirtų objektų 

plėtra. Pramonės pr. ir Chemijos g. sankirtoje atidarytas keturių aukštų A klasės verslo centras „Konversus“ nuomojamų biurų rinką papildė beveik 5.3 tūkst. kv. 

m. komercinių patalpų. (administracinės, prekybos, sandėliavimo), Nekilnojamojo turto plėtros valdymo įmonė „EPRO group“ šalia Islandijos pl. įgyvendino 

pirmąjį verslo komplekso „A1“ etapą su sandėliavimui, gamybai ir kitai komercinei veiklai tinkančiomis patalpomis, Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) 

teritorijoje atidarytas naujas 4.100 m² bendro ploto „ABC Farma“ vaistų sandėlis. 

9. Skatinama kvartalinė renovacija: 2018 metais pradėta Daugiabučių kiemų atnaujinimo programa prisideda prie kvartalinės daugiabučių renovacijos skatinimo. 

2018 metais įgyvendinti 25 projektai prie kurių Kauno miesto savivaldybė prisidėjo skirdama 102 651,33 EUR, 2019 metais įgyvendintas 61 projektas, prie kurių 

savivaldybė prisidėjo skirdama 263 694,58 EUR. Programos projektai: sklypų formavimo projektai, techniniai projektai ir tvarkymo darbai. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Nerimą keliantys miesto sub-urbanizacijos procesai: Miesto teritorijos pakraščiuose, vienbučiais-dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose 

(Armališkėse, Rokeliuose, Prendzeliavoje, Romainiuose ir kt.) dėl privačių investicijų koordinavimo trūkumo nevystoma socialinė infrastruktūra, ribotas viešųjų 

erdvių pasiekiamumas, prastos būklės susisiekimo infrastruktūra. Augantį individualių namų populiarumą lemia tai jog šio segmento nekilnojamojo turto kainos 

yra reikšmingai mažesnės nei butų, o jų augimas labai nuosaikus. Už tą pačią kainą pirkėjas gauna didesnį gyvenamąjį plotą bei nuosavos žemės lopinėlį. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendin
imo 
pradžia 

Įgyvendin
imo 
pabaiga 

Statusas Įgyvend
inimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

3 Socialinės aplinkos sprendiniai 2013 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

3.1 Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę 
migraciją 

2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

3.1.1 Daugiabučių namų 
renovacijos 
programos 
vykdymas 

Renovuota 113 
daugiabučių 

Statybos 
skyrius 

Europos 
sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

2013 2020 Įgyvendinta 2019 Laikotarpyje 2013-2019 m. Kauno mieste įgyvendinti 
182 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektai (Šaltinis: Būsto energijos taupymo agentūra) 

3.1.2 Daugiabučių namų 
kiemų 
infrastruktūros bei 
želdinių gerinimo 
programa 

Suformuoti sklypai 
prie namų. Patvirtinta 
programa 

Seniūnijos; 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius; 
Statybos ; 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Europos 
sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Kauno miesto savivaldybės taryba  
2017-11-14 sprendimu Nr. T-739 patvirtino 
Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo 
programą „Tvarkom kiemą“. 
 
2018-2019 m. rezultatai: 
Sklypo formavimo projektai: 52 vnt. 
Techniniai projektai: 13 vnt. 
Tvarkymo darbai: 21 vnt. 
 
Iš viso Daugiabučių kiemų atnaujinimo programos  
"Tvarkom kiemą" rėmuose įgyvendinti 86 projektai.  

3.2 Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas 2017 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
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vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

3.2.
1 

Naujų daugiabučių 
statybos projektų 
įgyvendinimas 

Pastatyti 2 
daugiabučiai 

Statybos 
skyrius 

 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

 
2017 

 
2023 

 
Nepradėta vykdyti 

 2018-2019 m. Kauno miesto savivaldybė statyti 
daugiabučių gyvenamųjų namų įvairioms socialinėms 
grupėms nebuvo numačiusi. 
  

3.3 Visuomeninės paskirties objektų statyba ir plėtra 2016 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

3.3.
1 

Kauno kongresų ir 
parodų rūmų statyba 

Parengtas teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Techninis projektas. 

Urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2014 2020 Vykdoma  Koncertų centrą planuojama pastatyti 2022 m., kuomet 
miestas bus Europos kultūros sostine. Išrinkta vieta, 
parengtas Teritorijos prie M. ir O. Minkovskių g. 33, 
Kaune, detalusis planas ( reg. Nr. T00074666), atlikta 
galimybių studija, užtikrintas pradinis finansavimas. Po 
architektūrinio konkurso vyksta derybos su konkurso 
nugalėtojais, dėl techninio statybos projekto rengimo. 
Koncertų centro aplinkai Kaunas yra numatęs pradinį 
3,5 mln. Eurų ES finansavimą. 

3.4 Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra 2015 2022 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

3.4.1 Sveikatos priežiūros 
įstaigų 
infrastruktūros bei 
paslaugų kokybės 
gerinimas 

Parengti du 
techniniai projektai 

Urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius, Turto 
skyrius 

Kita 2015 2022 Įgyvendinta 2017 Kauno miesto savivaldybės tarybos  2017-10-17 
priimtas  sprendimas  
Nr. T-686 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias 
įstaigas Kauno slaugos ligoninę, Kauno Panemunės 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ir K. Griniaus 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę.“ 
VšĮ Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo 
ligoninė įgyvendino palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų kokybės gerinimo projektą  (projekto  Nr. 
VP3-2.1-SAM-10-V-01-091). 
Parengtas ir įgyvendintas Lietuvos sveikatos mokslų 
ligoninės Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendin
imo 
pradžia 

Įgyvendin
imo 
pabaiga 

Statusas Įgyvend
inimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

3 Socialinės aplinkos sprendiniai 2013 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 6 

  

3.1 Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę 
migraciją 

2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

3.1.1 Daugiabučių namų 
renovacijos 
programos 
vykdymas 

Renovuota 113 
daugiabučių 

Statybos 
skyrius 

Europos 
sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

2013 2020 Įgyvendinta 2019 Laikotarpyje 2013-2019 m. Kauno mieste įgyvendinti 
182 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
projektai (Šaltinis: Būsto energijos taupymo agentūra) 

3.1.2 Daugiabučių namų 
kiemų 
infrastruktūros bei 
želdinių gerinimo 
programa 

Suformuoti sklypai 
prie namų. Patvirtinta 
programa 

Seniūnijos; 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius; 
Statybos ; 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Europos 
sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Kauno miesto savivaldybės taryba  
2017-11-14 sprendimu Nr. T-739 patvirtino 
Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo 
programą „Tvarkom kiemą“. 
 
2018-2019 m. rezultatai: 
Sklypo formavimo projektai: 52 vnt. 
Techniniai projektai: 13 vnt. 
Tvarkymo darbai: 21 vnt. 
 
Iš viso Daugiabučių kiemų atnaujinimo programos  
"Tvarkom kiemą" rėmuose įgyvendinti 86 projektai.  

3.2 Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas 2017 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
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infrastruktūros atnaujinimo projektas (VP3-2.1-SAM-
10-V-01-110). Įgyvendintas „Palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto 
savivaldybėje“ (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-
092).  

3.4.2 
 

Bendrojo ugdymo 
mokyklų 
infrastruktūros 
kokybės gerinimas 

Parengti du 
techniniai projektai 

Švietimo, 
kultūros ir 
turizmo plėtros 
reikalų 
valdyba, 
Statybos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  KTU inžinerijos licėjus dalyvauja projekto Europos 
sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr.09.1.-CPVA-R-
724-21-002 „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų 
modernizavimas didinat paslaugų efektyvumą“ 
įgyvendinime. Atliekamas pastato ketvirtojo ir dalies 
pirmo aukštų patalpų modernizavimas. (Mokslo 
paskirties pastato [7.11] (unikalus Nr. 1987-0004-1015) 
kapitalinio remonto ir stoginės statyba Vaidoto g. 11, 
Kaune). Bendra atliktų darbų vertė - 964,38 tūkst. Eur. 
 
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija dalyvauja 
projektuose „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos 
modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“ (vertė 
827908,37 Eur) ir pastato Bitininkų g. 31 techninio 
rekonstravimo projekte (vertė 1823009,70 Eur). 
3. Žaliakalnio progimnazijos sporto salės statyba (1,7 
mln. Eur). Bendra atliktų darbų vertė – 1,25 mln. Eur. 
 
Romainiuose naujos mokyklos statyba nenumatyta. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra planuojama Vijūkų 
g. 
 
Šilainiuose ikimokyklinio mokymo įstaiga yra 
planuojama adresu: Kuršių g. 49B (unikalus Nr. 1901-
0013-0087, 9900 kv. m. ploto sklypas) 
Šilainiuose, teritorijoje esančioje Baltų pr. tarp 
Nadruvių ir Sembų g. poreikio bendrojo ugdymo 
įstaigos statybai kol kas nėra. Statyba nenumatyta. 
 
2020 metais planuojama organizuoti viešųjų pirkimų 
procedūras Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio – 
lopšelio) Kuršių g. 49B, Kaune, statyba ( planuojamos 
statyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vieta tikrai nėra 
Šilainių VII mkr,). 
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TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Daugiabučių renovacija vykdoma lygiagrečiai su aplinkos infrastruktūros tvarkymu ir aplinkos želdinimu: įgyvendinant Daugiabučių kiemų atnaujinimo 

programą „Tvarkom kiemą“ tikėtini realūs miesto įvaizdžio pagerinimo ir patogumo gyventi rezultatai – 2018-2019 metais buvo parengti 57 sklypo formavimo 

projektai, 13 techninių projektų ir 21 tvarkymo projektai.  

2. Pažangūs socialinio būsto fondo didinimo sprendimai: socialinio būsto poreikiams spręsti Kauno miesto savivaldybė sprendžia ekonomiškai, esamų resursų 

sąskaita – išnaudojant atsilaisvinusį gyvenamą fondą (pasinaudodama Europos sąjungos parama perka butus).  

3. Nuolatos modernizuojamos bendrojo lavinimo mokyklos gerinama aplinka: Tęsiami bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimo projektai – 

„Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Kaune, Romainiuose, 2018-09-01 

atidarytas nuo naujas Veršvų mokyklos pastatas (Romainių g. 28). Kauno mokyklose ir darželiuose Kauno miesto savivaldybė vadovaudamasi 2019-2021 strateginiu 

veiklos planu renovuoja bendrojo ugdymo įmonių infrastruktūrą.  
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Išlieka neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su miesto gyventojų migracija ir natūralia gyventojų kaita. Kauno miesto teritorijoje 2019 m. yra 

286754 gyventojai (per 2018 metus sumažėjo 1609 gyv., arba 0,56 proc.), kas turi tiesioginę įtaką miesto užstatymo intensyvumo ir darbo rinkos plėtrai. 

2. Kauno gyventojai sensta: Kauno miesto gyvybingumui neigiamą įtaką daro ilgalaikiai neigiami gyventojų skaičiaus ir amžiaus struktūros pokyčiai. Kauno mieste 

išlaikomojo amžiaus žmonių koeficientas (t. y. 60 m. ir vyresnių žmonių skaičius, tenkantis 100-ui 15-59 m. amžiaus gyventojams) 2018 m. buvo 36,7. Medianinis 

gyventojų amžius 2018-2019 metais – 42 metai.  

3. Nors vidutinis darbo užmokestis apskrityje auga, Kaune ir rajone kuriasi tarptautinės įmonės, kasmet didėja įregistruotų bedarbių Kauno mieste skaičius: 2016 m. 

– 7.3 %; 2017 m.- 8,1%; 2018 m. – 9.4% 

 

infrastruktūros atnaujinimo projektas (VP3-2.1-SAM-
10-V-01-110). Įgyvendintas „Palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kauno miesto 
savivaldybėje“ (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-
092).  

3.4.2 
 

Bendrojo ugdymo 
mokyklų 
infrastruktūros 
kokybės gerinimas 

Parengti du 
techniniai projektai 

Švietimo, 
kultūros ir 
turizmo plėtros 
reikalų 
valdyba, 
Statybos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  KTU inžinerijos licėjus dalyvauja projekto Europos 
sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr.09.1.-CPVA-R-
724-21-002 „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų 
modernizavimas didinat paslaugų efektyvumą“ 
įgyvendinime. Atliekamas pastato ketvirtojo ir dalies 
pirmo aukštų patalpų modernizavimas. (Mokslo 
paskirties pastato [7.11] (unikalus Nr. 1987-0004-1015) 
kapitalinio remonto ir stoginės statyba Vaidoto g. 11, 
Kaune). Bendra atliktų darbų vertė - 964,38 tūkst. Eur. 
 
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija dalyvauja 
projektuose „Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos 
modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“ (vertė 
827908,37 Eur) ir pastato Bitininkų g. 31 techninio 
rekonstravimo projekte (vertė 1823009,70 Eur). 
3. Žaliakalnio progimnazijos sporto salės statyba (1,7 
mln. Eur). Bendra atliktų darbų vertė – 1,25 mln. Eur. 
 
Romainiuose naujos mokyklos statyba nenumatyta. 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra planuojama Vijūkų 
g. 
 
Šilainiuose ikimokyklinio mokymo įstaiga yra 
planuojama adresu: Kuršių g. 49B (unikalus Nr. 1901-
0013-0087, 9900 kv. m. ploto sklypas) 
Šilainiuose, teritorijoje esančioje Baltų pr. tarp 
Nadruvių ir Sembų g. poreikio bendrojo ugdymo 
įstaigos statybai kol kas nėra. Statyba nenumatyta. 
 
2020 metais planuojama organizuoti viešųjų pirkimų 
procedūras Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio – 
lopšelio) Kuršių g. 49B, Kaune, statyba ( planuojamos 
statyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vieta tikrai nėra 
Šilainių VII mkr,). 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendi
nimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

4 Ekonominės aplinkos sprendiniai 2013 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 9 
Vykdomos 
priemonės: 14 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 3 
Neįgyvendintos 
priemonės: 2 
Iš viso: 28 

  

4.1 Verslo ir pramonės teritorijų plėtra ir modernizavimas, 
konversija 

2015 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

4.1.1 Verslo ir 
pramonės 
teritorijų plėtra 
(teritorijų ties 
Vakariniu 
aplinkkeliu 
Linkuvoje ir 
Kazliškiuose 
ties Rytiniu 
aplinkkeliu 
Rokuose 

Parengta 13 teritorijų 
planavimo 
dokumentų. Parengta 
3 poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos. 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2016 2023 Vykdoma  Laikotarpyje tarp 2016-2019 metų parengti 
žemiau nurodyti TPD. Teritorijose vyksta 
verslo ir pramonės teritorijų plėtra, kaip 
yra numatyta Kauno miesto bendrajame 
plane.  
 
1. Teritorijos ties Vakariniu aplinkkeliu 
Linkuvoje 
 
2019-10-25 Kauno miesto savivaldybės 
administracija inicijavo dėl žemės sklypo 
9-ojo forto g. 63, Kaune, detaliojo plano 
koregavimo parengiamojo etapo pradžią 
(TPDRIS Nr. K-VT-19-19-567) 
2017-09-15 Žemės sklypų Vakariniame 
aplinkkelyje 10Air Vakariniame 
aplinkkelyje 8, Kaune, detaliųjų planų 
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koregavimas. TPDR Nr. T00018975 ir 
T00017539. (Paskirtis - pramonės ir 
sandėliavimo) 
2018-07-12 žemės sklypo vakariniame 
aplinkkelyje 18b, Kaune, detaliojo plano 
koregavimas TPDR Nr. T00082164 
(Paskirtis - pramonės ir sandėliavimo) 
2015-05-25 Žemės sklypų (kadastro Nr. 
1901/0281:1368, 1901/0281:1384) 
Maironiškiuose detalusis planas (TPDR 
Nr. T00075961) (Paskirtis - komercija) 
2015-08-10 Žemės sklypo Maironiškiuose 
(kadastro Nr. 1901/0281:1318) detalusis 
planas (TPDR Nr. T00076605) (Paskirtis - 
gyvenamosios teritorijos) 
2014-12-09 Žemės sklypo Vijūkų g., 
Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00074171) (Paskirtis - infrastruktūra) 
 
2. Teritorijos Kazliškiuose šalia 
magistralinio kelio Via Baltika 
2018-03-08 žemės sklypo Liuksemburgo 
aklg. 31 (buvęs armoniškių g. 37) Kaune, 
detaliojo plano koregavimas (TPDR Nr. 
T00077362) (Paskirtis - pramonės ir 
sandėliavimo) 
 
3. Teritorijos ties Marijampolės plentu 
Rokuose 
2015-06-02 Žemės sklypo (kadastro Nr. 
1901/0298:326) Rokuose, detalusis planas 
(TPDR Nr. T00076045) (Paskirtis - 
komercija) 
2014-12-01 Žemės sklypo (kadastro Nr. 
1901/0298:255) Rokuose detalusis planas 
(TPDR Nr. T00074080) (Paskirtis - 
gyvenamoji) 
2015-02-04 Žemės sklypo N. Grigo g. 34 
detaliojo plano koregavimas (TPDR Nr. 
T00074873) (Paskirtis - gyvenamoji) 
2015-05-18 Žemės sklypo J. Totoraičio g. 
6 detaliojo plano koregavimas (TPDR Nr. 
T00075874) (Paskirtis - gyvenamoji) 
2014-12-09 Žemės sklypo kad. Nr. 
1901/0298:226 Rokeliuose detalusis 

  
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendi
nimo 
data 
 

Rezultato aprašymas 

4 Ekonominės aplinkos sprendiniai 2013 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 9 
Vykdomos 
priemonės: 14 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 3 
Neįgyvendintos 
priemonės: 2 
Iš viso: 28 

  

4.1 Verslo ir pramonės teritorijų plėtra ir modernizavimas, 
konversija 

2015 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

4.1.1 Verslo ir 
pramonės 
teritorijų plėtra 
(teritorijų ties 
Vakariniu 
aplinkkeliu 
Linkuvoje ir 
Kazliškiuose 
ties Rytiniu 
aplinkkeliu 
Rokuose 

Parengta 13 teritorijų 
planavimo 
dokumentų. Parengta 
3 poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos. 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2016 2023 Vykdoma  Laikotarpyje tarp 2016-2019 metų parengti 
žemiau nurodyti TPD. Teritorijose vyksta 
verslo ir pramonės teritorijų plėtra, kaip 
yra numatyta Kauno miesto bendrajame 
plane.  
 
1. Teritorijos ties Vakariniu aplinkkeliu 
Linkuvoje 
 
2019-10-25 Kauno miesto savivaldybės 
administracija inicijavo dėl žemės sklypo 
9-ojo forto g. 63, Kaune, detaliojo plano 
koregavimo parengiamojo etapo pradžią 
(TPDRIS Nr. K-VT-19-19-567) 
2017-09-15 Žemės sklypų Vakariniame 
aplinkkelyje 10Air Vakariniame 
aplinkkelyje 8, Kaune, detaliųjų planų 
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planas (TPDR Nr. T00074173) (Paskirtis - 
komercija ir gyvenamoji) 
2014-09-22 Žemės sklypo Rokelių g. 10, 
Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00073162) (Paskirtis - komercija) 
2015-10-20 Teritorijos prie Marijampolės 
pl., plane pažymėtos Nr. 34, detalusis 
planas (TPDR Nr. T00077197) (Paskirtis - 
komercija) 
 
Poveikio aplinkai vertinimas nurodytose 
teritorijose verslo ir pramonės objektams 
vykdytas nebuvo (Šaltinis: Aplinkos 
apsaugos agentūra) Kadangi poveikio 
aplinkai vertinimas rengiamas pagal 
poreikį techninio projekto eigoje, 
rekomenduojama priemonėje nurodytą 
rezultatą: parengtos rengi 3 poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos patikslinti: 
„pagal poreikį rengiamos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

4.1.2 Kokybinė plėtra 
gerinant 
susisiekimo, 
inžinerinių 
sistemų būklę, 
pastatų ir 
teritorijų estetinį 
vaizdą 
(modernizavima
s). 

Parengti techniniai 
projektai 

Statybos 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019 metais atlikti infrastruktūros 
gerinimo darbai esamose pramonės ir 
sandėliavimo zonose: Ateities pl. - atliktas 
kapitalinis remontas; Šapokos g. - atlikta 
rekonstrukcija; Islandijos pl. - vykdoma 
rekonstrukcija; Kalvarijos g. - parengtas 
gatvės rekonstrukcijos techninis projektas, 
vyksta darbai. 

4.1.3 Buvusių 
gamybinių 
(pramonės) 
teritorijų 
konversija 
(Aleksote, 
Petrašiūnuose, 
Naujamiestyje) 

Parengti 3 teritorijų 
planavimo 
dokumentai/ 
techniniai projektai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2014-2019 metų laikotarpyje parengti 
žemiau nurodyti TPD. Iš jų galima matyti 
jog konversija buvusiose gamybinėse 
teritorijose (Aleksote, Petrašiūnuose ir 
Naujamiestyje) vyksta, tačiau lėtai. 
Priemonė nuosekliai vykdoma. 
 
2015 m. įvyko 30 ha teritorijos, esančios 
prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo 
konkursas (Pirmos vietos laimėtojų darbas. 
Autoriai: architektai Justas Juzėnas, Tomas 
Kudzmanas, Rūta Margarita Preikšienė, 
Saulius Gudas (MB „Archcentras“). 
Konkurso darbo pagrindu toliau vystoma 
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ši teritorija, siekiama įkurti Aleksoto 
inovacijų pramonės parką. 
 
Konversija Kauno mieste yra atsitiktinė, 
nevyksta kompleksiškas teritorijų virsmas į 
mišrios paskirties teritorijas. Norit skatinti 
konversijos procesus svarbu įvertinti 
teritorijų konversijų galimybes ir jose 
įsikūrusių ūkio subjektų poreikius ir 
plėtros planus, remtis kitų Lietuvos miestų 
ir užsienio šalių gerąja praktika dėl 
konversijos reglamentavimo ir paskatų 
sukūrimo.  
 
1. Aleksotas 
Žemės sklypų Europos pr. 27 (buvusios 
Aviacijos gamyklos teritorijos konversijai. 
Techninis projektas). 
TPDR Nr. T00078721: Reg. 2016-07-07 
Žemės sklypo Veiverių g. 139 (kadastro 
Nr. 1901/0224:109), Kaune, detaliojo 
plano koregavimas. (Paskirtis: komercija 
(ne konversija)) 
 
2. Petrašiūnai 
TPDR NR. T00079079: Reg. 2016-09-16 
(Pr. 2014-12-06) 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. (Paskirtis: Miesto 
centro teritorija, ŽMB: komercija (dalis), 
pramonė ir sandėliavimas (Dalis) Ne 
Konversija, nors ir atsiranda Komercinė 
paskirtis) 
TPDR Nr. T00075441: Reg. 2015-04-02 
(Pr. 2012-05-21)  Žemės sklypo (kadastro 
Nr. 1901/0160:6) R. Kalantos g. 2, Kaune, 
detalusis planas. (Paskirtis: Komercija) 
(Ne konversija)  
TPDR Nr. T00072732: Reg. 2014-08-20 
(Pr. 2012-11-12) Žemės sklypo (kadastro 
Nr. 1901/0202:36) R. Kalantos g. 76, 
Kaune, detalusis planas (Paskirtis: 

planas (TPDR Nr. T00074173) (Paskirtis - 
komercija ir gyvenamoji) 
2014-09-22 Žemės sklypo Rokelių g. 10, 
Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00073162) (Paskirtis - komercija) 
2015-10-20 Teritorijos prie Marijampolės 
pl., plane pažymėtos Nr. 34, detalusis 
planas (TPDR Nr. T00077197) (Paskirtis - 
komercija) 
 
Poveikio aplinkai vertinimas nurodytose 
teritorijose verslo ir pramonės objektams 
vykdytas nebuvo (Šaltinis: Aplinkos 
apsaugos agentūra) Kadangi poveikio 
aplinkai vertinimas rengiamas pagal 
poreikį techninio projekto eigoje, 
rekomenduojama priemonėje nurodytą 
rezultatą: parengtos rengi 3 poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos patikslinti: 
„pagal poreikį rengiamos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos“ 

4.1.2 Kokybinė plėtra 
gerinant 
susisiekimo, 
inžinerinių 
sistemų būklę, 
pastatų ir 
teritorijų estetinį 
vaizdą 
(modernizavima
s). 

Parengti techniniai 
projektai 

Statybos 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019 metais atlikti infrastruktūros 
gerinimo darbai esamose pramonės ir 
sandėliavimo zonose: Ateities pl. - atliktas 
kapitalinis remontas; Šapokos g. - atlikta 
rekonstrukcija; Islandijos pl. - vykdoma 
rekonstrukcija; Kalvarijos g. - parengtas 
gatvės rekonstrukcijos techninis projektas, 
vyksta darbai. 

4.1.3 Buvusių 
gamybinių 
(pramonės) 
teritorijų 
konversija 
(Aleksote, 
Petrašiūnuose, 
Naujamiestyje) 

Parengti 3 teritorijų 
planavimo 
dokumentai/ 
techniniai projektai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2014-2019 metų laikotarpyje parengti 
žemiau nurodyti TPD. Iš jų galima matyti 
jog konversija buvusiose gamybinėse 
teritorijose (Aleksote, Petrašiūnuose ir 
Naujamiestyje) vyksta, tačiau lėtai. 
Priemonė nuosekliai vykdoma. 
 
2015 m. įvyko 30 ha teritorijos, esančios 
prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo 
konkursas (Pirmos vietos laimėtojų darbas. 
Autoriai: architektai Justas Juzėnas, Tomas 
Kudzmanas, Rūta Margarita Preikšienė, 
Saulius Gudas (MB „Archcentras“). 
Konkurso darbo pagrindu toliau vystoma 
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vystymo dirbtuvės "Newman" inicijuotos 
privačių nekilnojamojo turto vystytojų. 
Dirbtuvėse penkios architektų, urbanistų ir 
kitų specialistų komandos kūrė bendrą 
teritorijos vystymo koncepciją. Dirbtuvių 
rezultatai 2019 m. sausio mėn. pristatyti 
Kauno architektūros ir urbanistikos 
taryboje.  
2019 metais paskelbta apie "Urban 
Inventors" planuojamą plėtoti 145 butų, 
10.000 kv. m. ploto verslo kompleksą 
būsimų koncertų rūmų gretimybėse.  
 
Galiojantys TPD:  
Žemės sklypų H. ir O. Minkovskių 41A, 
41B ir 41C, Kaune, detaliųjų planų 
keitimas (TPDR Nr: T00083643) (Reg. 
2019-07-19) 
 
Vilijampolė: 
2019 metais prasidėjo buvusio klubo 
"Combo" greta Nemuno, esančio 
Raudondvario pl. 107 rekonstrukcija. 
Kuriamas naujas administracinis centras.  
Brastos gatvėje vyksta intensyvi 
gyvenamųjų kvartalų ir biurų pastatų 
plėtra. Statybos vyksta neužstatytoje 
žalioje pakrantėje. Greta esančių buvusių 
gamybinių teritorijų regeneracija vyksta 
vangiai (teritorijose įsikuria daugiau 
smulkių verslų (Raudondvario pl.) tačiau 
konversijos procesas nevyksta galimai dėl 
didelių laisvų teritorijų, kuriose plėtoti 
projektus yra paprasčiau. 2019 metais, 
nauji TPD, indikuojantys apie konversijos 
procesus parengti nebuvo.  
 
Galiojantys TPD:  
Žemės sklypo Raudondvario pl. 105, 
Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00077950, Reg. 2016-02-10) (inžinerinė 
infrastruktūra) 
ŽEMĖS SKLYPO RAUDONDVARIO 
PL. 109 DETALIOJO PLANO 
KOREGAVIMO (TPDR Nr. T00082737, 

Pramonė ir sandėliavimas, Ne konversija) 
TPDR Nr. T00078308: Reg. 2016-04-18 
(Pr. 2012-01-20) Žemės sklypo Naglio g. 
4A, Kaune, detalusis planas (Paskirtis: 
komercija. Dalinai konversija, 
projektuojamos administracinės paskirties 
patalpos) 
TPDRIS Nr. K-VT-19-18-395: Pr. 2018-
07-13 dėl žemės sklypo kombinato g. 9, 
Kaune, detaliojo plano koregavimo 
(Paskirtis: Pramonės, Ne konversija) 
 
3. Naujamiestis 
TPDR Nr. T00081152: 2017-11-27 Žemės 
sklypų Kaunakiemio g. 2 ir Vytauto pr.3, 
Kaune, detaliųjų planų keitimo 
patvirtinimas. TPDR Nr. T00018859, 
T00019151, T00076304. (Ne konversija, 
likta pramonė ir sandėliavimas) 
TPDR Nr. T00083180: 2019-03-21 žemės 
sklypų Vytauto pr. 14 ir Vytauto pr. 18, 
Kaune, detaliųjų planų keitimas. (Paskirtis 
-  komercija. Konversija.) 

4.1.4 Esančių 
gamybinių 
teritorijų, 
išsidėsčiusių 
šalia upių 
konversija 

Parengti 3 teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2018 2023 Vykdoma  1995 metais Kauno miesto savivaldybės 
administracijos užsakymu parengta 
"Nemuno ir Neries pakrančių strateginio 
vystymo urbanistinė koncepcija, kurioje 
detaliai išnagrinėta pramonės ir 
sandėliavimo įmonių veiklos teritorijos. 
jos pagrindu galima identifikuoti 
teritorijas, kuriose galėtų vykti konversija.  
 
Žemoji Freda:  
2016 metais. Kauno miesto savivaldybės 
administracijos užsakymu parengta 
"Kauno koncertų ir kongresų rūmų" (dab. 
M.K. Čiurlionio koncertų centro" įkūrimo 
Žemojoje Fredoje architektūrinė-
urbanistinė galimybių studija.  
2017 metais vyko "M. K. Čiurlionio" 
koncertų centro tarptautinis architektūrinis 
konkursas. Su trimis laimėtojais vis dar 
vyksta derybos dėl techninio projekto 
rengimo.  
2018 metais vyko Žemosios Fredos 
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vystymo dirbtuvės "Newman" inicijuotos 
privačių nekilnojamojo turto vystytojų. 
Dirbtuvėse penkios architektų, urbanistų ir 
kitų specialistų komandos kūrė bendrą 
teritorijos vystymo koncepciją. Dirbtuvių 
rezultatai 2019 m. sausio mėn. pristatyti 
Kauno architektūros ir urbanistikos 
taryboje.  
2019 metais paskelbta apie "Urban 
Inventors" planuojamą plėtoti 145 butų, 
10.000 kv. m. ploto verslo kompleksą 
būsimų koncertų rūmų gretimybėse.  
 
Galiojantys TPD:  
Žemės sklypų H. ir O. Minkovskių 41A, 
41B ir 41C, Kaune, detaliųjų planų 
keitimas (TPDR Nr: T00083643) (Reg. 
2019-07-19) 
 
Vilijampolė: 
2019 metais prasidėjo buvusio klubo 
"Combo" greta Nemuno, esančio 
Raudondvario pl. 107 rekonstrukcija. 
Kuriamas naujas administracinis centras.  
Brastos gatvėje vyksta intensyvi 
gyvenamųjų kvartalų ir biurų pastatų 
plėtra. Statybos vyksta neužstatytoje 
žalioje pakrantėje. Greta esančių buvusių 
gamybinių teritorijų regeneracija vyksta 
vangiai (teritorijose įsikuria daugiau 
smulkių verslų (Raudondvario pl.) tačiau 
konversijos procesas nevyksta galimai dėl 
didelių laisvų teritorijų, kuriose plėtoti 
projektus yra paprasčiau. 2019 metais, 
nauji TPD, indikuojantys apie konversijos 
procesus parengti nebuvo.  
 
Galiojantys TPD:  
Žemės sklypo Raudondvario pl. 105, 
Kaune, detalusis planas (TPDR Nr. 
T00077950, Reg. 2016-02-10) (inžinerinė 
infrastruktūra) 
ŽEMĖS SKLYPO RAUDONDVARIO 
PL. 109 DETALIOJO PLANO 
KOREGAVIMO (TPDR Nr. T00082737, 

Pramonė ir sandėliavimas, Ne konversija) 
TPDR Nr. T00078308: Reg. 2016-04-18 
(Pr. 2012-01-20) Žemės sklypo Naglio g. 
4A, Kaune, detalusis planas (Paskirtis: 
komercija. Dalinai konversija, 
projektuojamos administracinės paskirties 
patalpos) 
TPDRIS Nr. K-VT-19-18-395: Pr. 2018-
07-13 dėl žemės sklypo kombinato g. 9, 
Kaune, detaliojo plano koregavimo 
(Paskirtis: Pramonės, Ne konversija) 
 
3. Naujamiestis 
TPDR Nr. T00081152: 2017-11-27 Žemės 
sklypų Kaunakiemio g. 2 ir Vytauto pr.3, 
Kaune, detaliųjų planų keitimo 
patvirtinimas. TPDR Nr. T00018859, 
T00019151, T00076304. (Ne konversija, 
likta pramonė ir sandėliavimas) 
TPDR Nr. T00083180: 2019-03-21 žemės 
sklypų Vytauto pr. 14 ir Vytauto pr. 18, 
Kaune, detaliųjų planų keitimas. (Paskirtis 
-  komercija. Konversija.) 

4.1.4 Esančių 
gamybinių 
teritorijų, 
išsidėsčiusių 
šalia upių 
konversija 

Parengti 3 teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Kita 2018 2023 Vykdoma  1995 metais Kauno miesto savivaldybės 
administracijos užsakymu parengta 
"Nemuno ir Neries pakrančių strateginio 
vystymo urbanistinė koncepcija, kurioje 
detaliai išnagrinėta pramonės ir 
sandėliavimo įmonių veiklos teritorijos. 
jos pagrindu galima identifikuoti 
teritorijas, kuriose galėtų vykti konversija.  
 
Žemoji Freda:  
2016 metais. Kauno miesto savivaldybės 
administracijos užsakymu parengta 
"Kauno koncertų ir kongresų rūmų" (dab. 
M.K. Čiurlionio koncertų centro" įkūrimo 
Žemojoje Fredoje architektūrinė-
urbanistinė galimybių studija.  
2017 metais vyko "M. K. Čiurlionio" 
koncertų centro tarptautinis architektūrinis 
konkursas. Su trimis laimėtojais vis dar 
vyksta derybos dėl techninio projekto 
rengimo.  
2018 metais vyko Žemosios Fredos 
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Reg. 2018-11-30) (Pramoninė teritorija) 
Raudondvario pl. 107; Sklypai prie esamų 
pastatų ir įrenginių (TPDR Nr. T00018647 
(002193002965) Reg.  2003-10-31) 
(Komercija, smulkaus verslo, turizmo) 
Žemės sklypo P. Vileišio tilto dešiniajam 
prietilčiui įrengti Kaune detalusis planas 
(TPDR Nr. T00075355, Reg. 2015-03-26) 
(Pramonė, infrastruktūra, komercija) 
Raudondvario pl. 127, 129A; Sklypai prie 
pastatų (TPDR Nr. T00016902 
(002193001897) Reg. 2002-06-03) 
(Pramonė) 
Raudondvario pl. 135; Skl. prie pastatų 
2G2p ir kt., nustatyti naudojimo ir statybų 
reglamentą (TPDR Nr. T00016772 
(002193003414), Reg. 2013-06-07) 
(Komercija) 
Jovarų g. 3; Sklypas prie turimų pastatų 
(TPDR Nr. T00016281 (002193004422) 
Reg. 2006-07-12) (Komercija) 
Jovarų g. 3, 3A; Sklypas prie turimų 
pastatų ir įrengimų (TPDR Nr. T00014327 
(002193000862) Reg. 1999-03-08) (Kita 
paskirtis, Pramonė ir sandėliavimas) 
Žemės sklypo Raudondvario pl. 147 
detalusis planas (TPDR Nr. T00017172 
(002193004348) Reg. 2007-02-28) 
(Komercija) 
 
Petrašiūnai: 
Pietvakarinė Petrašiūnų dalyje 
vadovaujantis galiojančiais TPD yra 
galimas komercinių objektų vystymas. 
Greta Kalantos gatvės vykstanti plėtra 
Nemuno dar nepasiekė. 2019 metais, nauji 
TPD, indikuojantys apie konversijos 
procesus parengti nebuvo.  
 
Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0160:6) 
R. Kalantos g. 2, Kaune, detalusis planas 
(TPDR Nr.  T00075441 Reg. 2015-04-02) 
(Komercija) 
R.Kalantos g. 16; Prie pastatų 1B2p, 2G2p, 
5G1p, 6H1p (TPDR Nr. T00017381 
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(002193003176) Reg. 2007-01-31) 
(Komercija) 

4.2 Komercijai skirtų teritorijų kokybinė plėtra, gerinant infrastruktūros 
bei jų aplinkos būklę 

2015 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

4.2.1 Komercijai 
skirtų teritorijų 
kokybinė plėtra 
šalia pagrindinių 
miesto 
transporto ašių 

Parengtas 1 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Parengti 2 
techniniai 
projektai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Kita  
2015 

 
2020 

Vykdoma  Parengti teritorijų. planavimo dok., 
techniniai projektai / vyksta / įvykdytos 
statybos: 
Žemės sklypo Partizanų g. 75H, Kaune, 
detalusis planas, techninis projektas ir 
statomas prekybos centras prie A1 kelio. 
2018 m pastatytas prekybos centras 
„LIDL“ A. Juozapavičiaus pr. 
2017 metais įgyvendinti projektai: 
„Žaliosios terasos“ Savanorių pr.; 
„Elektromarkt“ parduotuvė Veiverių g.; 
atidaroma „Deltabeam“ sijų gamykla 
Petrašiūnuose; pradėjo veikti UAB „Elsis“ 
biurų pastatas; verslo centras „B66“ K. 
Baršausko gt.; biurų centras Studentų g.; 
universitetinė stambiųjų gyvūnų klinika.  
Parengtas TP ir pradėtas rekonstruoti 
„Pramprojekto“ pastatų kompleksas;  
Rengiami techniniai projektai ir plėtojamas 
veslo ir prekybos centrų tinklas prie 
Veiverių g., Savanorių pr., Karaliaus 
Mindaugo pr. ir Jonavos g. 
Vykdoma įmonių Raudondvario pl. 127, 
Neries krantinė 16 ir Žaliakalnio pirmojo 
pramonės rajono plėtra intensyviu būdu. 

4.2.2 Rekonstruota 
esama 
infrastruktūra, 
sutankintas 
esamų 
komercinių 
teritorijų 
užstatymas 

Parengti 2 
techniniai 
projektai 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius. 

Kita 2015 2020 Vykdoma  
 

2018 m. Pramonės ir Chemijos g. 
sankirtoje pastatytas A klasės verslo 
centras „Konversus“, Varnių gatvėje 
pastatyta pirmoji A energetinio 
efektyvumo parduotuvė „Rimi“, Maironio 
g. statomas tinklo „Moxy“ viešbutis, 
Karaliaus Mindaugo pr. Nr. 35 statomas 
biurų pastatas.  
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2019 metais užbaigti administracinės 
paskirties projektai: „Ollo“, „Karaliaus 
Mindaugo verslo centras“, „Longas“, 
„S16“, „Aušros verslo parkas“, „BLC2“, 
„Prime biurai“, „Alia“, „Kauno dokas II“, 
„Sqveras“. Bendras biuro patalpų plotas: 
53,3 tūkts. Kv.m. 2018 metais užbaigti 
administracinės paskirties projektai: 
„Konversus“, „Arka“, „Kalantos 49“, 
„River Hall“, „Nemuno 3“, „Cube“, 
„V.Krevės 57B“, „K26A“. Bendras biuro 
patalpų plotas: 36,4 tūkst. kv.m. Biurų 
pastatai Kauno mieste koncentruojasi 
Naujamiestyje, Jonavos gatvės 
gretimybėse prie Vileišio tilto ir Savanorių 
pr., S. Žukausko g./Birželio 23-iosios g. 
sankirtoje. 
 

4.3 Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros kūrimas, 
palaikymas, gerinimas 

  Įgyvendintos 
priemonės:2 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 9 
 

  

4.3.1 Suformuota 
Aukštosios 
Fredos 
rekreacinė zona 

Parengta 
rekreacijos 
plėtojimo studija. 
Įsteigtas 
Antanavos parkas; 
apžvalgos aikštelė 
Antakalnio g. 
gale; įrengti 
dviračių ir/ar 
pėsčiųjų takai tarp 
šių teritorijų 

Seniūnijos, 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius, 
Švietimo 
kultūros ir 
turizmo 
plėtros 
reikalų 
valdyba 

Kita 2015 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Tikslinga teritorijoje priemonę vykdyti, kai 
bus pradėta buvusios „Apželdinimo“ 
teritorijos ir Kauno aviacijos gamyklos 
teritorijos konversijos darbai, nutiesta 
Lakūnų pl. atkarpa ir kt. 

4.3.2 Rekreacinės 
paskirties 
mažosios 
architektūros 

Parengtos 
schemos 

Seniūnijos Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2016 m. gegužės 6 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. RPSP-21-
160506-00224 Kalniečių parko 
sutvarkymo rekonstrukcijos projektui. 
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objektų 
atnaujinimas ir 
plėtra. 

2019 m. rugpjūčio 28 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. LRS-21-
190828-00153 Kitos paskirties inžinerinių 
statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, 
rekonstrukcijai. 
2016 m. liepos 1d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. RPSP-21-
160701-00455 Dainavos parko 
sutvarkymo (rekonstrukcijos) projektui.  
2018 m. balandžio 17 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. LRS-21-
180417-00073 Kauno miesto Nemuno ir 
Neries santakos parko sutvarkymo 
(rekonstrukcijos) projektui. 
2017 m. sausio 4 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. RPSP-21-
170104-00007 Draugystės parko, sklype 
tarp Taikos pr., V. Krėvės pr., ir Kovo 11-
osios g., Kaune, sutvarkymo 
(rekonstrukcijos ) projektas sutvarkymo 
projektas. 

4.3.3 Paplūdimių su 
pliažais 
įrengimas 

Įrengti 6 
paplūdymiai 

Seniūnijos, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Parengtas Napoleono poilsio ir rekreacinės 
zonos Nemuno pakrantėje tarp Kranto 13-
osios iki M. Sederavičiaus g, Jauno m. 
statybos projektas, gautas statybos 
leidimas.  
Rengiamas Lampėdžių paplūdimio 
teritorijos sutvarkymo, įrengiant rekreacinę 
infrastruktūrą techninis projektas. 

4.3.4 Esamos 
laisvalaikio 
infrastruktūros 
atnaujinimas 

Parengtas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Parengtos 
schemos ir 
techniniai 
projektai 

Seniūnijos, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2021 Vykdoma  Pažaislio rekreacinėje zonoje 2019 metais 
atnaujinti pėsčiųjų takai, sutvarkyti 
želdynai, įrengta nauja automobilių 
stovėjimo aikštelė prie vienuolyno, 
įrengtos šiukšlių dėžės ir suolai. 

4.3.5 Apžvalgos 
aikštelių 
įrengimas ir 
priežiųra 

Parengta 12 
aikštelių 
sutvarkymo 
projektiniai 
pasiūlymai, 
Atnaujintos 9 
aikštelės. 

Seniūnijos, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Pabaigta Aleksoto apžvalgos aikštelės 
rekonstrukcija, Žaliakalnyje, šlaite šalia E. 
Fryko gatvės ir radastų g. apžvalgos 
aikštelėje atlikti remonto darbai. 

4.3.6 Nemuno salos Parengtas Miesto Savivaldybės 2013 2020 Įgyvendinta 2019 2019-05-15 įregistruotas Žemės sklypo 

 
2019 metais užbaigti administracinės 
paskirties projektai: „Ollo“, „Karaliaus 
Mindaugo verslo centras“, „Longas“, 
„S16“, „Aušros verslo parkas“, „BLC2“, 
„Prime biurai“, „Alia“, „Kauno dokas II“, 
„Sqveras“. Bendras biuro patalpų plotas: 
53,3 tūkts. Kv.m. 2018 metais užbaigti 
administracinės paskirties projektai: 
„Konversus“, „Arka“, „Kalantos 49“, 
„River Hall“, „Nemuno 3“, „Cube“, 
„V.Krevės 57B“, „K26A“. Bendras biuro 
patalpų plotas: 36,4 tūkst. kv.m. Biurų 
pastatai Kauno mieste koncentruojasi 
Naujamiestyje, Jonavos gatvės 
gretimybėse prie Vileišio tilto ir Savanorių 
pr., S. Žukausko g./Birželio 23-iosios g. 
sankirtoje. 
 

4.3 Rekreacines funkcijas atliekančių zonų infrastruktūros kūrimas, 
palaikymas, gerinimas 

  Įgyvendintos 
priemonės:2 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 9 
 

  

4.3.1 Suformuota 
Aukštosios 
Fredos 
rekreacinė zona 

Parengta 
rekreacijos 
plėtojimo studija. 
Įsteigtas 
Antanavos parkas; 
apžvalgos aikštelė 
Antakalnio g. 
gale; įrengti 
dviračių ir/ar 
pėsčiųjų takai tarp 
šių teritorijų 

Seniūnijos, 
Aplinkos 
apsaugos 
skyrius, 
Švietimo 
kultūros ir 
turizmo 
plėtros 
reikalų 
valdyba 

Kita 2015 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Tikslinga teritorijoje priemonę vykdyti, kai 
bus pradėta buvusios „Apželdinimo“ 
teritorijos ir Kauno aviacijos gamyklos 
teritorijos konversijos darbai, nutiesta 
Lakūnų pl. atkarpa ir kt. 

4.3.2 Rekreacinės 
paskirties 
mažosios 
architektūros 

Parengtos 
schemos 

Seniūnijos Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2016 m. gegužės 6 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. RPSP-21-
160506-00224 Kalniečių parko 
sutvarkymo rekonstrukcijos projektui. 
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4.4.1 Sporto 
komplekso 
skirto boksui, 
dziudo, 
fechtavimui 
įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Kita 2015 2018 Įgyvendinta 2015 Parengtas investicinis projektas, 
parengtas techninis projektas. Statybą 
leidžiančio dokumento Nr. LSN-21-
150427-00289 

4.4.2 
 

Irklavimo trąsos 
Lampėdžio 
ežere įrengimas 

Parengtas 
techninis 
projektas. Įrengta 
2 km. irklavimo 
trasa 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2018-10-01 gautas statybos leidimas, 
registracijos Nr.:LSNS-21-181001-00544. 
2018-12-14 pasirašyta darbų rangos 
sutartis SR-0987 I darbų etapui. 
2019 m. nukastas ir išgilintas Lampėdžių 
karjero pusiasalis. 
Kadangi keitėsi projekto sprendiniai iš 
iškasamo grunto išvežimo į grunto 
skandinimo giliausiose karjero vietose 
2019-12-16 pasirašyta tarptautinius 
reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos 
įrengimo Kauno miesto Lampėdžio karjere 
techninio projekto a laidos parengimo 
paslaugų sutartis nr.27-45 .  
Iki 2019 metų pabaigos jau atlikti nauji 
karjero batimetriniai matavimai ir 
atliekama PAV atrankos procedūra. 
Parengti, suderinti projektą ir gauti 
statybos leidimą planuojama iki 2020 m. 
kovo mėn. 
2019-01-07 Irklavimo mokyklos pastatai 
Gervių g. 5, perduoti statybos darbų 
rangovams UAB "Statybų vizija" ir pradėti 
griovimo darbai. 
2019-03-07 koreguotas projektas: 
padidintas stoginių-elingų plotas ir 
perstatytos katilinės patalpos ir restauruota 
krantinė. Atvestas vandentiekis ir 
kanalizacijos tinklai, pajungtas šildymas 
šiuo metu vykdomi pastato vidaus 
įrengimo darbai.  
Projektą planuojama baigti iki 2020 m. 
birželio.  

4.4.3 Techninių 
sporto šakų 
bazės įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2022 Nepradėta 
vykdyti 

 Kauno miesto savivaldybė nuosavybės 
teise valdomą nekilnojamąjį turtą adresu 
Energetikų g. 50 (buv. Energetikų g. 25) 
nuspręsta parduoti, projektas nebus 
įgyvendinimas. 

4.4.4 Stadiono Parengtas Kūno Savivaldybės 2016 2022 Įgyvendinta 2019 2019 m. gruodžio mėn. užbaigti stadiono 

su parku 
sutvarkymas 

teritorijų 
planavimo 
dokumentas 

planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

biudžeto 
lėšos 

Karaliaus Mindaugo Pr. 50, Kaune, 
Detaliojo plano koregavimas (TPDR Nr. 
T00083395)  
 
2018-05-07 įregistruotas Žemės sklypų 
Karaliaus Mindaugo Pr. 50, 50A Kaune, 
Detaliojo plano keitimas (TPDR Nr. 
T00081863) 

4.3.7 Viešųjų zonų 
infrastruktūros 
atnaujinimo 
programos 
parengimas 

Parengta 
programa 

Seniūnijos, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2019 Neįgyvendinta  Kauno miesto savivaldybės taryba 
2018-2020 metų strateginio veiklos plano 
1 priede numatė rengti rekreacines 
funkcijas atliekančių zonų viešosios 
infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ir 
palaikymo programas. Miesto viešųjų zonų 
infrastruktūros atnaujinimo programa iki 
2019 m. neparengta. 

4.3.8 Rekreacines 
funkcijas 
atliekančių zonų 
viešosios 
infrastruktūros 
įrengimo, 
atnaujinimo ir 
palaikymo 
programos 
parengimas 

Parengta 
programa. 
Parengta 
rekreacines 
funkcijas 
atliekančiose 
zonose turizmo 
paviljonų 
išdėstymo schema 

Kultūros ir 
turizmo 
plėtros 
skyrius 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 

Europos 
sąjungos 
paramos 
lėšos 

2016 2019 Įgyvendinta 2016 Kauno miesto savivaldybės taryba  
2018-04-24 sprendimu Nr. T-174 „Dėl 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 
m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl turizmo 
paviljonų išdėstymo schemos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4.3.9 Daugiabučių 
namų 
kvartaluose 
visuomeninės 
paskirties 
sklypų 
suformavimas, 
numatant 
viešąsias zonas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 

 2016 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Kvartalinė renovacija vyksta rengiant 
renovacijos koncepcijas, renovacijos 
schemas ir renovacijos programas, 
techninius projektus. Laikotarpyje 2016-
2019, teritorijų planavimo dokumentai 
kvartalinei renovacijai rengti nebuvo. 

4.4 Profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 7 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 13 
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4.4.1 Sporto 
komplekso 
skirto boksui, 
dziudo, 
fechtavimui 
įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Kita 2015 2018 Įgyvendinta 2015 Parengtas investicinis projektas, 
parengtas techninis projektas. Statybą 
leidžiančio dokumento Nr. LSN-21-
150427-00289 

4.4.2 
 

Irklavimo trąsos 
Lampėdžio 
ežere įrengimas 

Parengtas 
techninis 
projektas. Įrengta 
2 km. irklavimo 
trasa 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2018-10-01 gautas statybos leidimas, 
registracijos Nr.:LSNS-21-181001-00544. 
2018-12-14 pasirašyta darbų rangos 
sutartis SR-0987 I darbų etapui. 
2019 m. nukastas ir išgilintas Lampėdžių 
karjero pusiasalis. 
Kadangi keitėsi projekto sprendiniai iš 
iškasamo grunto išvežimo į grunto 
skandinimo giliausiose karjero vietose 
2019-12-16 pasirašyta tarptautinius 
reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos 
įrengimo Kauno miesto Lampėdžio karjere 
techninio projekto a laidos parengimo 
paslaugų sutartis nr.27-45 .  
Iki 2019 metų pabaigos jau atlikti nauji 
karjero batimetriniai matavimai ir 
atliekama PAV atrankos procedūra. 
Parengti, suderinti projektą ir gauti 
statybos leidimą planuojama iki 2020 m. 
kovo mėn. 
2019-01-07 Irklavimo mokyklos pastatai 
Gervių g. 5, perduoti statybos darbų 
rangovams UAB "Statybų vizija" ir pradėti 
griovimo darbai. 
2019-03-07 koreguotas projektas: 
padidintas stoginių-elingų plotas ir 
perstatytos katilinės patalpos ir restauruota 
krantinė. Atvestas vandentiekis ir 
kanalizacijos tinklai, pajungtas šildymas 
šiuo metu vykdomi pastato vidaus 
įrengimo darbai.  
Projektą planuojama baigti iki 2020 m. 
birželio.  

4.4.3 Techninių 
sporto šakų 
bazės įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2022 Nepradėta 
vykdyti 

 Kauno miesto savivaldybė nuosavybės 
teise valdomą nekilnojamąjį turtą adresu 
Energetikų g. 50 (buv. Energetikų g. 25) 
nuspręsta parduoti, projektas nebus 
įgyvendinimas. 

4.4.4 Stadiono Parengtas Kūno Savivaldybės 2016 2022 Įgyvendinta 2019 2019 m. gruodžio mėn. užbaigti stadiono 

su parku 
sutvarkymas 

teritorijų 
planavimo 
dokumentas 

planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

biudžeto 
lėšos 

Karaliaus Mindaugo Pr. 50, Kaune, 
Detaliojo plano koregavimas (TPDR Nr. 
T00083395)  
 
2018-05-07 įregistruotas Žemės sklypų 
Karaliaus Mindaugo Pr. 50, 50A Kaune, 
Detaliojo plano keitimas (TPDR Nr. 
T00081863) 

4.3.7 Viešųjų zonų 
infrastruktūros 
atnaujinimo 
programos 
parengimas 

Parengta 
programa 

Seniūnijos, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2019 Neįgyvendinta  Kauno miesto savivaldybės taryba 
2018-2020 metų strateginio veiklos plano 
1 priede numatė rengti rekreacines 
funkcijas atliekančių zonų viešosios 
infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ir 
palaikymo programas. Miesto viešųjų zonų 
infrastruktūros atnaujinimo programa iki 
2019 m. neparengta. 

4.3.8 Rekreacines 
funkcijas 
atliekančių zonų 
viešosios 
infrastruktūros 
įrengimo, 
atnaujinimo ir 
palaikymo 
programos 
parengimas 

Parengta 
programa. 
Parengta 
rekreacines 
funkcijas 
atliekančiose 
zonose turizmo 
paviljonų 
išdėstymo schema 

Kultūros ir 
turizmo 
plėtros 
skyrius 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 

Europos 
sąjungos 
paramos 
lėšos 

2016 2019 Įgyvendinta 2016 Kauno miesto savivaldybės taryba  
2018-04-24 sprendimu Nr. T-174 „Dėl 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 
m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl turizmo 
paviljonų išdėstymo schemos 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 

4.3.9 Daugiabučių 
namų 
kvartaluose 
visuomeninės 
paskirties 
sklypų 
suformavimas, 
numatant 
viešąsias zonas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 

 2016 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Kvartalinė renovacija vyksta rengiant 
renovacijos koncepcijas, renovacijos 
schemas ir renovacijos programas, 
techninius projektus. Laikotarpyje 2016-
2019, teritorijų planavimo dokumentai 
kvartalinei renovacijai rengti nebuvo. 

4.4 Profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 7 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 13 
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Laužiko specialiojoje mokykloje. 
4.4.8 Viešųjų sporto 

kompleksų ir 
pavienių atvirų 
viešųjų sporto 
objektų 
nuolatinės 
priežiūros ir 
tvarkymo 
programos 
vykdymas 

Parengta 
programa 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė 
2017-10-17 sprendimą Nr. T-697 „Dėl 
visuomeninės paskirties objektų 
prieinamumo didinimo programos“ 
patvirtinimo“. 

4.4.9 Neprofesionalau
s sporto ir 
laisvalaikio 
objektų 
vystymas 

Parengtos 
sutvarkymo 
schemos 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius, 
Statybos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  Santarvės, Kalniečių ir Dainavos parkuose 
2019 metais įrengtos sporto ir laisvalaikio 
aikštelės, krepšinio, gimnastikos ir kitos 
specialia danga padengtos aikštelės. 
Darbai užbaigti ir priduoti. 

4.4. 
10 

Atlikti sporto ir 
aktyvaus 
laisvalaikio 
zonų (teritorijų) 
daugiabučių 
namų 
kvartaluose 
inventorizacija 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai. 
Parengti 
techniniai 
projektai 

Seniūnijos, 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2023 Vykdoma  Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Sporto skyrius iš viešosios 
paskirties sporto ir laisvalaikio 
infrastruktūros miesto viešosiose erdvėse 
sutvarkymo (priemonės kodas 
02.02.02.001.) atnaujina esamas vaikų 
žaidimų aikštelės ir sporto įrenginius, 
papildant naujais įrenginiais ir 
demontuojant bei utilizuojant senus 
įrenginius. 2018-19 m. atnaujinta 380 
vaikų žaidimo aikštelių. 

4.4. 
11 

Sporto 
kompleksų 
įkūrimas 

Įkurtas sporto 
kompleksas prie 
Kauno kolegijos 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2014 2017 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 
Studentų laisvalaikiui skirti 2 sporto 
kompleksai ir sveikatingumo centrai, 
sporto salės.  

4.4. 
12 

Kauno sporto 
miestelio 
įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2019 Neįgyvendintas 
 

 Sporto miestelio įkūrimas nebėra vienas iš 
prioritetinių projektų. Projektas 2019 
neįgyvendintas.  
2017 m. Parengtas ir įregistruotas žemės 
sklypo Taikos pr. 131 Kaune detalusis 
planas (reg Nr. T00077450). 
2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto 
miestelis“ dalinio teisių pardavimo viešasis 
aukcionas. 
Teritorijoje, esančioje Taikos pr. 131 2015 
m. įkurta viešoji įstaiga „Kauno sporto 
miestelis“. 

4.4. Būriavimo Parengtas Kūno Savivaldybės 2016 2020 Įgyvendinta 2019 2018 m. spalio 29 d. buvo patvirtintas 

esančio 
Kareivinių g. 
rekonstrukcija 

techninis 
projektas 

kultūros ir 
sporto 
skyrius 

biudžeto 
lėšos 

 paprastojo remonto darbai, vyksta turto 
registravimo darbai. Statybą leidžiančio 
dokumento Nr.  LSNS-21-181220-00701; 
RPSP-21-160801-00576 

4.4.5 Regbio stadiono 
rekonstrukcija 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 
 

2019 2019-04-19 pasirašytas darbų perdavimo ir 
priėmimo aktas, šiuo metu Nekilnojamojo 
turto skyrius Registrų centre registruoja 
viso komplekso kadastrines bylas Statybą 
leidžiančio dokumento Nr. LSN-21-
171024-00945. Regbio stadionas adresu 
Partizanų g. 192, Kaunas. 

4.4.6 S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto 
centro stadiono 
ir halės 
renovacija 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Įgyvendinta  2018 Stadionas: Statybą leidžiančio dokumento 
Nr. LR1-21-170731-00172 (2017-07-31) 
"Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, 
Kaune, rekonstravimo projektas 
(Sveikatingumo, kultūros ir užimtumo 
kompleksas Perkūno al. 5, Kaune: 1 
etapas. Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. 
Girėno sveikatingumo, kultūros ir 
užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir 
pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 
esamą infrastruktūrą. 2 etapas. Stadiono 
tribūnų išplėtimas, VIP zona su tribūnomis 
ir stogu virš tribūnų, tribūnų renovacija). 
Numeris 452-5 Parengimo metai 2017" 
 
Sporto halė: Statybą leidžiančio 
dokumento Nr. LSKR-21-180626-00050 
(2018-06-26) "Sporto halės pastato ir 
pastato garažo 3G1p kapitalinis remontas 
pritaikant daugiafunkciniam centrui ir 
keičiant garažo paskirtį į sporto. Perkūno 
al. 5. Numeris 452-9 Parengimo metai 
2018" 

4.4.7 Sporto mokyklų 
infrastruktūros 
(stadionų, 
aikščių, salių) 
atnaujinimas 

Parengti 
techniniai 
projektai 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Vykdoma  2018-2019 metais sutvarkyti ar baigiami 
tvarkyti stadionai: Veršvų, Petrašiūnų, 
Palemono, VDU „Rasos“, Rokų, Šv. 
Kazimiero, Martyno Mažvydo, Šv. Mato, 
Jono Pauliaus II, Kovo 11-osios, 
prezidento Valdo Adamkaus. „Vyturio“ 
gimnazijose; VDU „Atžalyno“, Tado 
Ivanausko, Viktoro Kuprevičiaus 
progimnazijose; Pilėnų, Milikonių 
pagrindinėse mokyklose; Generolo P. 
Plechavičiaus kadetų licėjuje; Jono 
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Laužiko specialiojoje mokykloje. 
4.4.8 Viešųjų sporto 

kompleksų ir 
pavienių atvirų 
viešųjų sporto 
objektų 
nuolatinės 
priežiūros ir 
tvarkymo 
programos 
vykdymas 

Parengta 
programa 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Įgyvendinta 2017 Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė 
2017-10-17 sprendimą Nr. T-697 „Dėl 
visuomeninės paskirties objektų 
prieinamumo didinimo programos“ 
patvirtinimo“. 

4.4.9 Neprofesionalau
s sporto ir 
laisvalaikio 
objektų 
vystymas 

Parengtos 
sutvarkymo 
schemos 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius, 
Statybos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  Santarvės, Kalniečių ir Dainavos parkuose 
2019 metais įrengtos sporto ir laisvalaikio 
aikštelės, krepšinio, gimnastikos ir kitos 
specialia danga padengtos aikštelės. 
Darbai užbaigti ir priduoti. 

4.4. 
10 

Atlikti sporto ir 
aktyvaus 
laisvalaikio 
zonų (teritorijų) 
daugiabučių 
namų 
kvartaluose 
inventorizacija 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai. 
Parengti 
techniniai 
projektai 

Seniūnijos, 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2023 Vykdoma  Kauno miesto savivaldybės 
administracijos Sporto skyrius iš viešosios 
paskirties sporto ir laisvalaikio 
infrastruktūros miesto viešosiose erdvėse 
sutvarkymo (priemonės kodas 
02.02.02.001.) atnaujina esamas vaikų 
žaidimų aikštelės ir sporto įrenginius, 
papildant naujais įrenginiais ir 
demontuojant bei utilizuojant senus 
įrenginius. 2018-19 m. atnaujinta 380 
vaikų žaidimo aikštelių. 

4.4. 
11 

Sporto 
kompleksų 
įkūrimas 

Įkurtas sporto 
kompleksas prie 
Kauno kolegijos 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2014 2017 Įgyvendinta 2017 Priemonė įgyvendinta. 
Studentų laisvalaikiui skirti 2 sporto 
kompleksai ir sveikatingumo centrai, 
sporto salės.  

4.4. 
12 

Kauno sporto 
miestelio 
įkūrimas 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2019 Neįgyvendintas 
 

 Sporto miestelio įkūrimas nebėra vienas iš 
prioritetinių projektų. Projektas 2019 
neįgyvendintas.  
2017 m. Parengtas ir įregistruotas žemės 
sklypo Taikos pr. 131 Kaune detalusis 
planas (reg Nr. T00077450). 
2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto 
miestelis“ dalinio teisių pardavimo viešasis 
aukcionas. 
Teritorijoje, esančioje Taikos pr. 131 2015 
m. įkurta viešoji įstaiga „Kauno sporto 
miestelis“. 

4.4. Būriavimo Parengtas Kūno Savivaldybės 2016 2020 Įgyvendinta 2019 2018 m. spalio 29 d. buvo patvirtintas 

esančio 
Kareivinių g. 
rekonstrukcija 

techninis 
projektas 

kultūros ir 
sporto 
skyrius 

biudžeto 
lėšos 

 paprastojo remonto darbai, vyksta turto 
registravimo darbai. Statybą leidžiančio 
dokumento Nr.  LSNS-21-181220-00701; 
RPSP-21-160801-00576 

4.4.5 Regbio stadiono 
rekonstrukcija 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 
 

2019 2019-04-19 pasirašytas darbų perdavimo ir 
priėmimo aktas, šiuo metu Nekilnojamojo 
turto skyrius Registrų centre registruoja 
viso komplekso kadastrines bylas Statybą 
leidžiančio dokumento Nr. LSN-21-
171024-00945. Regbio stadionas adresu 
Partizanų g. 192, Kaunas. 

4.4.6 S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto 
centro stadiono 
ir halės 
renovacija 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Įgyvendinta  2018 Stadionas: Statybą leidžiančio dokumento 
Nr. LR1-21-170731-00172 (2017-07-31) 
"Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, 
Kaune, rekonstravimo projektas 
(Sveikatingumo, kultūros ir užimtumo 
kompleksas Perkūno al. 5, Kaune: 1 
etapas. Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. 
Girėno sveikatingumo, kultūros ir 
užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir 
pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 
esamą infrastruktūrą. 2 etapas. Stadiono 
tribūnų išplėtimas, VIP zona su tribūnomis 
ir stogu virš tribūnų, tribūnų renovacija). 
Numeris 452-5 Parengimo metai 2017" 
 
Sporto halė: Statybą leidžiančio 
dokumento Nr. LSKR-21-180626-00050 
(2018-06-26) "Sporto halės pastato ir 
pastato garažo 3G1p kapitalinis remontas 
pritaikant daugiafunkciniam centrui ir 
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2018" 

4.4.7 Sporto mokyklų 
infrastruktūros 
(stadionų, 
aikščių, salių) 
atnaujinimas 

Parengti 
techniniai 
projektai 

Kūno 
kultūros ir 
sporto 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Vykdoma  2018-2019 metais sutvarkyti ar baigiami 
tvarkyti stadionai: Veršvų, Petrašiūnų, 
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Plechavičiaus kadetų licėjuje; Jono 
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13 centro įkūrimas techninis 
projektas 

kultūros ir 
sporto 
skyrius 

biudžeto 
lėšos 

žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 
projektas, pagal kurį sujungiami  R. 
Kalantos g. 130 ir R. Kalantos g. 132, 
Kaune ir suformuojamas žemės sklypas 
(kadastro Nr. 1901/0204:29). Šis projektas 
laikytinas 2015 m. spalio 9 d. įsakymu 
Nr.A-2920 patvirtinto „Dėl apie 40000 kv. 
m teritorijos R. Kalantos 130 ankstesnis 
adresas – R. Kalantos 120) ir R Kalantos g. 
132 (ankstesnis adresas – r. Kalantos g. 
217) Kaune, detaliojo plano patvirtinimo 
koregavimu. 
2019 m. baigiamas rengti „Kauno marių 
įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. 
Kalantos g. 132 įrengimo techninis 
projektas“. Šiuo metu atliekama projekto 
ekspertizė, kurią planuojama baigti 2020 
vasario mėn.  
Projektas bus perduotas Kauno miesto 
savivaldybei darbų rangos pirkimui. 

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 
 

1. Verslo ir pramonė teritorijų vystymas: Tęsiama verslo, prekybos ir pramonės teritorijų šalia pagrindinių transporto ašių (Karaliaus Mindaugo pr., Savanorių pr., 

Taikos pr., Islandijos pl., Veiverių g. ir kt.) plėtra.  

2. Gerinama susisiekimo ir inžinerinių sistemų būklė esamose pramonės ir sandėliavimo zonose: siekiant skatinti kokybinę komercinių ir pramoninių teritorijų 

plėtrą 2018-2019 metais įgyvendinti svarbūs gatvių rekonstrukcijos darbai: užbaigtas Ateities pl. kapitalinis remontas, Šapokos g. rekonstrukcija, vykdoma Islandijos 

pl. rekonstrukcija, parengtas Kalvarijos g. rekonstrukcijos techninis projektas, vyksta darbai. 

3. Vykdoma buvusios gamybinės (taršios pramonės) teritorijos konversija: teritorijoje tarp Lakūnų pl. ir Europos pr. planuojama aukštų technologijų netaršios ar 

mažai taršios pramonės įmonių statyba įkuriant Aleksoto-inovacijų pramonės parką.  

4. Inicijuojama kairiojo Nemuno kranto konversija: po 2017 metais įvykusio tarptautinio M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinės idėjos konkurso ir 2018 

metais organizuoto architektūrinės idėjos konkurso Pėsčiųjų tiltui per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos, įvyko eilė veiksmų indikuojančių apie teritorijos kairiajame 

Nemuno krante, Žemojoje Fredoje konversijos pradžią: privačia iniciatyva organizuotos architektūrinės kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas - teritorijos koncepcijos 

vystymas. Po dirbtuvių, sklypui greta planuojamo koncertų centro parengtas detaliojo plano koregavimo projektas bei paruošti projektiniai pasiūlymai penkiems 

daugiabučiams su 145 butais ir 10 tūkst. kv. m. biurų pastatams. Projektą vysto bendrovė „Urban Inventors“. Galima daryti prielaidą jog savivaldybės investicijos į 
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teritorijų planavimą, architektūrinių idėjų generavimą bei aiškų pozicijos turėjimą teritorijų revitalizacijos klausimais padeda gerinti apleistų teritorijų įvaizdį ir didina 

patrauklumą privačiam sektoriui ryžtis į jas investuoti.  

5. Didelis postūmis rekreacinės paskirties objektų tvarkyme: 2018-2019 metų laikotarpyje užbaigta didžioji dalis parkų Kauno mieste tvarkymo darbų arba pabaigti 

ruošti Kauno Ąžuolyno, Nemuno salos parko, Neries krantinės parko techniniai projektai, tvarkymo darbai baigti Kalniečių, Dainavos, Draugystės parkuose, 

Panemunės šile, įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai, tvarkomas Nemuno ir Nevėžio santakos draustinis, Santakos parkas ir kt.   

6. Nuolatos atnaujinamos sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos: vykta nuolatinis esamų vaikų žaidimų aikštelių ir sporto įrenginių atnaujinimas, papildant naujais 

įrenginiais ir demontuojant bei utilizuojant senus įrenginius. 2018-19 m. atnaujinta 380 vaikų žaidimo aikštelių. 

7. Tęsiama sporto infrastruktūros plėtra – įgyvendinamas S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono renovacijos techninis projektas, irklavimo trasos Lampėdžio 

ežere įrengimas, atnaujinami mokyklų stadionai, parkuose įrengiamos sporto ir laisvalaikio aikštelės, 2019 metais įvyko Kauno lengvosios atletikos maniežo 

architektūrinės idėjos konkursas. 2018 m. išduota 11, 2019 m. išduota 10 statybos leidimų statyti sporto paskirties statinius.  

8. Viešosios erdvės sutvarkymas skatina aplinkinių teritorijų tvarkymąsi, auga aplinkinio nekilnojamojo turto vertė.  

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversija vyksta lėtai ir nekompleksiškai (išskyrus teritoriją Lakūnų pl. ir Europos pr.):  

a. Stebimas vystymo suintensyvėjimas Vilijampolėje: 2019 metais prasidėjo buvusio klubo "Combo" greta Nemuno, esančio Raudondvario pl. 107 

rekonstrukcija (komercinė administracinė paskirtis). Brastos gatvėje vyksta intensyvi gyvenamųjų kvartalų ir biurų pastatų plėtra. Statybos vyksta 

neužstatytoje žalioje pakrantėje. Greta esančių buvusių gamybinių teritorijų regeneracija vyksta vangiai (teritorijose įsikuria daugiau smulkių verslų 

(Raudondvario pl.) tačiau konversijos procesas nevyksta galimai dėl didelių laisvų teritorijų, kuriose plėtoti projektus yra paprasčiau. 2018-2019 metais, nauji 

TPD, indikuojantys apie konversijos procesus parengti nebuvo. 

b. Regeneracija Petrašiūnuose: Pietvakarinė Petrašiūnų dalyje vadovaujantis galiojančiais TPD yra galimas komercinių objektų vystymas. Greta Kalantos 

gatvės vykstanti plėtra Nemuno dar nepasiekė. 2018-2019 metais, nauji TPD, indikuojantys apie konversijos procesus parengti nebuvo, rengiamas registruotų 

detaliųjų planų koregavimas. 

2. Neaiški sporto miestelio idėjos ateitis: Sporto miestelio (Taikos pr. 131 Kaune) įkūrimas nebėra vienas iš prioritetinių projektų.  

3. Nutrauktas techninių sporto šakų bazės įkūrimas: Kauno miesto savivaldybė nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, kur buvo planuotas techninių sporto 

šakų bazės įrengimas (Energetikų g. 50, Petrašiūnuose (buv. Energetikų g.  25)) pardavinėja, projektas nebus įgyvendinimas. 
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TRP46_3 ir kt. 
5.1.2 Kauno ąžuolyno 

parko teritorijos 
sutvarkymas 

Parengtas parko 
paveldotvarkos 
projektas 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdomas  KPD Kauno sk. užsakymu KPC 2019 m. 
IV ketv. tikslina Kauno Ąžuolyno parko 
(u.k. 17381) Nekilnojamojo kultūros 
paveldo Vertinimo tarybos aktą, kuriam 
siūloma vietinio reikšmingumo lygmenį 
pakeisti į nacionalinio. 

5.1.3 Istorinių miesto 
dalių, turinčių 
kultūros vertės 
požymius, 
paveldosauginis 
įvertinimas ir 
įrašymas į 
kultūros vertybių 
registrą 

Atliktas 
paveldosauginis 
vertinimas, įrašyta 
į kultūros vertybių 
registrą 92 vnt. 

Kultūros 
paveldo 
departamenta
s, Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Naujų vietovių Kauno m. nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimą tarybą į KVR 
2018- 2019 m. neįtraukė. 

5.1.4 Kauno tvirtovės 
objektų tvarkymas 
ir priežiūra 

Nustatytos Kauno 
tvirtovės apsaugos 
zonos. Parengtos 
komplekso 
tvarkymo 
nuostatos. 
Parengtas VI forto 
techninis 
projektas. Įkurtas 
Kauno tvirtovės 
istorinis 
architektūrinis 
parkas. 

Kultūros 
paveldo 
skyrius, VšĮ 
„Kauno 
tvirtovės 
parkas“. 

Kita 2014 2020 Vykdoma  VŠĮ ,,Kauno tvirtovės parkas" 2019 m. 
atlikti tvarkybos darbai: 
2018 metais  
IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų 
paveldo tvarkybos darbų projektas. 
Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota 
durys – 3 vnt., Sutvarkyta ir įrengta 200 
kv. m. įvaža. Sutvarkytas kiuvetas 
(drenažinio griovio atkarpa)  -1 vnt. 
Pagamintas IV forto maketas. Avarinės 
grėsemės šalinimo darbai sargybinės ir 
užnugario kaponieriaus skliaute (I 
etapas). II forto tvarkymo 1 etapo 
organizavimas Išvalyti ir uždengti 
šuliniai, pradėtos valyti drenažinės 
sistemos, įrengtos apsauginės tvorelės. 
Sutvarkyta 50 kv. m. įvažos ir laikinos 
automobilių stovėjimo aikštelės. Parengti 
tekstai informaciniams stendams (2vnt.). 
V forto tvarkymo 1 etapo 
organizavimas. Išvalyti ir uždengti 
šuliniai, pradėtos valyti drenažinės 
sistemos, uždengti atviri šuliniai. 
Įrengtas užtvaras ir įvaža (1vnt.). 
Parengti tekstai informaciniams 
stendams (2vnt.) VI-fortas. Išvalyra ir 
suformuota drenažinio griovio atkarpa, 
menkaverčių želdinių šalinimo darbai 
(2ha teritorijoje), pagamintos durys ir 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendini
mo data 
 

Rezultato aprašymas 

5 Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinkos sprendiniai 2014 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 3 
Vykdomos 
priemonės: 5 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 9 

  

5.1 Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir 
atgaivinimas 

2014 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 3 
Vykdomos 
priemonės: 5 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 9 

  

5.1.1 Urbanistinių 
vietovių 
išsaugojimas 

Parengti teritorijų 
paveldotvarkos 
projektai 

Kultūros 
paveldo 
departamenta
s, Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2014 2020 Vykdoma  2018 m. patvirtintas Kauno senamiesčio 
(k. 20171) apibrėžtų teritorijos ribų 
planas 2018-10-15;  Nr: KPD-SK-398; 
  
Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (k. 22149) priimti Kultūros 
paveldo departamento prie KM direkt. 
Įsakymai Dėl 2014-10-08 Akto KPD-
SK-229; 2016-07-25; Nr. Į-219; Dėl 
duomenų patikslinimo; 2016-10-17 Nr. 
KPD-SK-229/1; TRP26_2 TRP27_2 
TRP24_2 TRP9_2 Aktas_KPD-SK-
2291; Dėl duomenų patikslinimo; 2017-
02-13; Nr: KPD-SK-229/2;TRP13_2 
TRP46_2 Aktas_KPD-SK-2292; 
Dėl duomenų patikslinimo; 2017-06-19 
Nr: KPD-SK-229/3; TRP27_3; 
Aktas_KPD-SK-2293, Priedas Nr. 3, 16 
lap. TRP10_1 TRP30_1 TRP13_3 
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TRP46_3 ir kt. 
5.1.2 Kauno ąžuolyno 

parko teritorijos 
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projektas 
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Savivaldybės 
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planas 2018-10-15;  Nr: KPD-SK-398; 
  
Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (k. 22149) priimti Kultūros 
paveldo departamento prie KM direkt. 
Įsakymai Dėl 2014-10-08 Akto KPD-
SK-229; 2016-07-25; Nr. Į-219; Dėl 
duomenų patikslinimo; 2016-10-17 Nr. 
KPD-SK-229/1; TRP26_2 TRP27_2 
TRP24_2 TRP9_2 Aktas_KPD-SK-
2291; Dėl duomenų patikslinimo; 2017-
02-13; Nr: KPD-SK-229/2;TRP13_2 
TRP46_2 Aktas_KPD-SK-2292; 
Dėl duomenų patikslinimo; 2017-06-19 
Nr: KPD-SK-229/3; TRP27_3; 
Aktas_KPD-SK-2293, Priedas Nr. 3, 16 
lap. TRP10_1 TRP30_1 TRP13_3 
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Parako sandėlyje bei kituose Kauno 
tvirtovės fortifikaciniusoe objektuose 
atlikti einamieji tvarkybos darbai: žolės, 
menkaverčių augalų ir krūmų pjovimas, 
smulkinimas, šiukšlių surinkimas.  

5.1.5 Bendros 
informacinės 
sistemos apie 
Kauno tvirtovę 
sukūrimas 

Sukurta 
informacinė 
sistema 

Kultūros 
paveldo sk., 
VšĮ „Kauno 
tvirtovės 
parkas“. 

Kita 2016 2018 Įgyvendinta 2018 2018 m. sukurtas interaktyvus Kauno 
tvirtovės objektų žemėlapis, kuriame 
pateikta išsami vaizdinė medžiaga, ir 
istorinė informacija 
http://atfort.kaunas.lt/  

5.1.6 Informacijos apie 
Kauno tarpukario 
laikotarpio 
kultūros paveldą 
sistemos 
sukūrimas ir 
skleidimas 

Sukurta 
informacinė 
sistema 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Informaciją apie tarpukario architektūros 
vertingus pastatus nuolat kaupia ir 
interaktyviuose žemėlapiuose pateikia 
KTU Architektūros ir urbanistikos 
tyrimų centras 
(http://tarpukaris.autc.lt/lt/zemelapis) 
Informacija apie tarpukario medinę 
architektūrą kaupiama: 
www.archimede.lt Informacija apie 
tarpukario architektūrą ir dizainą 
kaupiama Kaunas 2022 platformos 
internetinėje svetainėje: 
www.modernizmasateiciai.lt  

5.1.7 Informacinių 
nuorodų į 
kapinėse esančius 
kultūros objektus 
įrengimas 

Įrengtos 
informacinės 
nuorodos 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019-07-22 sutartimi Nr. SR-259, Kauno 
Senosiose kapinėse, Vytauto pr. 
sutvarkytas informacinis ženklas, 
kuriame yra pažymėta kapinių planas su 
įvairių religijų gyventojų palaidojimo  
vietomis, pažymėta Maldos namai, 
žymūs paminklai. Ant ženklo atnaujintos 
kryptys, nurodančios tai. 

5.1.8 Piliakalnius ir jų 
apsaugos zonas 
tvarkyti pagal 
apsaugos 
reglamentus 

Parengti apsaugos 
reglamentai 

Kultūros 
paveldo 
skyrius,  

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių 
piliakalniuose įrengti laiptai su 
apšvietimu, informacinis stendas (Jiesios 
piliakalnyje). Piliakalnių žemė priklauso 
LR, todėl sklypai piliakalniams 
nesuformuoti. Kol nesuformuoti sklypai 
apsaugos reglamentų rengti neįmanoma. 

5.1.9 Kauno miesto 
kultūros paveldo 
apsaugos ir 
tinkamo 
panaudojimo 
sprendinių 
įgyvendinimo 

Parengta 
stebėsenos 
ataskaita 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos 
ir tinkamo panaudojimo sprendinių 
įgyvendinimo stebėsena vykdoma nuolat. 
Ataskaitos teikiamos kasmet. 
Atliekant Kultūros objektų stebėseną 
2018 metais buvo patikrinta 69 kultūros 
paveldo objektai ir išduota 69 kultūros 

išvalyta patalpa forta (1vnt.), parengti 
tekstai stendams (2vnt.) VIII fortas. 
Forto kriuvetus sutvarkymas ir 
drenažinis atstatymas (100m. atkarpa), 
forto užnugario prieigų įrengimas, 
užtvarai (1vnt.). Parengti tekstais 
informaciniams stendams (2vnt.),  Kiti 
KTP objektai (Panemunės sandėliai, 
Centrinių sandėlių kompleksas ir kt.). 
Įrengtos durys (2vnt.), įrengtos įvažatos 
ir užtvarai (3vnt.), parengti tekstai 
informaciniams stendams (2vnt.), 
Elektros įvadas Parako sandėlyje, 
(„Maxima“ parama bendruomenėms) 
(1vnt.) 
Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų 
žemėlapis (https://arcg.is/qafva)  
 
2019 metais Kauno tvirtovės VI forte 
atlikti dešinės pusės drenažinio griovio 
tvarkymo darbai (medžių, krūmų 
pjovimas, smulkinimas, šiukšlių 
surinkimas ir kt.); II forte, dešiniojo 
Nemuno kranto centrinių šaudmenų 
komplekso Parako sandėlyje 
Šančiuose, kairiojo Nemuno kranto 
centrinių artilerijos sandėlių 
komplekse ir Linkuvos įtvirtinimuose 
pastatytos užtvaros (3vnt.). IV, V 
fortuose įvesta elektra (2vnt.), Parako 
sandėlui parengtas elektros instaliacijos 
projektas (1vnt.), išvalyti ventialiacijos 
kanalai. Įrengiamas lankytojų kambarys 
IV-ojo forto kareivinėse (pagaminti ir 
sumontuoti langai ir durys patalpoje, 
pagamintos ir sumontuotos medinės 
durys edukacijos kambariui (3vnt.), 
įrengti įėjimo laiptai, atlikti IV forto 
dešinės pusės kareivinių stogo bei 
dešiniojo užnugario kareivinių šlaito 
valymo nuo menkaverčių augalų, 
medžių, žolės ir kt.(1 ha. teritorioje), jų 
smulkinimo ir išvežimo darbai; taip pat ir 
ekspozicinė erdvė forto kareivinėse. II, 
V, VIII fortuose Linkuvos įtvirtinimuose, 

64



Parako sandėlyje bei kituose Kauno 
tvirtovės fortifikaciniusoe objektuose 
atlikti einamieji tvarkybos darbai: žolės, 
menkaverčių augalų ir krūmų pjovimas, 
smulkinimas, šiukšlių surinkimas.  

5.1.5 Bendros 
informacinės 
sistemos apie 
Kauno tvirtovę 
sukūrimas 

Sukurta 
informacinė 
sistema 

Kultūros 
paveldo sk., 
VšĮ „Kauno 
tvirtovės 
parkas“. 

Kita 2016 2018 Įgyvendinta 2018 2018 m. sukurtas interaktyvus Kauno 
tvirtovės objektų žemėlapis, kuriame 
pateikta išsami vaizdinė medžiaga, ir 
istorinė informacija 
http://atfort.kaunas.lt/  

5.1.6 Informacijos apie 
Kauno tarpukario 
laikotarpio 
kultūros paveldą 
sistemos 
sukūrimas ir 
skleidimas 

Sukurta 
informacinė 
sistema 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Informaciją apie tarpukario architektūros 
vertingus pastatus nuolat kaupia ir 
interaktyviuose žemėlapiuose pateikia 
KTU Architektūros ir urbanistikos 
tyrimų centras 
(http://tarpukaris.autc.lt/lt/zemelapis) 
Informacija apie tarpukario medinę 
architektūrą kaupiama: 
www.archimede.lt Informacija apie 
tarpukario architektūrą ir dizainą 
kaupiama Kaunas 2022 platformos 
internetinėje svetainėje: 
www.modernizmasateiciai.lt  

5.1.7 Informacinių 
nuorodų į 
kapinėse esančius 
kultūros objektus 
įrengimas 

Įrengtos 
informacinės 
nuorodos 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019-07-22 sutartimi Nr. SR-259, Kauno 
Senosiose kapinėse, Vytauto pr. 
sutvarkytas informacinis ženklas, 
kuriame yra pažymėta kapinių planas su 
įvairių religijų gyventojų palaidojimo  
vietomis, pažymėta Maldos namai, 
žymūs paminklai. Ant ženklo atnaujintos 
kryptys, nurodančios tai. 

5.1.8 Piliakalnius ir jų 
apsaugos zonas 
tvarkyti pagal 
apsaugos 
reglamentus 

Parengti apsaugos 
reglamentai 

Kultūros 
paveldo 
skyrius,  

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių 
piliakalniuose įrengti laiptai su 
apšvietimu, informacinis stendas (Jiesios 
piliakalnyje). Piliakalnių žemė priklauso 
LR, todėl sklypai piliakalniams 
nesuformuoti. Kol nesuformuoti sklypai 
apsaugos reglamentų rengti neįmanoma. 

5.1.9 Kauno miesto 
kultūros paveldo 
apsaugos ir 
tinkamo 
panaudojimo 
sprendinių 
įgyvendinimo 

Parengta 
stebėsenos 
ataskaita 

Kultūros 
paveldo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos 
ir tinkamo panaudojimo sprendinių 
įgyvendinimo stebėsena vykdoma nuolat. 
Ataskaitos teikiamos kasmet. 
Atliekant Kultūros objektų stebėseną 
2018 metais buvo patikrinta 69 kultūros 
paveldo objektai ir išduota 69 kultūros 

65



stebėsenos 
vykdymas 

objektų būklės patikrinimo aktų. 
Atliekant Kultūros objektų stebėseną 
2019 metais buvo patikrinta 65  kultūros 
paveldo objektai ir išduota 61 kultūros 
objektų būklės patikrinimo aktų. 
http://www.kaunas.lt/kultura-ir-
turizmas/kulturos-paveldas skelbiami 
stebėsenos sąrašai. 

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Sėkmingai vykdoma Kauno paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 metais, parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus 

pasinaudojo 112 pastatų savininkų. 2018 m. parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams, jiems skirta 667 088 Eurų.  2019 m. parama pasinaudojo 23 

valdytojai, kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 2019 metų spalio mėn. už efektyviai vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės 

kultūros paveldo komisijos padėką. Šios programos dėka keičiasi Naujamiesčio ir Senamiesčio vaizdas, didėja domėjimasis. Paveldo objektai matomi kaip galimybė, 

pridėtinė vertė, o ne kaip suvaržymų rinkinys.   

2. Tvirtovės parkas kryptingai tampa vis labiau prieinamas miestiečiams: 2018-2019 metų eigoje Kauno tvirtovės parko objektuose vyko tvarkybos darbai: 

a. 2018 metais IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų paveldo tvarkybos darbų projektas. Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota durys – 3 vnt., Sutvarkyta ir 

įrengta 200 kv. m. įvaža. Sutvarkytas kiuvetas (drenažinio griovio atkarpa)  -1 vnt. Pagamintas IV forto maketas. Avarinės grėsimės šalinimo darbai 

sargybinės ir užnugario kaponieriaus skliaute (I etapas). II forto tvarkymo 1 etapo organizavimas Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės 

sistemos, įrengtos apsauginės tvorelės. Sutvarkyta 50 kv. m. įvažos ir laikinos automobilių stovėjimo aikštelės. Parengti tekstai informaciniams stendams 

(2vnt.). V forto tvarkymo 1 etapo organizavimas. Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės sistemos, uždengti atviri šuliniai. Įrengtas užtvaras ir 

įvaža (1vnt.). Parengti tekstai informaciniams stendams (2vnt.) VI-fortas. Išvalyta ir suformuota drenažinio griovio atkarpa, menkaverčių želdinių šalinimo 

darbai (2ha teritorijoje), pagamintos durys ir išvalyta patalpa (1vnt.), parengti tekstai stendams (2vnt.) VIII fortas. Forto kriuvetus sutvarkymas ir drenažinis 

atstatymas (100m. atkarpa), forto užnugario prieigų įrengimas, užtvarai (1vnt.). Parengti tekstais informaciniams stendams (2vnt.),  Kiti KTP objektai 

(Panemunės sandėliai, Centrinių sandėlių kompleksas ir kt.). Įrengtos durys (2vnt.), įrengtos įvažos ir užtvarai (3vnt.), parengti tekstai informaciniams 

stendams (2vnt.), Elektros įvadas Parako sandėlyje, („Maxima“ parama bendruomenėms) (1vnt.). Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų žemėlapis 

(https://arcg.is/qafva)  

b. 2019 metais Kauno tvirtovės VI forte atlikti dešinės pusės drenažinio griovio tvarkymo darbai (medžių, krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių surinkimas ir 

kt.); II forte, dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų komplekso Parako sandėlyje Šančiuose, kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių 
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komplekse ir Linkuvos įtvirtinimuose pastatytos užtvaros (3vnt.). IV, V fortuose įvesta elektra (2vnt.), Parako sandėliui parengtas elektros instaliacijos 

projektas (1vnt.), išvalyti ventiliacijos kanalai. Įrengiamas lankytojų kambarys IV-ojo forto kareivinėse (pagaminti ir sumontuoti langai ir durys patalpoje, 

pagamintos ir sumontuotos medinės durys edukacijos kambariui (3vnt.), įrengti įėjimo laiptai, atlikti IV forto dešinės pusės kareivinių stogo bei dešiniojo 

užnugario kareivinių šlaito valymo nuo menkaverčių augalų, medžių, žolės ir kt.(1 ha. teritorijoje), jų smulkinimo ir išvežimo darbai; taip pat ir ekspozicinė 

erdvė forto kareivinėse. II, V, VIII fortuose Linkuvos įtvirtinimuose, Parako sandėlyje bei kituose Kauno tvirtovės fortifikaciniusoe objektuose atlikti 

einamieji tvarkybos darbai: žolės, menkaverčių augalų ir krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių surinkimas.  

3. Kauno tarpukario modernizmo urbanistikos ir architektūros kelias į UNESCO (kartojasi: „Miesto struktūra“, teigiamos tendencijos) 2016 metais pradėjo dirbti 

įvairių sričių specialistų darbo grupė rengianti nominacinę bylą Kauno modernizmo architektūros įtraukimui į UNESCO pasaulio kultūros paveldą. Nominacinė 

teritorija apima Kauno Naujamiestį ir dalį Žaliakalnio. Atliekamuose tyrimuose didelis dėmesys skiriamas miesto erdvinio vystymosi raidos vertybių išgryninimui 

didelį dėmesį teikiant urbanistiniam užstatymui, gatvių tinklui, viešųjų erdvių tinklui, erdvinės struktūros dermei su gamtine aplinka (šlaitais). Su nominacine byla bus 

rengiamas ir valdymo planas kurio tikslas numatyti vystymosi principus, kurie užtikrintų miestui galimybę vystytis kartu išryškinant ir gerbiant vertinus miesto 

išskirtinių universalių vertybių (ang. Outstinding Universal Value) atributus. Radus sutarimą dėl valdymo plano tarp skirtingų interesų grupių, būtų išspręstas 

neužtikrintumo dėl Naujamiesčio vystymo klausimas, sudarant sąlygas darniai vidinei plėtrai ir šiuolaikiškai miesto raidai. (Iliustracijos: nominacinės teritorijos) 

4. Kuriami interaktyvūs žemėlapiai: 2018 m. skaitmenizuotas Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų žemėlapis, kuriame pateikta išsami vaizdinė ir istorinė informacija 

apie unikalų Kauno karo architektūros kompleksą: http://atfort.kaunas.lt/. Informacija apie tarpukario medinę architektūrą kaupiama: www.archimede.lt. Informacija 

apie tarpukario architektūrą ir dizainą kaupiama Kaunas 2022 platformos internetinėje svetainėje: www.modernizmasateiciai.lt.  

5. Tęsiama ir plėtojama programa „Modernizmas ateičiai“: „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ programa „modernizas ateičiai“ suteikia galimybė Kauno 

miesto ir rajono gyventojams geriau susipažinti su vienu įdomiausių Kauno miesto raidos etapu architektūroje ir urbanistikoje – tarpukario modernizmu. 

Organizuojamos ekskursijos, supažindinama su architektūros stiliais ir jo išraiškomis, architektais, interjero tendencijomis, tarpukario dizainu, jo verte ir saugojimo 

būdais. Sukurta platforma: www.modernizmasateiciais.lt, kurioje galima rasti informaciją apie tarpukario modernizmo pastatus, renginius, ekskursijas, seminarus.  

6. Sėkmingai privatizuojami tarpukario objektai priklausę aukštosioms mokykloms: 2018 metais Kauno technologijos universiteto organizuoto aukciono metu 

parduoti universiteto reikmėms nereikalingi tarpukario architektūros pastatai Naujamiestyje: buvęs Ekonomikos ir verslo fakulteto pastatas „Pienocentro“ rūmai 

(Laisvės al 55), buvęs Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto pastatas (Kęstučio g. 27); Buvęs Ekonomikos ir verslo fakulteto pastatas (Kęstučio g. 8); buvęs 

Humanitarinių mokslų fakulteto pastatas (Gedimino g. 43; buvęs bendrabutis (Mickevičiaus g. 39). 2019 metais Vytauto Didžiojo universitetas aukcione pardavė: 

„Pažangos“ rūmus (Laisvės al. 53); įvyko aukcionas dėl pastato A. Gustaičio g. 6  

7. Didinamas piliakalnių prieinamumas visuomenei: 2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių piliakalniuose įrengti laiptai su apšvietimu, informacinis stendas (Jiesios 

piliakalnyje). Parengti visų Kauno miesto teritorijoje esančių piliakalnių (Aukštųjų Šančių, Eigulių, Jiesios, Vilijampolės, Veršvų ir Vieškūnų) apsaugos reglamentai.  

stebėsenos 
vykdymas 

objektų būklės patikrinimo aktų. 
Atliekant Kultūros objektų stebėseną 
2019 metais buvo patikrinta 65  kultūros 
paveldo objektai ir išduota 61 kultūros 
objektų būklės patikrinimo aktų. 
http://www.kaunas.lt/kultura-ir-
turizmas/kulturos-paveldas skelbiami 
stebėsenos sąrašai. 

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Sėkmingai vykdoma Kauno paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 metais, parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus 

pasinaudojo 112 pastatų savininkų. 2018 m. parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams, jiems skirta 667 088 Eurų.  2019 m. parama pasinaudojo 23 

valdytojai, kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 2019 metų spalio mėn. už efektyviai vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės 

kultūros paveldo komisijos padėką. Šios programos dėka keičiasi Naujamiesčio ir Senamiesčio vaizdas, didėja domėjimasis. Paveldo objektai matomi kaip galimybė, 

pridėtinė vertė, o ne kaip suvaržymų rinkinys.   

2. Tvirtovės parkas kryptingai tampa vis labiau prieinamas miestiečiams: 2018-2019 metų eigoje Kauno tvirtovės parko objektuose vyko tvarkybos darbai: 

a. 2018 metais IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų paveldo tvarkybos darbų projektas. Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota durys – 3 vnt., Sutvarkyta ir 

įrengta 200 kv. m. įvaža. Sutvarkytas kiuvetas (drenažinio griovio atkarpa)  -1 vnt. Pagamintas IV forto maketas. Avarinės grėsimės šalinimo darbai 

sargybinės ir užnugario kaponieriaus skliaute (I etapas). II forto tvarkymo 1 etapo organizavimas Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės 

sistemos, įrengtos apsauginės tvorelės. Sutvarkyta 50 kv. m. įvažos ir laikinos automobilių stovėjimo aikštelės. Parengti tekstai informaciniams stendams 

(2vnt.). V forto tvarkymo 1 etapo organizavimas. Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės sistemos, uždengti atviri šuliniai. Įrengtas užtvaras ir 

įvaža (1vnt.). Parengti tekstai informaciniams stendams (2vnt.) VI-fortas. Išvalyta ir suformuota drenažinio griovio atkarpa, menkaverčių želdinių šalinimo 

darbai (2ha teritorijoje), pagamintos durys ir išvalyta patalpa (1vnt.), parengti tekstai stendams (2vnt.) VIII fortas. Forto kriuvetus sutvarkymas ir drenažinis 

atstatymas (100m. atkarpa), forto užnugario prieigų įrengimas, užtvarai (1vnt.). Parengti tekstais informaciniams stendams (2vnt.),  Kiti KTP objektai 

(Panemunės sandėliai, Centrinių sandėlių kompleksas ir kt.). Įrengtos durys (2vnt.), įrengtos įvažos ir užtvarai (3vnt.), parengti tekstai informaciniams 

stendams (2vnt.), Elektros įvadas Parako sandėlyje, („Maxima“ parama bendruomenėms) (1vnt.). Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų žemėlapis 

(https://arcg.is/qafva)  

b. 2019 metais Kauno tvirtovės VI forte atlikti dešinės pusės drenažinio griovio tvarkymo darbai (medžių, krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių surinkimas ir 

kt.); II forte, dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų komplekso Parako sandėlyje Šančiuose, kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių 
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8. Nuolat vykdoma Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsena, tikrinama kultūros paveldo objektų 

būklė: 2018 m. buvo patikrinti 69 kultūros paveldo objektai ir išduota 69 kultūros objektų būklės patikrinimo aktų. Atliekant Kultūros objektų stebėseną 2019 metais 

buvo patikrinta 65  kultūros paveldo objektai ir išduota 61 kultūros objektų būklės patikrinimo aktų. 

9. Tvarkomos informacinės nuorodos kapinėse: 2019 metais Kauno Senosiose kapinėse, Vytauto pr. sutvarkytas informacinis ženklas, kuriame yra pažymėta kapinių 

planas su įvairių religijų gyventojų palaidojimo  vietomis, pažymėta Maldos namai, žymūs paminklai. Ant ženklo atnaujintos kryptys, nurodančios tai. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Neaiški Kauno centrinio istorinio pašto pastato (Laisvės al. 102) ateitis (ir kitų sunkiai pritaikomų objektų): Kauno centrinis paštas yra vienas svarbiausių 

tarpukario valstybės reprezentacinių ir modernizmo statinių. 2018 m. buvo planuojama pastatą parduoti aukciono būdu. Vyriausybė 2019 m. liepos mėn. paskelbė 

pastatą kultūros paminklu. 2019 m. planuotas aukcionas buvo sustabdytas. 2019 metais susiformavo bendruomeninė grupė, kuri inicijavo kūrybines, tarpdisciplinines 

dirbtuves dėl Pašto rūmų pastato pritaikymo visuomeniniams poreikiams. Dėl labai prastos pastato būklės, Kauno miestui statinį perimti yra finansiškai nuostolinga. 

Konfliktas dėl Pašto rūmų parodo (indikuoja) apie didelį visuomenės susidomėjimą Kauno tarpukario paveldo objektais bei ilgus metus trukusio prasto objekto 

valdymo spragas.  

2. Nykstantis medinis Kaunas: nevyksta medinių unikalių Kauno pastatų Žaliakalnyje, Senamiestyje, Panemunėje, Aleksote, Vilijampolėje, Šančiuose tvarkymas dėl 

medinę architektūrą saugojančių teisės aktų stokos ir jų apsaugą prižiūrinčių institucijų neveiklumo. 

3. Neaiški Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialiojo / tvarkymo plano ateitis: 2015 metais paruošta paveldotvarkos specialiojo plano/tvarkymo plano 

koncepcija. Plano rengimo procesas sustojęs. Neaiškumas dėl Naujamiesčio vystymo reglamentavimo trukdo Kauno Naujamiesčio plėtrai. 

4. Kaune kaip ir kituose Lietuvos miestuose kyla konfliktai dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo vieningos sistemos trūkumo. Ši situacija lemia lėtesnį 

nei galima nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams, jų tvarkymą. 

5. Dėl priešpriešos tarp Natūra 2000 teritorijos apsaugos reglamentų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentų apsunkinamas Kauno tvirtovės 

objektų pritaikymas miesto poreikiams ir jų saugojimas atliekant remontą / rekonstrukcijas. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendini
mo data 
 

Rezultato aprašymas 

6 Gamtinės aplinkos sprendiniai 2015 2021 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 2 
Iš viso: 6 

  

6.1 Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas 2015 2021 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 2 
Iš viso: 6 

  

6.1.1 Kauno miesto 
paviršinių 
vandens telkinių 
pakrančių 
apsaugos juostų 
tvarkymas 

Parengtas specialusis 
planas 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Projektuojant objektus prie paviršinių 
vandens telkinių, kiekvienu atveju yra 
nustatoma paviršinio vandens pakrantės 
apsaugos juosta. Patvirtinus paviršinio 
vandens pakrančių apsaugos specialųjį 
planą savivaldybei būtų apsunkintas 
planų prie vandens telkinių 
įgyvendinimas (reikėtų koreguoti 
specialųjį planą, arba rengti jį iš naujo). 
Paviršinio vandens pakrančių apsaugos 
juostų specialųjį planą rengti netikslinga. 
Priemonė neįgyvendinama. 

6.1.2 Naujose 
urbanizuojamose 
bei esamose 
užstatytose 
rekonstruojamose 
ar 
konvertuojamose 

Įkurtos 3 viešosios 
erdvės 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2021 Įgyvendinta 
 

2018 2018 m. įkurtos naujos viešos erdvės – 
aikštės: 
1. Šv. Jono Pauliaus II aikštė Latgalių g. 
(apie 1,24 ha).KMS 2018-11-13 
sprendimu Nr. T-549;  
2. A. Ramanausko-Vanago skveras (apie 
0.06 ha) KMS 2018-04-24 sprendimu 

8. Nuolat vykdoma Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsena, tikrinama kultūros paveldo objektų 

būklė: 2018 m. buvo patikrinti 69 kultūros paveldo objektai ir išduota 69 kultūros objektų būklės patikrinimo aktų. Atliekant Kultūros objektų stebėseną 2019 metais 

buvo patikrinta 65  kultūros paveldo objektai ir išduota 61 kultūros objektų būklės patikrinimo aktų. 

9. Tvarkomos informacinės nuorodos kapinėse: 2019 metais Kauno Senosiose kapinėse, Vytauto pr. sutvarkytas informacinis ženklas, kuriame yra pažymėta kapinių 

planas su įvairių religijų gyventojų palaidojimo  vietomis, pažymėta Maldos namai, žymūs paminklai. Ant ženklo atnaujintos kryptys, nurodančios tai. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Neaiški Kauno centrinio istorinio pašto pastato (Laisvės al. 102) ateitis (ir kitų sunkiai pritaikomų objektų): Kauno centrinis paštas yra vienas svarbiausių 

tarpukario valstybės reprezentacinių ir modernizmo statinių. 2018 m. buvo planuojama pastatą parduoti aukciono būdu. Vyriausybė 2019 m. liepos mėn. paskelbė 

pastatą kultūros paminklu. 2019 m. planuotas aukcionas buvo sustabdytas. 2019 metais susiformavo bendruomeninė grupė, kuri inicijavo kūrybines, tarpdisciplinines 

dirbtuves dėl Pašto rūmų pastato pritaikymo visuomeniniams poreikiams. Dėl labai prastos pastato būklės, Kauno miestui statinį perimti yra finansiškai nuostolinga. 

Konfliktas dėl Pašto rūmų parodo (indikuoja) apie didelį visuomenės susidomėjimą Kauno tarpukario paveldo objektais bei ilgus metus trukusio prasto objekto 

valdymo spragas.  

2. Nykstantis medinis Kaunas: nevyksta medinių unikalių Kauno pastatų Žaliakalnyje, Senamiestyje, Panemunėje, Aleksote, Vilijampolėje, Šančiuose tvarkymas dėl 

medinę architektūrą saugojančių teisės aktų stokos ir jų apsaugą prižiūrinčių institucijų neveiklumo. 

3. Neaiški Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialiojo / tvarkymo plano ateitis: 2015 metais paruošta paveldotvarkos specialiojo plano/tvarkymo plano 

koncepcija. Plano rengimo procesas sustojęs. Neaiškumas dėl Naujamiesčio vystymo reglamentavimo trukdo Kauno Naujamiesčio plėtrai. 

4. Kaune kaip ir kituose Lietuvos miestuose kyla konfliktai dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymo vieningos sistemos trūkumo. Ši situacija lemia lėtesnį 

nei galima nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams, jų tvarkymą. 

5. Dėl priešpriešos tarp Natūra 2000 teritorijos apsaugos reglamentų ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentų apsunkinamas Kauno tvirtovės 

objektų pritaikymas miesto poreikiams ir jų saugojimas atliekant remontą / rekonstrukcijas. 
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teritorijose įkurti 
viešas erdves – 
aikštes, ypač prie 
svarbesnių gatvių 
sankryžų, greta 
vystomų 
komercinių, 
gyventojų 
aptarnavimo 
centrų. 

Nr. T-176.  
3. Sutvarkytas Marvelės upės slėnis- 
įrengtas amfiteatras (Marvelės upės 
slėnio sutvarkymas dalinai finansuotas 
ES struktūrinių fondų. 
4. Parengtas kitos paskirties inžinerinių 
statinių, vad. Kauko laiptais, tarp 
Aukštaičių ir Žemaičių g., Kaune, 
kapitalinio remonto techninis projektas.   

6.1.3 Naujų vietinės 
reikšmės 
rekreacinių 
želdynų 
išdėstymas 

Parengtas 
specialusis planas 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2018 Neįgyvendinta  Specialų planą rengti netikslinga. 
Priemonės numatytas pasiekti 
rezultatas neįgyvendinamas, tačiau 
priemonė aktuali.  
 
2019 metais pabaigti rekreacinių želdynų 
tvarkymo projektai: 

 Marvelės upelio draustinio 
tvarkymas 

 Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio 
tvarkymas 

 Santakos parko rekonstrukcija 
 Dainavos parko rekonstrukcija 
 Draugystės parko rekonstrukcija 
 Kalniečių parko rekonstrukcija 

6.1.4 Pramoninėse 
teritorijose, 
esančiose ar 
naujai įkuriamose 
greta gyvenamųjų 
mikrorajonų 
apsauginių 
želdynų juostų 
suformavimas ir 
įteisinimas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius, 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 KMSA neturi vieningos strategijos kaip 
elgtis su apsauginiais želdynais. Šie 
dažniausiai yra privačiuose sklypuose dėl 
to savivaldybė neturi svertų įpareigoti 
statytojus nuosekliai įgyvendinti 
apsauginių želdynų tinklą. Šis taip pat 
nėra identifikuotas. Priemonė aktuali. 

6.1.5 Atskirųjų želdynų 
sklypų ribų 
įteisinimas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Galiojantys TPD: 
Dainų slėnis (Teritorijos Tunelio g. 37, 
Kaune, detalusis planas, TPDR Nr.: 
T00077930, Reg.: 2016-02-09) 
Nemuno sala (Žemės sklypo karaliaus 
Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliojo plano 
koregavimas, TPDR Nr. T00083395, 
Reg.: 2019-05-15)  
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Išduoti statybą leidžiantys dokumentai 
parkų tvarkymui: 
Ąžuolyno parko rekreacinė zona (2019 
m. rugpjūčio 28 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. LRS-21-
190828-00153 Kitos paskirties 
inžinerinių statinių, esančių Kauno 
Ąžuolyno parke, rekonstrukcijai.) 
Kalniečių parko rekreacinė zona (2016 
m. gegužės 6 d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. RPSP-21-160506-00224 
Kalniečių parko sutvarkymo 
rekonstrukcijos projektui.) 
Dainavos parko rekreacinė zona (2016 
m. liepos 1d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. RPSP-21-160701-00455 
Dainavos parko sutvarkymo 
(rekonstrukcijos) projektui.) 
Santakos parko rekreacinė zona (2018 m. 
balandžio 17 d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. LRS-21-180417-00073 
Kauno miesto Nemuno ir Neries 
santakos parko sutvarkymo 
(rekonstrukcijos) projektui.) 
Neries krantinės parko rekreacinė zona 
(Neries krantinės parko sutvarkymo 
(rekonstravimo) projekto leidimo 
registravimo data 2018-12-17 Nr.: 
LSNS-21-181217-00689) 
Draugystės parko rekreacinė zona (2017 
m. sausio 4 d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. RPSP-21-170104-00007 
Draugystės parko, sklype tarp Taikos pr., 
V. Krėvės pr., ir Kovo 11-osios g., 
Kaune, sutvarkymo (rekonstrukcijos ) 
projektas sutvarkymo projektas.) 

6.1.6 Šlaitų teritorijų 
išsaugojimas 

Parengtas 
specialusis planas 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2019 Neįgyvendinta  SP rengti nenumatoma dėl pasikeitusių 
teisės aktų. Šlaitų teritorijos išsaugojimas 
vykdomas vadovaujantis, saugomų 
teritorijų, miškų įstatymais ir kitais teisės 
aktais. Priemonė neįgyvendinama. 
 

  

teritorijose įkurti 
viešas erdves – 
aikštes, ypač prie 
svarbesnių gatvių 
sankryžų, greta 
vystomų 
komercinių, 
gyventojų 
aptarnavimo 
centrų. 

Nr. T-176.  
3. Sutvarkytas Marvelės upės slėnis- 
įrengtas amfiteatras (Marvelės upės 
slėnio sutvarkymas dalinai finansuotas 
ES struktūrinių fondų. 
4. Parengtas kitos paskirties inžinerinių 
statinių, vad. Kauko laiptais, tarp 
Aukštaičių ir Žemaičių g., Kaune, 
kapitalinio remonto techninis projektas.   

6.1.3 Naujų vietinės 
reikšmės 
rekreacinių 
želdynų 
išdėstymas 

Parengtas 
specialusis planas 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2018 Neįgyvendinta  Specialų planą rengti netikslinga. 
Priemonės numatytas pasiekti 
rezultatas neįgyvendinamas, tačiau 
priemonė aktuali.  
 
2019 metais pabaigti rekreacinių želdynų 
tvarkymo projektai: 

 Marvelės upelio draustinio 
tvarkymas 

 Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio 
tvarkymas 

 Santakos parko rekonstrukcija 
 Dainavos parko rekonstrukcija 
 Draugystės parko rekonstrukcija 
 Kalniečių parko rekonstrukcija 

6.1.4 Pramoninėse 
teritorijose, 
esančiose ar 
naujai įkuriamose 
greta gyvenamųjų 
mikrorajonų 
apsauginių 
želdynų juostų 
suformavimas ir 
įteisinimas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius, 
Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 KMSA neturi vieningos strategijos kaip 
elgtis su apsauginiais želdynais. Šie 
dažniausiai yra privačiuose sklypuose dėl 
to savivaldybė neturi svertų įpareigoti 
statytojus nuosekliai įgyvendinti 
apsauginių želdynų tinklą. Šis taip pat 
nėra identifikuotas. Priemonė aktuali. 

6.1.5 Atskirųjų želdynų 
sklypų ribų 
įteisinimas 

Parengti teritorijų 
planavimo 
dokumentai 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2018 Įgyvendinta 2018 Galiojantys TPD: 
Dainų slėnis (Teritorijos Tunelio g. 37, 
Kaune, detalusis planas, TPDR Nr.: 
T00077930, Reg.: 2016-02-09) 
Nemuno sala (Žemės sklypo karaliaus 
Mindaugo pr. 50, Kaune, detaliojo plano 
koregavimas, TPDR Nr. T00083395, 
Reg.: 2019-05-15)  
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TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Nuosekliai tvarkomos miesto viešosios erdvės ir želdynai, dėl ko gerėja želdynų pasiekiamumas miesto gyventojams. 

2. Pažaislio miško sutvarkymo planas: Atliekami kasmetiniai miško priežiūros darbai, esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas, nušiurusių suolų demontavimas, Naujų suolų 

ir šiukšlių dėžių įrengimas. 

3. 2019 metais pabaigti rekreacinių želdynų tvarkymo projektai: Marvelės upelio draustinio tvarkymas; Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tvarkymas; 

Santakos parko rekonstrukcija; Dainavos parko rekonstrukcija; Draugystės parko rekonstrukcija. Parengti Ąžuolyno sutvarkymo ir Santakos parko techniniai 

projektai. 

4. Tvarkomos  viešosios erdvės : įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai, Šv. Jono Pauliaus II aikštė, A. Ramanausko-Vanago skveras, 

Marvelės amfiteatras. 

5. Gerėja vandens telkinių pasiekiamumas, Rengiamas Lampėdžio paplūdimio atnaujinimo projektas, parengtas „Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto 

bazės R. Kalantos g. 132 įrengimo techninis projektas“. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 
 

1. Nepanaikinti visi lokaliai išleidžiamų paviršinių nuotekų šaltiniai.  

2. Vis dar vyksta savavališki miško kirtimo atvejai privačiuose sklypuose ir nuosavybės teisių atkūrimui BP numatytose bendro naudojimo želdynų funkcinėse zonose. 

Kauno mieste vis dar nėra vieningos apsauginių želdynų kūrimo strategijos. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendini
mo data 
 

Rezultato aprašymas 

7 Susisiekimo sprendiniai 2005 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 4 
Vykdomos 
priemonės: 11 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 4 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 19 

  

7.1 Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir 
modernizavimas` 

2005 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

7.1.1 Kauno miesto 
pietrytinio 
aplinkkelio 
įrengimas (A2 
kategorijos 
gatvė su 
skirtingų lygių 
mazgais ir nauju 
tiltu žemiau 
Kauno marių) 

Parengtas teritorijų 
planavimo 
dokumentas. 
Parengtas techninis 
projektas 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2005 2020 Vykdoma  2018 metais pradėtas rengti pietrytinio 
aplinkkelio techninio projekto rengimas 
atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio 
gatvės. Techninis projektas rengiamas 
atkarpomis: 1) Biruliškės - sankryža su 
geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. 
Masiulio g.; 3) Geležinkelio sankryža - 
Gimbutienės g.   
2019 m. Pabaigtas Ateities pl. Kapitalinis 
remontas.  

7.1.2 Raudondvario 
pietinio 
aplinkkelio su 
nauju tiltu per 
Nevėžį 
įrengimas 

Parengtas techninis 
projektas 

Susisiekimo 
ministerija, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Nepradėta  
vykdyti 

 Už Raudondvario pietinio aplinkkelio 
įrengimą atsakinga Lietuvos kelių 
direkcija. Priemonės vykdymas Lietuvos 
kelių direkcijos duomenimis 
planuojamas 2035 metais.  

7.1.3 A1 kelio Vilnius 
– Kaunas-

Parengtas techninis 
projektas 

Susisiekimo 
ministerija, 

Valstybės 
biudžeto 

2016 2020 Vykdoma  Rekonstrukciją vykdo Lietuvos kelių 
direkcija: 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Nuosekliai tvarkomos miesto viešosios erdvės ir želdynai, dėl ko gerėja želdynų pasiekiamumas miesto gyventojams. 

2. Pažaislio miško sutvarkymo planas: Atliekami kasmetiniai miško priežiūros darbai, esamų pėsčiųjų takų atnaujinimas, nušiurusių suolų demontavimas, Naujų suolų 

ir šiukšlių dėžių įrengimas. 

3. 2019 metais pabaigti rekreacinių želdynų tvarkymo projektai: Marvelės upelio draustinio tvarkymas; Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tvarkymas; 

Santakos parko rekonstrukcija; Dainavos parko rekonstrukcija; Draugystės parko rekonstrukcija. Parengti Ąžuolyno sutvarkymo ir Santakos parko techniniai 

projektai. 

4. Tvarkomos  viešosios erdvės : įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai, Šv. Jono Pauliaus II aikštė, A. Ramanausko-Vanago skveras, 

Marvelės amfiteatras. 

5. Gerėja vandens telkinių pasiekiamumas, Rengiamas Lampėdžio paplūdimio atnaujinimo projektas, parengtas „Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto 

bazės R. Kalantos g. 132 įrengimo techninis projektas“. 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 
 

1. Nepanaikinti visi lokaliai išleidžiamų paviršinių nuotekų šaltiniai.  

2. Vis dar vyksta savavališki miško kirtimo atvejai privačiuose sklypuose ir nuosavybės teisių atkūrimui BP numatytose bendro naudojimo želdynų funkcinėse zonose. 

Kauno mieste vis dar nėra vieningos apsauginių želdynų kūrimo strategijos. 
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Klaipėda ruožo 
ties Kaunu 
rekonstravimas 
(praplėtimas iki 
6 eismo juostų) 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

lėšos 2019-2028 m. planuojama įgyvendinti: 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 102,7 iki 107 km 
rekonstravimas) 2020–2021 m 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 99,1 iki 100,47 km 
rekonstravimas) 
2019–2021 m. 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km 
rekonstravimas)  
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 95,00 iki 99,1 km 
rekonstravimas) 2028 m. 
Kelio ruožo Vilnius–Kaunas 
rekonstravimas. (kelio A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,00 iki 
95,00 km rekonstravimas) 
2019–2020 m. 
 
Projektų vertė: 160 mln. EUR 
Ilgis: 96.06 km 

7.1.4 Miesto gatvių 
tinklo 
integravimas į 
nepertraukiamo 
eismo 
aplinkkelių 
sistemą 
įrengiant naujas 
gatvių trasas ir 
skirtingų lygių 
jungtis. 

Parengti skirtingo 
lygio sankirtų 
techniniai projektai 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2020 2023 Vykdoma  Nauji techniniai projektai sankryžoms 
2019 metais parengti nebuvo. 
  

7.1.5 Magistralinio 
geležinkelio 
vieno lygio 
pervažų su 
pagrindinėmis 
gatvėmis 
panaikinimas, 
įrengiant 

Parengti skirtingo 
lygio sankirtų 
techniniai projektai 

Susisiekimo 
ministerija, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  2019 m. pabaigti projektai: 
Projektas „Marių gatvės rekonstravimas 
iki Palemono g. įrengiant sankirtą su 
„Rail Baltica“ trasa“ (2017-2019 m.) 
Projektas „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir 
pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa 
projektas“ (2017-2019)  
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skirtingo lygio 
sankirtas 

7.2 Miesto transporto problemų sprendimas 2015 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

7.2.1 Panemunės tilto 
rekonstrukcija 

Pastatytas tiltas Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

 
2012 

 
2016 

Įgyvendintas 2016 Priemonė įgyvendinta, tiltas pastatytas. 

7.2.2 Radialinio – 
žiedinio B 
kategorijos 
gatvių tinkle 
formavimas 
(suformuotas 
Senamiesčio – 
Naujamiesčio 
apvažiavimas, 
įrengiant 
Kėdainių gatvės 
trasą su tiltu per 
Nemuną bei 
gerinant H. ir O. 
Minkovskių 
gatvės 
parametrus 
kairiajame 
Nemuno krante 
iki pat M.Č. 
Čiurlionio tilto) 

Parengtas 
Kėdainių tilto 
techninis 
projektas 

 Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

2020 2023 Vykdoma  2019 metais atlikta Vytauto Didžiojo 
tilto ir jo prieigų rekonstrukcija. 
Rekonstrukcijos metu remontuotas tiltas 
ir atnaujinta prietilčio transporto mazgo 
važiuojamoji dalis bei Veiverių gatvės 
įkalnė.   
 
2017 m. pabaigoje įvyko Kėdainių tilto 
projektavimo atviras projekto konkursas 
tikslu atrinkti tinkamiausius tilto projekto 
sprendinius; atitinkančius urbanistinius 
kraštovaizdžio ir funkcinius 
reikalavimus.  
2018 m. pradėti projektavimo 
paruošiamieji darbai. 
 

7.2.3 Trūkstamų 
gatvių jungčių 
suprojektavimas 
(Vijūkų g., 
Europos pr., H. 
ir O. 
Minkovskių g., 
Briuselio g.) 

Parengti 
techniniai 
projektai 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
skyrius 

2015 2021 Vykdoma  2019-2018 metais, trūkstamų gatvių 
jungtims (Vijūkų g., Europos pr., 
Minkovskių g., Briuselio g.) techniniai 
projektai rengti nebuvo. 
 
Vijūkų g.: Detalusis planas patvirtintas 
Admin.dir. 2014-11-04 įsakymu Nr. A-
2998. Suplanuotas 112775 kv. m sklypas 
gatvei tiesti. Pagal DP duomenis 

Klaipėda ruožo 
ties Kaunu 
rekonstravimas 
(praplėtimas iki 
6 eismo juostų) 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

lėšos 2019-2028 m. planuojama įgyvendinti: 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 102,7 iki 107 km 
rekonstravimas) 2020–2021 m 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 99,1 iki 100,47 km 
rekonstravimas) 
2019–2021 m. 
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km 
rekonstravimas)  
Susisiekimo šalia Kauno gerinimas 
(kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 
ruožo nuo 95,00 iki 99,1 km 
rekonstravimas) 2028 m. 
Kelio ruožo Vilnius–Kaunas 
rekonstravimas. (kelio A1 Vilnius–
Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,00 iki 
95,00 km rekonstravimas) 
2019–2020 m. 
 
Projektų vertė: 160 mln. EUR 
Ilgis: 96.06 km 

7.1.4 Miesto gatvių 
tinklo 
integravimas į 
nepertraukiamo 
eismo 
aplinkkelių 
sistemą 
įrengiant naujas 
gatvių trasas ir 
skirtingų lygių 
jungtis. 

Parengti skirtingo 
lygio sankirtų 
techniniai projektai 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2020 2023 Vykdoma  Nauji techniniai projektai sankryžoms 
2019 metais parengti nebuvo. 
  

7.1.5 Magistralinio 
geležinkelio 
vieno lygio 
pervažų su 
pagrindinėmis 
gatvėmis 
panaikinimas, 
įrengiant 

Parengti skirtingo 
lygio sankirtų 
techniniai projektai 

Susisiekimo 
ministerija, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  2019 m. pabaigti projektai: 
Projektas „Marių gatvės rekonstravimas 
iki Palemono g. įrengiant sankirtą su 
„Rail Baltica“ trasa“ (2017-2019 m.) 
Projektas „Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir 
pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa 
projektas“ (2017-2019)  
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numatyta paimti 25 sklypus (jų dalis), 
paimamos žemės plotas ~ 4,5 ha. 
Tarybos sprendimas dėl konkrečių žemės 
sklypų (jų dalių) paėmimo nepriimtas. 
 
Europos pr. nuo Marvelės upelio iki Via 
Baltikos kel.: Detalusis planas 
patvirtintas Tarybos 2002-07-17 
sprendimu Nr. 259. Suplanuotas 190272 
kv. m ploto žemės sklypas gatvei tiesti. 
Pagal DP numatyta paimti ~ 40 sklypų 
(jų dalių), paimamos žemės plotas ~ 17 
ha. Tarybos sprendimas dėl konkrečių 
žemės sklypų (jų dalių) paėmimo 
nepriimtas. DP tikslintinas - DP 
sprendiniai neatitinka Kauno m. bendrojo 
plano (patvirtinto 2014-04-10 TS Nr. T-
209) sprendinių. 
 
Briuselio g. (dalis tarp Armoniškių g. ir 
Kalvarijų g.): Žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūros 
sustabdytos 2015 metais. Detalusis 
planas patvirtintas Admin. direktoriaus 
2010-04-23 įsakymu Nr. A-1440. 
Suplanuotas 34414 kv. m sklypas gatvei 
tiesti. 
 
Briuselio g. (dalis tarp Europos pr. ir 
Armoniškių g.): Detalusis planas 
patvirtintas admin. direktoriaus 2010-04-
23 įsakymu Nr. A-1459. Suplanuotas 
34634 kv. m sklypas gatvei tiesti. Pagal 
DB sprendinius numatyti paimti 6 
sklypai (jų dalys). Paimamos žemės 
plotas ~ 3,4 ha. 2015 m. spalio mėn. 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūros sustabdytos.  
 
H. ir O. Minkovskių g. (dalis tarp M. K. 
Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės): 
Detalusis planas patvirtintas Tarybos 
2007-09-13 sprendimu Nr. T-464. 
Suplanuotas 68877 kv. m žemės sklypas 
gatvei tiesti (rekonstruoti). Atsižvelgiant 
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į DP sprendinius ir Sąnaudų ir naudos 
analizę, Tarybos 2014-07-10 sprendimu 
Nr. 374 (patikslintas 2015-03-05 
sprendimu Nr. T-120) numatyta paimti 
16 sklypų (jų dalių) ir griauti 21 statinį. 
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūros nutrauktos. Dalis objektų 
išpirkti. Esant poreikiui, turės būti 
grįžtama prie paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrų (viskas būtų 
pradedama iš naujo, nuo Tarybos 
sprendimo). 

7.3 Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra   Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

7.3.1 Kauno miesto 
susisiekimo 
sistemos 
indikatorių 
nustatymas ir 
pokyčių 
stebėsena 

Parengta 
indikatorių  ir 
stebėsenos 
sistema 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019 metais Kauno miesto savivaldybė 
patvirtino Kauno miesto darnaus judumo 
planą. Plane buvo analizuoti eismo 
srautai, modalinis kelionių 
pasiskirstymas, tirtos eismo saugumo 
priemonės ir rodikliai. 

7.3.2 Intelektinių 
eismo valdymo 
sistemų 
diegimas B1, B2 
ir svarbiausiose 
C1, C2 
kategorijų 
gatvėse. 

Įkurtas eismo 
valdymo centras 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Įgyvendinta 2019 Įkurtas eismo valdymo centras, kuriame 
bus stebima transporto eismo situacija 
realiu laiku, centras dirbs visą parą, bus 
analizuojami transporto srautai, 
sudaromos specialios programos, bus 
rūpinamasi eismo koridorių priežiūra ir 
koordinavimu, bendradarbiaujama su 
policija, fiksuojami ir taisomi šviesoforų 
ir gatvių apšvietimo gedimai.  
https://kaunas.kasvyksta.lt/2019/03/26/ei
smas/spustims-kauno-gatvese-valdyti-
nauja-ismanioji-eismo-valdymo-sistema/ 

7.3.3 Avaringumo 
situacijos mieste 
stebėsena 

Parengti 
avaringumo 
žemėlapiai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2016 Įgyvendinta 2016 Avaringumo ("Juodųjų dėmių") 
žemėlapis yra rengiamas kiekvienais 
metais. 

numatyta paimti 25 sklypus (jų dalis), 
paimamos žemės plotas ~ 4,5 ha. 
Tarybos sprendimas dėl konkrečių žemės 
sklypų (jų dalių) paėmimo nepriimtas. 
 
Europos pr. nuo Marvelės upelio iki Via 
Baltikos kel.: Detalusis planas 
patvirtintas Tarybos 2002-07-17 
sprendimu Nr. 259. Suplanuotas 190272 
kv. m ploto žemės sklypas gatvei tiesti. 
Pagal DP numatyta paimti ~ 40 sklypų 
(jų dalių), paimamos žemės plotas ~ 17 
ha. Tarybos sprendimas dėl konkrečių 
žemės sklypų (jų dalių) paėmimo 
nepriimtas. DP tikslintinas - DP 
sprendiniai neatitinka Kauno m. bendrojo 
plano (patvirtinto 2014-04-10 TS Nr. T-
209) sprendinių. 
 
Briuselio g. (dalis tarp Armoniškių g. ir 
Kalvarijų g.): Žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūros 
sustabdytos 2015 metais. Detalusis 
planas patvirtintas Admin. direktoriaus 
2010-04-23 įsakymu Nr. A-1440. 
Suplanuotas 34414 kv. m sklypas gatvei 
tiesti. 
 
Briuselio g. (dalis tarp Europos pr. ir 
Armoniškių g.): Detalusis planas 
patvirtintas admin. direktoriaus 2010-04-
23 įsakymu Nr. A-1459. Suplanuotas 
34634 kv. m sklypas gatvei tiesti. Pagal 
DB sprendinius numatyti paimti 6 
sklypai (jų dalys). Paimamos žemės 
plotas ~ 3,4 ha. 2015 m. spalio mėn. 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūros sustabdytos.  
 
H. ir O. Minkovskių g. (dalis tarp M. K. 
Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės): 
Detalusis planas patvirtintas Tarybos 
2007-09-13 sprendimu Nr. T-464. 
Suplanuotas 68877 kv. m žemės sklypas 
gatvei tiesti (rekonstruoti). Atsižvelgiant 
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7.4 Viešojo transporto sistemos modernizavimas Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

7.41 Planuojamų 
autobusų ir 
troleibusų 
viešojo 
transporto trasų 
plėtra 

Pakoreguota 
viešojo 
susisiekimo 
transporto schema  

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2020 2023 Įgyvendinta 2019 2019 metais atnaujinta Kauno miesto 
viešojo susisiekimo transporto schema. 
(Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 
įsakymas 2019m. Birželio 26d. A-2213 
„Dėl 2015 m. Spalio 22 d. Įsakymo Nr. 
A-3034 „dėl būtinų keleivių vežimo 
autobusais ir troleibusais paslaugų 
apimties nustatymo“ pakeitimo.). Nuo 
2019 metų liepos mėnesio nutraukiamas 
maršrutinių taksi aptarnavimas, juos 
pakeitė mažieji autobusai. Pakitimais 
siekiama pagerinti viešojo susisiekimo 
transporto pasiekiamumą ir jo 
atsiperkamumą. Koreguojant transporto 
schemą atsižvelgta į Kauno miesto 
Darnaus judumo planą.  

7.4.2 „Parkuok ir 
važiuok“ 
automobilių 
stovėjimo 
aikštelių 
įrengimas 

Parengti 4 
aikštelių 
techniniai 
projektai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Vykdoma  „Parkuok ir važiuok“ stotelių įrengimas 
Kaune yra viena iš Kauno darnaus 
judumo plano rekomendacijų. 
 
Parengta Geležinkelio stoties „Statyk ir 
parkuok“ automobilių stovėjimo 
aikštelės vietos parinkimo projektiniai 
pasiūlymai (galimybių studija). 
2017 m. parengta kombinuoto eismo 
plėtros koncepcija.  
Parengtos Park and Ride galimybių 
studijos parengimo gairės. 

7.4.3 Persėdimo 
punktų 
įrengimas 

Parengti 3 
persėdimo punktų 
techniniai 
projektai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Priemonė nepradėta vykdyti. 
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7.5 Dviračių infrastruktūros plėtra 2015 2019 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

7.5.1 Dviračių takų 
įrengimas prie 
naujų gatvių 

Parengti 
techniniai 
projektai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2019 metais dviračių trasos prie naujų 
gatvių įrengiamos nebuvo. Gatvių tarp 
Lakūnų pl. ir Europos per. techniniuose 
projektuose parengtuose 2019 metais 
numatytas naujų dviračių takų trasų 
įrengimas.  

7.5.2 Dviračių – 
pėsčiųjų takų ir 
tilto įrengimas 

Įrengta trasos 
„Senamiestis-
Aleksotas-
Naujamiestis“ 8 
km., „Eiguliai-
Kalniečiai-
Žaliakalnis“ 5.4 
km. (per 
Nuokalnės g. virš 
esamos pėsčiųjų 
perėjos 
(Žaliakalnio ir 
Kalniečių miesto 
dalių sujungimas 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius, 
aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

Europos 
sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2020 Vykdoma  2018-2019 m. įrengti dviračių takai: 
Partizanų g. pėsčiųjų ir dviračių takas (4 
km) 
Švenčionių g. dviračių juosta (2,7 km) 
Baltų pr. nuo 9-o Forto g. iki Jotvingių g. 
(1,3 km) 
Savanorių pr. dviračių takas (6 km) 
Veiverių g. dviračių takas (4,5 km) 
Verkių g. – Prancūzų (1,4 km) 
Vilties g. –Pabrėžos (2,2 km) 
Panerių-Strazdo g. (4 km)  

7.6 Laivybos infrastruktūros plėtra 2014 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 2 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

7.6.1 Rezervuotos 
vietos keleivinių 
prieplaukų 
įrengimui 

Parengtas 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas 

Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2016 2020 Vykdoma  Patvirtiname Nemuno salos detaliajame 
plane yra numatyta zona prieplaukos 
įrengimui ( (TPDR Nr. T00083395). TP 
Projektuojamos prieplaukos prie Kauno 

7.4 Viešojo transporto sistemos modernizavimas Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

7.41 Planuojamų 
autobusų ir 
troleibusų 
viešojo 
transporto trasų 
plėtra 

Pakoreguota 
viešojo 
susisiekimo 
transporto schema  

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2020 2023 Įgyvendinta 2019 2019 metais atnaujinta Kauno miesto 
viešojo susisiekimo transporto schema. 
(Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 
įsakymas 2019m. Birželio 26d. A-2213 
„Dėl 2015 m. Spalio 22 d. Įsakymo Nr. 
A-3034 „dėl būtinų keleivių vežimo 
autobusais ir troleibusais paslaugų 
apimties nustatymo“ pakeitimo.). Nuo 
2019 metų liepos mėnesio nutraukiamas 
maršrutinių taksi aptarnavimas, juos 
pakeitė mažieji autobusai. Pakitimais 
siekiama pagerinti viešojo susisiekimo 
transporto pasiekiamumą ir jo 
atsiperkamumą. Koreguojant transporto 
schemą atsižvelgta į Kauno miesto 
Darnaus judumo planą.  

7.4.2 „Parkuok ir 
važiuok“ 
automobilių 
stovėjimo 
aikštelių 
įrengimas 

Parengti 4 
aikštelių 
techniniai 
projektai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2017 2023 Vykdoma  „Parkuok ir važiuok“ stotelių įrengimas 
Kaune yra viena iš Kauno darnaus 
judumo plano rekomendacijų. 
 
Parengta Geležinkelio stoties „Statyk ir 
parkuok“ automobilių stovėjimo 
aikštelės vietos parinkimo projektiniai 
pasiūlymai (galimybių studija). 
2017 m. parengta kombinuoto eismo 
plėtros koncepcija.  
Parengtos Park and Ride galimybių 
studijos parengimo gairės. 

7.4.3 Persėdimo 
punktų 
įrengimas 

Parengti 3 
persėdimo punktų 
techniniai 
projektai 

Transporto 
eismo 
organizavimo 
skyrius, 
Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Priemonė nepradėta vykdyti. 
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marių. Rengiamas  Kauno marių įlankos 
uosto ir būriavimo sporto bazės Kalantos 
g. 130, Kaune įrengimo statybos 
projektas. TP apima ir esamos 
prieplaukos tvarkymą.  

7.6.2 
 

Vidaus vandens 
infrastruktūros 
objektų plėtra 
Nemuno upe 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Kita 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Nepradėta 
vykdyti 

 2018-2019 metais naujų prieplaukų 
Nemuno upėje techninių projektų 
parengta nebuvo. 

7.6.3 Vidaus vandens 
infrastruktūros 
objektų plėtra 
Neries upe 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Nepradėta 
vykdyti 

 2018-2019 metais naujų prieplaukų 
Neries upėje techninių projektų parengta 
nebuvo. 

 
 
TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Vykdomas Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas: 2019 metais pabaigtas Ateities pl. kapitalinis remontas, 2018 metais parengtas techninis projektas 

atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 1) Biruliškės - sankryža su geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 

3) Geležinkelio sankryža - Gimbutienės g.    

2. Lietuvos kelių tinklo plėtrai planuojama dotacija „Kelių priežiūros ir plėtros paramos tiksliniam finansavimui vietinės reikšmės keliams (gatvėms) rekonstruoti“. 

Magistralėje A1 ties Kaunu rekonstruojamas ruožas nuo 89,40 iki 107,00 km, įgyvendinamas magistralės A1 ruožo nuo 100,47 iki 101,75 km rekonstravimo (Megos 

sankryža) techninis projektas, atidaryta nauja Ašigalio gatvės su A1 magistrale jungtis, ties Kleboniškiu planuojama pradėti statyti naują tiltą per Nerį.  

3. Tęsiamas magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų rekonstrukcijos, įrengiant dviejų lygio sankirtas – atliktas Ateities pl. tęsinio nuo Palemono g. iki 

Masiulio g. kapitalinis remontas, Chemijos ir R. Kalantos g. rekonstrukcija įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa, Marių g. 

rekonstravimo iki Palemono g., įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa, pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa (ties Amalių pervaža).  

4. Parengti / tęsiami miesto gatvių (Kalvarijos, Pabrėžos, Radvilėnų plento nuo A. Baranausko g. iki zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcijos techniniai projektai, 

2019 metais atlikta Vytauto Didžiojo tilto ir jo prieigų rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu remontuotas tiltas ir atnaujinta prietilčio transporto mazgo važiuojamoji 

dalis bei Veiverių gatvės įkalnė.   

5. Baigiami Laisvės alėjos rekonstrukcijos (nuo Nepriklausomybės aikštės iki Vilniaus g.) darbai, 2020 metais prasidės Vilniaus gatvės rekonstrukcija. 

6. Vyksta gatvių saugumo priemonių gatvėse įrengimo ir eismo saugumą didinančių priemonių (saugos salelės, nauji šviesoforai) statyba, atliekamas 

papildomas horizontalus gatvių ženklinimas prie pėsčiųjų perėjų, ir nuolat rengiami jų techniniai projektai. 
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7. Nuolatos atnaujinami automobilių stovėjimo įkainiai ir zonos siekiant valdyti transporto srautus centrinėje miesto dalyje ir diegiamos inovacijos mokėjime 

už parkavimą sistemoje: 2019 metais apmokestintos papildomos gatvės: Karaliaus Mindaugo pr., Savanorių per. Diegiamos parkavimo inovacijos: sudaryta 

galimybė už automobilių stovėjimą mokėti bekontakte kortele.  

8. Sudaromos sąlygos naudotis netaršios transporto priemonėmis. Panaudojant ES lėšas Kauno mieste planuojama įrengti 1 didelės galios (virš 22 kW vienam 

elektromobiliui įkrovimo prieiga ir įrengti 10 įprastos galios (virš 3,7 – 22 kW vienam elektromobiliui įkrovimo prieigas.  

9. Vykdoma miesto dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra, diegiamos eismo saugumą didinančios priemonės, rekonstruojami ir plečiami gatvių apšvietimo tinklai. 

2019 metais įrengti 26,1 km dviračių takų. 

10. Plečiamas dviračių takų tinklas: 2019 metais įrengti 26,1 km naujų dviračių takų. 
11. 2019 metais patvirtintas Kauno miesto darnaus judumo planas: Kauno miesto darnaus judumo planas parengtas ir savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-516 

patvirtintas 2019-11-19. Kauno darnaus judumo plane numatytos priemonės padedančios spręsti miestui kylančius susisiekimo iššūkius, įgyvendinti pasaulinius 

ekologiškumo reikalavimus bei padaryti miestą patogų judėti tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams. 

12. Didėja viešojo transporto keleivių skaičius: 2019 metais Kauno miesto visuomeniniu transportu naudojosi 2proc. Didesnis keleivių skaičius lyginti su 2018 metais. 

2019 metais atnaujinta Kauno miesto viešojo susisiekimo transporto schema. Nuo 2019 metų liepos mėnesio nutrauktas maršrutinių taksi aptarnavimas, juos pakeitė 

mažieji autobusai. Pakitimais siekiama pagerinti viešojo susisiekimo transporto pasiekiamumą ir jo atsiperkamumą. Koreguojant transporto schemą atsižvelgta į 

Kauno miesto Darnaus judumo planą. Atnaujintas troleibusų parkas – nupirkti 85 nauji troleibusai. Naujajam transportui savivaldybės įmonė „Kauno autobusai“ išleis 

29,4 mln. eurų, iš jų apie 20 mln. eurų – skolinsis, 1,6 mln. eurų skiria Kauno savivaldybė, o 7,9 mln. eurų – Europos Sąjunga. 

13. Įkurtas eismo valdymo centras: Įkurtas eismo valdymo centras, kuriame bus stebima transporto eismo situacija realiu laiku, centras dirbs visą parą, bus 

analizuojami transporto srautai, sudaromos specialios programos, bus rūpinamasi eismo koridorių priežiūra ir koordinavimu, bendradarbiaujama su policija, 

fiksuojami ir taisomi šviesoforų ir gatvių apšvietimo gedimai.   
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. A1 magistralė dėl papildomų jungčių funkcionuoja kaip Kauno miesto vidinė gatvė, kas mažina A1 magistralės pralaidumą. Problema sprendžiama atliekant 

rekonstrukciją, platinant važiuojamąją dalį, įrengiant papildomas įvažiavimus/nuvažiavimus. 2020 metais tęsis eismo spūsčių problemos rekonstruojamoje atkarpoje.  

2. Nevystomi BP numatytų, miesto susisiekimo sistemai svarbių, transporto jungčių – Žemaičių plento įkalnės, Kėdainių g. įkalnės, Piliakalnio g. įkalnės projektavimo 

darbai. 

3. Nevykdomi siektini Neries upės vagos pritaikymo laivybai darbai. 

marių. Rengiamas  Kauno marių įlankos 
uosto ir būriavimo sporto bazės Kalantos 
g. 130, Kaune įrengimo statybos 
projektas. TP apima ir esamos 
prieplaukos tvarkymą.  

7.6.2 
 

Vidaus vandens 
infrastruktūros 
objektų plėtra 
Nemuno upe 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Kita 
Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Nepradėta 
vykdyti 

 2018-2019 metais naujų prieplaukų 
Nemuno upėje techninių projektų 
parengta nebuvo. 

7.6.3 Vidaus vandens 
infrastruktūros 
objektų plėtra 
Neries upe 

Parengtas 
techninis 
projektas 

Miesto 
tvarkymo 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2018 2023 Nepradėta 
vykdyti 

 2018-2019 metais naujų prieplaukų 
Neries upėje techninių projektų parengta 
nebuvo. 

 
 
TEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 

1. Vykdomas Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas: 2019 metais pabaigtas Ateities pl. kapitalinis remontas, 2018 metais parengtas techninis projektas 

atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 1) Biruliškės - sankryža su geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 

3) Geležinkelio sankryža - Gimbutienės g.    

2. Lietuvos kelių tinklo plėtrai planuojama dotacija „Kelių priežiūros ir plėtros paramos tiksliniam finansavimui vietinės reikšmės keliams (gatvėms) rekonstruoti“. 

Magistralėje A1 ties Kaunu rekonstruojamas ruožas nuo 89,40 iki 107,00 km, įgyvendinamas magistralės A1 ruožo nuo 100,47 iki 101,75 km rekonstravimo (Megos 

sankryža) techninis projektas, atidaryta nauja Ašigalio gatvės su A1 magistrale jungtis, ties Kleboniškiu planuojama pradėti statyti naują tiltą per Nerį.  

3. Tęsiamas magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų rekonstrukcijos, įrengiant dviejų lygio sankirtas – atliktas Ateities pl. tęsinio nuo Palemono g. iki 

Masiulio g. kapitalinis remontas, Chemijos ir R. Kalantos g. rekonstrukcija įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa, Marių g. 

rekonstravimo iki Palemono g., įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa, pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa (ties Amalių pervaža).  

4. Parengti / tęsiami miesto gatvių (Kalvarijos, Pabrėžos, Radvilėnų plento nuo A. Baranausko g. iki zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcijos techniniai projektai, 

2019 metais atlikta Vytauto Didžiojo tilto ir jo prieigų rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu remontuotas tiltas ir atnaujinta prietilčio transporto mazgo važiuojamoji 

dalis bei Veiverių gatvės įkalnė.   

5. Baigiami Laisvės alėjos rekonstrukcijos (nuo Nepriklausomybės aikštės iki Vilniaus g.) darbai, 2020 metais prasidės Vilniaus gatvės rekonstrukcija. 

6. Vyksta gatvių saugumo priemonių gatvėse įrengimo ir eismo saugumą didinančių priemonių (saugos salelės, nauji šviesoforai) statyba, atliekamas 

papildomas horizontalus gatvių ženklinimas prie pėsčiųjų perėjų, ir nuolat rengiami jų techniniai projektai. 
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4. Padidėjęs automobilizacijos lygis miestui kelia daug problemų, susijusių su išaugusiu transporto srautų valdymu ir automobilių stovėjimo vietomis. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
VYKDYMAS (2018-2019 m.) 
 
Nr. Priemonės 

pavadinimas 
Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Finansavimo 
šaltinis 

Įgyvendinim
o pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyvendini
mo data 
 

Rezultato aprašymas 

8 Inžinerinės komunikacijos  sprendiniai 2015 2022 Įgyvendintos 
priemonės: 6 
Vykdomos 
priemonės: 8 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso:14 

  

8.1 Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas 2005 2023 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

8.1.1 Atliekas 
deginančios 
katilinės statyba ir 
jos integravimas į 
bendrą Kauno 
miesto 
centralizuotą 
šilumos tiekimo 
sistemą 

Pastatyta atliekas 
deginanti katilinė 
(Biruliškių  k., 
Kauno raj.) ir 
sujungta su  Kauno 
miesto centralizuota 
šilumos sistema. 

Aplinkos 
apsaugos 
skyrius 

 2015 2020 Įgyvendinta 2019 2019 m. pastatyta Kauno kogeneracinė 
jėgainė, sujungta su Kauno centralizuoto 
šilumos tiekimo sistema. Šiuo metu 
atliekami jėgainės testavimai. 

8.1.2 Kauno miesto 
šilumos ūkio 
specialiojo plano 
atnaujinimas 

Atnaujintas 
specialusis planas 

Energetikos 
skyrius 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos 

2015 2022 Įgyvendinta 2016 2016 metais gegužės 3 d. sprendimu Nr. 
T-203  patvirtintas ir įregistruotas 
„Atnaujintas Kauno miesto mikrorajonų 
šilumos tiekimo specialusis planas“. Reg. 
Nr. T00078490. 
 

8.2 Elektros infrastruktūros plėtra 2015 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 3 
Vykdomos 

  

4. Padidėjęs automobilizacijos lygis miestui kelia daug problemų, susijusių su išaugusiu transporto srautų valdymu ir automobilių stovėjimo vietomis. 
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priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

8.2.
1 

Kauno elektros 
energijos 
paskirstymo tinkle 
plėtra 

Įrengtos 110 kW 
ir 330 kW 
kabelinės elektros 
linijos 

Energetikos 
skyrius 

Kita  
2015 

 
2020 

Vykdoma  Elektros infrastruktūros plėtra Kaune 
vykdoma pagal AB LESTO investicijų 
planą  2016-2020 m ir Investicijų plane 
numatytas programas. 

8.2.
2 

Esamo elektros 
energijos 
paskirstymo tinkle 
plėtra 

Patiesta 35 km 
elektros energijos 
paskirstymo tinklo 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2019 metais nutiesta 2,16 km 35 kV 
kabelių linijų. 

8.2.
3 

Naujų 
paskirstymo tinkle 
kabelinėmis 
linijomis tiesimas 

Patiesta 35 km 
paskirstymo tinkle 
kabelinėmis 
linijomis 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 
 

 
 

Per 2019 metus buvo paklota 14,4 km 
elektros kabelių ir tai yra 13,8 km 
mažiau negu 2018 metais 

8.2.
4 

Esamų 
transformatorinių 
rekonstravimas ar 
naujų įrengimas 

Įrengtos 23 
transformatorinės 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta  
2015 

Rengiamas 10/04kV transformatorinės ir 
jos kabelių linijų projektas Eivenių g., 
Kaune  
Per 2015 metus įrengtos 35 
transformatorinės 

8.2.
5 

Naujų elektros 
linijų tiesimas BP 
numatytuose 
komunikaciniuose 
koridoriuose 

Patiesta 35 km 
elektros tinklų 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta  Elektros infrastruktūros plėtra Kaune 
vykdoma pagal AB ESO investicijų 
planą, investicijų plane numatytas 
programas, parengtą AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ strategija 2016-
2020 m. Per 2019 metus buvo paklota 
14,4 km. elektros kabelių. Per 2018 
metus buvo paklota 28.2 km. elektros 
kabelių. 

8.3 Dujotiekio plėtra   Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

8.3.
1 

Dujotiekio 
skirstomojo tinklo 

Nutiesta 20 km 
dujotiekio 

 Kita 2015 2020 Įgyvendinta 
 

 Per 2019 metus nutiesta 30,4 km 
dujotiekio vamzdžių ir tai yra 32,4 km 
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plėtra skirstomojo tinklo mažiau negu 2018 metais. 
8.3.
2 

Naujų vidutinio 
slėgio dujotiekių 
tiesimas BP 
numatytuose 
infrastruktūros 
koridoriuose 

Patiesta 20 km 
vidutinio slėgio 
tinklo  

 Kita 2016 2020 Vykdoma  Priemonė vykdoma pagal gamtinių dujų 
perdavimo sistemos operatoriaus 
dešimties metų (2016-2025 m. tinklo 
plėtros planą. 
Magistralinio dujotiekio plėtra vykdoma 
pagal investicinį projektą „Magistralinio 
dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – 
Šakiai jungtis (antroji gija). 
 
2019 m. Skirstomuosiuose  – naujų dujų 
reguliavimo punktų neįrengta 

8.4 Vandentiekio ir nuotekų plėtra  2015 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės:5 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

8.4
1 

Vandentiekio 
tinklų plėtra 
numatomose 
mažo ir vidutinio 
užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosiose 
zonose 

Nutiesta 56,5 km 
vandentiekio 
tinklų 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2019 metais baiginėjami vykdyti didelės 
apimties plėtros bei renovacijos darbai. 
Panaudojus ES finansavimą, per metus 
buvo rekonstruota didžioji dalis 
vandentiekio tinklų. Tinklų 
rekonstrukcijos ir plėtros projektuose 
praplėsta 18,27 km vandentiekio, o 
rekonstruota 17,61 km vandentiekio 
tinklų. 

8.4.
2 

Buitinių nuotekų 
tinklų plėtra 

Nutiesta 80,6 km 
buitinių nuotekų 
tinklų 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2019 metais baiginėjami vykdyti didelės 
apimties nuotekų tinklų plėtros ir 
renovacijos darbai. Tinklų 
rekonstrukcijos ir plėtros projekte, 
panaudojus ES finansavimą, buvo 
paklota 34,79 km nuotekų tinklų, o 
rekonstruota - apie 9 km nuotekų tinklų. 

8.4.
3 

Naujų nuotekų 
surinkimo tinklų 
plėtra esamuose ir 
naujai 
užstatomose 
teritorijose 

Nutiesta 80,6 
naujų nuotekų 
surinkimo tinklų 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

Kita 2015 2020 Vykdoma  Nuotekų tinklų rekonstrukcijos 
projektuose iki 2019 metų galo nutiesta 
34,79 km naujų nuotekų surinkimo 
tinklų. 

8.4. Paviršinių Parengta UAB „Kauno Kita 2015 2020 Vykdoma  Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus 

priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

8.2.
1 

Kauno elektros 
energijos 
paskirstymo tinkle 
plėtra 

Įrengtos 110 kW 
ir 330 kW 
kabelinės elektros 
linijos 

Energetikos 
skyrius 

Kita  
2015 

 
2020 

Vykdoma  Elektros infrastruktūros plėtra Kaune 
vykdoma pagal AB LESTO investicijų 
planą  2016-2020 m ir Investicijų plane 
numatytas programas. 

8.2.
2 

Esamo elektros 
energijos 
paskirstymo tinkle 
plėtra 

Patiesta 35 km 
elektros energijos 
paskirstymo tinklo 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Vykdoma  2019 metais nutiesta 2,16 km 35 kV 
kabelių linijų. 

8.2.
3 

Naujų 
paskirstymo tinkle 
kabelinėmis 
linijomis tiesimas 

Patiesta 35 km 
paskirstymo tinkle 
kabelinėmis 
linijomis 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta 
 

 
 

Per 2019 metus buvo paklota 14,4 km 
elektros kabelių ir tai yra 13,8 km 
mažiau negu 2018 metais 

8.2.
4 

Esamų 
transformatorinių 
rekonstravimas ar 
naujų įrengimas 

Įrengtos 23 
transformatorinės 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta  
2015 

Rengiamas 10/04kV transformatorinės ir 
jos kabelių linijų projektas Eivenių g., 
Kaune  
Per 2015 metus įrengtos 35 
transformatorinės 

8.2.
5 

Naujų elektros 
linijų tiesimas BP 
numatytuose 
komunikaciniuose 
koridoriuose 

Patiesta 35 km 
elektros tinklų 

Energetikos 
skyrius 

Kita 2015 2020 Įgyvendinta  Elektros infrastruktūros plėtra Kaune 
vykdoma pagal AB ESO investicijų 
planą, investicijų plane numatytas 
programas, parengtą AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ strategija 2016-
2020 m. Per 2019 metus buvo paklota 
14,4 km. elektros kabelių. Per 2018 
metus buvo paklota 28.2 km. elektros 
kabelių. 

8.3 Dujotiekio plėtra   Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

8.3.
1 

Dujotiekio 
skirstomojo tinklo 

Nutiesta 20 km 
dujotiekio 

 Kita 2015 2020 Įgyvendinta 
 

 Per 2019 metus nutiesta 30,4 km 
dujotiekio vamzdžių ir tai yra 32,4 km 
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4 nuotekų, 
išleidžiamų į 
atvirus vandens 
telkinius, 
kontrolės 
vykdymas 

stebėsenos 
ataskaita 

vandenys“ vandens telkinius, užterštumo kontrolė 
vykdoma nuolatos, duomenis UAB 
"Kauno vandenys" periodiškai teikia IS 
AIVIKS platformoje. 

8.4.
5 

Naujų paviršinių 
nuotekų 
surinkimo tinklų 
plėtra 
esamose ir naujai 
užstatomose 
teritorijose 
(Žaliakalnyje ir 
Aleksote) 

Lietaus nuotėkio 
plotas, iš kurio 
surenkamam 
paviršiniam 
vandeniui tvarkyti 
įrengta ir (ar) 
rekonstruota 
infrastruktūra, -
549 ha. Prioritetas 
teikiamas 
paviršinių nuotekų 
infrastruktūros 
(įskaitant valymo 
įrenginius) plėtrai 
ir rekonstrukcijai 
Kauno miesto 
integruotoje 
teritorijų vystymo 
programoje, 
patvirtintoje 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministro 2016 m. 
sausio 15 d. 
įsakymu Nr. 1V-
32, išskirtose 
tikslinėse 
teritorijose 
(Žaliakalnyje ir 
Aleksote). 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

Kita 2015 2020 Vykdoma  Naujų paviršinių nuotekų surinkimo 
tinkle plėtra vykdoma pagal "Kauno m. 
sav. Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialųjį planą" registruotą 2011-11-24 
(T00017366), nuostatas. Per 2019 m. yra 
nutiesta apie 5 km. Paviršinių nuotekų 
surinkimo tinklų, kurie apima apie 120 
ha sausinamo ploto. Šiuo metu minėti 
tinklai dar nėra perduoti eksploatacijai, 
todėl savo funkcijos (surinkti paviršinio 
vandens) neatlieka. 

 
  

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 
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1. Sėkmingai panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas atnaujinama ir plėtojama inžinerinė infrastruktūra: atnaujinami magistraliniai šilumos tiekimo tinklai 

Eigulių, Šilainių, Aukštųjų Šančių mikrorajonuose. Įgyvendinamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, mažinantis šilumos praradimą vamzdynuose, kas 

didina bendrą sistemos efektyvumą, mažina šilumos gamybos ir tiekimo savikainą, o kartu ir šilumos kainą vartotojams. 

2. Modernizuojant esamus šilumos tinklus, plėtojant naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę atsinaujinantiems energijos šaltiniams užtikrinamas 

urbanizuotų miesto dalių aprūpinimas šilumine energija. 

3. Vykdomas projektas „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“, siekiant išspręsti nepakankamai išvystytą neefektyvią paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemą Kauno mieste. 

4. Plečiami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių gyvenamųjų namų kvartalus. 

5. Kryptingai siekiama įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus mieste – Kaune sėkmingai veikia užstato sistema: prie prekybos centrų veikia taros surinkimo 

vietos su taromatais. 

6. Tęsiamas atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas įrengiant pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles. (Savivald. inf.). 
 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS 

 
1. Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba nevykdoma BP numatytose verslo ir pramonės zonose (Aleksote prie Vakarinio apl., Europos pr., Briuselio g. ir 

kt.) dėl nesuformuotų ir neįteisintų Europos pr. ir Briuselio g. sklypų, kas kliudo investicijoms į šias teritorijas. 

2. Vangiai vyksta elektros oro linijų keitimas į kabelines linijas. 

3. Nesprendžiami sodų bendrijų aprūpinimo inžineriniais tinklais (vandentiekio, buitinių nuotekų, dujų) klausimai. 

 

4 nuotekų, 
išleidžiamų į 
atvirus vandens 
telkinius, 
kontrolės 
vykdymas 

stebėsenos 
ataskaita 

vandenys“ vandens telkinius, užterštumo kontrolė 
vykdoma nuolatos, duomenis UAB 
"Kauno vandenys" periodiškai teikia IS 
AIVIKS platformoje. 

8.4.
5 

Naujų paviršinių 
nuotekų 
surinkimo tinklų 
plėtra 
esamose ir naujai 
užstatomose 
teritorijose 
(Žaliakalnyje ir 
Aleksote) 

Lietaus nuotėkio 
plotas, iš kurio 
surenkamam 
paviršiniam 
vandeniui tvarkyti 
įrengta ir (ar) 
rekonstruota 
infrastruktūra, -
549 ha. Prioritetas 
teikiamas 
paviršinių nuotekų 
infrastruktūros 
(įskaitant valymo 
įrenginius) plėtrai 
ir rekonstrukcijai 
Kauno miesto 
integruotoje 
teritorijų vystymo 
programoje, 
patvirtintoje 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministro 2016 m. 
sausio 15 d. 
įsakymu Nr. 1V-
32, išskirtose 
tikslinėse 
teritorijose 
(Žaliakalnyje ir 
Aleksote). 

UAB „Kauno 
vandenys“ 

Kita 2015 2020 Vykdoma  Naujų paviršinių nuotekų surinkimo 
tinkle plėtra vykdoma pagal "Kauno m. 
sav. Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialųjį planą" registruotą 2011-11-24 
(T00017366), nuostatas. Per 2019 m. yra 
nutiesta apie 5 km. Paviršinių nuotekų 
surinkimo tinklų, kurie apima apie 120 
ha sausinamo ploto. Šiuo metu minėti 
tinklai dar nėra perduoti eksploatacijai, 
todėl savo funkcijos (surinkti paviršinio 
vandens) neatlieka. 

 
  

TEIGIAMOS TENDENCIJOS 
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KAUNO APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS (2018-2019 M.) 
 

Nr.  Priemonės 
pavadinimas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Deleguota Finansavi
mo 
šaltinis 

Įgyve
ndini
mo 
pradž
ia 

Įgyve
ndini
mo 
pabai
ga 

Statusas Įgyven
dinimo 
data 

Rezultato aprašymas 

1 Apskrities teritorijos vystymo bendrųjų tikslų sistema 2002 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
4 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 8 

  

1.1 Bendrosios nuostatos 2002 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
4 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendin
tos 
priemonės:1 
Iš viso: 8 

  

1.1.1. Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos  
lėšos 

2003 2017 Įgyvendinta 2014 Kauno miesto savivaldybės 
bendrajame plane patvirtintame 
Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2014-04-10 sprendimu 
Nr. T-209 numatyta naujų 
savivaldybių draustinių 
steigimas.  
Nevėžio valstybinio 
kraštovaizdžio draustinio 
tvarkymo planas patvirtintas LR 
aplinkos ministro 2007-08-06 
įsakymu Nr. D1-418. Jiesios 
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kraštovaizdžio draustinio 
tvarkymo planas patvirtintas LR 
aplinkos ministro 2008-01-09 
įsakymu Nr. D1-13. Kauno 
marių regioninio parko ir jo zonų 
bei buferinės apsaugos zonos 
ribų planas patvirtintas LR 
Vyriausybės 2005-10-12 
nutarimu Nr. 1083. 
2013 m. parengtas Kauno marių 
regioninio parko tvarkymo 
specialusis planas. 
2016 patvirtintas ir įregistruotas 
Kauno marių regioninio parko 
tvarkymo planas (Reg. Nr. 
T00079143) ir Kauno marių 
regioninio parko ir jo zonų bei 
buferinės apsaugos zonos ribų 
planas (Reg. Nr. T00078994). 

1.1.2. Parengti 
savivaldybių 
teritorijų 
bendruosius planus 

Kauno miesto 
bendrasis planas  

Kauno m sav. 
 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2002 2013 
 

Įgyvendinta 2014 2019-05-21 Kauno miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu 
T-196 patvirtinta Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano korektūra. 
2017-07-11 Kauno miesto 
tarybos sprendimu T-426  buvo 
patvirtinta  Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano korektūra (pirmas etapas). 
Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas  
patvirtintas KMT 2014-04-10 
sprendimu Nr. T-209. 
(reg. Nr. T00071155 ); 
Kauno miesto bendrasis planas 
patvirtintas 2003-05-29 KMT 
sprendimu Nr. T-242. Pakeitimai 
KMT 2004-09-30 sprendimu Nr. 
T-535, KMT 2006-07-20 
sprendimu Nr. 312 ir KMT 
2010-07-23 sprendimu Nr. T-
462.  

KAUNO APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS (2018-2019 M.) 
 

Nr.  Priemonės 
pavadinimas 

Laukiamų 
rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Deleguota Finansavi
mo 
šaltinis 

Įgyve
ndini
mo 
pradž
ia 

Įgyve
ndini
mo 
pabai
ga 

Statusas Įgyven
dinimo 
data 

Rezultato aprašymas 

1 Apskrities teritorijos vystymo bendrųjų tikslų sistema 2002 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
4 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 8 

  

1.1 Bendrosios nuostatos 2002 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
4 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendin
tos 
priemonės:1 
Iš viso: 8 

  

1.1.1. Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos  
lėšos 

2003 2017 Įgyvendinta 2014 Kauno miesto savivaldybės 
bendrajame plane patvirtintame 
Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2014-04-10 sprendimu 
Nr. T-209 numatyta naujų 
savivaldybių draustinių 
steigimas.  
Nevėžio valstybinio 
kraštovaizdžio draustinio 
tvarkymo planas patvirtintas LR 
aplinkos ministro 2007-08-06 
įsakymu Nr. D1-418. Jiesios 
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1.1.3. Daugiabučių namų 
renovavimas 

Daugiabučių namų 
renovavimas 

Aplinkos 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos  

2003 
 

2015 
 

Vykdoma 
 

 2019 metais Kauno miesto 
savivaldybėje įgyvendinta 19ka 
daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) projektų. 2018 
metais Kauno miesto 
savivaldybėje įgyvendina 
energinio efektyvumo didinimo 
daugiabučiuose namuose 
programa, 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. 
2013-2018 metais užbaigti 157 
projektai, suderinta 324 
investiciniai planai, gyventojai 
pritarė 233 projektams, 
atnaujinama 35 daugiabučiai 
namai.  
 

1.1.3. Parengti 
specialiuosius 
kraštovaizdžio 
tvarkymo planus 

Parengti 
specialiuosius 
kraštovaizdžio 
tvarkymo planus 

Kauno r. sav., 
Kauno m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav.,Prienų r. 
sav., Raseinių 
r. sav., 
Birštono sav. 

Kita Kauno m. 
sav 

2002 2020 Vykdoma  Parengta ir Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018-05-24 
įsakymu Nr. A-1798 patvirtinta 
Visuomenės dalyvavimo 
formuojant Kauno miesto 
savivaldybės Gričiupio parko 
kraštovaizdį programa. Dėl lėšų 
stokos ir kitų aplinkybių atidėtas 
vykdymas mažiausiai 3-5 
metams. Programa parengta 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
2015–2020 metų veiksmų plano 90



tvirtinimo“. 
Parengta visuomenės 
dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime programa rengiant 
projektą “Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio 
kraštovaizdžio formavimas ir 
ekologinės būklės gerinimas”. 
2018 metais parengtas Kauno 
miesto savivaldybės Nemuno ir 
Nevėžio santakos kraštovaizdžio 
draustinio kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės 
gerinimo projektas. 
 

1.1.3. Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Itin vertingiems 
gamtiniams 
kompleksams 
išsaugoti inicijuoti 
savivaldybių 
draustinių steigimą 

Kauno r. sav., 
Kauno m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav.,Prienų r. 
sav., Raseinių 
r. sav., 
Birštono sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

Kauno m. 
sav. 

2003 2017 Įgyvendinta 2013 2013-08-01 registruotas 
specialusis saugomų teritorijų 
panavimo dokumentas: Kauno 
miesto savivaldybės 1-ojo 
Žaliakalnio kultūrinio draustinio 
teritorijos (pietinė ir šiaurinė); 
kultūrinio draustinio ribų, 
paveldosaugos režimo 
nustatymas (TPDR Nr. 
T00017015). 

1.1.4. Išnagrinėti 
galimybes laivybos 
maršruto Jonava – 
Kaunas bei uosto 
Jonavoje įkūrimo 
galimybes 

Parengta galimybių 
studija bei atliktos 
planuojamos 
ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai 
vertinimo 
procedūros, 
kompleksiškai 
išnagrinėjant 
galimybes įrengti 
garantinių 
matmenų vidaus 
vandenų keliai 
Neries upes ruože 
nuo žiočių iki 
Jonavos ir pastatyti 
uostą (prieplauką) 
Jonavoje. (LRV 
Bendrojo plano 

VĮ Vidaus 
kelių 
direkcija, LR 
susisiekimo 
ministerija, 
Kauno m. ir 
Jonavos r. 
sav. 

 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Nepradėta 
vykdyti 

 Pagal Kauno regiono plėtros 
planą iki 2020 metų 1.3.1 
Uždavinį vystyti turimą Kauno 
regiono transporto infrastruktūrą 
ir visų transporto rūšių 
susisiekimą, diegti ekologiško 
transporto sistemas vykdomas 
projektas Nemuno ir Neries upių 
vandens transporto 
infrastruktūros vystymas 
(Nemuno upėje). 
Laivybos maršruto Jonava – 
Kaunas bei uosto Jonavoje 
įkūrimo galimybių studija 
nerengiama. Priemonė nepradėta 
vykdyti. Valstybinė įmonė 
vidaus vandens kelių direkcija 
šios priemonės įgyvendinimui 
lėšų neturi, šios priemonės 

1.1.3. Daugiabučių namų 
renovavimas 

Daugiabučių namų 
renovavimas 

Aplinkos 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos  

2003 
 

2015 
 

Vykdoma 
 

 2019 metais Kauno miesto 
savivaldybėje įgyvendinta 19ka 
daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) projektų. 2018 
metais Kauno miesto 
savivaldybėje įgyvendina 
energinio efektyvumo didinimo 
daugiabučiuose namuose 
programa, 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. 
2013-2018 metais užbaigti 157 
projektai, suderinta 324 
investiciniai planai, gyventojai 
pritarė 233 projektams, 
atnaujinama 35 daugiabučiai 
namai.  
 

1.1.3. Parengti 
specialiuosius 
kraštovaizdžio 
tvarkymo planus 

Parengti 
specialiuosius 
kraštovaizdžio 
tvarkymo planus 

Kauno r. sav., 
Kauno m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav.,Prienų r. 
sav., Raseinių 
r. sav., 
Birštono sav. 

Kita Kauno m. 
sav 

2002 2020 Vykdoma  Parengta ir Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018-05-24 
įsakymu Nr. A-1798 patvirtinta 
Visuomenės dalyvavimo 
formuojant Kauno miesto 
savivaldybės Gričiupio parko 
kraštovaizdį programa. Dėl lėšų 
stokos ir kitų aplinkybių atidėtas 
vykdymas mažiausiai 3-5 
metams. Programa parengta 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
2015–2020 metų veiksmų plano 91



priemonių plane 
numatyta kelią ir 
uostą įrengti iki 
2008-2010 m.) 

įgyvendinimas taip pat nėra 
planuojamas ir 2014-2020 metų 
Europos Sąjungos paramos 
lėšomis.  

1.1.5. Uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

Uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 
 

Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 
 

2003 2013 Įgyvendinta  2009 Priemonė įvykdyta pagal Kauno 
regiono atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimo investicinį 
projektą: sąvartynų uždarymas. 
2008-09-19 pasirašyta sutartis 
dėl mažų ir vidutinių sąvartynų 
uždarymo Kauno regione. 
Uždaryti 58 vidutiniai ir maži 
sąvartynai ir nuo 2009-07-16 
Kauno regiono atliekos 
talpinamos dviejuose 
regioniniuose sąvartynuose. 

1.1.6. Įrengti greitąjį  
geležinkelį 
lygiagrečiai 
magistralei Vilnius- 
Kaunas ir 
Europinės vėžės 
geležinkelį (RAIL 
BALTICA) su 
intermodaliniu 
terminalu. 

Bus nutiestas 
europinės vėžės 
geležinkelis iki 
Kauno ir įrengtas 
intermodalinis 
terminalas. Tai leis 
užtikrinti sklandžią 
sąveiką tarp 
skirtingų 
transporto rūšių 
(geležinkelių, kelių, 
oro), efektyvesnį 
krovinių 
aptarnavimą 
transeuropiniuose 
transporto 
koridoriuose bei 
prisidės prie 
spartesnio 
intermodalinio 
transporto 
išplėtojimo 
Lietuvoje ir 

Savivaldybės, 
LR 
susisiekimo 
ministerija, 
UAB 
"Lietuvos 
Geležinkeliai" 

Kauno m. 
sav. 

Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 
 

2003 2020 Vykdoma  2019 pradėtas rengti „Rail 
Baltica“ geležinkelio specialieji 
planai: a) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių siena-Jiesia 
modernizavimo susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-8); b) 
Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio infrastruktūros 
Kauno geležinkelių mazge 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-9); c) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio linijos 
Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 
d) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio infrastruktūros 
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aplinkiniuose 
regionuose. 

priežiūros depų susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-12). 
Stadija: Parengiamasis etapas) 
Planavimo organizatorius: LR 
Susisiekimo ministerija 
2018-2019 metais vykdomi 
projektai: 
Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams Europinio standarto 
geležinkelio linijai Kaunas-
Lietuvos ir Latvijos valstybių 
siena nutiesti.  
Europinės vežės „RAIL 
BALTIC/RAIL BALTICA'“ 
geležinkelio linijos nuo Lenkijos 
ir Lietuvos valstybių sienos iki 
Kauno trūkstamų jungčių 
įrengimas ir pasirengimas 
Europinės vežės plėtrai nuo 
Kauno iki Lietuvos ir Latvijos 
valstybių sienos NR. 2014-LT-
TMC-0109-M statinio projekto 
„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo 
Rokai–Palemonas–Kaunas 
rekonstrukcija.  
“Rail Baltica” esamo 
Geležinkelio ruožo Rokai-
Palemonas-Kaunas 
rekonstrukcija. Geležinkelio 
ruožo Rokai-Palemonas 
rekonstrukcija tikslinimas. 
2017 metais baigti projektai: 
Europinio standarto geležinkelio 
linijos Kaunas-Lietuvos ir 
Latvijos valstybių siena poveikio 
aplinkai vertinimas. 
Europinio standarto geležinkelio 
linijos Kaunas-Lietuvos ir 
Latvijos valstybių siena 
specialusis planas. 
2015 metais gegužės 27 dieną 
Palemone atidarytas svarbus 

priemonių plane 
numatyta kelią ir 
uostą įrengti iki 
2008-2010 m.) 

įgyvendinimas taip pat nėra 
planuojamas ir 2014-2020 metų 
Europos Sąjungos paramos 
lėšomis.  

1.1.5. Uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

Uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 
 

Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 
 

2003 2013 Įgyvendinta  2009 Priemonė įvykdyta pagal Kauno 
regiono atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimo investicinį 
projektą: sąvartynų uždarymas. 
2008-09-19 pasirašyta sutartis 
dėl mažų ir vidutinių sąvartynų 
uždarymo Kauno regione. 
Uždaryti 58 vidutiniai ir maži 
sąvartynai ir nuo 2009-07-16 
Kauno regiono atliekos 
talpinamos dviejuose 
regioniniuose sąvartynuose. 

1.1.6. Įrengti greitąjį  
geležinkelį 
lygiagrečiai 
magistralei Vilnius- 
Kaunas ir 
Europinės vėžės 
geležinkelį (RAIL 
BALTICA) su 
intermodaliniu 
terminalu. 

Bus nutiestas 
europinės vėžės 
geležinkelis iki 
Kauno ir įrengtas 
intermodalinis 
terminalas. Tai leis 
užtikrinti sklandžią 
sąveiką tarp 
skirtingų 
transporto rūšių 
(geležinkelių, kelių, 
oro), efektyvesnį 
krovinių 
aptarnavimą 
transeuropiniuose 
transporto 
koridoriuose bei 
prisidės prie 
spartesnio 
intermodalinio 
transporto 
išplėtojimo 
Lietuvoje ir 

Savivaldybės, 
LR 
susisiekimo 
ministerija, 
UAB 
"Lietuvos 
Geležinkeliai" 

Kauno m. 
sav. 

Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 
 

2003 2020 Vykdoma  2019 pradėtas rengti „Rail 
Baltica“ geležinkelio specialieji 
planai: a) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių siena-Jiesia 
modernizavimo susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-8); b) 
Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio infrastruktūros 
Kauno geležinkelių mazge 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-9); c) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio linijos 
Kaunas-Vilnius susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); 
d) Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio infrastruktūros 
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strateginis objektas – 
intermodalinis krovinių 
terminalas. 
 

2 Šalies urbanistinis karkasas ir gyvenamųjų vietovių sistemos 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės:1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:1 

  

2.1 Šalies urbanistinis karkasas ir gyvenamųjų vietovių sistemos vystymas 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės:1  
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:1 

  

2.1.1. Siūlomi statyti nauji 
tiltai 

Vilkijos tiltas 
per Nemuną 
(Kaunas- 
Jurbarkas); 
Tiltas per 
Nerį važiuojant nuo 
Kaišiadorių link 
Ukmergės 
(padėsiantis 
suaktyvinti zoną 
aplink trasą 
Jieznas, Kruonis, 
Kaišiadorys, 
Ukmergė); 
Tiltas per 
Dubysą, jungiantis 

Kauno, 
Kėdainių, 
Kaišiadorių, 
Jonavos, 
Prienų, 
Raseinių raj. 
sav. LR 
susisiekimo 
ministerija 
 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos  

2003 2020 Vykdoma 
 

 Kauno rajono savivaldybės 
taryba 2017-11-16 sprendimu 
Nr. TS-411 patvirtino Kauno 
rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano 1-ojo pakeitimo 
koregavimą, kuriame 
Raudondvario aplinkkelio tiltas 
numatytas kaip planuojamas 
(naujas) tiltas (pagal Kauno 
rajono savivaldybės teritorijos 
BP sprendinius). 
2014-04-10 patvirtintas Kauno 
miesto savivaldybės teritorijos 
bendrasis planas KMT 
sprendimu Nr. T-209. Bendrojo 
plano sprendiniuose numatyta 
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Raseinius ir 
Betygalą ir 
sudarantis 
galimybę patogiam 
susisiekimui tarp 
Raseinių ir 
Kėdainių; 
Raudondvario 
aplinkkelio tiltas; 
Pėsčiųjų tiltas 
per Nemuną 
Birštone. 

įrengti Raudondvario pietinį 
aplinkkelį su nauju tiltu per 
Nevėžį. Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių infrastruktūros 
plėtra ir modernizavimas 
vykdomas pagal 2006 metų 
patvirtintą "2002-2015 metų 
Lietuvos Respublikos 
valstybinės reikšmės kelių 
priežiūros ir plėtros programą". 
 
 

3 Miškų ūkio teritorijų vystymas 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:3 

  

3.1 Miškų ūkio teritorijų vystymas 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 3 

  

3.1.1. Miškų 
išsaugojimas, 
naujų tvarių miškų 
veisimas ir 
subalansuotas, 
tausojantis jų 
naudojimas. 

Miškų 
išsaugojimas, 
naujų tvarių miškų 
veisimas ir 
subalansuotas, 
tausojantis jų 
naudojimas. 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Kasmet, Valstybinė miškų 
tarnyba rengia trumpą 
valstybinių miškų sanitarinės 
būklės apžvalgą. 
2018 -06-28 Valstybinėje miškų 
tarnyboje vyko užbaigto LR 
miškų valstybės kadastro 2016-
2017 m. plėtros projekto 

strateginis objektas – 
intermodalinis krovinių 
terminalas. 
 

2 Šalies urbanistinis karkasas ir gyvenamųjų vietovių sistemos 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės:1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:1 

  

2.1 Šalies urbanistinis karkasas ir gyvenamųjų vietovių sistemos vystymas 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės:1  
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:1 

  

2.1.1. Siūlomi statyti nauji 
tiltai 

Vilkijos tiltas 
per Nemuną 
(Kaunas- 
Jurbarkas); 
Tiltas per 
Nerį važiuojant nuo 
Kaišiadorių link 
Ukmergės 
(padėsiantis 
suaktyvinti zoną 
aplink trasą 
Jieznas, Kruonis, 
Kaišiadorys, 
Ukmergė); 
Tiltas per 
Dubysą, jungiantis 

Kauno, 
Kėdainių, 
Kaišiadorių, 
Jonavos, 
Prienų, 
Raseinių raj. 
sav. LR 
susisiekimo 
ministerija 
 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos  

2003 2020 Vykdoma 
 

 Kauno rajono savivaldybės 
taryba 2017-11-16 sprendimu 
Nr. TS-411 patvirtino Kauno 
rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano 1-ojo pakeitimo 
koregavimą, kuriame 
Raudondvario aplinkkelio tiltas 
numatytas kaip planuojamas 
(naujas) tiltas (pagal Kauno 
rajono savivaldybės teritorijos 
BP sprendinius). 
2014-04-10 patvirtintas Kauno 
miesto savivaldybės teritorijos 
bendrasis planas KMT 
sprendimu Nr. T-209. Bendrojo 
plano sprendiniuose numatyta 
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r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

rezultatų pristatymas. 
2018-01-31 parengtas Kauno 
rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projektas. 
2017- 03-22 Užbaigtos Kauno 
apskrities savivaldybių miškų 
priskyrimo miškų grupėms planų 
rengimo procedūros. 
 

3.1.2. Sąlygų sudarymas 
naudoti miško 
žemę kitiems 
gyventojų 
poreikiams 
(medžioklei, 
turizmui, miško 
išteklių 
naudojimui). 
Skatinti efektyvų ir 
racionalų miško 
išteklių naudojimą, 
biologinės 
įvairovės miškuose 
išsaugojimą, 
rekreacinio miškų 
potencialo 
didinimą; 

Sąlygų sudarymas 
naudoti miško 
žemę kitiems 
gyventojų 
poreikiams 
(medžioklei, 
turizmui, miško 
išteklių 
naudojimui). 
Skatinti efektyvų ir 
racionalų miško 
išteklių naudojimą, 
biologinės 
įvairovės miškuose 
išsaugojimą, 
rekreacinio miškų 
potencialo 
didinimą; 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Pasinaudojant ES struktūrinių 
fondų parama planuojama 
rekonstruoti Karmėlavos 
pėsčiųjų taką. 
Valstybinės miškų ūkio 
paskirties žemės sklypų nuomos 
ne miškų ūkio veiklai 
organizuoti veikla  vykdoma 
vadovaujantis 2007 m. lapkričio 
21 d. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimu Nr. 1257. 
Kauno miesto savivaldybės 
bendrasis planas numato 
Kleboniškio parko rekreacinėje 
zonoje atnaujinti ir išplėsti 
rekreacinės paskirties mažosios 
architektūros objektus. 
Valstybinė miškų urėdija 2019 
metais pradėjo Kleboniškio 
parko pėsčiųjų-dviračių tako 
remontą. 2019 m. rugpjūčio 28 
d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. LRS-21-
190828-00153 Kitos paskirties 
inžinerinių statinių, esančių 
Kauno Ąžuolyno parke, 
rekonstrukcijai. 

3.1.1. Tobulinti 
ūkininkavimo 
sistemą, siekiant, 
kad miškų urėdijos 
ir privatūs ūkiai 
mišką naudotų 
efektyviai bei 

Tobulinti 
ūkininkavimo 
sistemą, siekiant, 
kad miškų urėdijos 
ir privatūs ūkiai 
mišką naudotų 
efektyviai bei 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos  

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 
 

 2018-06-12 įvyko nuotoliniai 
mokymai privačių miškų 
savininkams. 2018-06-19 vyko 
nuotoliniai mokymai privačių 
miškų savininkams apie Europos 
sąjungos paramą pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 
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racionaliai, siekti 
privačių miškų ūkių 
stambėjimo. 
Privačių ūkių miškų 
tvarkymui remti 
miškų valdytojų 
kooperatyvų 
steigimą ir veiklą. 

racionaliai, siekti 
privačių miškų ūkių 
stambėjimo. 
Privačių ūkių miškų 
tvarkymui remti 
miškų valdytojų 
kooperatyvų 
steigimą ir veiklą. 

r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

programos priemonę 
„Investicijos į miško plotų plėtrą 
ir miško gyvybingumo 
gerinimą“ ir kitas ES paramos 
priemones susijusias su miškų 
ūkio veikla. 
Miškų urėdija vadovaudamasi 
2015 m. gegužės 25 d. LR 
Aplinkos ministro įsakymu Nr. 
D1-433 2014-2023 metams 
patvirtintu vidinės miškotvarkos 
projektu vykdo kompleksinę 
miškų ūkio veiklą, kuri, apima 
miškų atkūrimą, priežiūrą, 
apsaugą, racionalų miškų 
išteklių naudojimą ir prekybą 
mediena bei miško ištekliais. 

4 Žemės ūkio teritorijų vystymas 2003 2017 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 6 
Iš viso: 6 

  

4.1 Žemės ūkio teritorijų vystymas 2003 2017 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės:6 
Iš viso: 6 

  

4.1.2. Alternatyvios 
veiklos 
(kaimo turizmo, 

Alternatyvios 
veiklos 
(kaimo turizmo, 

Žemės ūkio 
ministerija, 
Kauno r. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-

r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

rezultatų pristatymas. 
2018-01-31 parengtas Kauno 
rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos 
pakeitimo projektas. 
2017- 03-22 Užbaigtos Kauno 
apskrities savivaldybių miškų 
priskyrimo miškų grupėms planų 
rengimo procedūros. 
 

3.1.2. Sąlygų sudarymas 
naudoti miško 
žemę kitiems 
gyventojų 
poreikiams 
(medžioklei, 
turizmui, miško 
išteklių 
naudojimui). 
Skatinti efektyvų ir 
racionalų miško 
išteklių naudojimą, 
biologinės 
įvairovės miškuose 
išsaugojimą, 
rekreacinio miškų 
potencialo 
didinimą; 

Sąlygų sudarymas 
naudoti miško 
žemę kitiems 
gyventojų 
poreikiams 
(medžioklei, 
turizmui, miško 
išteklių 
naudojimui). 
Skatinti efektyvų ir 
racionalų miško 
išteklių naudojimą, 
biologinės 
įvairovės miškuose 
išsaugojimą, 
rekreacinio miškų 
potencialo 
didinimą; 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Pasinaudojant ES struktūrinių 
fondų parama planuojama 
rekonstruoti Karmėlavos 
pėsčiųjų taką. 
Valstybinės miškų ūkio 
paskirties žemės sklypų nuomos 
ne miškų ūkio veiklai 
organizuoti veikla  vykdoma 
vadovaujantis 2007 m. lapkričio 
21 d. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nutarimu Nr. 1257. 
Kauno miesto savivaldybės 
bendrasis planas numato 
Kleboniškio parko rekreacinėje 
zonoje atnaujinti ir išplėsti 
rekreacinės paskirties mažosios 
architektūros objektus. 
Valstybinė miškų urėdija 2019 
metais pradėjo Kleboniškio 
parko pėsčiųjų-dviračių tako 
remontą. 2019 m. rugpjūčio 28 
d. gautas statybą leidžiantis 
dokumentas Nr. LRS-21-
190828-00153 Kitos paskirties 
inžinerinių statinių, esančių 
Kauno Ąžuolyno parke, 
rekonstrukcijai. 

3.1.1. Tobulinti 
ūkininkavimo 
sistemą, siekiant, 
kad miškų urėdijos 
ir privatūs ūkiai 
mišką naudotų 
efektyviai bei 

Tobulinti 
ūkininkavimo 
sistemą, siekiant, 
kad miškų urėdijos 
ir privatūs ūkiai 
mišką naudotų 
efektyviai bei 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos  

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 
 

 2018-06-12 įvyko nuotoliniai 
mokymai privačių miškų 
savininkams. 2018-06-19 vyko 
nuotoliniai mokymai privačių 
miškų savininkams apie Europos 
sąjungos paramą pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014-2020 
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miškų sodinimo, 
žuvininkystės, 
amatų ir kitų ne 
žemės ūkio verslų) 
skatinimas 
nepalankių 
ūkininkavimo 
sąlygų teritorijose. 

miškų sodinimo, 
žuvininkystės, 
amatų ir kitų ne 
žemės ūkio verslų) 
skatinimas 
nepalankių 
ūkininkavimo 
sąlygų teritorijose. 

sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai. 

4.1.2 Derlingų 
dirvožemių 
našumo 
išsaugojimo bei 
pagerinimo 
skatinimas 

Derlingų 
dirvožemių 
našumo 
išsaugojimo bei 
pagerinimo 
skatinimas 

LR žemės 
ūkio 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai.  

4.1.3. Skatinti  
melioracijos 
sistemų 
rekonstrukciją 

Babtų sen., 
Panevėžiuko 
tvenkinio ant 
Strebuko upelio ir 
Janušonių tvenkinio 
ant Gynios upelio 
užtvankų ir jų 
hidrotechniniu 
statinių 
rekonstrukcija 

Savivaldybės Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 
 
 

2017 
 
 

Neįgyvendi
ntos 
priemonės  

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai. 

4.1.4. Skatinti  
melioracijos 
sistemų 
rekonstrukcija. 

Bus sumažinta 
nepalankaus 
vandens režimo 
rizika kaimo 
gyventojams ir 
aplinkai bei 
pagerintos 
gyvenimo ir 

Savivaldybės 
,LR žemes 
ūkio 
ministerija 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196).  
Bendrojo plano sprendiniuose 
Kauno miesto ribose nėra 
numatyta melioracijos sistemų 
rekonstrukcija. Melioracijos 
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ūkininkavimo 
sąlygos 
Melioracijos 
sistemų 
rekonstravimas 
vykdomas teritorijų 
planavimo 
dokumentų ir 
techninių projektų 
derinimo eigoje 
(Kauno r.) 

sistemų išsaugojimas ir 
rekonstravimas vykdomas pagal 
teritorijų planavimo dokumentus 
tose miesto dalyse, kur šios 
sistemos yra išlikusios. 
 

4.1.5. Žemdirbystei 
netinkamų ir 
eroduojamų žemių 
apsodinimo mišku 
skatinimas. 

Žemdirbystei 
netinkamu ir 
eroduojamu žemiu 
apsodinimo mišku 
skatinimas. 

Žemes ūkio 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai.  

4.1.6. Žemės ūkio 
funkcionavimui 
būtinų 
infrastruktūros 
objektų vystymo 
skatinimas. 

Žemės ūkio 
funkcionavimui 
būtinų 
infrastruktūros 
objektu vystymo 
skatinimas. 

Žemės ūkio 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai.  

5 Kultūros paveldo teritoriniai prioritetai 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 4 

  

miškų sodinimo, 
žuvininkystės, 
amatų ir kitų ne 
žemės ūkio verslų) 
skatinimas 
nepalankių 
ūkininkavimo 
sąlygų teritorijose. 

miškų sodinimo, 
žuvininkystės, 
amatų ir kitų ne 
žemės ūkio verslų) 
skatinimas 
nepalankių 
ūkininkavimo 
sąlygų teritorijose. 

sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai. 

4.1.2 Derlingų 
dirvožemių 
našumo 
išsaugojimo bei 
pagerinimo 
skatinimas 

Derlingų 
dirvožemių 
našumo 
išsaugojimo bei 
pagerinimo 
skatinimas 

LR žemės 
ūkio 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai.  

4.1.3. Skatinti  
melioracijos 
sistemų 
rekonstrukciją 

Babtų sen., 
Panevėžiuko 
tvenkinio ant 
Strebuko upelio ir 
Janušonių tvenkinio 
ant Gynios upelio 
užtvankų ir jų 
hidrotechniniu 
statinių 
rekonstrukcija 

Savivaldybės Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 
 
 

2017 
 
 

Neįgyvendi
ntos 
priemonės  

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrajame plane 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196) 
nustatytas žemės ūkio teritorijų 
zonas reglamentuoja nustatyti 
saugomų teritorijų specialieji 
planai. 

4.1.4. Skatinti  
melioracijos 
sistemų 
rekonstrukcija. 

Bus sumažinta 
nepalankaus 
vandens režimo 
rizika kaimo 
gyventojams ir 
aplinkai bei 
pagerintos 
gyvenimo ir 

Savivaldybės 
,LR žemes 
ūkio 
ministerija 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2017 Neįgyvendi
ntos 
priemonės 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas 
(korektūra patvirtinta 2019-05-
14 Sprendimu Nr. T-196).  
Bendrojo plano sprendiniuose 
Kauno miesto ribose nėra 
numatyta melioracijos sistemų 
rekonstrukcija. Melioracijos 
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Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

5.1 Kultūros paveldo teritoriniai prioritetai 2006 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

5.1.1. Apskrityje 
esantiems 
urbanistikos 
paveldo objektams 
parengti 
specialiuosius 
planus, kur butų 
numatytos 
priemonės ne tik 
išsaugoti kultūros 
paveldo vertybių 
kompleksus šiuose 
objektuose, bet ir 
sudaryti sąlygas 
miestams ir 
miesteliams 
funkcionuoti 

Bus parengti 
specialieji 
kultūros paveldo 
apsaugos ir 
naudojimo planai 
kaip miestų ir 
miestelių bendrųjų 
ir detaliųjų planų 
sudėtinės dalys. 
Rengiant Šiluvos 
miestelio (Raseinių 
r.) teritorijos 
bendrąjį planą bus 
parengtas kultūros 
paveldo vietovės - 
Šiluvos miestelio 
istorinės dalies 
(12631) ir jos 
apsaugos zonų ribų 
ir tvarkymo 
specialusis planas 
kaip bendrojo 
plano dalis. 
(Raseiniai) 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2010 2020 
 

Vykdoma 
 
 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas 
patvirtintas 2014-04-10 
sprendimu Nr. T-209, kuriame 
parengti specialieji kultūros 
paveldo apsaugos ir naudojimo 
planai yra  integruoti į BP 
sprendinius. 2019-05-14 
patvirtinta bendrojo plano 
korektūra sprendimu Nr. T-196) 
 
Parengti specialieji kultūros 
paveldo apsaugos ir naudojimo 
planai: 
Kauno Senamiesčio (u/k 20171) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno miesto istorinės dalies 
vad. Žaliakalniu (u/k 22148) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno tvirtovės dešiniojo 
Nemuno kranto centrinio 
įtvirtinimo reduto (u/k 26533) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno miesto istorinės dalies 
vad. Naujamiesčiu (u/k 22149) 
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NKP apsaugos SP. 
Kauno tvirtovės IX forto (u/k 
626) NKP apsaugos SP. 
Kauno Dariaus ir Girėno 
aerodromo su įrangos liekanomis 
(u/k 16943) NKP apsaugos SP. 
Miesto istorinės dalies vad. 
Kauno Žaliakalnio 1-oji (u/k 
16943) NKP apsaugos SP. 
Kauno tvirtovės VI forto (u/k 
10397) NKP apsaugos SP. 
KPD prie KM NKP VT 2014-
10-08 priimtas aktas, kuriuo 
patikslintos Kauno m. istorinės 
dalies vadinamos Naujamiesčiu 
(u/k 22149) vertingosios 
savybės. 
Rengiamas Kauno istorinės 
dalies vadinamos 
Naujamiesčiu (u/k 22149) 
paveldosaugos SP – tvarkymo 
planas 
Nuolatos atnaujinamas Kauno 
miesto dalies vadinamos 
Senamiesčiu vertingųjų savybių 
nustatymo aktas.  

5.1.2. Išlikusioms dvarų 
sodyboms ir 
jų fragmentams – 
pastatų 
restauracija ir 
atkūrimas, 
pritaikant objektus 
jiems tinkamiausiai 
funkcijai 

Bus sutvarkyti 
dvarai ir pritaikyti 
viešąjam turizmui 
 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono 
sav., LR 
kultūros 
ministerija 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2010 2020 Vykdoma 
 
 

 Esamos dvarų sodybos Kauno 
mieste: 
Aukštosios Fredos dvaro sodyba 
Aleksoto sen. (kodas1113) Ž. E. 
Žilibero g. 6 . Pastate įsikūrusi 
Botanikos sodo administracija.  
Linkuvos dvaras, Šilainių sen. 
Mosėdžio g. 62. Dvaro pastatas 
– daugiabutis gyvenamas namas. 
Išlikęs parkas, tvenkiniai.   
Marvos dvaras, Aleksoto sen. 
Marvelės g.162. Išlikęs parkas, 
dvaro pastatai sunykę. Romainių 
dvaras , Šilainių sen. Romainių 
g. 67. Pastatai nykstantys, išlikę 
pavieniai želdiniai, tvenkinys. 
 Sargėnų dvaras, Šilainių sen. 
Panerių g. 263 E. Daugiabutis 

Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

5.1 Kultūros paveldo teritoriniai prioritetai 2006 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

5.1.1. Apskrityje 
esantiems 
urbanistikos 
paveldo objektams 
parengti 
specialiuosius 
planus, kur butų 
numatytos 
priemonės ne tik 
išsaugoti kultūros 
paveldo vertybių 
kompleksus šiuose 
objektuose, bet ir 
sudaryti sąlygas 
miestams ir 
miesteliams 
funkcionuoti 

Bus parengti 
specialieji 
kultūros paveldo 
apsaugos ir 
naudojimo planai 
kaip miestų ir 
miestelių bendrųjų 
ir detaliųjų planų 
sudėtinės dalys. 
Rengiant Šiluvos 
miestelio (Raseinių 
r.) teritorijos 
bendrąjį planą bus 
parengtas kultūros 
paveldo vietovės - 
Šiluvos miestelio 
istorinės dalies 
(12631) ir jos 
apsaugos zonų ribų 
ir tvarkymo 
specialusis planas 
kaip bendrojo 
plano dalis. 
(Raseiniai) 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2010 2020 
 

Vykdoma 
 
 

 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas 
patvirtintas 2014-04-10 
sprendimu Nr. T-209, kuriame 
parengti specialieji kultūros 
paveldo apsaugos ir naudojimo 
planai yra  integruoti į BP 
sprendinius. 2019-05-14 
patvirtinta bendrojo plano 
korektūra sprendimu Nr. T-196) 
 
Parengti specialieji kultūros 
paveldo apsaugos ir naudojimo 
planai: 
Kauno Senamiesčio (u/k 20171) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno miesto istorinės dalies 
vad. Žaliakalniu (u/k 22148) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno tvirtovės dešiniojo 
Nemuno kranto centrinio 
įtvirtinimo reduto (u/k 26533) 
NKP apsaugos SP. 
Kauno miesto istorinės dalies 
vad. Naujamiesčiu (u/k 22149) 

101



gyvenamas namas. Išlikę 
pavieniai želdynai, sodas, 
tvenkinys. Teritorija apleista. 
Tirkliškių dvaras, Aleksoto sen. 
Kalvarijos g. 72. Pastatai sunykę 
arba perstatyti. Išlikęs tvenkinys, 
dvaro dviejų aukštų medinis 
namas, sandėlis pirtis, arklidės. 
Savininkai – butų savininkai. 
2017 -11-27 surašytas aktas „Dėl 
dvaro sodybos ir dvaro sodybos 
rūmų duomenų patikslinimo“. 
2016 m atlikti Trečio kumetyno 
architektūros tyrimai.  
2016-09-19 surašytas aktas “Dėl 
trečio kumetyno duomenų 
patikslinimo“. 
2016 metais Aukštosios Fredos 
dvaro rūmuose tęsiami išsamūs 
tyrimų darbai.  Tik užtikrinus 
paveldo objekto vertingųjų 
savybių išsaugojimą bus galima 
pradėti rūmų restauravimo bei 
tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus. 
2019 metais, skyrus Kauno 
miesto paveldotvarkos 
programos finansavimą 
sutvarkytas Buv. miesto dvarelio 
kompleksas, L. Zamenhofo g. 7, 
9; Kurpių g. 6, 8, 8a, 10; 
 

5.1.3. Plėtoti kultūrinį 
turizmą – rengti 
atitinkamus 
planus, užtikrinti 
apskrities 
teritorijoje 
reikiamą 
infrastruktūrą 

Plėtoti kultūrinį 
turizmą – rengti 
atitinkamus 
planus, užtikrinti 
apskrities 
teritorijoje 
reikiamą 
infrastruktūrą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2018-2019 metais išleisti 
leidiniai: „Šiuolaikinis Kaunas 
2017-2018“, „Kauno miesto 
žemėlapis“, „Modernisto gidas“, 
„Sienografo užrašai“, „Vizos 
gyvenimui“, „Žemėlapis „IT`S 
KAUNASTIC“, „Kauniukas“, 
„Skonio gidas“, „Etniniai 
pėdsakai“, „Vilijampolės 
litvakai“, „Pasijusk 
Mickevičium“. 2019 metais 
Jiesios piliakalnyje įrengtas 
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informacinis stendas. Sukurti ir 
nuolatos atnaujinami 
interaktyvūs žemėlapiai apie 
tarpukario architektūrą, Kauno 
medinę architektūrą, Kauno 
tvirtovės parką: 
www.modernizmasateiciai.lt, 
www.archimede.lt, 
http://atfort.kaunas.lt/   
Priemonė vykdoma pagal Kauno 
miesto savivaldybės 2005-2015 
m. strateginio plano ir  
Kauno miesto savivaldybės 2016 
-2022 metų strateginio plėtros 
plano ir Kauno turizmo 
infrastruktūros plėtros studijos, 
sprendinius. 
 

5.1.4. Saugant apskrities  
archeologinį 
paveldą – 
sutvarkyti 
piliakalnius, 
sudaryti sąlygas 
juos eksponuoti ir 
lankyti, sudaryti 
sąlygas senovės 
gyvenviečių 
moksliniams 
tyrinėjimams, 
atžymėti objektus 
ir informuoti 
turistus apie 
kultūros vertybes, 
esančias 
turistinėse trasose. 

Bus sutvarkyti ir 
pritaikyti 
archeologijos 
objektai kultūros ir 
viešojo turizmo 
reikmėms. Sukurta 
infrastruktūra 
Molavėnų ir Kejėnų 
(Raseinių r.) 
piliakalnių 
kompleksuose 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2010 2020 Vykdoma 
 

 Kauno miesto teritorijoje esantys 
Piliakalniai: 
Aukštųjų Šančių piliakalnis 
(kodas 1804); 
Eigulių piliakalnis (kodas 1801); 
Jiesios piliakalnis (kodas 1802); 
Marvelės piliakalnis (kodas 
1803); 
Veršvų piliakalnis (kodas 1805) 
 Vieškūnų piliakalnis (kodas 
12253 
2018 metais buvo parengti trys 
techniniai projektai: 
„Laiptų įrengimas Veršvų 
piliakalnyje“, „Laiptų įrengimas 
Jiesios piliakalnyje“ ir „Laiptų 
įrengimas Eigulių piliakalnyje“. 
2019 metais projektai 
įgyvendinti, įrenti laiptai, 
apšvietimas, Jiesios piliakalnyje 
įrengtas informacinis stendas.  
 

6 Susisiekimo infrastruktūra   Įgyvendinto
s priemones: 
0 
Vykdomos 

  

gyvenamas namas. Išlikę 
pavieniai želdynai, sodas, 
tvenkinys. Teritorija apleista. 
Tirkliškių dvaras, Aleksoto sen. 
Kalvarijos g. 72. Pastatai sunykę 
arba perstatyti. Išlikęs tvenkinys, 
dvaro dviejų aukštų medinis 
namas, sandėlis pirtis, arklidės. 
Savininkai – butų savininkai. 
2017 -11-27 surašytas aktas „Dėl 
dvaro sodybos ir dvaro sodybos 
rūmų duomenų patikslinimo“. 
2016 m atlikti Trečio kumetyno 
architektūros tyrimai.  
2016-09-19 surašytas aktas “Dėl 
trečio kumetyno duomenų 
patikslinimo“. 
2016 metais Aukštosios Fredos 
dvaro rūmuose tęsiami išsamūs 
tyrimų darbai.  Tik užtikrinus 
paveldo objekto vertingųjų 
savybių išsaugojimą bus galima 
pradėti rūmų restauravimo bei 
tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus. 
2019 metais, skyrus Kauno 
miesto paveldotvarkos 
programos finansavimą 
sutvarkytas Buv. miesto dvarelio 
kompleksas, L. Zamenhofo g. 7, 
9; Kurpių g. 6, 8, 8a, 10; 
 

5.1.3. Plėtoti kultūrinį 
turizmą – rengti 
atitinkamus 
planus, užtikrinti 
apskrities 
teritorijoje 
reikiamą 
infrastruktūrą 

Plėtoti kultūrinį 
turizmą – rengti 
atitinkamus 
planus, užtikrinti 
apskrities 
teritorijoje 
reikiamą 
infrastruktūrą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2018-2019 metais išleisti 
leidiniai: „Šiuolaikinis Kaunas 
2017-2018“, „Kauno miesto 
žemėlapis“, „Modernisto gidas“, 
„Sienografo užrašai“, „Vizos 
gyvenimui“, „Žemėlapis „IT`S 
KAUNASTIC“, „Kauniukas“, 
„Skonio gidas“, „Etniniai 
pėdsakai“, „Vilijampolės 
litvakai“, „Pasijusk 
Mickevičium“. 2019 metais 
Jiesios piliakalnyje įrengtas 
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priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemones: 0 
Iš viso: 1 

6.1 Automobilių kelių transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 
 

2007 2020 Įgyvendinto
s priemones: 
0 
Vykdomos 
priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemones: 0 
Iš viso: 1 

  

6.1.1. Pietrytinis Kauno 
aplinkkelis (I 
rango, iš dalies 
naujas) 

Būtina derinti su 
"Rail Baltica" 
sprendiniais 

Kauno m. 
savivaldybė, 
LR 
susisiekimo 
ministerija, 
Lietuvos 
automobiliu 
keliu 
direkcija 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2010 2020 Vykdoma  2018 metais pradėta, 2019 
metais užbaigta 4 kilometrų ilgio 
Ateities plento rekonstrukcija.  
Nuo Amalių pervažos iki miesto 
ribos einančios gatvės 
atnaujinimas. Tai pietrytinio 
aplinkkelio dalis. Užbaigus šiuos 
darbus liks atkarpa nuo 
hidroelektrinės tilto iki 
Palemono gatvės, kur naujasis 
Kauno apvažiavimas įsilies į 
Ateities plentą. 
2017 metais pradėtas rengti 
„Ateities plento tęsinio nuo 
Palemono g. iki Masiulio g.„ 
projektas. Rengiami projektiniai 
pasiūlymai. 
 

7 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
7 
Vykdomos 
priemonės:1
0 
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Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:17 

7.1 Dujotiekis 2007 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso:3 

  

7.1.1. Dujotiekio tinklo  
plėtra 

Kauno mieste - 
Kleboniškio, 
Lampėdžių, 
Armališkių, 
Vaišvydavos, 
Romainių, Fredos, 
Šilainių 
gyvenamųjų rajonų 
dujofikavimas 

Kauno 
miesto ir AB 
„Lietuvos 
dujos“ 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Gamtinių dujų tinklo plėtra 
Kauno mieste vykdoma pagal 
gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus 2016-2025 
m. tinklo plėtros planą. 
Kasmet ESO skelbia 
dujofikuojamų kvartalų sąrašą. 
2019 metais dujotiekio tinklo 
plėtra vykdyta Romainių, 
Šilainių, Fredos, Lampėdžių, 
Vaišvydavos, Kleboniškio, 
Armališkių ir kituose 
gyvenamuosiuose rajonuose 
Kauno mieste. 
(https://www.eso.lt/stream/1353
23/2019%20m.%20planuojam%
C5%B3%20dujofikuoti%20kvar
tal%C5%B3%20s%C4%85ra%
C5%A1as.pdf)  Kauno filialo 
aptarnaujamoje zonoje 
numatoma tolesnė dujotiekių 
plėtra Kauno rajone Rokų, 
Jonučių, Garliavos kryptimis, 
taip pat numatoma tęsti 
dujofikavimą Romainiuose, 

priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemones: 0 
Iš viso: 1 

6.1 Automobilių kelių transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 
 

2007 2020 Įgyvendinto
s priemones: 
0 
Vykdomos 
priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 
Neįgyvendin
tos 
priemones: 0 
Iš viso: 1 

  

6.1.1. Pietrytinis Kauno 
aplinkkelis (I 
rango, iš dalies 
naujas) 

Būtina derinti su 
"Rail Baltica" 
sprendiniais 

Kauno m. 
savivaldybė, 
LR 
susisiekimo 
ministerija, 
Lietuvos 
automobiliu 
keliu 
direkcija 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2010 2020 Vykdoma  2018 metais pradėta, 2019 
metais užbaigta 4 kilometrų ilgio 
Ateities plento rekonstrukcija.  
Nuo Amalių pervažos iki miesto 
ribos einančios gatvės 
atnaujinimas. Tai pietrytinio 
aplinkkelio dalis. Užbaigus šiuos 
darbus liks atkarpa nuo 
hidroelektrinės tilto iki 
Palemono gatvės, kur naujasis 
Kauno apvažiavimas įsilies į 
Ateities plentą. 
2017 metais pradėtas rengti 
„Ateities plento tęsinio nuo 
Palemono g. iki Masiulio g.„ 
projektas. Rengiami projektiniai 
pasiūlymai. 
 

7 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
7 
Vykdomos 
priemonės:1
0 
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Narsiečiuose, Kauno rajono 
Užliedžių gyvenvietėje. 
Planuojama tiesti dujotiekį į 
Pažaislio vienuolyną. 
Baigiami darbai Vaišvydavoje. 
 

7.1.2. Parengti apskrities 
savivaldybių 
svarbesnių krypčių 
dujofikavimo 
schemas. 

Parengti apskrities 
savivaldybių 
svarbesnių krypčių 
dujofikavimo 
schemas. 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2016 metais parengtas 
„Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus dešimties 
metų (2016-2025) tinklo plėtros 
planas“. 
2014-2016 m. magistralinio 
dujotiekio plėtra buvo vykdoma 
pagal investicinį projektą 
„Magistralinio dujotiekio 
Vilnius – Kaunas ir Kaunas – 
Šakiai jungtis (antroji gija). 
 

7.1.3. Prie esamų 
skirstymo sistemos 
gamtinių dujų 
tiekimo tinklų 
Birštono, Jonavos, 
Kaišiadorių. 
Žiežmarių, 
Pravienos, 
Vandžiogalos, 
Batniavos, 
Zapyškio, 
Linksmakalnio, 
Kėdainių, Prienų, 
numatoma 
prijungti naujų 
vartotojų sistemas 

Prie esamų 
skirstymo sistemos 
gamtinių dujų 
tiekimo tinklų 
Birštono, Jonavos, 
Kaišiadorių. 
Žiežmarių, 
Pravienos, 
Vandžiogalos, 
Batniavos, 
Zapyškio, 
Linksmakalnio, 
Kėdainių, Prienų, 
numatoma 
prijungti naujų 
vartotojų sistemas 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 
ir AB 
„Lietuvos 
dujos“ 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Gamtinių dujų tinklo plėtra 
Kauno mieste vykdoma pagal 
gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus 2016-2025 
m. tinklo plėtros planą. 
 

7.2 Elektros energija 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
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priemonės: 0 
Iš viso:3 

7.2.1 Naujai 
formuojamuose 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartaluose įrengti 
oro linijų tinklus 

Naujai 
formuojamuose 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartaluose įrengti 
oro linijų tinklus 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 
ir AB 
„Lietuvos 
energija“ 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Naujai formuojamuose 
sklypuose klojami tik požeminiai 
kabeliai. 
Vykdoma vadovaujantis 
Elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų elektros įrenginių 
prijungimo prie elektros tinklų 
tvarkos aprašu ir AB LESTO 
elektros skirstomojo tinklo 
technologinės plėtros strategija. 
 
 

7.2.2. Skatinti energijos  
gamybą iš vietinių 
atsinaujinančiųjų 
(vėjo, saulės, 
geotermine 
energija, mažoji 
hidroenergetika, 
biomasė) ir 
atliekinių išteklių, 
diegti šiuolaikiškus 
alternatyvius 
energijos gamybos 
metodus. 

Bus pasiekti 
įsipareigojimai 
galutiniam 
energijos 
suvartojime iš AEI 
iki 23 proc. 
2020 m. 

LR 
energetikos 
ministerija, 
Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma  2018-2019 m. priemonė 
įgyvendinama pagal „Lietuvos 
energija „ įmonių grupės 2014-
2020 m. veiklos strategiją. 
Įmonė, skatindama inovacijas, 
inicijuoja inovacijų fondo ir 
susijusio pradedančio verslo 
idėjų (startuolių) akseleratoriaus 
ir (ar) inkubatoriaus steigimą. 
Inovacijų fondo veikla siekiama 
toliau plėsti bendradarbiavimo 
su mokslo institucijomis 
iniciatyvas, orientuotas į naujų 
paslaugų ir produktų, tvariai 
prisidedančių prie mokslo 
technologinės eksperimentinės 
plėtros energetikos veikloje, 
sukūrimą. 
Vykdoma vadovaujantis 
Atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymu ir Elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų 
elektros įrenginių prijungimo 
prie elektros tinklų tvarkos 
aprašu. 
2016-01-19 duomenimis 
Kauno rajono sav., Kauno m. 

Narsiečiuose, Kauno rajono 
Užliedžių gyvenvietėje. 
Planuojama tiesti dujotiekį į 
Pažaislio vienuolyną. 
Baigiami darbai Vaišvydavoje. 
 

7.1.2. Parengti apskrities 
savivaldybių 
svarbesnių krypčių 
dujofikavimo 
schemas. 

Parengti apskrities 
savivaldybių 
svarbesnių krypčių 
dujofikavimo 
schemas. 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2016 metais parengtas 
„Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus dešimties 
metų (2016-2025) tinklo plėtros 
planas“. 
2014-2016 m. magistralinio 
dujotiekio plėtra buvo vykdoma 
pagal investicinį projektą 
„Magistralinio dujotiekio 
Vilnius – Kaunas ir Kaunas – 
Šakiai jungtis (antroji gija). 
 

7.1.3. Prie esamų 
skirstymo sistemos 
gamtinių dujų 
tiekimo tinklų 
Birštono, Jonavos, 
Kaišiadorių. 
Žiežmarių, 
Pravienos, 
Vandžiogalos, 
Batniavos, 
Zapyškio, 
Linksmakalnio, 
Kėdainių, Prienų, 
numatoma 
prijungti naujų 
vartotojų sistemas 

Prie esamų 
skirstymo sistemos 
gamtinių dujų 
tiekimo tinklų 
Birštono, Jonavos, 
Kaišiadorių. 
Žiežmarių, 
Pravienos, 
Vandžiogalos, 
Batniavos, 
Zapyškio, 
Linksmakalnio, 
Kėdainių, Prienų, 
numatoma 
prijungti naujų 
vartotojų sistemas 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 
ir AB 
„Lietuvos 
dujos“ 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Gamtinių dujų tinklo plėtra 
Kauno mieste vykdoma pagal 
gamtinių dujų perdavimo 
sistemos operatoriaus 2016-2025 
m. tinklo plėtros planą. 
 

7.2 Elektros energija 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 3 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
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sav., Kėdainių r. sav., Jonavos r. 
sav., Prienų r. sav., Raseinių r. 
sav., Birštono sav. AEI įrengtoji 
galia yra 30,16 MW: biodujos -
3,44 MW; hidroenergija - 3,68 
saulės šviesos energija - 
13,55MW; vėjo energija - 
9,5MW. 

7.2.3. Užtikrinti apskrities 
urbanizuotų 
vietovių 
aprūpinimą 
šilumine energija, 
modernizuoti 
esamus šilumos 
tinklus, kad 
nuostoliai 
skirstymo tinkluose 
butų minimalūs, 
kurti naujus 
modernius šilumos 
skirstymo tinklus, 
plėtoti naujos 
kartos katilinių 
tinklą, teikiant 
pirmenybę 
gamtinėms 
dujoms, 
atsinaujinantiems 
ir atliekiniams 
energijos 
šaltiniams. 
 

Užtikrinti apskrities 
urbanizuotų 
vietovių 
aprūpinimą 
šilumine energija, 
modernizuoti 
esamus šilumos 
tinklus, kad 
nuostoliai 
skirstymo tinkluose 
butų minimalūs, 
kurti naujus 
modernius šilumos 
skirstymo tinklus, 
plėtoti naujos 
kartos katilinių 
tinklą, teikiant 
pirmenybę 
gamtinėms 
dujoms, 
atsinaujinantiems 
ir atliekiniams 
energijos 
šaltiniams. 
 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 AB „Kauno energija„ 
investicijas vykdo 
vadovaudamasi  Bendrovės 2018 
m. investiciniu planu kuris 
patvirtintas 2018-02-16 Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. T-14 „Dėl AB 
„Kauno energija „ 2018 ir 2017-
2020 investicijų planų ir jų 
finansavimo“. Pagal Investicijų 
planą 2018 metais Bendrovė 
Kaune vykdė magistralinių 
vamzdynų keitimo projektus, iš 
dalies finansuojamus ES 
struktūrinėmis lėšomis, 
optimizuojant vamzdynų 
skersmenis, jungė prie šilumos 
tiekimo tinklų naujus objektus 
bei modernizavo šilumos 
gamybos šaltinius.  
 
  

7.3 Šilumos gamybos ir paskirstymo sistema 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
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Iš viso: 2 
7.3.1. Siekiant sudaryti  

palankias sąlygas 
šilumos 
gamintojams 
konkuruoti, o 
vartotojams – 
galimybę reguliuoti 
šilumos vartojimą, 
būtina 
modernizuoti ir 
plėtoti 
centralizuoto 
šilumos tiekimo 
sistemas, 
renovuoti šilumos 
tiekimo tinklus 

Siekiama 
modernizuoti ir 
plėtoti 
centralizuoto 
šilumos tiekimo 
sistemas, 
renovuoti šilumos 
tiekimo tinklus 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono 
sav., LR 
energetikos 
ministerija 
 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 Investicijos į naujausias 
technologija (šilumos gamybos 
šaltinių rekonstravimas, 
įrengiant ekonomaizerius, naujus 
biokuro katilus, izoliuoto ir 
integruoto tinklo katilinių 
automatizavimas, elektroninių 
paslaugų sistema, nuotolinio 
šilumos apskaitos prietaisų 
rodmenų nuskaitymo ir ir 
perdavimo sistema padeda 
bendrovei mažinti parduodamos 
šilumos kainą, mažina šilumos 
tiekimo nuostolius. 
2017 m. lapkričio mėn. AB 
„Kauno energija“ pateikė 7 
paraiškas VšĮ Lietuvos verslo 
paramos agentūrai, siekdama 
gauti paramą šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimui Kaune. 
Pagal šias 7 paraiškas Bendrovė 
per 2018–2019 metus planuoja 
rekonstruoti 15 šilumos tiekimo 
tinklų atkarpų. 
2018 m. kovo 23 d. Lietuvos 
Respublikos Energetikos 
ministro įsakymu Nr. 1-66 buvo 
skirta Europos Sąjungos parama 
– 9,86 mln. Eur. Bendra AB 
„Kauno energija“ planuojamų 
vykdyti tinklų modernizavimo 
projektų vertė – 19,72 mln. Eur.  
Parama skirta pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 4 
prioriteto „Energijos efektyvumo 
ir atsinaujinančių išteklių 
energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimas“ priemonę Nr. 
04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos 
tiekimo tinklų modernizavimas 
ir plėtra“ 2 kvietimą. Projekto 
įgyvendinimo metu bus 

sav., Kėdainių r. sav., Jonavos r. 
sav., Prienų r. sav., Raseinių r. 
sav., Birštono sav. AEI įrengtoji 
galia yra 30,16 MW: biodujos -
3,44 MW; hidroenergija - 3,68 
saulės šviesos energija - 
13,55MW; vėjo energija - 
9,5MW. 

7.2.3. Užtikrinti apskrities 
urbanizuotų 
vietovių 
aprūpinimą 
šilumine energija, 
modernizuoti 
esamus šilumos 
tinklus, kad 
nuostoliai 
skirstymo tinkluose 
butų minimalūs, 
kurti naujus 
modernius šilumos 
skirstymo tinklus, 
plėtoti naujos 
kartos katilinių 
tinklą, teikiant 
pirmenybę 
gamtinėms 
dujoms, 
atsinaujinantiems 
ir atliekiniams 
energijos 
šaltiniams. 
 

Užtikrinti apskrities 
urbanizuotų 
vietovių 
aprūpinimą 
šilumine energija, 
modernizuoti 
esamus šilumos 
tinklus, kad 
nuostoliai 
skirstymo tinkluose 
butų minimalūs, 
kurti naujus 
modernius šilumos 
skirstymo tinklus, 
plėtoti naujos 
kartos katilinių 
tinklą, teikiant 
pirmenybę 
gamtinėms 
dujoms, 
atsinaujinantiems 
ir atliekiniams 
energijos 
šaltiniams. 
 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Kita 2003 2020 Vykdoma 
 
 

 AB „Kauno energija„ 
investicijas vykdo 
vadovaudamasi  Bendrovės 2018 
m. investiciniu planu kuris 
patvirtintas 2018-02-16 Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. T-14 „Dėl AB 
„Kauno energija „ 2018 ir 2017-
2020 investicijų planų ir jų 
finansavimo“. Pagal Investicijų 
planą 2018 metais Bendrovė 
Kaune vykdė magistralinių 
vamzdynų keitimo projektus, iš 
dalies finansuojamus ES 
struktūrinėmis lėšomis, 
optimizuojant vamzdynų 
skersmenis, jungė prie šilumos 
tiekimo tinklų naujus objektus 
bei modernizavo šilumos 
gamybos šaltinius.  
 
  

7.3 Šilumos gamybos ir paskirstymo sistema 2003 2020 Įgyvendinto
s priemonės: 
0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
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rekonstruota 11,7 km įvairių 
skersmenų (iki 900 mm) šilumos 
tiekimo magistralinių vamzdynų 
Kaune.  
2017 metais rekonstruota beveik 
10 km įvairių skersmenų (iki 900 
mm) šilumos tiekimo 
magistralinių vamzdynų Kaune. 
Jau antrus metus iš eilės AB 
„Kauno energija“ siekia ir 
realizuoja savo užsibrėžtus 
tikslus – atnaujinti vamzdynus, 
susidėvėjusią infrastruktūrą, 
padidinti sistemos efektyvumą, 
šilumos tiekimo patikimumą bei 
sumažinti avarijų atsiradimo 
tikimybę. 
2018–2019 metams AB „Kauno 
energija“ pateikti projektai buvo 
įvertinti itin aukštais balais už 
planuojamus sumažinti šilumos 
praradimus vamzdynuose. 
Dauguma planuojamų 
modernizuoti šilumos tiekimo 
tinklų atkarpų yra Kauno miesto 
integruotos teritorijų vystymo 
programos dalis. 
rekonstravus vamzdynus ir 
sumažinus juose šilumos 
praradimus, padidinti bendrą 
sistemos efektyvumą, sumažinti 
šilumos gamybos ir tiekimo 
savikainą, o tuo pačiu – šilumos 
kainą vartotojams.  

7.3.2. Siekiant sumažinti 
šilumos perdavimo 
nuostolius, būtina 
modernizuoti ir 
automatizuoti 
katilines 

Siekiant sumažinti 
šilumos perdavimo 
nuostolius, būtina 
modernizuoti ir 
automatizuoti 
katilines 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2018 metais šilumą teikianti 
bendrovė „Kauno energija“, 
siekdama atpiginti šilumos 
gamybos procesą, ant savo 
pastatų ketina įrengti saulės 
jėgaines, kurių pagamintą 
elektros energiją panaudotų 
šilumos gamybos procese. 
Saulės jėgaines įrengti ketinama 
ant Petrašiūnų elektrinės, 
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sav., 
Birštono sav. 

Pergalės“, „Šilko“, „Inkaro“ bei 
Noreikiškių katilinių stogų. 
2017 metais buvo perkami 7 
(septyni) siurbliai su dažnio 
keitikliais, kurie bus įrengti 
Perkančiajai organizacijai 
priklausančioje Petrašiūnų 
elektrinėje bei „Pergalės“, 
Noreikiškių, Antanavos g. 18A 
ir Panerių g. 206A katilinėse. 
 
 

7.4 Vandens tiekimas ir buitines nuotekos 2003 2020 Įgyvendinto
s 
priemonės:4 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendin
tos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

7.4.1. Išplėsti 
centralizuotus 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste, 
maksimaliai 
prijungiant prie 
bendro nuotekyno 
tuos vartotojus, 
kurie šiuo metu jau 
vartoja 
centralizuotai 
tiekiamą geriamą 
vandenį, tačiau 
nuotekų tvarkymu 
rūpinasi 
individualiai 

Išplėsti 
centralizuotus 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste, 
maksimaliai 
prijungiant prie 
bendro nuotekyno 
tuos vartotojus, 
kurie šiuo metu jau 
vartoja 
centralizuotai 
tiekiama geriama 
vandeni, tačiau 
nuotekų tvarkymu 
rūpinasi 
individualiai 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 
 

Vykdoma 
 
 

 2016-2018 metais vykdomi 
projektai: 
Paviršinių nuotekų tinklų 
rekonstrukcija ir plėtra Kaune 
05.1.1-APVA-R-007-21-0003  
Geriamojo vandens tiekimo, 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir 
rekonstrukcija Kaune 
05.3.2-APVA-R-014-21-0006  
Projektas „Integruotų sensorių 
sistema vandens tiekimo 
saugumui užtikrinti. 
Projektas „Interaktyvus vandens 
valymas IWAMA“. 
 

7.4.2. Išplėsti  
centralizuotus 
nuotekų tinklus 
gyvenamosiose 

„Nemuno vidurupio 
baseino II 
investicijų paketas“. 
Naujų 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos  
lėšos 

2003 2012 
 

Įgyvendinta 
 
 

2013 Šiuo etapu buvo vykdomas 
projektavimas sekantiems 
plėtros etapams. 
Veikla 1.1.3: Vandentiekio ir 

rekonstruota 11,7 km įvairių 
skersmenų (iki 900 mm) šilumos 
tiekimo magistralinių vamzdynų 
Kaune.  
2017 metais rekonstruota beveik 
10 km įvairių skersmenų (iki 900 
mm) šilumos tiekimo 
magistralinių vamzdynų Kaune. 
Jau antrus metus iš eilės AB 
„Kauno energija“ siekia ir 
realizuoja savo užsibrėžtus 
tikslus – atnaujinti vamzdynus, 
susidėvėjusią infrastruktūrą, 
padidinti sistemos efektyvumą, 
šilumos tiekimo patikimumą bei 
sumažinti avarijų atsiradimo 
tikimybę. 
2018–2019 metams AB „Kauno 
energija“ pateikti projektai buvo 
įvertinti itin aukštais balais už 
planuojamus sumažinti šilumos 
praradimus vamzdynuose. 
Dauguma planuojamų 
modernizuoti šilumos tiekimo 
tinklų atkarpų yra Kauno miesto 
integruotos teritorijų vystymo 
programos dalis. 
rekonstravus vamzdynus ir 
sumažinus juose šilumos 
praradimus, padidinti bendrą 
sistemos efektyvumą, sumažinti 
šilumos gamybos ir tiekimo 
savikainą, o tuo pačiu – šilumos 
kainą vartotojams.  

7.3.2. Siekiant sumažinti 
šilumos perdavimo 
nuostolius, būtina 
modernizuoti ir 
automatizuoti 
katilines 

Siekiant sumažinti 
šilumos perdavimo 
nuostolius, būtina 
modernizuoti ir 
automatizuoti 
katilines 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2018 metais šilumą teikianti 
bendrovė „Kauno energija“, 
siekdama atpiginti šilumos 
gamybos procesą, ant savo 
pastatų ketina įrengti saulės 
jėgaines, kurių pagamintą 
elektros energiją panaudotų 
šilumos gamybos procese. 
Saulės jėgaines įrengti ketinama 
ant Petrašiūnų elektrinės, 
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zonose, 
maksimaliai 
prijungiant prie 
bendro nuotekyno 
tuos vartotojus, 
kurie šiuo metu jau 
vartoja 
centralizuotai 
tiekiama geriamą 
vandeni, tačiau 
nuotekų tvarkymu 
rūpinasi 
individualiai. 

vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
plėtra Kėdainių 
mieste. 

sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų 
siurblinių statyba Linksmadvario 
gyvenamajame kvartale 
Pastatyta: VT-0,6 km, NT-5,8 
km. 
Veikla 1.1.4: Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų 
siurblinių statyba Vaišvydavos – 
Zuikinės - Abromiškės 
gyvenamuosiuose kvartaluose 
Pastatyta: VT-16,7 km, NT-19 
km. 

7.4.3. Išplėsti 
centralizuotus 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste į jau 
užstatytus ir 
apgyvendintus 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartalus 

Išplėsti 
centralizuotus 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste į jau 
užstatytus ir 
apgyvendintus 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartalus 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012  
 

Įgyvendinta 
 
 

2013 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-
V-02-098 „Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtra Kaune“ 
Vykdant projektą Nr. 
2001/LT/16/P/PER/007 prie 
centralizuotų vandentiekio tinklų 
prijungta 18230 gyventojų, prie 
nuotekų tinklų prijungti 7244 
gyventojai. 

7.4.4. Marvelės nuotekų 
valykloje pastatyti 
biologinio nuotekų 
valymo grandį. 

Marvelės nuotekų 
valykloje pastatyti 
biologinio nuotekų 
valymo grandį. 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012 Įgyvendinta 2008 Įdiegta biologinio valymo 
grandis nuotekų valymo 
įrenginiuose. Sutartis 
įgyvendinta 2008 m  

7.4.5. Užbaigti Kauno 
miesto Petrašiūnų 
vandens gerinimo 
įrenginių statybą 

Užbaigti Kauno 
miesto Petrašiūnų 
vandens gerinimo 
įrenginių statybą 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012 Įgyvendinta 2005 Sutartis įgyvendinta 2005 
metais. 
Pastatyti Petrašiūnų 
vandenvietės vandens gerinimo 
įrenginiai, kurių našumas 32 000 
kub. m/d (370 l/s) 

7.5 Atliekų tvarkymas 2005 2020 Įgyvendinto

s priemones: 

3 
Vykdomos 
priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 
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Neįgyvendin
tos 
priemones: 0 
Iš viso: 4 

7.5.1. Organizuoti 
komunalinių 
atliekų deginimo 
specialiose šilumos 
(elektros) 
jėgainėse 
pajėgumų 
sukūrimą 

Organizuoti 
komunalinių 
atliekų deginimo 
specialiose šilumos 
(elektros) 
jėgainėse 
pajėgumų 
sukūrimą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2020 Įgyvendinta 
 
 

 2019 m. pastatyta Kauno 
kogeneracinė jėgainė, sujungta 
su Kauno centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema. Šiuo metu 
atliekami jėgainės testavimai. 

7.5.2. Organizuoti 
savivaldybių ir 
regioninių atliekų 
tvarkymo sistemų 
kūrimą ir plėtojimą 
siekiant sukurti 
regioninių atliekų 
sąvartynų tinklą ir 
komunalinių 
atliekų surinkimo 
infrastruktūrą ir 
uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimu 

Organizuoti 
savivaldybių ir 
regioninių atliekų 
tvarkymo sistemų 
kūrimą ir plėtojimą 
siekiant sukurti 
regioninių atliekų 
sąvartynų tinklą ir 
komunalinių 
atliekų surinkimo 
infrastruktūrą ir 
uždaryti 
(rekultivuoti) 
esamus 
sąvartynus, 
neatitinkančius 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 
 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2020 Įgyvendinta 
 
 

2009 Per pastaruosius keletą metų 
Kauno regione padaryta nemaža 
pažanga tvarkant sąvartynus. 
Įsteigtas Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centras. Kauno miesto 
Lapių sąvartynas išplėstas 
naudojant pažangiausias 
technologijas, valomas 
susidarantis filtratas, vykdoma 
tiksli atliekų apskaita. Kauno 
mieste sukurta ir 
stambiagabaričių atliekų 
surinkimo sistema. Uždaryti 
seni, neatitinkantys 
aplinkosauginių reikalavimų 
sąvartynai, rengiami jų 
rekultivavimo projektai. 
Iki 2009-07-16 Kauno regione 
buvo uždaryti 58 vidutiniai ir 
maži sąvartynai ir Kauno 
regiono atliekos talpinamos 
dviejuose regioniniuose 
sąvartynuose. Remiantis Atliekų 
sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir 
priežiūros taisyklėmis ir pagal 
LR aplinkos ministro 2000-10-
18 įsakymą Nr. 444 pastoviai 

zonose, 
maksimaliai 
prijungiant prie 
bendro nuotekyno 
tuos vartotojus, 
kurie šiuo metu jau 
vartoja 
centralizuotai 
tiekiama geriamą 
vandeni, tačiau 
nuotekų tvarkymu 
rūpinasi 
individualiai. 

vandentiekio ir 
nuotekų tinklų 
plėtra Kėdainių 
mieste. 

sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų 
siurblinių statyba Linksmadvario 
gyvenamajame kvartale 
Pastatyta: VT-0,6 km, NT-5,8 
km. 
Veikla 1.1.4: Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų 
siurblinių statyba Vaišvydavos – 
Zuikinės - Abromiškės 
gyvenamuosiuose kvartaluose 
Pastatyta: VT-16,7 km, NT-19 
km. 

7.4.3. Išplėsti 
centralizuotus 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste į jau 
užstatytus ir 
apgyvendintus 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartalus 

Išplėsti 
centralizuotus 
vandentiekio ir 
nuotekų tinklus 
Kauno mieste į jau 
užstatytus ir 
apgyvendintus 
individualių 
gyvenamųjų namų 
kvartalus 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012  
 

Įgyvendinta 
 
 

2013 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-
V-02-098 „Vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtra Kaune“ 
Vykdant projektą Nr. 
2001/LT/16/P/PER/007 prie 
centralizuotų vandentiekio tinklų 
prijungta 18230 gyventojų, prie 
nuotekų tinklų prijungti 7244 
gyventojai. 

7.4.4. Marvelės nuotekų 
valykloje pastatyti 
biologinio nuotekų 
valymo grandį. 

Marvelės nuotekų 
valykloje pastatyti 
biologinio nuotekų 
valymo grandį. 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012 Įgyvendinta 2008 Įdiegta biologinio valymo 
grandis nuotekų valymo 
įrenginiuose. Sutartis 
įgyvendinta 2008 m  

7.4.5. Užbaigti Kauno 
miesto Petrašiūnų 
vandens gerinimo 
įrenginių statybą 

Užbaigti Kauno 
miesto Petrašiūnų 
vandens gerinimo 
įrenginių statybą 

Kauno m. Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2012 Įgyvendinta 2005 Sutartis įgyvendinta 2005 
metais. 
Pastatyti Petrašiūnų 
vandenvietės vandens gerinimo 
įrenginiai, kurių našumas 32 000 
kub. m/d (370 l/s) 

7.5 Atliekų tvarkymas 2005 2020 Įgyvendinto

s priemones: 

3 
Vykdomos 
priemones: 1 
Nepradėtos 
vykdyti 
priemones: 0 

  

113



vykdomas monitoringas 
7.5.3. Skatinti atliekų 

perdirbimą ir 
antrinį 
panaudojimą 

Skatinti atliekų 
perdirbimą ir 
antrinį 
panaudojimą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2020 Vykdoma 
 
 
 

 Nacionalinis aplinkosaugos 
projektas „Mes rūšiuojam“jau 
septintus metus  kviečia visus 
prisidėti prie aplinkos saugojimo 
ir taršos mažinimo. Švietimo 
įstaigose prasidėjo naujas 
projekto sezonas „Mes 
rūšiuojam“. 
Kauno RATC pastoviai vykdo 
vaikų supažindinimą su atliekų 
rūšiavimu ir tvarkymu, antriniuo 
panaudojimo galimybėmis. 
2018 metais Kauno mieste veikė 
21 įmonė kurių veikla antrinių 
žaliavų surinkimas ir 
perdirbinimas. 
2017-12-14 vyko Lietuvos ir 
Europos Komisijos derybos dėl 
to, kiek bus galima ateityje vežti 
atliekų į sąvartynus, kiek – 
perdirbti, o kiek- panaudoti 
šilumos ir elektros gamybai.  
Žiedinė ekonomika – tai 
terminas, reiškiantis darnų 
išteklių ir atliekų panaudojimą.  
Mokslininkai įsitikinę , jog 
žiedinės ekonomikos tikslus 
Lietuvai pasiekti padės ir nauji 
energijos atgavimo iš atliekų 
įrenginiai Kaune ir Vilniuje, tuo 
mažinant ir šiukšlių sankaupas 
šalies sąvartynuose. Lietuvos 
derybos su EK dėl atliekų 
panaudojimo proporcijų, 
vadovaujantis Žiedinės 
ekonomikos tikslais, vyksta jau 
ne pirmus metus, jas planuojama 
užbaigti iki metų pabaigos, 
informuoja Aplinkos ministerija. 
Prioritetas – perdirbimas. 
Lietuva laikosi pozicijos,  jog 
mūsų šalyje po 2020 m. galima 
bus sudeginti 30 proc. 
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komunalinių atliekų, perdirbti – 
65 proc. ir 5 proc. atliekų šalinti 
sąvartynuose. ES tikslai 65 proc. 
– perdirbti, 25 proc. – atliekų 
deginti, 10 proc. – vežti į 
sąvartyną. 
2016 metais atsiradus 
techniniams nesklandumams  
VšĮ Kauno RATC 
priklausančioje Kauno 
mechaninio biologinio atliekų 
apdorojimo įmonėje Ateities pl. 
51B, Kauno RATC parengė 
priemonių planą (atnaujintas 
2016-09-15), apimantį gedimo 
priežasčių ir pasekmių 
likvidavimą ir prevencinių 
priemonių planavimą. 
Įgyvendinant projektą „Kauno 
regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos plėtra“ 2015 
m baigti statyti mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginiai 
Kaune. Projektu bus siekiama 
užtikrinti, jog Kauno regione 
būtų perdirbama ir kitaip 
panaudojama ne mažiau kaip 50 
proc. visų Kauno regiono 
teritorijoje susidarančių 
komunalinių atliekų. 
2014 metų gegužės mėn. pradėta 
mechaninio biologinio 
komunalinių atliekų apdorojimo 
įrenginių statyba. 
2005-03-02 įkurtas "Kauno 
regiono atliekų tvarkymo 
centras" (Kauno RATC), kurio 
pagrindinė funkcija - įdiegti ir 
eksploatuoti regioninę atliekų 
tvarkymo sistemą, apimančią 
atliekų surinkimą, vežimą, 
perdirbimą ir šalinimą visoje 
savivaldybių administruojamoje 
teritorijoje. VŠĮ Kauno regiono 

vykdomas monitoringas 
7.5.3. Skatinti atliekų 

perdirbimą ir 
antrinį 
panaudojimą 

Skatinti atliekų 
perdirbimą ir 
antrinį 
panaudojimą 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2020 Vykdoma 
 
 
 

 Nacionalinis aplinkosaugos 
projektas „Mes rūšiuojam“jau 
septintus metus  kviečia visus 
prisidėti prie aplinkos saugojimo 
ir taršos mažinimo. Švietimo 
įstaigose prasidėjo naujas 
projekto sezonas „Mes 
rūšiuojam“. 
Kauno RATC pastoviai vykdo 
vaikų supažindinimą su atliekų 
rūšiavimu ir tvarkymu, antriniuo 
panaudojimo galimybėmis. 
2018 metais Kauno mieste veikė 
21 įmonė kurių veikla antrinių 
žaliavų surinkimas ir 
perdirbinimas. 
2017-12-14 vyko Lietuvos ir 
Europos Komisijos derybos dėl 
to, kiek bus galima ateityje vežti 
atliekų į sąvartynus, kiek – 
perdirbti, o kiek- panaudoti 
šilumos ir elektros gamybai.  
Žiedinė ekonomika – tai 
terminas, reiškiantis darnų 
išteklių ir atliekų panaudojimą.  
Mokslininkai įsitikinę , jog 
žiedinės ekonomikos tikslus 
Lietuvai pasiekti padės ir nauji 
energijos atgavimo iš atliekų 
įrenginiai Kaune ir Vilniuje, tuo 
mažinant ir šiukšlių sankaupas 
šalies sąvartynuose. Lietuvos 
derybos su EK dėl atliekų 
panaudojimo proporcijų, 
vadovaujantis Žiedinės 
ekonomikos tikslais, vyksta jau 
ne pirmus metus, jas planuojama 
užbaigti iki metų pabaigos, 
informuoja Aplinkos ministerija. 
Prioritetas – perdirbimas. 
Lietuva laikosi pozicijos,  jog 
mūsų šalyje po 2020 m. galima 
bus sudeginti 30 proc. 
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atliekų tvarkymo centro 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m 
veiklos ataskaitos. 

7.5.4. Vykdyti Kauno 
regiono atliekų 
tvarkymo planą 
(Kauno regiono 
atliekų tvarkymo 
planas patvirtintas 
Kauno regiono 
plėtros tarybos 
sprendimu 2008 
m. gegužės 27 d. 
Nr.1), kuriame iki 
2010 metų Kauno 
regione numatyta 
palikti du 
komunalinių 
atliekų sąvartynus 
– Kauno miesto 
Lapių sąvartyną ir 
Kėdainių rajono 
Zabieliškio 
sąvartyną; 

Vykdyti Kauno 
regiono atliekų 
tvarkymo planą 
(Kauno regiono 
atliekų tvarkymo 
planas patvirtintas 
Kauno regiono 
plėtros tarybos 
sprendimu 2008 
m. gegužes 27 d. 
Nr.1), kuriame iki 
2010 metų Kauno 
regione numatyta 
palikti du 
komunalinius 
atliekų sąvartynus 
– Kauno miesto 
Lapių sąvartyną ir 
Kėdainių rajono 
Zabieliškio 
sąvartyną; 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2010 Įgyvendinta 2009 2009-12-24 Valstybinė komisija 
pripažino tinkamu naudoti naujai 
rekonstruotą Lapių regioninį 
sąvartyną, esantį Kauno raj. 
Lapių sen. Sąvartynas, 
rekonstruotas laikantis ES ir 
Lietuvos sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir 
priežiūros po uždarymo taisyklių 
reikalavimų. 
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LR VALSTYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS (2018-2019 M.) 
 

Nr.  Priemonės 
pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 
aprašymas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Delegu
ota 

Finansavi
mo šaltinis 

Įgyvendini
mo pradžia 

Įgyvendi
nimo 
pabaiga 

Statusas Įgyven
dinimo 
data 

Rezultato aprašymas 

1 Urbanistines sistemos optimizavimas 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 1 
Iš viso: 3 

  

1.1 Bendrosios nuostatos 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės:1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės:1 
Iš viso: 3 

  

1.1.1.
1 

Parengti 
savivaldybių 
teritorijų 
bendruosius planus 

Pagal Lietuvos 
Respublikos 
teritorijų 
planavimo 
įstatymo ir 
įstatymo lydimuoju 
aktu reikalavimus 
bus parengti 
savivaldybių 
teritorijų bendrieji 
planai, kurie 
sudarys 
savivaldybių 
teritorijų darnaus 
vystimosi 
pagrindą, nustatys 
savivaldybių 
teritorijų 
specialiųjų ir 
detaliųjų planų 
rengimo sąlygas 

Savivaldybės 
 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2008 Įgyvendinta  2014-
04-10 

Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2014-04-10 sprendimu 
Nr. T-209 patvirtintas Kauno 
miesto bendrasis planas (2013-
2023 m.) 

atliekų tvarkymo centro 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m 
veiklos ataskaitos. 

7.5.4. Vykdyti Kauno 
regiono atliekų 
tvarkymo planą 
(Kauno regiono 
atliekų tvarkymo 
planas patvirtintas 
Kauno regiono 
plėtros tarybos 
sprendimu 2008 
m. gegužės 27 d. 
Nr.1), kuriame iki 
2010 metų Kauno 
regione numatyta 
palikti du 
komunalinių 
atliekų sąvartynus 
– Kauno miesto 
Lapių sąvartyną ir 
Kėdainių rajono 
Zabieliškio 
sąvartyną; 

Vykdyti Kauno 
regiono atliekų 
tvarkymo planą 
(Kauno regiono 
atliekų tvarkymo 
planas patvirtintas 
Kauno regiono 
plėtros tarybos 
sprendimu 2008 
m. gegužes 27 d. 
Nr.1), kuriame iki 
2010 metų Kauno 
regione numatyta 
palikti du 
komunalinius 
atliekų sąvartynus 
– Kauno miesto 
Lapių sąvartyną ir 
Kėdainių rajono 
Zabieliškio 
sąvartyną; 

Kauno r. 
sav., Kauno 
m. sav., 
Kėdainių r. 
sav., 
Kaišiadorių r. 
sav., Jonavos 
r. sav., Prienų 
r. sav., 
Raseinių r. 
sav., 
Birštono sav. 

Kauno m. 
sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2005 2010 Įgyvendinta 2009 2009-12-24 Valstybinė komisija 
pripažino tinkamu naudoti naujai 
rekonstruotą Lapių regioninį 
sąvartyną, esantį Kauno raj. 
Lapių sen. Sąvartynas, 
rekonstruotas laikantis ES ir 
Lietuvos sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir 
priežiūros po uždarymo taisyklių 
reikalavimų. 
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1.1.2.
1 

Parengti 
urbanistines 
integracijos ašių, 
palaikančių 
metropolinių 
centrų plėtrą, 
specialiuosius 
planus 
 
 

Atsižvelgiant į 
metropolinių 
centrų formavimo 
uždavinius ir 
poveikį gretimų 
teritorijų 
struktūroms, bus 
parengti specialieji 
planai (Vilniaus– 
Kauno, Šiaulių– 
Panevėžio ašys), 
palaikantys 
metropolinių 
centrų plėtrą 

Aplinkos 
ministerija, 
Vilniaus 
miesto, 
Vilniaus 
rajono, Traku 
rajono, 
Elektrėnų, 
Kaišiadorių 
rajono, 
Jonavos 
rajono, 
Kauno rajono 
ir Kauno 
miesto, 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2004 2020       Vykdoma  2019 metais pradedami rengti 
„Rail Baltica“ geležinkelio 
specialieji planai: a) Projekto 
„Rail Baltica“ geležinkelio linijos 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
siena-Jiesia modernizavimo 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-8); b) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros Kauno 
geležinkelių mazge susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-9); c) 
Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Kaunas-
Vilnius susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-10); d) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros priežiūros depų 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-12). Stadija: 
Parengiamasis etapas) Planavimo 
organizatorius: LR Susisiekimo 
ministerija. 
2018-08-30 Vyriausybės 
strateginių projektų komisijoje 
pristatyta Lietuvos oro uostų 
vystymo strateginio plano gairės. 
Kaune ketinama pastatyti naują 
keleivinį terminalą, kuris bus 
integruotas su „Rail Baltica“ 
geležinkelio linija, bus įrengta 
požeminė traukinio stotis.  
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
ragina aktyviau diskutuoti apie 
„Rail Baltica“ europinio 
geležinkelio jungtį su Vilniaus ir 
Kauno oro uostais. 2017 metais 
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gruodžio mėn. tokios galimybės 
aptartos susitikime su valstybės 
įmonės „Lietuvos oro uostai“ 
atstovais. Norint išnaudoti visą 
europinio geležinkelio potencialą 
ir keleiviams bei krovinių 
vežėjams pasiūlyti patogias, 
aukštos kokybės paslaugas, būtina 
kokybiška jungtis tarp didžiausių 
Lietuvos miestų oro uostų. „Rail 
Baltica" projekto tikslas –sujungti 
trijų Baltijos šalių sostines su 
Europos geležinkelių tinklu. 
UAB „Geležinkelių 
projektavimas“ parengė „Kauno 
LEZ ir Kauno 
intermodalinio terminalo 
sujungimo geležinkeliu“ 
galimybių studiją. 
Rengiamas „Kauno LEZ 
sujungimo su Kauno 
intermodaliniu terminalu 
geležinkelio statyba“ projektas 
16001 PAV.ATR-1. 
Rengiama  informacija atrankai 
dėl PŪV PAV privalomumo 
(rengėjas SWECO). 
  

1.1.3.
1 

Parengti Lietuvos 
pasienio 
regionų teritorijų 
plėtros planus 

Bus parengti 
dvišaliai (su 
visomis 
kaimyninėmis 
valstybėmis) 
specialieji planai, 
atsižvelgiant i 
tikrąją regionų 
būklę ir plėtros 
galimybes, 
numatytos 
pasienio teritorijų 
tvarkymo kryptys, 
suderintos  
kaimyninių 
valstybių teritorijų 
planavimo 

Atitinkamu 
savivaldybių 
administracijo
s Vidaus 
reikalų 
ministerija 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2004 2015 Neįgyvendinta 2015 Kauno miesto riba neturi sąlyčio 
taškų su pasienio teritorijomis 

1.1.2.
1 

Parengti 
urbanistines 
integracijos ašių, 
palaikančių 
metropolinių 
centrų plėtrą, 
specialiuosius 
planus 
 
 

Atsižvelgiant į 
metropolinių 
centrų formavimo 
uždavinius ir 
poveikį gretimų 
teritorijų 
struktūroms, bus 
parengti specialieji 
planai (Vilniaus– 
Kauno, Šiaulių– 
Panevėžio ašys), 
palaikantys 
metropolinių 
centrų plėtrą 

Aplinkos 
ministerija, 
Vilniaus 
miesto, 
Vilniaus 
rajono, Traku 
rajono, 
Elektrėnų, 
Kaišiadorių 
rajono, 
Jonavos 
rajono, 
Kauno rajono 
ir Kauno 
miesto, 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2004 2020       Vykdoma  2019 metais pradedami rengti 
„Rail Baltica“ geležinkelio 
specialieji planai: a) Projekto 
„Rail Baltica“ geležinkelio linijos 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
siena-Jiesia modernizavimo 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-8); b) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros Kauno 
geležinkelių mazge susisiekimo 
komunikacijų inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planas 
(TPDRIS Nr. S-NC-00-19-9); c) 
Projekto „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijos Kaunas-
Vilnius susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-10); d) Projekto „Rail 
Baltica“ geležinkelio 
infrastruktūros priežiūros depų 
susisiekimo komunikacijų 
inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planas (TPDRIS Nr. S-
NC-00-19-12). Stadija: 
Parengiamasis etapas) Planavimo 
organizatorius: LR Susisiekimo 
ministerija. 
2018-08-30 Vyriausybės 
strateginių projektų komisijoje 
pristatyta Lietuvos oro uostų 
vystymo strateginio plano gairės. 
Kaune ketinama pastatyti naują 
keleivinį terminalą, kuris bus 
integruotas su „Rail Baltica“ 
geležinkelio linija, bus įrengta 
požeminė traukinio stotis.  
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
ragina aktyviau diskutuoti apie 
„Rail Baltica“ europinio 
geležinkelio jungtį su Vilniaus ir 
Kauno oro uostais. 2017 metais 
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dokumentų 
nuostatos, 
susijusios su jų 
pasienio regionų 
teritorijų tvarkymu. 
Parengti 
dokumentai 
sudarys 
investavimo ir 
koordinuoto visų 
lygmenų 
bendradarbiavimo 
per sieną sąlygas 

2 Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga 2004 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

2.1 Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga 2004 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės:2 
Iš viso: 2 

  

2.1.1.
1 

Parengti ir  
įgyvendinti 
Gamtinių 
kraštovaizdžio 
elementų 
išsaugojimo ir 
priežiūros 
programą 

Programoje bus 
numatyti bendro 
naudojimo 
teritorijų, iš jų 
parkų, vandens 
telkinių pakrančių 
apsaugos juostų ir 
zonų planavimo ir 
tvarkymo darbai, 
naujų želdynų 
įveisimo, tam tikrų 
bendro naudojimo 
teritorijų 
apželdinimo 

savivaldybės, 
apskričių 
viršininkų 
administracijo
s Aplinkos 
ministerija@ 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2004 2020 Vykdoma 
 
 

 Parengta ir Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018-05-24 įsakymu 
Nr. A-1798 patvirtinta 
Visuomenės dalyvavimo 
formuojant Kauno miesto 
savivaldybės Gričiupio parko 
kraštovaizdį programa. Programa 
parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
2015–2020 metų veiksmų plano 
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priemonės, šios 
teritorijos bus 
tvarkomos ir 
prižiūrimos 

tvirtinimo“. Lėšos įgyvendinimui 
neskirtos dėl to projekto 
įgyvendinimas atidėtas 3-5 
metams. 
Parengta visuomenės dalyvavimo 
kraštovaizdžio formavime 
programa rengiant projektą 
“Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio 
kraštovaizdžio formavimas ir 
ekologinės būklės gerinimas”. 

2.1.2.
1 

Parengti ir  
įgyvendinti 
gamtinio karkaso ir 
ekologinio tinklo 
regioninės ir 
vietinės svarbos 
struktūrų teritorijų 
tvarkymo planus 

Bus parengti ir 
įgyvendinti 
gamtinio karkaso ir 
ekologinio tinklo 
regioninės ir 
vietinės svarbos 
struktūrų 
specialieji teritorijų 
tvarkymo, 
gamtotvarkos 
planai, numatantys 
kraštovaizdžio 
apsaugos, 
atkūrimo ir 
formavimo 
priemones 

Savivaldybės 
 Aplinkos 
ministerija 

Kauno 
m. sav. 

Valstybės 
biudžeto 

lėšos 

2009 2020 Įgyvendintas 
 
 
 

2014 Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano 
(patvirtinto 2014 m. balandžio 10 
d. Kauno miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu  Nr. T-209 .) 
sprendiniuose yra patikslintos 
aukštesnio lygmens planavimo 
dokumentuose ir ankstesniame 
bendrajame plane išskirtų 
gamtinio karkaso teritorijų ribos, 
bei gamtiniam karkasui 
priskirtose funkcinėse zonose 
reglamentuojama veikla bei 
gamtinio karkaso apsauga ( BP 7. 
Gamtinė aplinka. 7.1 Gamtinis 
karkasas)  
Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos, patenkančios į gamtinį 
karkasą, pažymėtos Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos, 
patenkančios į gamtinį karkasą, 
pažymėtos bendrojo plano 
sprendinių grafinės dalies 
brėžinyje „Kraštovaizdžio 
apsauga (gamtinis karkasas, 
saugomos teritorijos)“, 

2.2 Gamtos apsauga 2004 2007 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 

  

dokumentų 
nuostatos, 
susijusios su jų 
pasienio regionų 
teritorijų tvarkymu. 
Parengti 
dokumentai 
sudarys 
investavimo ir 
koordinuoto visų 
lygmenų 
bendradarbiavimo 
per sieną sąlygas 

2 Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga 2004 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 4 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 1 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

  

2.1 Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga 2004 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės:2 
Iš viso: 2 

  

2.1.1.
1 

Parengti ir  
įgyvendinti 
Gamtinių 
kraštovaizdžio 
elementų 
išsaugojimo ir 
priežiūros 
programą 

Programoje bus 
numatyti bendro 
naudojimo 
teritorijų, iš jų 
parkų, vandens 
telkinių pakrančių 
apsaugos juostų ir 
zonų planavimo ir 
tvarkymo darbai, 
naujų želdynų 
įveisimo, tam tikrų 
bendro naudojimo 
teritorijų 
apželdinimo 

savivaldybės, 
apskričių 
viršininkų 
administracijo
s Aplinkos 
ministerija@ 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2004 2020 Vykdoma 
 
 

 Parengta ir Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018-05-24 įsakymu 
Nr. A-1798 patvirtinta 
Visuomenės dalyvavimo 
formuojant Kauno miesto 
savivaldybės Gričiupio parko 
kraštovaizdį programa. Programa 
parengta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 
D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 
2015–2020 metų veiksmų plano 
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reikalavimai savivaldybės vad. Kauno Žaliakalnio    1-oji 
(unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 31280) Kauno miesto 
savivaldybės saugoma (apsaugos 
tikslas – viešajam pažinimui ir 
naudojimui; reikšmingumą 
lemiančių vertingųjų savybių 
pobūdis – architektūrinis, 
urbanistinis, želdynų, inžinerinis, 
istorinis, dailės, kraštovaizdžio) ir 
įsteigti Kauno miesto 
savivaldybės 1-ąjį Žaliakalnio 
kultūrinį (urbanistinį, 
architektūrinį) draustinį.  
2. Patvirtinti Kauno miesto 
savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio 
kultūrinio draustinio teritorijos 
specialųjį planą. 
Patvirtinti specialieji planai  
2013-07-09 -2013-06-26; Nr: ĮV-
488, įsigaliojo 2013-07-06 Kauno 
tvirtovės 6-asis fortas (Unikalus 
kodas:10397) 
2013-02-26 patvirtintas Dariaus ir 
Girėno aerodromas su įrangos 
liekanomis (unikalus kodas 
16943) SP. 
2012-12-19 patvirtintas Kauno 
tvirtovės 9-asis fortas (unikalus 
kodas 10452) SP. 
2012-05-23 patvirtintas Kauno 
miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (Unikalus kodas: 
22149) SP. 
2009-07-30 patvirtintas Kauno 
pilies liekanos (Unikalus kodas: 
839) SP. 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus statinių komplekso (u/k 
16949) NKP apsaugos SP,  
Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos 
karių kapų (u/k 16576) NKP 
apsaugos SP, Kauno Senamiesčio 
(u/k 20171) NKP apsaugos SP, 
Kauno miesto istorinės dalies vad. 

Iš viso: 1 
2.2.1.
1 

Saugoti 
gamtinio 
kraštovaizdžio 
elementus 
urbanizuotose 
teritorijose 
 

Bus saugomi, 
tvarkomi ir 
atkuriami želdynai: 
parengta ir 
įgyvendinta 
želdynų taikomųjų 
mokslo ir 
projektinių tyrimų 
programa; 
inventorizuoti 
želdynai (želdiniai), 
duomenys įrašomi 
į atitinkamus 
kadastrus ir 
registrus; 
parengtas 
perspektyvinis 
sodmenų poreikio 
Lietuvos miestams, 
miesteliams, 
keliams, 
geležinkeliams ir 
kitiems objektams 
(išskyrus miško 
žeme) apželdinti 
projektas 
 

Generaline 
mišku 
urėdija, 
Susisiekimo 
ministerija, 
Žemes ūkio 
ministerija, 
Kultūros 
ministerijos 
Kultūros 
vertybių 
apsaugos 
departamentas
, 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2004 2020 Vykdoma 
 
 
 

 2018 metais parengtas Kauno 
miesto savivaldybės Nemuno ir 
Nevėžio santakos kraštovaizdžio 
draustinio kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės 
gerinimo projektas. 
Pagal Kauno miesto aplinkos 
būklės stebėsenos 2013-2017 
metų programą parengta Kauno 
miesto želdynų būklės 2016 
metais stebėsenos rezultatų 
ataskaita. 
Parengtas Kauno miesto želdynų 
ir želdinių žemėlapis.  
2015 metais Kauno technologijos 
universitetas Statybos ir 
architektūros katedra parengė 
želdynų kiekio ir kokybės 
optimizavimo galimybės 
formuojant Kauno miestovaizdį. 

2.3 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

2.3.1.
1 

Parengti  
specialiuosius 
kultūros paveldo 
vietovių apsaugos 
planus 

Bus rengiami 
specialieji kultūros 
paveldo vietovių 
apsaugos planai, 
juose bus nustatyti 
kultūros vertybių 
apsaugos ir 
naudojimo 

Kultūros 
ministerija, 
Kultūros 
paveldo 
departamentas 
prie 
Kultūros 
ministerijos, 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2013-07-18 Tarybos sprendimu 
Nr. T-444 Kauno miesto 
savivaldybės 1-asis Žaliakalnio 
kultūros draustinis paskelbtas 
saugomu kultūros paveldo 
objektu. Sprendimu numatoma: 1. 
Paskelbti kultūros paveldo 
vietovę – miesto istorinę dalį, 
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reikalavimai savivaldybės vad. Kauno Žaliakalnio    1-oji 
(unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 31280) Kauno miesto 
savivaldybės saugoma (apsaugos 
tikslas – viešajam pažinimui ir 
naudojimui; reikšmingumą 
lemiančių vertingųjų savybių 
pobūdis – architektūrinis, 
urbanistinis, želdynų, inžinerinis, 
istorinis, dailės, kraštovaizdžio) ir 
įsteigti Kauno miesto 
savivaldybės 1-ąjį Žaliakalnio 
kultūrinį (urbanistinį, 
architektūrinį) draustinį.  
2. Patvirtinti Kauno miesto 
savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio 
kultūrinio draustinio teritorijos 
specialųjį planą. 
Patvirtinti specialieji planai  
2013-07-09 -2013-06-26; Nr: ĮV-
488, įsigaliojo 2013-07-06 Kauno 
tvirtovės 6-asis fortas (Unikalus 
kodas:10397) 
2013-02-26 patvirtintas Dariaus ir 
Girėno aerodromas su įrangos 
liekanomis (unikalus kodas 
16943) SP. 
2012-12-19 patvirtintas Kauno 
tvirtovės 9-asis fortas (unikalus 
kodas 10452) SP. 
2012-05-23 patvirtintas Kauno 
miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (Unikalus kodas: 
22149) SP. 
2009-07-30 patvirtintas Kauno 
pilies liekanos (Unikalus kodas: 
839) SP. 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus statinių komplekso (u/k 
16949) NKP apsaugos SP,  
Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos 
karių kapų (u/k 16576) NKP 
apsaugos SP, Kauno Senamiesčio 
(u/k 20171) NKP apsaugos SP, 
Kauno miesto istorinės dalies vad. 

Iš viso: 1 
2.2.1.
1 

Saugoti 
gamtinio 
kraštovaizdžio 
elementus 
urbanizuotose 
teritorijose 
 

Bus saugomi, 
tvarkomi ir 
atkuriami želdynai: 
parengta ir 
įgyvendinta 
želdynų taikomųjų 
mokslo ir 
projektinių tyrimų 
programa; 
inventorizuoti 
želdynai (želdiniai), 
duomenys įrašomi 
į atitinkamus 
kadastrus ir 
registrus; 
parengtas 
perspektyvinis 
sodmenų poreikio 
Lietuvos miestams, 
miesteliams, 
keliams, 
geležinkeliams ir 
kitiems objektams 
(išskyrus miško 
žeme) apželdinti 
projektas 
 

Generaline 
mišku 
urėdija, 
Susisiekimo 
ministerija, 
Žemes ūkio 
ministerija, 
Kultūros 
ministerijos 
Kultūros 
vertybių 
apsaugos 
departamentas
, 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2004 2020 Vykdoma 
 
 
 

 2018 metais parengtas Kauno 
miesto savivaldybės Nemuno ir 
Nevėžio santakos kraštovaizdžio 
draustinio kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės 
gerinimo projektas. 
Pagal Kauno miesto aplinkos 
būklės stebėsenos 2013-2017 
metų programą parengta Kauno 
miesto želdynų būklės 2016 
metais stebėsenos rezultatų 
ataskaita. 
Parengtas Kauno miesto želdynų 
ir želdinių žemėlapis.  
2015 metais Kauno technologijos 
universitetas Statybos ir 
architektūros katedra parengė 
želdynų kiekio ir kokybės 
optimizavimo galimybės 
formuojant Kauno miestovaizdį. 

2.3 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2003 2020 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės: 2 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

2.3.1.
1 

Parengti  
specialiuosius 
kultūros paveldo 
vietovių apsaugos 
planus 

Bus rengiami 
specialieji kultūros 
paveldo vietovių 
apsaugos planai, 
juose bus nustatyti 
kultūros vertybių 
apsaugos ir 
naudojimo 

Kultūros 
ministerija, 
Kultūros 
paveldo 
departamentas 
prie 
Kultūros 
ministerijos, 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 2013-07-18 Tarybos sprendimu 
Nr. T-444 Kauno miesto 
savivaldybės 1-asis Žaliakalnio 
kultūros draustinis paskelbtas 
saugomu kultūros paveldo 
objektu. Sprendimu numatoma: 1. 
Paskelbti kultūros paveldo 
vietovę – miesto istorinę dalį, 
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Žaliakalniu (u/k 22148) NKP 
apsaugos SP 
Kauno tvirtovės dešiniojo 
Nemuno kranto centrinio 
įtvirtinimo reduto (u/k 26533) 
NKP apsaugos SP.  
 

2.3.2.
1 

Parengti  
kultūros paveldo 
objektų tvarkymo 
tikslines 
programas pagal 
kultūros vertybių 
apsaugos 
prioritetus 

Bus parengtos 
tikslinės kultūros 
paminklų ir 
vertybių tyrimo, 
apskaitos, 
informacijos 
kaupimo, 
propagavimo, 
tvarkymo ir kitokių 
saugojimo 
(užsakomųjų) 
darbų programos. 
Bus rengiami 
programų projektai 
pagal 
nustatytuosius 
vertinimo kriterijus 
ir prioritetus 

Kultūros 
ministerija, 
Kultūros 
paveldo 
departamentas 
prie 
Kultūros 
ministerijos, 
Valstybinis 
turizmo 
departamentas 
prie Ūkio 
ministerijos, 
apskričių 
viršininkų 
administracijo
s 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2004 
 
 

2020 
 
 

Vykdoma 
 
 
 
 

 2019 metais Kauno miesto 
paveldotvarkos programa 
pasinaudojo 23 valdytojai, 
kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 
2018-02-06 Kauno miesto 
savivaldybės taryba nusprendė 
pakeisti Kauno miesto 
savivaldybės paveldotvarkos 
programą, patvirtintą Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 2014 
m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 
T-336 ir išdėstyti nauja redakcija. 
Kauno miesto savivaldybės 
paveldotvarkos programa 
patvirtinta 2018-02-06 sprendimu 
Nr. T-11 
2018 m. balandžio 20 d. įsakymu 
Nr. įv-376- patvirtinta 
Paveldotvarkos 2018 metų 
programa, kurioje kurioje 
numatyta atlikti tvarkybos darbus 
Šv. Arkangelo Mykolo, Įgulos 
bažnyčioje Kaune, 
Nepriklausomybės a. 14. 
2017 metais Kauno miesto 
paveldotvarkos programai 
įgyvendinti Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto projekte 
numatyta skirti 1 mln. Eurų. Nuo 
šių metų Programa papildyta 
nauja finansuojama veikla – 
kultūros paveldo statinių fasadų 
dekoratyvinio apšvietimo 
įrengimu.  
 

3 Techninė infrastruktūra 2003 2015 Įgyvendintos 
priemonės: 4 
Vykdomos 
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priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 5 

3.1 Transportas (Vandens transportas) 2006 2007 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

3.1.1.
1 

Atnaujinti  
keleivių 
susisiekimą tarp 
Kauno ir Nidos 

Bus rekonstruotos 
Kauno ir Nidos 
keleivių 
prieplaukos 

Susisiekimo 
ministerija, 
Kauno 
miesto ir 
Neringos 
savivaldybės 
 Valstybinis 
turizmo 
departamentas 
prie Ūkio 
ministerijos 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2006 2007 Įgyvendinta 2008 2006 m. parengta Nemuno 
pakrančių sutvarkymo galimybių 
studija. 
Kauno prieplaukos rekonstrukcija 
yra atlikta pagal projektą 
"Kompleksinio vidaus vandenų 
kelio Nemuno upe ir Kuršių 
mariomis, Klaipėda - Kaunas 
sutvarkymas ". Projektas buvo 
finansuojamas Europos regioninės 
plėtros fondo ir valstybės 
biudžeto lėšomis ( Kauno miesto 
savivaldybės 2007-2008 m 
veiklos ataskaita). 

3.2 Transportas (Multimodalinis transportas) 2007 2015 Įgyvendintos 
priemonės: 
1 
Vykdomos 
priemones: 0 
Nepradėtos vykdyti 
priemones: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

3.2.1.
1 

Sukurti 
intermodalinių 
terminalų 
(logistikos centrų) 
transporto 
infrastruktūrą 

Bus sukurta 
reikiama 
transporto 
infrastruktūra 
logistikos centrams 
(Kaune, Klaipėdoje, 

Kauno, 
Klaipėdos, 
Vilniaus ir 
Šiaulių 
miestų 
savivaldybės, 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2007 2015 Įgyvendinta 
 

2015 2014 metais buvo parengtas 
"Intermodalinio terminalo, Kauno 
viešajame logistikos centre, 
statyba" techninis projektas ir 
vykdoma statyba. 
2015 metais gegužės 27 dieną 

Žaliakalniu (u/k 22148) NKP 
apsaugos SP 
Kauno tvirtovės dešiniojo 
Nemuno kranto centrinio 
įtvirtinimo reduto (u/k 26533) 
NKP apsaugos SP.  
 

2.3.2.
1 

Parengti  
kultūros paveldo 
objektų tvarkymo 
tikslines 
programas pagal 
kultūros vertybių 
apsaugos 
prioritetus 

Bus parengtos 
tikslinės kultūros 
paminklų ir 
vertybių tyrimo, 
apskaitos, 
informacijos 
kaupimo, 
propagavimo, 
tvarkymo ir kitokių 
saugojimo 
(užsakomųjų) 
darbų programos. 
Bus rengiami 
programų projektai 
pagal 
nustatytuosius 
vertinimo kriterijus 
ir prioritetus 

Kultūros 
ministerija, 
Kultūros 
paveldo 
departamentas 
prie 
Kultūros 
ministerijos, 
Valstybinis 
turizmo 
departamentas 
prie Ūkio 
ministerijos, 
apskričių 
viršininkų 
administracijo
s 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2004 
 
 

2020 
 
 

Vykdoma 
 
 
 
 

 2019 metais Kauno miesto 
paveldotvarkos programa 
pasinaudojo 23 valdytojai, 
kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 
2018-02-06 Kauno miesto 
savivaldybės taryba nusprendė 
pakeisti Kauno miesto 
savivaldybės paveldotvarkos 
programą, patvirtintą Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 2014 
m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 
T-336 ir išdėstyti nauja redakcija. 
Kauno miesto savivaldybės 
paveldotvarkos programa 
patvirtinta 2018-02-06 sprendimu 
Nr. T-11 
2018 m. balandžio 20 d. įsakymu 
Nr. įv-376- patvirtinta 
Paveldotvarkos 2018 metų 
programa, kurioje kurioje 
numatyta atlikti tvarkybos darbus 
Šv. Arkangelo Mykolo, Įgulos 
bažnyčioje Kaune, 
Nepriklausomybės a. 14. 
2017 metais Kauno miesto 
paveldotvarkos programai 
įgyvendinti Kauno miesto 
savivaldybės biudžeto projekte 
numatyta skirti 1 mln. Eurų. Nuo 
šių metų Programa papildyta 
nauja finansuojama veikla – 
kultūros paveldo statinių fasadų 
dekoratyvinio apšvietimo 
įrengimu.  
 

3 Techninė infrastruktūra 2003 2015 Įgyvendintos 
priemonės: 4 
Vykdomos 
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Vilniuje, 
Šiauliuose), kurią 
numatoma 
prijungti prie 
žemyninėje 
Europoje, taip pat 
Baltijos jūros 
regione, kuriamo 
bendro logistikos 
centrų tinklo 

Vidaus 
reikalų 
ministerija, 
Susisiekimo 
ministerija 

Palemone atidarytas svarbus 
strateginis objektas – 
intermodalinis krovinių 
terminalas. 
 
 

3.3 Ekoinžinerinė infrastruktūra (Vandentvarkos priemonės) 2007 2006 Įgyvendintos 
priemonės: 0 
Vykdomos 
priemonės:1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

3.3.1.
1 

Geriamojo vandens 
kokybė 

Bus parengtos 
vartotojams 
tiekiamo geriamojo 
vandens kokybės 
gerinimo ir mažų 
gyvenviečių 
aprūpinimo 
požeminiu 
geriamuoju 
vandeniu 
investicinės 
programos ir jų 
įgyvendinimo 
investiciniai planai 

Savivaldybės 
Sveikatos 
apsaugos 
ministerija 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos 
lėšos 

2003 2020 
 
 

Vykdoma 
 
 
 

 Vykdomi investiciniai projektai: 
Projektas „Interaktyvus vandens 
valymas IWAMA“ 
Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-
014-21-0006 „Geriamojo vandens 
tiekimo, nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir 
rekonstrukcija Kaune“.  
Projektas: „Integruotų sensorių 
sistema vandens tiekimo saugumo 
užtikrinimui“. 
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 galutinių 
vartotojų saugumo užtikrinimą, 
mokslinės bei akademinės 
visuomenės pasijungimą į bendrą 
galimo vandens užterštumo 
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poveikio stebėsenos bei kūrimo 
programą. 
Pastoviai rengiamos Geriamojo 
vandens programinės priežiūros 
ataskaitos ir Geriamojo vandens 
programinės priežiūros kokybės 
verčių ataskaitos. 
Pagal geriamojo vandens 
programinės priežiūros tvarką, 
atliekami geriamojo vandens 
kokybės kontroliniai tyrimai.  
 
 

3.4 Ekoinžinerinė infrastruktūra (Atliekų tvarkymas) 2003 2005 Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės: 0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 2 

  

3.4.1.
1 

Sukurti modernią 
antrinių 
žaliavų rūšiavimo ir 
tvarkymo sistemą 

Bus įgyvendinta 
Antrinių žaliavų 
perdirbimo plėtros 
2003–2004 metų 
programa, 
patvirtinta Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2003 
m. kovo 10 d. 
nutarimu Nr.298 
(Žin., 2003, Nr. 26- 
1035), ir jos 
įgyvendinimo 
priemonės 

Ūkio 
ministerija, 
savivaldybės 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2004 Įgyvendinta 2004 Įgyvendinta 
Antrinių žaliavų 
perdirbimo plėtros 
2003–2004 metų 
programa, 
patvirtinta Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2003 
m. kovo 10 d. 
nutarimu Nr.298 
(Žin., 2003, Nr. 26- 
1035). 
 

3.4.2.
1 

Geriau derinti 
gamybos ir 
aplinkosaugos 
interesus, plėtoti 
regioninę 
pavojingų atliekų 
tvarkymo sistemą 

Bus įgyvendinta 
Valstybinė 
pavojingų atliekų 
tvarkymo 
programa ir jos 
įgyvendinimo 
priemonės, 
kurioms pritarta 
Lietuvos 

Ūkio 
ministerija, 
savivaldybes 
Aplinkos 
ministerija 

Kauno 
m. sav. 

Europos 
Sąjungos 
paramos ir 
valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2005 Įgyvendinta 2005 Įgyvendinta 
Valstybinė 
pavojingų atliekų 
tvarkymo 
programa ir jos įgyvendinimo 
priemonės.  
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Respublikos 
Vyriausybės 1999 
m. birželio 9 d. 
nutarimu Nr. 761 
(Žin., 1999, Nr. 52- 
1695) (steigiamos 
surinkimo, 
rūšiavimo, laikinojo 
saugojimo 
aikštelės) 

4 Kitos funkcines teritorines struktūros 2003 2005 Įgyvendintos 
priemonės: 3 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

4.1  Pramonė ir verslas 2003 2005 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

4.1.1.
1 

Plėsti paslaugų 
verslui 
infrastruktūros 
tinklą šalies 
regionuose 

Šalies regionuose 
bus steigiamos 
paslaugų verslui 
tinklo įstaigos, 
remiama jų veikla 

Apskričių 
viršininkų 
administracijo
s 
savivaldybės, 
Ūkio 
ministerija 

Kauno 
m. 
Sav. 

Valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2005 Įgyvendinta 
 
 

2007 Kauno miesto savivaldybės taryba 
2007 sprendimu Nr. T-547 
patvirtino Didžiųjų prekybos 
įmonių išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje specialųjį 
planą.  
Šiuo metu galiojantis Didžiųjų 
prekybos įmonių išdėstymo 
specialusis planas patvirtintas 
2013 m. sprendimu Nr. T-221 

4.2 4.2. Švietimas ir mokslas   Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
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priemonės: 0 
Iš viso: 3 

4.2.1 Parengti 
savivaldybių, 
apskričių, valstybės 
švietimo tinklų 
pertvarkos planus 

Pagal nustatytus 
kriterijus ir 
standartus bus 
parengti 
savivaldybių ir 
apskričių švietimo 
tinklo pertvarkos 
planai; valstybės 
švietimo tinklo 
pertvarkos planas 
bus rengiamas 
bendradarbiaujant 
Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybei, 
savivaldybėms ir 
apskritims 

Savivaldybės, 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
Švietimo 
skyrius 

 Valstybės 
biudžeto 
lėšos 

2003 2006 Įgyvendinta 
 
 

2012 1. 2002-02-21 tarybos sprendimu 
Nr. 23 patvirtinta 2002-2008 m. 
Kauno miesto bendrojo lavinimo 
mokyklų tinklo optimizavimo 
programa; 
2. 2005-03-03 tarybos sprendimu 
patvirtintas Kauno miesto 
savivaldybės mokyklų tinklo 
pertvarkos 2005-2012 bendrasis 
planas; 
3. 2008-05-08 tarybos sprendimu 
Nr. T-204 patvirtintas Kauno 
miesto savivaldybės bendrojo 
lavinimo mokyklų steigimo, 
reorganizavimo, vidaus struktūros 
pertvarkymo ir pertvarkos 2008-
2012 metų priemonių planas; 
4. 2012-01-26 tarybos sprendimu 
Nr. T-18 patvirtintas Kauno 
miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2012-2015 m. 
bendrasis planas; 
5. 2016-02-23 tarybos sprendimu 
Nr. T-81 patvirtintas Kauno 
miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2016-2020 m. 
bendrasis planas. 
 

4.2.2. Sukurti modernaus 
nacionalinio 
švietimo tinklą 

Glaudžiai 
bendradarbiaudamo
s, savivaldybės, 
apskritys ir valstybė 
įgyvendins švietimo 
tinklų pertvarkos 
planus, bus sukurta 
su šiais planais 
susijusi mokinių 
vežiojimo sistema, 
kaimo pagrindinės 
ir vidurinės 
mokyklos 

savivaldybės, 
apskričių 
viršininkų 
administracijo
s, Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 
Švietimo 
skyrius 

 Valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2020 Vykdoma 
 
 

 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 Respublikos Seimo 2015 
m. birželio 30 d. priimtas 

Respublikos 
Vyriausybės 1999 
m. birželio 9 d. 
nutarimu Nr. 761 
(Žin., 1999, Nr. 52- 
1695) (steigiamos 
surinkimo, 
rūšiavimo, laikinojo 
saugojimo 
aikštelės) 

4 Kitos funkcines teritorines struktūros 2003 2005 Įgyvendintos 
priemonės: 3 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 4 

  

4.1  Pramonė ir verslas 2003 2005 Įgyvendintos 
priemonės: 1 
Vykdomos 
priemonės: 0 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
priemonės: 0 
Iš viso: 1 

  

4.1.1.
1 

Plėsti paslaugų 
verslui 
infrastruktūros 
tinklą šalies 
regionuose 

Šalies regionuose 
bus steigiamos 
paslaugų verslui 
tinklo įstaigos, 
remiama jų veikla 

Apskričių 
viršininkų 
administracijo
s 
savivaldybės, 
Ūkio 
ministerija 

Kauno 
m. 
Sav. 

Valstybes 
biudžeto 
lėšos 

2003 2005 Įgyvendinta 
 
 

2007 Kauno miesto savivaldybės taryba 
2007 sprendimu Nr. T-547 
patvirtino Didžiųjų prekybos 
įmonių išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje specialųjį 
planą.  
Šiuo metu galiojantis Didžiųjų 
prekybos įmonių išdėstymo 
specialusis planas patvirtintas 
2013 m. sprendimu Nr. T-221 

4.2 4.2. Švietimas ir mokslas   Įgyvendintos 
priemonės: 2 
Vykdomos 
priemonės: 1 
Nepradėtos vykdyti 
priemonės:0 
Neįgyvendintos 
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aprūpinamos 
mokykliniu 
transportu, 
plečiamas mokinių 
vežiojimo privačių 
paslaugų tinklas, 
sukurta saugi kaimo 
ir neįgalių 
moksleivių 
vežiojimo sistema 

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. 
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. 
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. 

4.2.3 Parengti 
savivaldybių, 
apskričių, valstybės 
švietimo tinklų 
pertvarkos planus. 

Pagal nustatytus 
kriterijus ir 
standartus bus 
parengti 
savivaldybių ir 
apskričių švietimo 
tinklo pertvarkos 
planai: valstybės, 
švietimo tinklo 
pertvarkos planas 
bus rengiamas 
bendradarbiaujant 
LR Vyriausybei, 

Savivaldybės, 
Švietimo ir 
mokslo 
ministerija 

Europo
s 
sąjung
os 
param
os ir 
valstyb
ės 
biudžet
o 
lėšos. 

Kauno 
miesto sav. 

2003 2006 Įgyvendinta 2012 Kauno miesto savivaldybės taryba 
2012-01-26 tarybos sprendimu 
Nr. T-18 patvirtino Kauno miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-
2015 m bendrąjį planą. 
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savivaldybėms ir 
apskritims. 
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018-2019 METUS. 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. STATUS QUO 2019-12-31 
 

Kauno miesto plėtra ataskaitiniu laikotarpiu (2018-2019 m.) vykdyta vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendruoju planu (korektūra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-05-14 

sprendimu T-196) (TPDR Nr. T00083427) (toliau – BP, bendrasis planas). 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto 

savivaldybės teisės aktais, atsižvelgiant į naujus miesto poreikius, įvertinus motyvuotus miesto visuomenės-

organizacijų, socialinių ir ekonominių grupių, gyventojų pasiūlymus ir pagrįstus žemės naudotojų pageidavimus 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu T-196 patvirtinta Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano korektūra. Koreguotas bendrasis planas Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintas 

2019 m. gegužės 14d.  

Bendrojo plano koregavimo apibūdinimas: 

Pagrindiniai koreguojamo bendro plano pakoreguoti / nepakoreguoti sprendiniai: 

1. Visuose brėžiniuose pakeistas funkcinių zonų spalvinis žymėjimas; 

2. Pagrindiniame brėžinyje pakoreguota Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių 

zonų ir teritorijos naudojimo reglamentų aprašomoji lentelė, kurioje pakeisti funkcinių zonų pavadinimai pagal 

aktualias Teritorijų planavimo normas; 

3. Pakoreguotos valstybinės reikšmės miškų ribos pagal įregistruotas valstybinės reikšmės miškų sklypų 

ribas; 

4. Pakoreguotos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ribos pagal aktualią KPD registro informaciją; 

5. Pakoreguotas aiškinamasis raštas pagal pakeistą teritorijų planavimo įstatymą ir jį reglamentuojančias 

taisykles bei normatyvus. 

6. Išnagrinėjus teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotų asmenų gautus pasiūlymus dėl Bendrojo plano 

sprendinių keitimo/koregavimo ir nustačius, ar siūlymai atitinka normatyvus ir sprendinių koregavimui yra 

pakankamas teisinis pagrindas, pateikti aprašyti priimtų sprendimų motyvai dėl teritorijų funkcinių zonų 

koregavimo / nekoregavimo.  

savivaldybėms ir 
apskritims. 
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 Ankstesnių metų (2014, 2015, 2016 ir 2017 m. ataskaitose) Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano 

monitoringų išvadose priimta, kad privalomi (atitinkantys naujus teisės aktus), būtini (dėl politinių, ekonominių 

ir kt. priežasčių), nuo Savivaldybės nepriklausantys techniniai (Respublikinių valstybinių institucijų pakeisti 

miško plotai, kultūros vertybių ribos) pakeitimai ir žemės naudotojų prašymai įgyvendintini teritorijų planavimo 

nustatyta tvarka dalinai koreguojant galiojančio bendrojo plano sprendinius, nes spręstini lokaliai, iš esmės 

nekeičiant bendrojo plano sprendinių. 

 Pažymėtina, kad mieto plėtra vyksta nuolat, tačiau kalendorinių metų bėgyje gali būti tik pradėti kai kurie 

planavimo darbai, todėl aprašymas ir tiek tendencijos, tiek prognozės kelių metų bėgyje lieka tos pačios arba 

dalinai kartojasi, nes bendrojo plano sprendiniais siekiama tolygios plėtros ir sprendinių perimamumo. 

2. BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 Parengta Kauno miesto savivaldybės teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 

2018-2019 metus (toliau – stebėsenos ataskaita). 

Ataskaita kasmet rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 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 (kartu su 2016-04-21 įsakymu Nr. A-1134) patvirtinta Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – BP įgyvendinimo programa). 

 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. 

 Ataskaitoje pateikiami duomenys už 2018-2019 m., gauti iki 2019-12-31. BP stebėsenos ataskaita apima 

laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31 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. 

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 
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Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2014 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-08-18 raštu Nr. (33.200)R-3629) ir 

nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Ataskaita už 2014-2015 metus patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus             

2016-08-12 įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014-2015 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (Kauno miesto Savivaldybės tarybai pritarus  2016-

07-12 sprendimu Nr. T-360) ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2016 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017-08-03 raštu Nr. (33.200)R-2609) ir 

nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Ataskaita už 2016-2017 metus patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus            

2018-08-10  įsakymu Nr. A-2673 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2016-2017 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (Kauno miesto Savivaldybės tarybai pritarus  2018-

07-24 sprendimu Nr. T-370) ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2018 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2019-02-27 raštu Nr. (33.200) R-621. 

Parengta ataskaita už 2018-2019 metus. 

2018-2019 m. BP sprendiniai buvo įgyvendinami nuolat – konkretizuojant detaliaisiais planais ir 

susisiekimo bei inžinerinių tinklų projektais valstybės žemėje. Pagrindas, kuriuo vadovaujamasi teikiant išvadas 

dėl BP sprendinių įgyvendinimo, yra Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 

įsakymu Nr. A-715 (kartu su 2016-04-27 įsakymu Nr. A-1134), kurioje įvardyti konkretūs Savivaldybės 

uždaviniai ir nurodytos konkrečios vykdytinos priemonės (įgyvendinami projektai / siektini tikslai). 

4. BP SPRENDINIŲ ATITIKIMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAM 
PLĖTROS PLANUI 

 

Bendrojo plano sprendiniai sudaro teisinį pagrindą Kauno miesto strateginio plėtros plano nustatytiems 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei Kauno miesto integruotai teritorijos vystymo programai 

vykdyti, nes bendrajame plane yra integruoti strateginiame plane nustatyti tikslai ir uždaviniai, turintys teritorinę 

dimensiją, nustatyti jų įgyvendinimą užtikrinantys teritorijų naudojimo reglamentai. 
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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. 

 

Tikslui pasiekti taip pat būtina sekti Savivaldybės strategijos pasikeitimus, analizuoti informaciją apie 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, BP sprendinių atitikimą Kauno miesto strateginiam plėtros planui, 

Kauno miesto integruotai teritorijų vystymo programai, įvertinti parengtus kompleksinius teritorijų planavimo 

dokumentus ir techninius projektus. 

Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas už 2018-

2019 m. pateikiamas pagal BP tekstinėje ir grafinėje dalyje nustatytas dalis – „Išorės aplinka“, „Miesto 

struktūra“, „Socialinė aplinka“, „Ekonominė aplinka“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka“, „Gamtinė 

aplinka“, „Susisiekimas“, „Inžinerinės komunikacijos“. 

BP sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir BP sprendinių įgyvendinimo programos 

rodiklių lentelės užpildytos nustatyta tvarka ir 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 EIGA 
 

 2014 m. rengiant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą buvo maksimaliai atsižvelgta į 2010 

m. parengto Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2003–

2009 m. išvadas. 

Galiojantis BP buvo stebimas 2014 (pusę metų), 2015, 2016, 2017, 2018 m. Parengtos šios ataskaitos:  
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Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2014 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-08-18 raštu Nr. (33.200)R-3629) ir 

nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Ataskaita už 2014-2015 metus patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus             

2016-08-12 įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014-2015 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (Kauno miesto Savivaldybės tarybai pritarus  2016-

07-12 sprendimu Nr. T-360) ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2016 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017-08-03 raštu Nr. (33.200)R-2609) ir 

nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Ataskaita už 2016-2017 metus patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus            

2018-08-10  įsakymu Nr. A-2673 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2016-2017 m. 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (Kauno miesto Savivaldybės tarybai pritarus  2018-

07-24 sprendimu Nr. T-370) ir nustatyta tvarka pateikta TPSIS. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 

2018 metus pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos 2019-02-27 raštu Nr. (33.200) R-621. 

Parengta ataskaita už 2018-2019 metus. 

2018-2019 m. BP sprendiniai buvo įgyvendinami nuolat – konkretizuojant detaliaisiais planais ir 

susisiekimo bei inžinerinių tinklų projektais valstybės žemėje. Pagrindas, kuriuo vadovaujamasi teikiant išvadas 

dėl BP sprendinių įgyvendinimo, yra Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 

įsakymu Nr. A-715 (kartu su 2016-04-27 įsakymu Nr. A-1134), kurioje įvardyti konkretūs Savivaldybės 

uždaviniai ir nurodytos konkrečios vykdytinos priemonės (įgyvendinami projektai / siektini tikslai). 

4. BP SPRENDINIŲ ATITIKIMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAM 
PLĖTROS PLANUI 

 

Bendrojo plano sprendiniai sudaro teisinį pagrindą Kauno miesto strateginio plėtros plano nustatytiems 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei Kauno miesto integruotai teritorijos vystymo programai 

vykdyti, nes bendrajame plane yra integruoti strateginiame plane nustatyti tikslai ir uždaviniai, turintys teritorinę 

dimensiją, nustatyti jų įgyvendinimą užtikrinantys teritorijų naudojimo reglamentai. 
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Ataskaitų rengimo metu (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 m.) nustatyta, kad BP sprendiniai atitiko / atitinka 

Kauno miesto strateginiam plėtros planui iki 2022 metų. Per ataskaitų laikotarpį dėl Savivaldybės strateginių 

tikslų ir priemonių jiems pasiekti buvo priimti šie sprendimai: 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimas Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“;  

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-09-06 sprendimas Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vadovaujantis šiuo sprendimu vykdomas Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo procesas; 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 sprendimas Nr. T-4 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (redaguota Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2018-06-26 sprendimu Nr. T-321 ir 2018-12-18 sprendimu Nr. T-611); 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-02-05 sprendimas Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (redaguota Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2019-05-14 sprendimu Nr. T-203, 2019-06-18 sprendimu Nr. T-260, 2019-07-23 sprendimu Nr. T-333, 

2019-10-15 sprendimu Nr. T-446 ir 2019-11-19 sprendimu Nr. T-503); 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-09-08 sprendimas Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų 

Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos“ (redaguota Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017-02-28 sprendimu Nr. T-88 ir 2018-02-06 sprendimu Nr. T-8). 

 

 Aukščiau minėti sprendimai buvo papildyti dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės 

valdymo programos įgyvendinimo; Kėdainių tilto per Nemuno upę, Kaune, statybos; Kompleksinių teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo; Miesto urbanistinės ir architektūrinės kokybės gerinimo. Papildomų sprendimų 

priėmimas rodo aktualių strategijų koregavimą, kuris tampriai siejasi ir su BP sprendinių koregavimu ar keitimu. 

BP sprendiniai atitinka Kauno miesto strateginio plėtros plano 2019-2021 metams, patvirtinto Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2019-02-05 sprendimu Nr. T-4, nustatytiems prioritetams ir Kauno miesto 

integruotai teritorijos vystymo programai.  

Strateginio plėtros plano (2019-2021) 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 taip pat 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. Ilgalaikis prioritetas (pagal 

galiojantį plėtros planą) Kaunas – tvarus ir pilietiškas miestas, pažangaus verslo ir inovacijų lyderis, modernios 

ir įtraukiančios kultūros centras, besimokančių ir laimingų žmonių namai. Šia programa įgyvendinamas 

Savivaldybės strateginis tikslas Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas. 
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Ne visos aukščiau pažymėtos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, todėl 

sprendžiamos kitų aktualių teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RAIDOS TENDENCIJOS, JŲ ĮTAKA 
ĮGYVENDINANT BENDROJO PLANO SPRENDINIUS 2018-2019 M. 

 

Išvados ir siūlymai pateikiami pagal BP tekstinėje ir grafinėje dalyse nustatytas dalis. 

Pakartotinai išanalizavus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendinių 

įgyvendinimo ataskaitos priemonių planą, aktualius rodiklius, įvertinus gautų rodiklių reikšmes, kurios pateiktos 

ataskaitoje TPSIS, peržiūrėjus, ar/kaip vykdomos numatytos priemonės ir išanalizavus bei susisteminus turimus 

ir gautus duomenis, apibendrinus, įvertinus vykdomus projektus ir idėjų realizacijų mastus, vadovaujantis BP ir 

BP stebėsenos rengėjų atsakomybe pateikiamos teigiamos ir neigiamos tendencijos ir išvados dėl BP sprendinių 

vykdymo ir siūlymai dėl tolimesnių BP sprendinių įgyvendinimo. 

Įvertinus tai, kad miesto plėtra nuolat įtakojama miesto Savivaldos politinių sprendimų, ekonominių 

galimybių, demografinių veiksnių ir užsienio investicijų apimčių, raidos tendencijose ir išvadose apžvelgiami 

2018-2019 m. nauji planai ir projektai kartu su šiais metais Kauno miesto tęstiniais projektais, todėl galimi 

ankstesnių metų išvadų ir pasiūlymų pasikartojimai. 

5.1. Išorės aplinka 
 

Teigiamos tendencijos: 

1. Rail Baltica įgyvendinimas vyksta sklandžiai: įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą, bus nutiesta 

tiesioginė geležinkelio jungtis tarp Baltijos šalių ir Europos geležinkelio tinklo. Keleiviniai traukiniai 

galės važiuoti iki 240 km/val. greičiu, o krovininiai – iki 120 km. Planuojama „Rail Baltica“ jungties 

su Vilniaus ir Kauno oro uostais. (AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.). Sėkmingai tęsiami su „Rail 

Baltica“ europinio geležinkelio trasa susijusios infrastruktūros (Amalių pervažos, Palemono g. 

rekonstrukcijos, Pietrytinio aplinkkelio, Chemijos g. tęsinio, tunelių po geležinkeliu ir inžinerinių 

tinklų) projektavimas ir statyba. Šiuo metu rengiami specialieji planai objekto „Rail Baltica“ 

alternatyvų nagrinėjimui, objektų parametrų patikslinimui ir pan: a) Projekto „Rail Baltica“ 

geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena-Jiesia modernizavimo susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-8); b) Projekto 

„Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų 

inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-9); c) Projekto „Rail Baltica“ 

geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo 

planas (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10); d) Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros 
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priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPDRIS Nr. 

S-NC-00-19-12). 

2. Miestas turi potencialą tapti svarbiu logistikos centru: sujungus Kauno intermodalinį terminalą 

su geležinkeliu „Rail Baltica", Terminalas taps labai svarbiu centru logistikos grandinėje, 

aptarnaujančioje krovinius, vežamus skirtingo standarto vėžės Geležinkelio tinklais ir šalia esančia 

automagistrale. Kranas turi specialų sprederį skirtą puspriekabių perkrovimui. Vilkikas perveža 

puspriekabes ir konteinerius į krovos vietas. Kasmet auga logistikos patalpų pasiūla Kauno mieste. 

2018-2019 m. Kauno logistikos rinką papildė Hegelmann Transporte logistikos centras – 10498 

kv.m.  (Via Baltica-A1); Šilo logistikos centras – 10841 kv.m. (Via Baltica-A5); Sirin Kauno 

logistikos centras (1 etapas) – 25 000 kv.m. (A1) (šaltinis. Colliers International). 

3. Gerinamas regioninis pasiekiamumas: sėkmingai vykdoma BP numatyto svarbaus susisiekimo 

infrastruktūros objekto – Pietrytinio aplinkkelio projektavimas ir statyba, kas A1 magistralės 

atkarpoje nuo Palemono iki IX forto transporto srautą sumažins iki 17 proc. A1 kelio ruožo 91,10-

102,70 km rekonstravimas pagerins eismo sąlygas apie 50 proc. Rekonstravus A1 kelio ruožą nuo 

89.40-107,00 km pagerins eismo sąlygas iki 70 proc. Stiprinant eismo saugumo priemones tęsiami 

A1 kelio modernizavimo darbai – 18 km ilgio pietrytinio aplinkkelio nuo Garliavos iki A1 

magistralės rekonstrukcija, įrengta nauja Ašigalio g. jungtis su A1 magistrale. Lietuvos Respublikos 

kelių direkcija planuoja rengti valstybinės reikšmės kelių ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės 

kelių darnią sąveiką užtikrinančią plėtros schemą su pagrindinių kelių, esančių aplink Kauną, plėtros 

perspektyva ir susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptimis. Susisiekimo infrastruktūros objektai 

vystomi vadovaujantis Nacionaline susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa. 

4. Karmėlavos oro uosto veiklos plėtra: Karmėlavos oro uosto ir skrydžių plėtra didino verslo 

skrydžių pasiūlą, atvykstamąjį turizmą, miesto pasiekiamumą bei infrastruktūros patrauklumą 

užsienio investuotojams. 2018 m. atsiradus trims naujoms skrydžių kryptims (Varšuva „LOT“, Tel 

Avivas „Ryanair“, Turku „Wizzair“), Kaunas yra pasiekiamas ir iš Kauno galima tiesiogiai keliauti 

24-iomis skirtingomis kelionių kryptimis. 2018 m. parengtos Lietuvos oro uostų vystymo strateginio 

plano gairės ir nustatytas spręstinas uždavinys – užtikrinti tvarų krovinių ir keleivių judumą oro 

transportu, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą. 

5. Kauno oro uoste didėja keleivių srautai: 2019 metais (1-3 ketvirtį), keleivių skaičius Kauno oro 

uoste 16% viršijo 2018 metų keleivių skaičių. (2018 m. 757,900 keleivių, 2019 (1-4 Ketvirtį) 

879,200 keleivių. 14% išaugo krovinių aptarnavimo apkrovos. 8% išaugo skrydžių skaičius. 

6. Planuojama Kauno oro uosto plėtra: terminalo tūris bus praplečiamas, rekonstruojamas palikimo-

leidimosi takas. Tai padės padidinti oro uosto aptarnavimo apimtis. Oro uoste planuojama techninio 

aptarnavimo bazės plėtra. Bus sukuriama 800 darbo vietų. 

7. LEZ ir toliau traukia stambius investuotojus: Sėkmingai pritraukta daugiau 20-ties naujų 

investuotojų. Kauno rajono savivaldybėje įsikūrusioje Kauno LEZ užsienio investuotojai ketina 
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įdarbinti 1800 darbuotojų. Kauno mieste planuojami investiciniai projektai sukurs 710 darbo vietų. 

Didžiausias proveržis įvyko pritraukiant pramonės gamybos milžinus, auginant „fintech“ klasterius 

ir plėtojant paslaugų centrus Kaune. Gamybos gigantų „Continental“, „Hella“, „Hollister“ atėjimas 

yra proga Vokietijos ir JAV įmonėms priminti, kad Lietuva yra puiki vieta pramonės investicijoms.  

 

Neigiamos tendencijos 

1. Nevykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas „Nemuno uostų (prieplaukų) 

išvystymo“. Įgyvendinant Lietuvos upių transporto sistemą nepakankamai panaudojamas privataus 

ir valstybinio kapitalo bendradarbiavimo modelis (apie 99 proc. vidaus vandens kelių plėtros, 

eksploatacijos, priežiūros ir plėtros darbų finansuojama Lietuvos biudžeto ir ES lėšomis). 

2. Neaiški Kauno reikšmė Lietuvos vidaus vandens kelių žemėlapyje: Šiuo metu rengiamo Lietuvos 

Respublikos bendrojo plano koncepcijos scenarijuose, Kauno miestas, kaip upių uostas nenumatytas. 

Sprendiniai tikslinami detalizacijos stadijoje. 

3. Nevystomas Vilniaus-Kauno dvimiesčio projektas: Šiuo metu rengiamo Kaišiadorių rajono 

planas (TPDRIS Nr.  K-RJ-49-16-252) Stadija: Rengimo etapas. Koncepcijoje jungtis Palemonas-

Kauno oro uostas - nenumatyta. Ši jungtis galėtų atsirasti šiuo metu rengiamuose Rail Baltika 

geležinkelio specialiuosiuose planuose (TPDRIS Nr. S-NC-00-19-10). Sprendinio ateitis tiesiogiai 

priklauso nuo Lietuvos Respublikos bendrojo plano ir „Rail Baltica“ specialiųjų planų sprendinių. 

 

Išvados 

1. Nekilnojamojo turto plėtros projektai, infrastruktūrinės investicijos, į regioną ateinantys stambūs 

tarptautiniai investuotojai rodo Kauno vystymosi potencialo pripažinimą. Per pastaruosius keletą 

metų Kauno miesto ir regiono konkurencingumas auga.  

2. Sustoję vidaus vandens kelių vystymo procesai kelia dvejonių ar bus įmanoma įgyvendinti su tuo 

susijusią Kauno apskrities teritorijos bendrajame plane nustatytą strateginę plėtros kryptį.  

3. Nutiesus pietrytinį aplinkkelį sumažėjęs transporto srautas respublikinės reikšmės magistralėse A5 

ir A1 sudarys galimybę rekonstruoti Kleboniškio tiltą su transporto mazgu. 

4. Kauno miestas ir miesto gretimybės yra palankos kurtis logistikos įmonėms, dėl gero susisiekimo 

infrastruktūros išvystymo ir sėkmingos Kauno LEZ plėtros.  

 

Siūlymai 

1. Aktyviai dalyvauti ir stebėti Lietuvos Respublikos bendrojo plano (LRBP) detalizacijos rengimo 

procesą. Užtikrinti jog Kauno miesto bendrojo plano tikslai ir urbanistinės vizijos atsispindėtų naujo 
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LRBP sprendiniuose. Ypatingas dėmesys turi būto skiriamas išorės susisiekimui geležinkeliu ir 

keliais ir vidaus vandens kelių vystymui. 

2. Proaktyviai gerinti sąlygas Kauno mieste kurtis logistikos įmonėms gerinant susisiekimo sąlygas, 

užtikrinant patogų teritorijų pasiekiamumą logistikos centrų darbuotojams.  

 

5.2. Miesto struktūra 
 

Teigiamos tendencijos 

1. Naujamiesčio gyvybingumo didinimas: Pastaraisiais metais ypač padidėjo vystymo apimtys 

Kauno miesto Naujamiestyje. Rekonstruojama Laisvės alėja, Vienybės aikštė, tvarkomos gatvės, 

atnaujinami želdynai. Kauno miesto paveldotvarkos programa pasinaudoję pastatų savininkai 

tvarkėsi fasadus, pritaikė jų prieinamumą žmonėms su negalia. Naujamiestyje vystomi 

administraciniai „Arka“, „Magnus“ „Sqveras“, gyvenamieji, komercinės paskirties objektai, 

viešbučiai.  

2. Kaunas atsigręžia į upes: Vyksta urbanizacijos procesai Nemuno ir Neries krantinėse, tvarkomos 

pakrantės. Vilijampolėje ir Jonavos g. (Žaliakalnyje) pastebimas vystymo suintensyvėjimas: greta 

Brastos g. vyksta gyvenamosios ir administracinės paskirties objektų statybos, rekonstruota Brastos 

g., rekonstruojamas buvęs klubas „Combo“ į administracinį pastatą, parengtas Vileišio tilto prietilčio 

sankryžos projektas, rengiamas Neries krantinės parko tvarkymo projektas. Jonavos gatvėje 

užbaigtas administracinio komplekso „Dokas“ antrasis etapas, aplink vystomi komercinės paskirties 

objektai. Žemojoje Fredoje planuojama „M. K. Čiurlionio koncertų centro“ statyba (šiuo metu 

tęsiamos derybos su tarptautinio architektūrinio konkurso nugalėtojais), 2018 metais vyko privačia 

iniciatyva organizuotos „Newman“ dirbtuvės, kuriose parengta Nemuno krantinės Žemojoje Fredoje 

išvystymo koncepcija. Jos pagrindu planuojama administracinės ir gyvenamosios paskirties objektų 

statyba greta būsimo koncertų centro. Šiaurinėje Nemuno pusėje pagal parengtus techninius 

projektus prasidės Santakos parko ir Senamiesčio krantinių rekonstravimo projektai. Tęsiamas 

naujos reprezentacinės Kauno centro dalies Nemuno saloje ir aplink ją formavimas. Nemuno saloje 

projektuojamas Mokslo ir inovacijų sklaidos centras (anksčiau naudotas objekto pavadinimas 

„Mokslo sala“) ir baseinas.  

3. Planuojamos naujos pėsčiųjų ir dviratininkų jungtys tarp krantų: 2018-2019 metais organizuoti 

pėsčiųjų tilto per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir salos iki Karaliaus Mindaugo pr. atviras 

konkursas architektūrinei idėjai išreikšti (2018) ir Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki 

teritorijos galia žemės sklypo Jonavos g. 1a, Kaune, architektūrinės idėjos pirkimas (2019). 

4. Kauno tarpukario modernizmo urbanistikos ir architektūros kelias į UNESCO: 2016 metais 

pradėjo dirbti įvairių sričių specialistų darbo grupė rengianti nominacinę bylą Kauno modernizmo 
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architektūros įtraukimui į UNESCO pasaulio kultūros paveldą. Nominacinė teritorija apima Kauno 

Naujamiestį ir dalį Žaliakalnio.  

5. Auganti biuro erdvių pasiūla: biurų patalpų plėtrą Kauno mieste lemia augančios vietinės įmonės. 

Kauno mieste veiklą vykdančios įmonės turi išskirtinę galimybę įsikurti moderniuose biuruose. 

Vidutinių ir smulkių įmonių poreikius ir galimybes atitinkančių patalpų pasiūla Kauno mieste yra 

didesnė nei sostinėje. 2019 metais užbaigti administracinės paskirties projektai: „Ollo“, „Karaliaus 

Mindaugo verslo centras“, „Longas“, „S16“, „Aušros verslo parkas“, „BLC2“, „Prime biurai“, 

„Alia“, „Kauno dokas II“, „Sqveras“. Bendras biuro patalpų plotas: 53,3 tūkts. Kv.m. 2018 metais 

užbaigti administracinės paskirties projektai: „Konversus“, „Arka“, „Kalantos 49“, „River Hall“, 

„Nemuno 3“, „Cube“, „V.Krevės 57B“, „K26A“. Bendras biuro patalpų plotas: 36,4 tūkst. kv.m. 

Biurų pastatai Kauno mieste koncentruojasi Naujamiestyje, Jonavos gatvės gretimybėse prie Vileišio 

tilto ir Savanorių pr., S. Žukausko g./Birželio 23-iosios g. sankirtoje. (Šaltinis: Newsec „Kaunas 

Office Outlook 2019 H1“). 

6. Sėkmingai vykdoma Kauno miesto paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 

metais, parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus pasinaudojo 112 pastatų savininkų. 

Už efektyviai vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos padėką. Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa, 2019 m. 

įgyvendinti projektai, kurių tikslas yra kultūros paveldo išsaugojimas buvusiose ir esamose 

pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties  teritorijose, 

vykdant rekonstrukciją, konversiją: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios 

baterijos liekanų komplekso tvora; Kauno depo statinių komplekso valgyklos pastatas; Aleksoto 

funikulieriaus dekoratyvinio apšvietimo projekto įgyvendinimas; Buv. miesto dvarelio kompleksas; 

Prancūzijos Respublikos pasiuntinybės pastatas; Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso 28-

osios divizijos štabo pastatas; Kauno tvirtovės administracinių pastatų komplekso inžinierių 

valdybos rūmai. Pradėtas Kauno Šv. Mykolo Arkangelo – Įgulos bažnyčios rekonstrukcijos darbai.  

7. Sėkmingai vyksta Pietrytinio aplinkkelio projektavimas ir statyba: 2019 m. Pabaigtas Ateities 

pl. Kapitalinis remontas. 2018 metais pradėtas rengti pietrytinio aplinkkelio techninio projekto 

rengimas atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 

1) Biruliškės - sankryža su geležinkeliu; 2) Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 3) Geležinkelio sankryža 

- Gimbutienės g.   

8. Stebima subalansuota sandėliavimo paskirties patalpų plėtra: kuomet statomi kompleksines 

logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir nuomai skirtų objektų plėtra. Pramonės pr. ir Chemijos g. 

sankirtoje atidarytas keturių aukštų A klasės verslo centras „Konversus“ nuomojamų biurų rinką 

papildė beveik 5.3 tūkst. kv. m. komercinių patalpų. (administracinės, prekybos, sandėliavimo), 

Nekilnojamojo turto plėtros valdymo įmonė „EPRO group“ šalia Islandijos pl. įgyvendino pirmąjį 

verslo komplekso „A1“ etapą su sandėliavimui, gamybai ir kitai komercinei veiklai tinkančiomis 
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patalpomis, Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijoje atidarytas naujas 4.100 m² bendro 

ploto „ABC Farma“ vaistų sandėlis. 

9. Skatinama kvartalinė renovacija: 2018 metais pradėta Daugiabučių kiemų atnaujinimo programa 

prisideda prie kvartalinės daugiabučių renovacijos skatinimo. 2018 metais įgyvendinti 25 projektai 

prie kurių Kauno miesto savivaldybė prisidėjo skirdama 102 651,33 EUR, 2019 metais įgyvendintas 

61 projektas, prie kurių savivaldybė prisidėjo skirdama 263 694,58 EUR. Programos projektai: 

sklypų formavimo projektai, techniniai projektai ir tvarkymo darbai. 

 

Neigiamos tendencijos 

1. Nerimą keliantys miesto sub-urbanizacijos procesai: Miesto teritorijos pakraščiuose, vienbučiais-

dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose (Armališkėse, Rokeliuose, 

Prendzeliavoje, Romainiuose ir kt.) dėl privačių investicijų koordinavimo trūkumo nevystoma 

socialinė infrastruktūra, ribotas viešųjų erdvių pasiekiamumas, prastos būklės susisiekimo 

infrastruktūra. Augantį individualių namų populiarumą lemia tai jog šio segmento nekilnojamojo 

turto kainos yra reikšmingai mažesnės nei butų, o jų augimas labai nuosaikus. Už tą pačią kainą 

pirkėjas gauna didesnį gyvenamąjį plotą bei nuosavos žemės lopinėlį. (Šaltinis: Inreal). Gyventojų 

koncentracijos didėjimas netankiai užstatytose teritorijose lemia automobilizacijos lygio kilimą, 

viešojo transporto plėtra šiose teritorijose nuostolinga. 

2. Neskiriamas dėmesys miesto pakraščių urbanistiniam ir socialinės infrastruktūros vystymui, 

todėl miesto plėtra vyksta labai netolygiai, nors BP sprendiniai nesudaro kliūčių tolygiai miesto 

plėtrai.  

3. Lėtai vykstanti kvartalinė renovacija: kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai kvartalinei 

renovacijai nerengiami.  

a. Sustojusi Eigulių kvartalinė renovacija: Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė Eigulių 

kvartalinės renovacijos koncepcijai, 2017 metais paruošta programa. Pagal programą planuota 

atlikti  daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų priklausančių Kauno 

miesto savivaldybei renovaciją. Parengta įgyvendinimo koncepcija. Pirmas koncepcijos etapas 

neįgyvendintas nes  gyventojai nepritaria renovacijai. Dėl to manytina jog kvartalo pasiūlymo 

schemos rengimas būtų neracionalus savivaldybės lėšų naudojimas, kadangi pradinis etapas 

"Atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius gyvenamus namus tiesiogiai priklauso nuo 

daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo. 

4. Naujamiesčio SP rengimo procesas negali būti tęsiamas: Specialiojo plano rengimo procesas 

negali būti tęsiamas, nes nutrūko dėl teisės aktų nuostatų (išnaudotas maksimaliai leistas TPD sąlygų 

galiojimo laikas (su pratęsimais), todėl esant poreikiui turi būti inicijuotas naujas procesas. 

Sustabdytas procesas lemia neužtikrintumą NT vystytojams. 
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Išvados 

1. Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių vystymas: Kauno miesto svarbiausios kompozicinės 

ašys ir lokalios urbanistinės ašys dėl gero susisiekimo ir jau egzistuojančio užstatymo lieka ir išliks 

patrauklios naujiems objektams vystyti, tačiau siekiant didesnio nuoseklumo ir integralumo, trūksta 

aiškios urbanistinės-architektūrinės koncepcijos, šių ašių vystymui.  

2. Lėtai vyksta žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Briuselio g., šiaurinės dalies Europos pr. 

trasoms tiesti) procedūros, kas stabdo pramonės ir logistikos centrų prie vakarinio aplinkkelio 

infrastruktūros kūrimą. Kauno miesto taryba nėra priėmusi sprendimų dėl konkrečių žemės sklypų 

(jų dalių) paėmimo, neskirtas finansavimas. 

3. Netolygiai vystoma miesto teritorija, didėjant teritorijų funkcinei diferenciacijai, neefektyviai 

išnaudojama susisiekimo infrastruktūra.  

 

Siūlymai 

1. Numatyti reikiamas lėšas ir valdymo mechanizmą periferinių miestų zonų išskydusios 

struktūros problemoms ir socialinės bei rekreacinės infrastruktūros trūkumui spręsti. 

Naudojant seniūnijų gyventojų potencialą – įtraukiant į planavimą ir aktualių seniūnijų darbuotojus 

identifikuoti svarbiausias problemines vietas ir galimybes situacijai gerinti. 

2. Parengti BP teritorijų, besiribojančių su rajono savivaldybės teritorija, urbanistinės, 

socialinės, ekonominės plėtros ir susisiekimo problemas, studiją tikslu nustatyti, kiek gyventojų, 

dirbančių Kauno mieste, gyvena rajono savivaldybės teritorijoje ir naudojasi miesto teritorijoje 

esančiais infrastruktūros objektais.  

3. Bendrajame plane identifikuotiems kvartalams, kuriems turi būti rengiami TPD turi būti 

detalizuojami rengiant schemas ir teritorijų išeities duomenų urbanistines analizes. Teritorijų 

analizės yra svarbios siekiant išvengti vidinės teritorijų erdvinės fragmentacijos, išsaugant bendro 

naudojimo erdvių tinklą, pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo tinklą, žaliųjų erdvių tinklą. Problemos 

susijusios su padrika plėtra ir taškiniu vystymu modernistinių kvartalų viduje. Svarbu rasti 

priemones, kurios paspartintų kvartalinės renovacijos procesą, kuris šiuo metu vyksta vangiai, nes 

sprendimas priklauso nuo patalpų savininkų, kurie renovacijai nepritaria (Eigulių precedentas).  

 

5.3. Socialinė aplinka  
 

Teigiamos tendencijos 

143



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

1. Daugiabučių renovacija vykdoma lygiagrečiai su aplinkos infrastruktūros tvarkymu ir aplinkos 

želdinimu: įgyvendinant Daugiabučių kiemų atnaujinimo programą „Tvarkom kiemą“ tikėtini realūs 

miesto įvaizdžio pagerinimo ir patogumo gyventi rezultatai – 2018-2019 metais buvo parengti 57 sklypo 

formavimo projektai, 13 techninių projektų ir 21 tvarkymo projektai.  

2. Pažangūs socialinio būsto fondo didinimo sprendimai: socialinio būsto poreikiams spręsti Kauno 

miesto savivaldybė sprendžia ekonomiškai, esamų resursų sąskaita – išnaudojant atsilaisvinusį 

gyvenamą fondą (pasinaudodama Europos sąjungos parama perka butus).  

3. Nuolatos modernizuojamos bendrojo lavinimo mokyklos gerinama aplinka: Tęsiami bendrojo 

ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimo projektai – „Bendrojo ugdymo mokyklų 

(progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. 

Kaune, Romainiuose, 2018-09-01 atidarytas nuo naujas Veršvų mokyklos pastatas (Romainių g. 28). 

Kauno mokyklose ir darželiuose Kauno miesto savivaldybė vadovaudamasi 2019-2021 strateginiu 

veiklos planu renovuoja bendrojo ugdymo įmonių infrastruktūrą.  

 

Neigiamos tendencijos 

1. Išlieka neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su miesto gyventojų migracija ir natūralia 

gyventojų kaita. Kauno miesto teritorijoje 2019 m. yra 286754 gyventojai (per 2018 metus sumažėjo 

1609 gyv., arba 0,56 proc.), kas turi tiesioginę įtaką miesto užstatymo intensyvumo ir darbo rinkos 

plėtrai. 

2. Kauno gyventojai sensta: Kauno miesto gyvybingumui neigiamą įtaką daro ilgalaikiai neigiami 

gyventojų skaičiaus ir amžiaus struktūros pokyčiai. Kauno mieste išlaikomojo amžiaus žmonių 

koeficientas (t. y. 60 m. ir vyresnių žmonių skaičius, tenkantis 100-ui 15-59 m. amžiaus gyventojams) 

2018 m. buvo 36,7. Medianinis gyventojų amžius 2018-2019 metais – 42 metai.  

3. Nors vidutinis darbo užmokestis apskrityje auga, Kaune ir rajone kuriasi tarptautinės įmonės, kasmet 

didėja įregistruotų bedarbių Kauno mieste skaičius: 2016 m. – 7.3 %; 2017 m.- 8,1%; 2018 m. – 

9.4%. 

 

Išvados 

1. Didėja renovuotų (atnaujintų) daugiabučių namų skaičius – 2013-2019 m. Kaune renovuoti 182 

daugiabučiai, kas ženkliai pagerino aplinkos estetiką ir sumažino butų šildymo kaštus. (Šaltinis: 

BETA) 

2. Vykdoma daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo (renovacijos) programa. Naujų gyvenamųjų 

erdvių plėtra Kaune neabejotinai skatina gerinti bei atnaujinti infrastruktūrą šalia renovuotų kvartalų, 

o tai didina nekilnojamojo turto objektų vertę. 
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3. Kauno mieste didėja pensinio amžiaus žmonių skaičius, dėl to artimojoje aplinkoje išaugs šiai 

gyventojų grupei reikalingų socialinių ir visuomeninio susisiekimo paslaugų poreikis. 

 

Siūlymai 

1. Tęsti pradėtus daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) darbus vadovaujantis pakoreguotais BP 

sprendiniais ir renovacijos programa. 

2. Atsižvelgiant į miesto gyventojų demografines tendencijas, ypač visuomenės senėjimo procesą, 

svarbu kurti priemones, kurios padėtų miesto aplinką padaryti labiau pritaikytą pensinio amžiaus ir 

neįgaliems gyventojams: viešųjų erdvių pritaikymas, susisiekimo ryšių (pėsčiųjų, dviračių) 

pritaikymas, viešojo transporto pritaikymas, socialinės ir kultūrinės paslaugos ir pan.  

 

5.4. Ekonominė aplinka 
 

Teigiamos tendencijos: 

1. Verslo ir pramonė teritorijų vystymas: Tęsiama verslo, prekybos ir pramonės teritorijų šalia 

pagrindinių transporto ašių (Karaliaus Mindaugo pr., Savanorių pr., Taikos pr., Islandijos pl., Veiverių 

g. ir kt.) plėtra.  

2. Gerinama susisiekimo ir inžinerinių sistemų būklė esamose pramonės ir sandėliavimo zonose: 

siekiant skatinti kokybinę komercinių ir pramoninių teritorijų plėtrą 2018-2019 metais įgyvendinti 

svarbūs gatvių rekonstrukcijos darbai: užbaigtas Ateities pl. kapitalinis remontas, Šapokos g. 

rekonstrukcija, vykdoma Islandijos pl. rekonstrukcija, parengtas Kalvarijos g. rekonstrukcijos techninis 

projektas, vyksta darbai. 

3. Vykdoma buvusios gamybinės (taršios pramonės) teritorijos konversija: teritorijoje tarp Lakūnų pl. 

ir Europos pr. planuojama aukštų technologijų netaršios ar mažai taršios pramonės įmonių statyba 

įkuriant Aleksoto-inovacijų pramonės parką.  

4. Inicijuojama kairiojo Nemuno kranto konversija: po 2017 metais įvykusio tarptautinio M. K. 

Čiurlionio koncertų centro architektūrinės idėjos konkurso ir 2018 metais organizuoto architektūrinės 

idėjos konkurso Pėsčiųjų tiltui per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos, įvyko eilė veiksmų indikuojančių 

apie teritorijos kairiajame Nemuno krante, Žemojoje Fredoje konversijos pradžią: privačia iniciatyva 

organizuotos architektūrinės kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas - teritorijos koncepcijos vystymas. Po 

dirbtuvių, sklypui greta planuojamo koncertų centro parengtas detaliojo plano koregavimo projektas bei 

paruošti projektiniai pasiūlymai penkiems daugiabučiams su 145 butais ir 10 tūkst. kv. m. biurų 

pastatams. Projektą vysto bendrovė „Urban Inventors“. Galima daryti prielaidą jog savivaldybės 

investicijos į teritorijų planavimą, architektūrinių idėjų generavimą bei aiškų pozicijos turėjimą teritorijų 
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revitalizacijos klausimais padeda gerinti apleistų teritorijų įvaizdį ir didina patrauklumą privačiam 

sektoriui ryžtis į jas investuoti.  

5. Didelis postūmis rekreacinės paskirties objektų tvarkyme: 2018-2019 metų laikotarpyje užbaigta 

didžioji dalis parkų Kauno mieste tvarkymo darbų arba pabaigti ruošti Kauno Ąžuolyno, Nemuno salos 

parko, Neries krantinės parko techniniai projektai, tvarkymo darbai baigti Kalniečių, Dainavos, 

Draugystės parkuose, Panemunės šile, įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai, 

tvarkomas Nemuno ir Nevėžio santakos draustinis, Santakos parkas ir kt.   

6. Nuolatos atnaujinamos sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonos: vykta nuolatinis esamų vaikų žaidimų 

aikštelių ir sporto įrenginių atnaujinimas, papildant naujais įrenginiais ir demontuojant bei utilizuojant 

senus įrenginius. 2018-19 m. atnaujinta 380 vaikų žaidimo aikštelių. 

7. Tęsiama sporto infrastruktūros plėtra – įgyvendinamas S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono 

renovacijos techninis projektas, irklavimo trasos Lampėdžio ežere įrengimas, atnaujinami mokyklų 

stadionai, parkuose įrengiamos sporto ir laisvalaikio aikštelės, 2019 metais įvyko Kauno lengvosios 

atletikos maniežo architektūrinės idėjos konkursas. 2018 m. išduota 11, 2019 m. išduota 10 statybos 

leidimų statyti sporto paskirties statinius.  

8. Viešosios erdvės sutvarkymas skatina aplinkinių teritorijų tvarkymąsi, auga aplinkinio 

nekilnojamojo turto vertė.  

 

Neigiamos tendencijos: 

1. Pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversija vyksta lėtai ir nekompleksiškai (išskyrus 

teritoriją Lakūnų pl. ir Europos pr.):  

a. Stebimas vystymo suintensyvėjimas Vilijampolėje: 2019 metais prasidėjo buvusio klubo 

"Combo" greta Nemuno, esančio Raudondvario pl. 107 rekonstrukcija (komercinė 

administracinė paskirtis). Brastos gatvėje vyksta intensyvi gyvenamųjų kvartalų ir biurų 

pastatų plėtra. Statybos vyksta neužstatytoje žalioje pakrantėje. Greta esančių buvusių 

gamybinių teritorijų regeneracija vyksta vangiai (teritorijose įsikuria daugiau smulkių verslų 

(Raudondvario pl.) tačiau konversijos procesas nevyksta galimai dėl didelių laisvų teritorijų, 

kuriose plėtoti projektus yra paprasčiau. 2018-2019 metais, nauji TPD, indikuojantys apie 

konversijos procesus parengti nebuvo. 

b. Regeneracija Petrašiūnuose: Pietvakarinė Petrašiūnų dalyje vadovaujantis galiojančiais TPD 

yra galimas komercinių objektų vystymas. Greta Kalantos gatvės vykstanti plėtra Nemuno dar 

nepasiekė. 2018-2019 metais, nauji TPD, indikuojantys apie konversijos procesus parengti 

nebuvo, rengiamas registruotų detaliųjų planų koregavimas. 

2. Neaiški sporto miestelio idėjos ateitis: Sporto miestelio (Taikos pr. 131 Kaune) įkūrimas nebėra 

vienas iš prioritetinių projektų.  
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3. Nutrauktas techninių sporto šakų bazės įkūrimas: Kauno miesto savivaldybė nuosavybės teise 

valdomą nekilnojamąjį turtą, kur buvo planuotas techninių sporto šakų bazės įrengimas (Energetikų g. 

50, Petrašiūnuose (buv. Energetikų g.  25)) pardavinėja, projektas nebus įgyvendinimas. 

 

Išvados 

1. Akivaizdi verslo, prekybos ir gamybos plėtra ir vidinis vystymasis ties vakariniu aplinkkeliu 

Linkuvoje didina miesto investicinį patrauklumą.  

2. Socialinės infrastruktūros miesto pakraščiuose (Armališkės, Rokeliai, Prendzeliava ir kt.) stoka dėl 

privačių investicijų koordinavimo trūkumo neigiamai veikia ir komercinių objektų bei smulkaus verslo 

objektų plėtrą šiose teritorijose. (BP rengėjų inf.). 

3. Teritorija tarp Lakūnų pl. ir Europos pr. vystoma nuosekliai ir kompleksiškai. Tai yra geras ir 

sektinas teritorijų regeneracijos pavyzdys Kauno mieste.  

4. Regeneracija buvusiose pramonės ir sandėliavimo teritorijose vyksta lėtai, natūralu jog komercinės 

veiklos plėtrai patogiau įsisavinti neužstatytas teritorijas. Nors apleistų žemės sklypų kiekis Kauno 

mieste mažėja (apleistos žemės sąvoka apima tik žemės ūkio naudmenos), kasmet į Kauno mieste 

esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamo turto sąrašą įtraukiama vis daugiau objektų:  (2018 metais 

įtraukti 44 objektai, 2019 metais: 140 objektai). Apleisto turto kiekio didėjimas susijęs su nuosekliau 

vykdomu apleistų objektų stebėjimu. Apie apleisto turto kiekio didėjimą / mažėjimą išvadas bus galima 

tik po kelių metų, tęsiant nuoseklius objektų stebėjimus.  

5. Nuosekliai vykdomas profesionalaus ir neprofesionalaus sporto objektų vystymas: nuolatos 

atnaujinamos vaikų žaidimų aikštelės ir sporto įrenginiai (per 2018-19 m. atnaujinta 380 vaikų žaidimo 

aikštelių), rekonstruojamas S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, įrengiama irklavimo trasa Lampėdžio 

ežere, atnaujinami mokyklų stadionai, įrengiamos sporto ir laisvalaikio aikštelės, rekonstruotas Regbio 

stadionas, pradedama Būriavimo centro rekonstrukcija. Bendrajame plane numatyto sporto miestelio 

įkūrimas nebėra prioritetinis, techninių sporto šakų bazės įkūrimas neįgyvendinamas nes nuspręstą 

numatytą bazei sklypą parduoti. 

 

Siūlymai 

1. Vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais skatinti verslo plėtrą intensyviu būdu esamose teritorijose 

kuo efektyviau naudojant esamus statinius įgyvendinant šiuolaikinius inžinerinius sprendimus. 

2. Įvertinti Žemosios Fredos rajono bendrojo detaliojo plano (TPDR Nr. T00015509) (Reg. 1997-04-

08) aktualumą: Atsižvelgiant į tai, kad šioje teritorijoje privačia iniciatyva vykdomos urbanistinio 

vystymo dirbtuvės, planuojama komercinės ir gyvenamos paskirties objektų plėtra, vertinga peržiūrėti 

ar galiojančio DP susisiekimo sistemos sprendiniai sudarys sąlygas įgyvendinti darnios plėtros 

koncepciją išgrynintą architektūrinių dirbtuvių ir rengiamų detaliojo plano dalių korekcijų metu.   
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3. Siūloma atlikti apleistų (gamybinių ir sandėliavimo ir kt.) teritorijų Kauno mieste analizę, kurios 

metu identifikuoti apleistas teritorijas siekiant suvokti apleistų teritorijų mastą. Identifikavus šias 

teritorijas, vietose, kurios yra svarbios miesto vystymuisi, galima inicijuoti vystymo koncepcijų 

rengimą, atlikti galimybių studijas, diskutuoti su teritorijų savininkais dėl konversijos, ieškoti 

priemonių kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymo siekiant 

sukurti palankesnes sąlygas regeneracijai. 

4. Siekiant jog buvusios pramonės ir sandėliavimo teritorijos taptų gyvybingomis pagrindinio centro ir 

miesto dalių centro zonomis  tačiau turint ribotas galimybes daryti įtaką privačių teritorijų vystymuisi 

siūloma ieškoti inovatyvių, užsienio ir Lietuvos miestuose pasitvirtinusių minkštųjų priemonių 

teritorijų regeneracijai skatinti. Tokiomis priemonėmis galėtų būti dalijimasis gerąja patirtimi, 

konsultacijos, idėjos konkursų organizavimas, diskusijų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimas ir pan.  

5. Siūloma analizuoti kokią pridėtinę vertę sukuria investicijos į viešosios erdvės tvarkymą. Tokia 

analizė padės geriau suprasti kokį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį investicijos turi 

artimajai aplinkai. Naudojantis identifikuotomis tendencijomis strategiškai planuoti investicijas į viešąją 

infrastruktūrą.  

 

5.5.  Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka. 
 

Teigiamos tendencijos 

1. Sėkmingai vykdoma Kauno paveldotvarkos programa: Nuo programos pradžios 2015 metais, 

parama atnaujinti istorinius nekilnojamojo turto objektus pasinaudojo 112 pastatų savininkų. 2018 m. 

parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams, jiems skirta 667 088 Eurų.  2019 m. parama 

pasinaudojo 23 valdytojai, kuriems išmokėta 544 460 Eurų. 2019 metų spalio mėn. už efektyviai 

vykdomą programą Kauno miesto savivaldybė įvertinta įteikiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

padėką. Šios programos dėka keičiasi Naujamiesčio ir Senamiesčio vaizdas, didėja domėjimasis. 

Paveldo objektai matomi kaip galimybė, pridėtinė vertė, o ne kaip suvaržymų rinkinys.  (Iliustracijos: 

2019: before after, soboras su patoliais) 

2. Tvirtovės parkas kryptingai tampa vis labiau prieinamas miestiečiams: 2018-2019 metų eigoje 

Kauno tvirtovės parko objektuose vyko tvarkybos darbai: 

a. 2018 metais IV fortas. Parengtas kareivinių fasadų paveldo tvarkybos darbų projektas. 

Sumontuoti langai – 3 vnt. Sumontuota durys – 3 vnt., Sutvarkyta ir įrengta 200 kv. m. įvaža. 

Sutvarkytas kiuvetas (drenažinio griovio atkarpa)  -1 vnt. Pagamintas IV forto maketas. Avarinės 

grėsimės šalinimo darbai sargybinės ir užnugario kaponieriaus skliaute (I etapas). II forto 

tvarkymo 1 etapo organizavimas Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės 

sistemos, įrengtos apsauginės tvorelės. Sutvarkyta 50 kv. m. įvažos ir laikinos automobilių 

148



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

stovėjimo aikštelės. Parengti tekstai informaciniams stendams (2vnt.). V forto tvarkymo 1 etapo 

organizavimas. Išvalyti ir uždengti šuliniai, pradėtos valyti drenažinės sistemos, uždengti atviri 

šuliniai. Įrengtas užtvaras ir įvaža (1vnt.). Parengti tekstai informaciniams stendams (2vnt.) VI-

fortas. Išvalyta ir suformuota drenažinio griovio atkarpa, menkaverčių želdinių šalinimo darbai 

(2ha teritorijoje), pagamintos durys ir išvalyta patalpa (1vnt.), parengti tekstai stendams (2vnt.) 

VIII fortas. Forto kriuvetus sutvarkymas ir drenažinis atstatymas (100m. atkarpa), forto 

užnugario prieigų įrengimas, užtvarai (1vnt.). Parengti tekstais informaciniams stendams (2vnt.),  

Kiti KTP objektai (Panemunės sandėliai, Centrinių sandėlių kompleksas ir kt.). Įrengtos durys 

(2vnt.), įrengtos įvažos ir užtvarai (3vnt.), parengti tekstai informaciniams stendams (2vnt.), 

Elektros įvadas Parako sandėlyje, („Maxima“ parama bendruomenėms) (1vnt.). Interaktyvus 

Kauno tvirtovės objektų žemėlapis (https://arcg.is/qafva)  

b. 2019 metais Kauno tvirtovės VI forte atlikti dešinės pusės drenažinio griovio tvarkymo darbai 

(medžių, krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių surinkimas ir kt.); II forte, dešiniojo Nemuno 

kranto centrinių šaudmenų komplekso Parako sandėlyje Šančiuose, kairiojo Nemuno kranto 

centrinių artilerijos sandėlių komplekse ir Linkuvos įtvirtinimuose pastatytos užtvaros (3vnt.). 

IV, V fortuose įvesta elektra (2vnt.), Parako sandėliui parengtas elektros instaliacijos projektas 

(1vnt.), išvalyti ventiliacijos kanalai. Įrengiamas lankytojų kambarys IV-ojo forto kareivinėse 

(pagaminti ir sumontuoti langai ir durys patalpoje, pagamintos ir sumontuotos medinės durys 

edukacijos kambariui (3vnt.), įrengti įėjimo laiptai, atlikti IV forto dešinės pusės kareivinių stogo 

bei dešiniojo užnugario kareivinių šlaito valymo nuo menkaverčių augalų, medžių, žolės ir kt.(1 

ha. teritorijoje), jų smulkinimo ir išvežimo darbai; taip pat ir ekspozicinė erdvė forto kareivinėse. 

II, V, VIII fortuose Linkuvos įtvirtinimuose, Parako sandėlyje bei kituose Kauno tvirtovės 

fortifikaciniusoe objektuose atlikti einamieji tvarkybos darbai: žolės, menkaverčių augalų ir 

krūmų pjovimas, smulkinimas, šiukšlių surinkimas.  

3. Kauno tarpukario modernizmo urbanistikos ir architektūros kelias į UNESCO (kartojasi: „Miesto 

struktūra“, teigiamos tendencijos) 2016 metais pradėjo dirbti įvairių sričių specialistų darbo grupė 

rengianti nominacinę bylą Kauno modernizmo architektūros įtraukimui į UNESCO pasaulio kultūros 

paveldą. Nominacinė teritorija apima Kauno Naujamiestį ir dalį Žaliakalnio. Atliekamuose tyrimuose 

didelis dėmesys skiriamas miesto erdvinio vystymosi raidos vertybių išgryninimui didelį dėmesį teikiant 

urbanistiniam užstatymui, gatvių tinklui, viešųjų erdvių tinklui, erdvinės struktūros dermei su gamtine 

aplinka (šlaitais). Su nominacine byla bus rengiamas ir valdymo planas kurio tikslas numatyti vystymosi 

principus, kurie užtikrintų miestui galimybę vystytis kartu išryškinant ir gerbiant vertinus miesto 

išskirtinių universalių vertybių (ang. Outstinding Universal Value) atributus. Radus sutarimą dėl 

valdymo plano tarp skirtingų interesų grupių, būtų išspręstas neužtikrintumo dėl Naujamiesčio vystymo 

klausimas, sudarant sąlygas darniai vidinei plėtrai ir šiuolaikiškai miesto raidai.  
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4. Kuriami interaktyvūs žemėlapiai: 2018 m. skaitmenizuotas Interaktyvus Kauno tvirtovės objektų 

žemėlapis, kuriame pateikta išsami vaizdinė ir istorinė informacija apie unikalų Kauno karo architektūros 

kompleksą: http://atfort.kaunas.lt/. Informacija apie tarpukario medinę architektūrą kaupiama: 

www.archimede.lt. Informacija apie tarpukario architektūrą ir dizainą kaupiama Kaunas 2022 

platformos internetinėje svetainėje: www.modernizmasateiciai.lt.  

5. Tęsiama ir plėtojama programa „Modernizmas ateičiai“: „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ 

programa „modernizas ateičiai“ suteikia galimybė Kauno miesto ir rajono gyventojams geriau 

susipažinti su vienu įdomiausių Kauno miesto raidos etapu architektūroje ir urbanistikoje – tarpukario 

modernizmu. Organizuojamos ekskursijos, supažindinama su architektūros stiliais ir jo išraiškomis, 

architektais, interjero tendencijomis, tarpukario dizainu, jo verte ir saugojimo būdais. Sukurta platforma: 

www.modernizmasateiciais.lt, kurioje galima rasti informaciją apie tarpukario modernizmo pastatus, 

renginius, ekskursijas, seminarus.  

6. Sėkmingai privatizuojami tarpukario objektai priklausę aukštosioms mokykloms: 2018 metais 

Kauno technologijos universiteto organizuoto aukciono metu parduoti universiteto reikmėms 

nereikalingi tarpukario architektūros pastatai Naujamiestyje: buvęs Ekonomikos ir verslo fakulteto 

pastatas „Pienocentro“ rūmai (Laisvės al 55), buvęs Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto pastatas 

(Kęstučio g. 27); Buvęs Ekonomikos ir verslo fakulteto pastatas (Kęstučio g. 8); buvęs Humanitarinių 

mokslų fakulteto pastatas (Gedimino g. 43; buvęs bendrabutis (Mickevičiaus g. 39). 2019 metais Vytauto 

Didžiojo universitetas aukcione pardavė: „Pažangos“ rūmus (Laisvės al. 53); įvyko aukcionas dėl pastato 

A. Gustaičio g. 6  

7. Didinamas piliakalnių prieinamumas visuomenei: 2019 m. Jiesios, Veršvų ir Eigulių piliakalniuose 

įrengti laiptai su apšvietimu, informacinis stendas (Jiesios piliakalnyje). Parengti visų Kauno miesto 

teritorijoje esančių piliakalnių (Aukštųjų Šančių, Eigulių, Jiesios, Vilijampolės, Veršvų ir Vieškūnų) 

apsaugos reglamentai.  

8. Nuolat vykdoma Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių 

įgyvendinimo stebėsena, tikrinama kultūros paveldo objektų būklė: 2018 m. buvo patikrinti 69 kultūros 

paveldo objektai ir išduota 69 kultūros objektų būklės patikrinimo aktų. Atliekant Kultūros objektų 

stebėseną 2019 metais buvo patikrinta 65  kultūros paveldo objektai ir išduota 61 kultūros objektų būklės 

patikrinimo aktų. 

9. Tvarkomos informacinės nuorodos kapinėse: 2019 metais Kauno Senosiose kapinėse, Vytauto pr. 

sutvarkytas informacinis ženklas, kuriame yra pažymėta kapinių planas su įvairių religijų gyventojų 

palaidojimo  vietomis, pažymėta Maldos namai, žymūs paminklai. Ant ženklo atnaujintos kryptys, 

nurodančios tai. 

 

Neigiamos tendencijos 

150



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

1. Neaiški Kauno centrinio istorinio pašto pastato (Laisvės al. 102) ateitis (ir kitų sunkiai pritaikomų 

objektų): Kauno centrinis paštas yra vienas svarbiausių tarpukario valstybės reprezentacinių ir 

modernizmo statinių. 2018 m. buvo planuojama pastatą parduoti aukciono būdu. Vyriausybė 2019 m. 

liepos mėn. paskelbė pastatą kultūros paminklu. 2019 m. planuotas aukcionas buvo sustabdytas. 2019 

metais susiformavo bendruomeninė grupė, kuri inicijavo kūrybines, tarpdisciplinines dirbtuves dėl Pašto 

rūmų pastato pritaikymo visuomeniniams poreikiams. Dėl labai prastos pastato būklės, Kauno miestui 

statinį perimti yra finansiškai nuostolinga. Konfliktas dėl Pašto rūmų parodo (indikuoja) apie didelį 

visuomenės susidomėjimą Kauno tarpukario paveldo objektais bei ilgus metus trukusio prasto objekto 

valdymo spragas.  

2. Nykstantis medinis Kaunas: nevyksta medinių unikalių Kauno pastatų Žaliakalnyje, Senamiestyje, 

Panemunėje, Aleksote, Vilijampolėje, Šančiuose tvarkymas dėl medinę architektūrą saugojančių teisės 

aktų stokos ir jų apsaugą prižiūrinčių institucijų neveiklumo. 

3. Neaiški Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialiojo / tvarkymo plano ateitis: 2015 metais 

paruošta paveldotvarkos specialiojo plano/tvarkymo plano koncepcija. Plano rengimo procesas 

sustojęs. Neaiškumas dėl Naujamiesčio vystymo reglamentavimo trukdo Kauno Naujamiesčio plėtrai. 

4. Kaune kaip ir kituose Lietuvos miestuose kyla konfliktai dėl nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkymo vieningos sistemos trūkumo. Ši situacija lemia lėtesnį nei galima nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektų pritaikymą šiuolaikiniams poreikiams, jų tvarkymą. 

5. Dėl priešpriešos tarp Natūra 2000 teritorijos apsaugos reglamentų ir Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos reglamentų apsunkinamas Kauno tvirtovės objektų pritaikymas miesto poreikiams 

ir jų saugojimas atliekant remontą / rekonstrukcijas. 

 

Išvados 

1. Dėl šviečiamųjų programų, interaktyvių žemėlapių, renginių, labai padidėjo visuomenės susidomėjimas 

Kauno tarpukario architektūra ir Kauno tvirtovės parku. 

2. Sėkmingai vykdoma Kauno miesto paveldotvarkos programa.  

3. Didėja informacijos pasiekiamumas apie nekilnojamo kultūros paveldo objektus per interaktyvias 

internetines platformas, organizuojami šviečiamieji renginiai, gyventojai įtraukiami į paveldo objektų 

priežiūrą (tvirtovės objektai). 

4. Vykdomas kultūros paveldo objektų tvarkymas, objektų būklės tikrinimas ir stebėsena, tačiau 

nevykdoma medinio Kauno paveldo stebėsena, fiksacija ir apsauga. 

5. Aktyviai gerinamas Kauno piliakalnių pasiekiamumas.   

6. Vieningos paveldo apsaugos ir vystymo sistemos nebūvimas apsunkina Kauno senamiesčio ir 

Naujamiesčio vystymą.  
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Siūlymai 

1. 2020 metai yra penktieji, kuomet vykdoma Kauno paveldotvarkos programa. Šiuo metu duomenys apie 

projektus kurie vyksta finansuoti programos yra renkami lokaliai. Kiekvienais metais iškyla poreikis 

duomenis apibendrinti, jie kol kas nėra analizuojami skirtingais pjūviais. Siūloma vesti duomenis GIS 

formatais, kas padėtų Kultūros paveldo skyriui stebėti paveldotvarkos programos progresą, 

tendencijas, naudojantis analize, esant poreikiui programą tobulinti.  

2. Neaiškumas dėl Naujamiesčio specialiojo plano ateities turi būti išspręstas. Specialiojo plano 

sprendiniai turėtų būti derinami su UNESCO nominacine paraiška ir šiuo metu rengiamu valdymo planu.  

3. Nesuderinamumą tarp Natūra 2000 teritorijos apsaugos reglamentų ir Nekilnojamo kultūros 

paveldo apsaugos reglamentų išspręsti įtraukiant atsakingas valstybines institucijas. 
 

5.6.  Gamtinė aplinka 
 

Teigiamos tendencijos 

1. Nuosekliai tvarkomos miesto viešosios erdvės ir želdynai, dėl ko gerėja želdynų pasiekiamumas 

miesto gyventojams. 

2. Pažaislio miško sutvarkymo planas: Atliekami kasmetiniai miško priežiūros darbai, esamų pėsčiųjų 

takų atnaujinimas, nušiurusių suolų demontavimas, Naujų suolų ir šiukšlių dėžių įrengimas. 

3. 2019 metais pabaigti rekreacinių želdynų tvarkymo projektai: Marvelės upelio draustinio 

tvarkymas; Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tvarkymas; Santakos parko rekonstrukcija; 

Dainavos parko rekonstrukcija; Draugystės parko rekonstrukcija. Parengti Ąžuolyno sutvarkymo ir 

Santakos parko techniniai projektai. 

4. Tvarkomos  viešosios erdvės : įrengta Aleksoto apžvalgos aikštelė, sutvarkyti Kauko laiptai, Šv. Jono 

Pauliaus II aikštė, A. Ramanausko-Vanago skveras, Marvelės amfiteatras. 

5. Gerėja vandens telkinių pasiekiamumas, Rengiamas Lampėdžio paplūdimio atnaujinimo projektas, 

parengtas „Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės R. Kalantos g. 132 įrengimo techninis 

projektas“. 

 

Neigiamos tendencijos: 

1. Nepanaikinti visi lokaliai išleidžiamų paviršinių nuotekų šaltiniai.  

2. Vis dar vyksta savavališki miško kirtimo atvejai privačiuose sklypuose ir nuosavybės teisių atkūrimui 

BP numatytose bendro naudojimo želdynų funkcinėse zonose. 

3. Kauno mieste vis dar nėra vieningos apsauginių želdynų kūrimo strategijos.  
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Išvados: 

1. Nėra aiškios krantinių vystymo strategijos: Projektuojant objektus prie paviršinių vandens telkinių, 

kiekvienu atveju yra nustatoma paviršinio vandens pakrantės apsaugos juosta. Bendrajame plane 

numatyta parengti paviršinio vandens pakrančių apsaugos specialųjį planą. Pastebima jog parengus šį 

planą savivaldybei būtų apsunkintas planų prie vandens telkinių įgyvendinimas (reikėtų koreguoti 

specialųjį planą, arba rengti jį iš naujo). Dėl šių priežasčių, bendrajame plane numatyto rengti specialiojo 

plano inicijuoti nėra tikslinga, tačiau išlieka poreikis turėti ne tik aiškią pakrančių apsaugos juostų 

nustatymo strategiją bet ir vieningą krantinių vystymo koncepciją, apjungiančią ir tikslinančią BP 

sprendinius krantinėms bei jų gretimybėms. 

2. Suaktyvėjo gyventojų pasipriešinimas želdynų tvarkymo projektams, kuriuose numatytas medžių 

kirtimas. Gyventojų susidomėjimas aplinkosauginiais klausimais yra globalinė tendencija, dėl to, 

siekiant sklandaus želdymų tvarkymo projektų vykdymo proceso, būtina užtikrinti jog sprendimai būtų 

pagrįsti, pateikiami gyventojams suprantama medija. Tai padės įšventi nepagrįsto pasipriešinimo arba 

lengviau jį valdyti.    

3. Parkų sutvarkymo (rekonstrukcijų) darbai ženkliai pagerino Kauno teritorijos aplinką, skatina 

miestiečius leisti laiką lauke. 

4. Netvarkomi šiukšlini upių slėnių šlaitai mažina želdinių kokybę, veda prie šlaitų erozijos, ypač 

pavojingos didesniuose nei 12 proc. šlaituose. 

 

Siūlymai:  

1. Kurti vieningą apsauginių želdynų plėtros strategiją, kuri padėtų išvengti galimų konfliktų tarp 

pramonės, infrastruktūros ir gyvenamosios teritorijos funkcinių zonų naudotojų ir savininkų dėl triukšmo 

ir taršos. 

2. Vykdyti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą jų rūšiavimui pagerinti ir nesankcionuotiems 

sąvartynams sumažinti. 

3. Parengti gamtinio karkaso palaikymo ir kraštovaizdžio geoekologinės pusiausvyros (eroziniai procesai, 

nuošliaužos ir kt.) esamos būklės analizę ir parengti apsaugos priemonių ir tvarkymo gaires.  

4. 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, išnagrinėti galimybes atitinkamose vietose įrengti keltuvus, kurie sujungtų 

svarbias pėsčiųjų trasas ir dviračių takus. 

5. Informacija apie rengiamus/parengus želdynų tvarkymo projektus turėtų būti viešinama ne tik 

paruošus projektinius pasiūlymus bet ir ruošiant techninę užduotį. Tai sudarytų sąlygas surinkti 

vertingą informaciją apie konkrečią vietą ir išsiaiškinti gyventojų poreikius ir lūkesčius prieš pradedant 

projektavimo darbus. Projekto rengimo eigoje su suinteresuota visuomene privaloma bendrauti 

visuotinai suprantama medija (neapsiriboti techniniais brėžiniais, kuriuos architektūrinio ar inžinerinio 
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išsilavinimo neturintiems gyventojams suprasti labai sunku). Tai padės išvengti pasipriešinimo 

projektavimo eigoje ir projektą įgyvendinant arba lengviau jį valdyti.   

 

5.7.  Susisiekimas.  
 

Teigiamos tendencijos:  

1. Vykdomas Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas: 2019 metais pabaigtas Ateities pl. 

kapitalinis remontas, 2018 metais parengtas techninis projektas atkarpai nuo Biruliškių iki T. Masiulio 

gatvės. Techninis projektas rengiamas atkarpomis: 1) Biruliškės - sankryža su geležinkeliu; 2) 

Gimbutienės g - T. Masiulio g.; 3) Geležinkelio sankryža - Gimbutienės g.    

2. Lietuvos kelių tinklo plėtrai planuojama dotacija „Kelių priežiūros ir plėtros paramos tiksliniam 

finansavimui vietinės reikšmės keliams (gatvėms) rekonstruoti“. Magistralėje A1 ties Kaunu 

rekonstruojamas ruožas nuo 89,40 iki 107,00 km, įgyvendinamas magistralės A1 ruožo nuo 100,47 iki 

101,75 km rekonstravimo (Megos sankryža) techninis projektas, atidaryta nauja Ašigalio gatvės su A1 

magistrale jungtis, ties Kleboniškiu planuojama pradėti statyti naują tiltą per Nerį.  

3. Tęsiamas magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų rekonstrukcijos, įrengiant dviejų lygio 

sankirtas – atliktas Ateities pl. tęsinio nuo Palemono g. iki Masiulio g. kapitalinis remontas, Chemijos 

ir R. Kalantos g. rekonstrukcija įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa, Marių 

g. rekonstravimo iki Palemono g., įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa, pėsčiųjų tunelio su dviračių 

ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa (ties Amalių pervaža).  

4. Parengti / tęsiami miesto gatvių (Kalvarijos, Pabrėžos, Radvilėnų plento nuo A. Baranausko g. iki 

zoologijos sodo pabaigos) rekonstrukcijos techniniai projektai, 2019 metais atlikta Vytauto Didžiojo tilto 

ir jo prieigų rekonstrukcija. Rekonstrukcijos metu remontuotas tiltas ir atnaujinta prietilčio transporto 

mazgo važiuojamoji dalis bei Veiverių gatvės įkalnė.   

5. Baigiami Laisvės alėjos rekonstrukcijos (nuo Nepriklausomybės aikštės iki Vilniaus g.) darbai, 

2020 metais prasidės Vilniaus gatvės rekonstrukcija. 

6. Vyksta gatvių saugumo priemonių gatvėse įrengimo ir eismo saugumą didinančių priemonių 

(saugos salelės, nauji šviesoforai) statyba, atliekamas papildomas horizontalus gatvių ženklinimas 

prie pėsčiųjų perėjų, ir nuolat rengiami jų techniniai projektai. 
7. Nuolatos atnaujinami automobilių stovėjimo įkainiai ir zonos siekiant valdyti transporto srautus 

centrinėje miesto dalyje ir diegiamos inovacijos mokėjime už parkavimą sistemoje: 2019 metais 

apmokestintos papildomos gatvės: Karaliaus Mindaugo pr., Savanorių per. Diegiamos parkavimo 

inovacijos: sudaryta galimybė už automobilių stovėjimą mokėti bekontakte kortele.  
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8. Sudaromos sąlygos naudotis netaršios transporto priemonėmis. Panaudojant ES lėšas Kauno mieste 

planuojama įrengti 1 didelės galios (virš 22 kW vienam elektromobiliui įkrovimo prieiga ir įrengti 10 

įprastos galios (virš 3,7 – 22 kW vienam elektromobiliui įkrovimo prieigas.  

9. Vykdoma miesto dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra, diegiamos eismo saugumą didinančios 

priemonės, rekonstruojami ir plečiami gatvių apšvietimo tinklai. 2019 metais įrengti 26,1 km dviračių 

takų. 

10. Plečiamas dviračių takų tinklas: 2019 metais įrengti 26,1 km naujų dviračių takų. 
11. 2019 metais patvirtintas Kauno miesto darnaus judumo planas: Kauno miesto darnaus judumo 

planas parengtas ir savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-516 patvirtintas 2019-11-19. Kauno darnaus 

judumo plane numatytos priemonės padedančios spręsti miestui kylančius susisiekimo iššūkius, 

įgyvendinti pasaulinius ekologiškumo reikalavimus bei padaryti miestą patogų judėti tiek vietos 

gyventojams, tiek miesto svečiams. 

12. Didėja viešojo transporto keleivių skaičius: 2019 metais Kauno miesto visuomeniniu transportu 

naudojosi 2proc. Didesnis keleivių skaičius lyginti su 2018 metais. 2019 metais atnaujinta Kauno miesto 

viešojo susisiekimo transporto schema. Nuo 2019 metų liepos mėnesio nutrauktas maršrutinių taksi 

aptarnavimas, juos pakeitė mažieji autobusai. Pakitimais siekiama pagerinti viešojo susisiekimo 

transporto pasiekiamumą ir jo atsiperkamumą. Koreguojant transporto schemą atsižvelgta į Kauno 

miesto Darnaus judumo planą. Atnaujintas troleibusų parkas – nupirkti 85 nauji troleibusai. Naujajam 

transportui savivaldybės įmonė „Kauno autobusai“ išleis 29,4 mln. eurų, iš jų apie 20 mln. eurų – 

skolinsis, 1,6 mln. eurų skiria Kauno savivaldybė, o 7,9 mln. eurų – Europos Sąjunga. 

13. Įkurtas eismo valdymo centras: Įkurtas eismo valdymo centras, kuriame bus stebima transporto eismo 

situacija realiu laiku, centras dirbs visą parą, bus analizuojami transporto srautai, sudaromos specialios 

programos, bus rūpinamasi eismo koridorių priežiūra ir koordinavimu, bendradarbiaujama su policija, 

fiksuojami ir taisomi šviesoforų ir gatvių apšvietimo gedimai.   

 

Neigiamos tendencijos: 

1. A1 magistralė dėl papildomų jungčių funkcionuoja kaip Kauno miesto vidinė gatvė, kas mažina A1 

magistralės pralaidumą. Problema sprendžiama atliekant rekonstrukciją, platinant važiuojamąją dalį, 

įrengiant papildomas įvažiavimus/nuvažiavimus. 2020 metais tęsis eismo spūsčių problemos 

rekonstruojamoje atkarpoje.  

2. Nevystomi BP numatytų, miesto susisiekimo sistemai svarbių, transporto jungčių – Žemaičių plento 

įkalnės, Kėdainių g. įkalnės, Piliakalnio g. įkalnės projektavimo darbai. 

3. Nevykdomi siektini Neries upės vagos pritaikymo laivybai darbai. 

4. Padidėjęs automobilizacijos lygis miestui kelia daug problemų, susijusių su išaugusiu transporto srautų 

valdymu ir automobilių stovėjimo vietomis. 
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Išvados: 

1. Rekonstravus magistralės A1 atkarpą ties Kaunu ir pastačius naują tiltą ties Kleboniškiu pagerės 

eismo sąlygos A1 magistralėje. Iki rekonstrukcijos pabaigos, gyventojams teks apsišarvuoti kantrybe 

dėl tvarkomose zonose kilsiančių spūsčių. 

2. Planuojama nuovaža iš magistralės A1 į jungiamąjį kelią ties Jonavos gatve žymiai pagerins 

susisiekimą Šilainių ir Vytėnų mikrorajonų gyventojams. 

3. Naujoji Ašigalio gatvės jungtis su Vilnius-Kaunas A1 magistrale sumažino eismo spūstis šiaurinėje 

miesto dalyje bei palengvino įvažiavimą į / išvažiavimą iš A1 kelio Kalniečių ir Eigulių mikrorajonų 

gyventojams. 

4. Sėkmingai vykdomi gatvių rekonstrukcijos darbai visose seniūnijose. 

5. Parengtas Kauno miesto darnaus  judumo planas. 

6. Įkurtas eismo valdymo centras leis sklandžiau valdyti susisiekimo sistemą, operatyviau spręsti 

problemas.  

7. Didėja netaršių transporto priemonių (dviračių ir paspirtukų) ir viešojo transporto populiarumas.  

 

Siūlymai: 

1. Vykdyti BP numatytų gatvių projektų rengimą, jų tiesimą ir rekonstravimą. 

2. Spręsti eismo organizavimą Studentų gatve (nuo A. Baranausko g. iki K. Baršausko g.) padedant 

įgyvendinti KTU darnaus studentų miestelio vystymo viziją.  

3. Integruoti Kauno darnaus judumo plano siūlomas priemones į miesto strateginius ir teritorijų 

planavimo dokumentus. 

 

5.8.  Inžinerinės komunikacijos 
 

Teigiamos tendencijos:  

1. Sėkmingai panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas atnaujinama ir plėtojama inžinerinė 

infrastruktūra: atnaujinami magistraliniai šilumos tiekimo tinklai Eigulių, Šilainių, Aukštųjų 

Šančių mikrorajonuose. Įgyvendinamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, mažinantis šilumos 

praradimą vamzdynuose, kas didina bendrą sistemos efektyvumą, mažina šilumos gamybos ir 

tiekimo savikainą, o kartu ir šilumos kainą vartotojams. 

2. Modernizuojant esamus šilumos tinklus, plėtojant naujos kartos katilinių tinklą, teikiant pirmenybę 

atsinaujinantiems energijos šaltiniams užtikrinamas urbanizuotų miesto dalių aprūpinimas šilumine 

energija. 
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3. Vykdomas projektas „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“, siekiant 

išspręsti nepakankamai išvystytą neefektyvią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą Kauno mieste. 

4. Plečiami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių 

gyvenamųjų namų kvartalus. 

5. Kryptingai siekiama įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus mieste – Kaune sėkmingai 

veikia užstato sistema: prie prekybos centrų veikia taros surinkimo vietos su taromatais. 

6. Tęsiamas atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas įrengiant pusiau požeminių atliekų 

surinkimo konteinerių aikšteles.  

 

Neigiamos tendencijos: 

1. Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba nevykdoma BP numatytose verslo ir pramonės 

zonose (Aleksote prie Vakarinio apl., Europos pr., Briuselio g. ir kt.) dėl nesuformuotų ir neįteisintų 

Europos pr. ir Briuselio g. sklypų, kas kliudo investicijoms į šias teritorijas. 

2. Vangiai vyksta elektros oro linijų keitimas į kabelines linijas. 

3. Nesprendžiami sodų bendrijų aprūpinimo inžineriniais tinklais (vandentiekio, buitinių nuotekų, 

dujų) klausimai. 

 

Išvados: 

1. Kauno LEZ teritorijoje pabaigta kogeneracinės jėgainės statyba, kurios pajėgumas leis racionaliai 

panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų ir pagaminti apie 500 GWh 

šilumos (apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio) ir apie 170 GWh elektros energijos. Šiuo metu 

vykdomi įrangos testavimo darbai. 

2. Vykdomi projektai „Nauja elektros tinklo valdymo sistema“, „Išmanioji apskaita“, „Elektros ir 

dujų tinklo GIS“ leis suvienodinti skirtingus procesus, sudarys prielaidas paprastesniam sistemos 

atnaujinimui ir naujų funkcijų vystymui. 

3. Vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija 

Romainių, Vilijampolės ir kt. gyvenamuosiuose rajonuose didina geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo tinkle prieinamumą. 

4. Įgyvendinami projektai, didinantys atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos 

gamyboje, mažinantys priklausomybę nuo importuojamo iškastinio bei organinio kuro, siekiant aprūpinti 

šilumos energija konkurencinga kaina. 

 

Siūlymai: 
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1. Tęsti inžinerinės komunikacijos tinklų plėtrą, atnaujinti BP įgyvendinimo priemonių rodiklius 

priemonėms, kurios yra įgyvendintos, tačiau aktualu sekti rodiklių raidą.  

 

6. BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO IR KAUNO MIESTO PLĖTROS PRIORITETAI, 
NUMATYTI KAUNO MIESTO BENDRAJAME PLANE, 

 

Prioritetinių pozicijų vykdymas pagal BP tekstinėje ir grafinėje dalyse nustatytas dalis, išvados, priežastys ir 

siūlymai/ 

Pakartotinai išanalizavus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus prioritetus ir 

įvertinus tai, kad miesto plėtra vyksta pagal galiojantį BP, pažymėtina, kad 2018-2019 m. prioritetai nesikeitė, 

Kauno miesto teritorijos plėtra vyksta tęstiniais projektais, todėl ataskaitoje pateiktos išvados lieka tos pačios. 

Pastaba. Prioritetiniai sprendiniai, numatyti BP, pateikiami kursyvu, 1.- nurodyta faktinė vykdymo situacija, 2.-

(ne)vykdymo priežastys, 3.-siūlymai dėl prioriteto. 

6.1.  Išorės aplinka 
 

Tarptautinės reikšmės valstybinis vidaus vandens kelias E-41 Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda yra vienas 

prioritetinių valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų.  

2018-2019 m. situacija nepakito: 

1. Nevykdomas. (Valstybinės reikšmės projektas). 

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2016 m. parengė Lietuvos Respublikos valstybinės 

reikšmės vidaus vandens kelių priežiūros ir tinkamų sąlygų laivybai sudarymo vertinimo ataskaitą 

tikslu įvertinti Programos tikslo įgyvendinimą rezultatyvumo, tęstinumo, efektyvumo ir 

naudingumo aspektais.  

 

Atlikus Programos tikslo vertinimą rezultatyvumo aspektu nustatyta, kad numatyta nepakankamai 

vertinimo kriterijų, ir jų reikšmių, kurios tinkamai atspindėtų tikslo rezultatą. VVKD neužtikrina 

minimalaus navigacijos laikotarpio, t. y. 219 parų per metus, kuris nustatytas Europos susitarime 

dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN), E kategorijos valstybinės 

reikšmės vidaus vandenų kelyje. Lietuvos Turizmo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 

2014-03-12 nutarimu Nr. 238, vertinimo kriterijų dydžiai turi būti suderinti su šia Programa; 

nepakanka Programos tikslui nustatytų vertinimo kriterijų, kuriais būtų galima įvertinti VVKD 

veiklos efektyvumą; VVKD sudėtinga išlaikyti nustatytus valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

kelių garantinius matmenis, navigacijos laikotarpį ir juos didinti, taip pat užtikrinti Nemuno vagos 

priežiūrą ir reikiamą laivakelio gylį įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą 
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„Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“. Rekomendacija: Suteikti sąlygas valstybinės reikšmės 

vidaus vandens kelių naudotojams nuolat pareikšti savo nuomonę, teikti pastabas, pasiūlymus dėl 

VVKD vykdomos veiklos, stebėti ir vertinti VVKD teikiamų paslaugų naudą visuomenei. 

3. Palikti kaip prioritetą, nors šis projektas gali būti vykdomas tik visa apimtimi arba Susisiekimo 

ministerijos nustatytais etapais / dalimis. 

 

6.2.  Miesto struktūra 
 

Miesto urbanistinė struktūra išreiškiama per miesto erdvinės struktūros modelį ir funkcinių prioritetų erdvinės 

sklaidos modelį (Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcija, brėžiniai – Erdvinė struktūra, 

M 1:25 000; Funkciniai prioritetai, M 1:25 000). 

Kauno miesto erdvinės struktūros modelį sudaro miesto urbanistinio ir gamtinio karkaso elementai. Urbanistinio 

karkaso svarbiausios dalys yra miesto centrų sistema, urbanistinės ašys bei miesto pagrindinių gatvių tinklas. 

Funkcinių prioritetų išdėstymas detalizuoja ir konkretizuoja erdvinės struktūros modelį. Juo parodoma atskirų 

miesto dalių vyraujanti funkcinė paskirtis. 

1. Vykdomas – BP numatytas funkcinių prioritetų išdėstymas, kuris nustato atskirų miesto dalių 

vyraujančią funkcinę paskirtį pagal funkcinių prioritetų erdvinės sklaidos modelį. 

2. Tęsti BP sprendinių įgyvendinimą pagal funkcinių prioritetų išdėstymą, detalizuojantį erdvinės 

miesto struktūros modelį. 

4. Siūloma ir toliau laikytis nustatytų istorinių kompozicinių-funkcinių ašių / karkaso, teritorijų 

planavimo ir kitomis priemonėmis skatinti vystymąsi kuris padėtų įgyvendinti urbanistinės erdvinės 

sklaidos modelį pagal bendrojo plano koncepciją.  

 

6.3. Socialinė aplinka 
 

6.3.1. Būstas ir gyvenamoji aplinka 
 

Atsižvelgiant į daugiabučių namų kvartalų amžių, yra parengiama ir vykdoma daugiabučių namų renovacijos 

programa (savivaldybės lygmeniu). Prioritetas pagal šią programą yra skiriamas daugiabučiams, kurie 

šilumos energijos sąnaudų požiūriu yra mažiausiai efektyvūs. Programos įgyvendinimui yra taikomi visi galimi 

būstų renovacijos finansavimo modeliai (tiek esami palankesni bendrijoms, tiek nauji, galimai taikomi ir 

daugiabučiuose, kuriuose nėra bendrijų). Daugiabučių kvartalų (pagal pastatų statybos metus) ir daugiabučių 

namų savininkų bendrijų bei prioritetinių renovuotinų daugiabučių išsidėstymas grafiškai yra pateiktas BP 

sprendinių daugiabučių namų savininkų bendrijų ir socialinio būsto brėžinyje. 
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Atsižvelgiant į parengtus kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus, parengti kvartalinės renovacijos 

urbanistinius projektus prioritetiniams daugiabučių namų kvartalams. Prioritetiškumas išskiriamas atsižvelgus 

į kvartalo pastatų amžių bei faktinę fizinę būklę, t. y. aukščiausias prioritetas skiriamas seniausių ir 

blogiausios fizinės būklės pastatų kvartalams. 

1. Vykdomas. 

2. Bendrajame prioritetas teikiamas stambiaplokščių daugiabučių namų kvartalams. 

Prioritetiškumas išskiriamas atsižvelgus į kvartalo pastatų amžių bei faktinę fizinę būklę, t. y. 

Aukščiausias prioritetas skiriamas seniausių ir blogiausios fizinės būklės pastatų kvartalams. 

Kompleksiniai TPD prioritetinėms teritorijoms nerengiami. Kompleksinė renovacija stringa dėl 

gyventojų nenoro atlikti renovaciją.  Renovuotinų daugiabučių sąrašai tvirtinami kasmet 

Savivaldybės tarybos sprendimais. 2018 metais pradėta Daugiabučių kiemų atnaujinimo 

programa „Tvarkom kiemą“, kurios rėmuose 2018-2019 m. įgyvendintas 61 projektas. 

Laikotarpyje 2013-2019 m. Kauno mieste įgyvendinti 182 daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektai 

3. Palikti kvartalinę būsto renovaciją prioritetine. 

 

6.3.2. Sportas ir sveikatingumas 

Įvertinus sporto teikiamą naudą, atsižvelgus į siekius stiprinti miesto bendruomenę ir didinti vaikų bei jaunimo 

laisvalaikio užimtumą bei gerinti gyventojų sveikatą vienas iš prioritetų yra sporto sektoriaus plėtra. Siekiant 

įgyvendinti šį prioritetą numatoma plėtoti švietimo įstaigų kūno kultūros ir mėgėjiško sporto infrastruktūrą. Kūno 

kultūros ir sporto objektams priskiriami stadionai, aikštynai, sporto salės, plaukimo baseinai, sporto mokyklų 

infrastruktūros objektai ir kt., t. y. profesionaliam sportui skirti objektai. 

1. Vykdoma. 

2. Vyksta aktyvus sporto objektų projektavimas ir statyba (pvz. S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statyba; 

dengto futbolo maniežo ir plaukymo baseino Nemuno saloje projektavimas, futbolo mokyklos stadiono 

statyba, Lengvosios atletikos maniežo projektavimas, rekonstruotas Stadionas Kareivinių g.; 

rekonstruojamas Regbio stadionas, baigiamas rengti Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto 

bazės techninis projektas.). 

3. Palikti šią sritį prioritetine. 

 

6.4. Ekonominė aplinka 

6.4.1 Komercinių teritorijų vystymas  
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Komercijai skirtos teritorijos prioritetiškai plėtojamos šalia pagrindinių miesto transporto ašių (Savanorių pr., 

Raudondvario pl., A. Juozapavičiaus pr., Veiverių g. ir kitų pagrindinių  gatvių, pvz., Jonavos g., K. Baršausko 

g., Baltų pr., R. Kalantos g.), išlaikant ankstesnio miesto teritorijos bendrojo plano nuostatų reikalavimus. 

1. Kaip ir numatyta BP, didžiausia komercijai skirtų teritorijų plėtra vykdoma šalia pagrindinių transporto 

ašių. 

2. Teritorijos yra patrauklios dėl gero pasiekiamumo, išvystytos infrastruktūros. 

3. Palikti šią sritį prioritetine. 

6.4.2 Prioritetinių apžvalgos taškų (regyklų) įrengimas ir priežiūrą 
 

BP sprendiniais numatoma įrengti apžvalgos aikšteles nuo viršutinės šlaito terasos: Vilijampolėje Linkuvos 

įtvirtinime; Žemojoje Fredoje ant Napoleono kalno; Aukštuosiuose Šančiuose šalia Ratnyčios gatvės; 

Žaliakalnyje šlaite šalia E. Fryko gatvės ir Radastų g.; Aleksote Žvejų gatvėje ir atragyje Antanavos gatvės gale 

Palemone ant Vieškūnų piliakalnio. Perspektyvoje (po 2023 m.) numatoma įrengti dvi apžvalgos aikšteles nuo 

viršutinės šlaito terasos Panemunėje. 

Lentelė Nr. 1: Prioritetinių apžvalgos taškų (regyklų) įrengimas ir priežiūra. 

Nr. Būklė Vieta Apžvelgiamos 

teritorijos 

Tvarkymas Įgyvendinimas 

1. Esama Aleksotas, V. 

Čepinskio g. 

Apžvelgiami 

Nemuno ir 

Neries slėniai, 

santaka, 

Senamiestis, 

Naujamiestis, 

Vilijampolė, 

dalis Šilainių. 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra. 

2018 m. parengtas techninis 

projektas ir rekonstruota 

Aleksoto apžvalgos aikštelė. 

2. Esama Žaliakalnis, nuo 

Prisikėlimo 

bažnyčios stogo 

Apžvelgiamas 

Naujamiestis, 

dalis 

Senamiesčio, 

Žaliakalnis, 

Šilainiai, dalis 

Fredos ir 

Aleksoto. 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra. 

Apžvalgos aikštelė prižiūrima 

ir pasiekiama visuomenei.  
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3. Esama Smėliai, Linkuvos 

aikštelė, Linkuvos 

g. 

Apžvelgiama 

Vilijampolė, 

Marvelė, dalis 

Senamiesčio ir 

Žaliakalnio. 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra. 

Aikštelė rekonstruota, 

demontuojama nelegaliai 

pastatyta kavinė. 

4. Esama Gričiupis, 

Biržiškų g., Trijų 

mergelių tiltas 

Apžvelgiama 

Panemunė, 

dalis 

Petrašiūnų. 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra. 

Trijų mergelių tiltas 

atnaujintas, nuolatos 

prižiūrimas. 

5. Planuojama Veršvai, Linkuvos 

įtvirtinimas, 

Kėdainių g. 

Apžvelgiama 

Vilijampolė, 

Marvelė, dalis 

Senamiesčio ir 

Žaliakalnio. 

Apžvalgos 

aikštelės įrangos 

įrengimas (jei 

leis kultūros 

paveldo 

apsaugos 

reikalavimai) 

2019 metais Veršvų 

piliakalnyje įrengti laiptai, 

pašalinta dalis savaiminių 

želdinių. Linkuvos įtvirtinime 

2019 m.  pašalinti savaiminiai 

želdiniai, iš statinių pašalintos 

savavališkai supiltos šiukšlės. 

6. Planuojama Žaliakalnis, 

Radastų g. 

Apžvelgiamas 

Naujamiestis, 

Senamiestis, 

dalis 

Aleksoto ir 

Fredos. 

Kraštovaizdiniai 

kirtimai ir 

apžvalgos 

aikštelės 

papildomos 

įrangos 

įrengimas. 

Bus rengiamos miškotvarkos 

projektas. 

7. Esama Palemonas, 

Vieškūnų 

piliakalnis, prie 

Kauno marių 

Apžvelgiama 

Kauno marių 

akvatorija. 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra, 

papildomos 

įrangos 

įrengimas. 

2019 metais įrengti nauji laiptai 

į piliakalnį, nuolat prižiūrimi 

želdiniai. 

 

8. Planuojama Aleksotas, 

Antakalnio g. 

Apžvelgiamas 

Senamiestis, 

Naujamiestis, 

dalis 

Vilijampolės, 

Žaliakalnio 

Kraštovaizdiniai 

kirtimai ir 

apžvalgos 

aikštelės 

infrastruktūros 

kūrimas. 

Tvarkomi želdynai. 
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9. Planuojama Pelėdų kalnas Apžvelgiamas 

miesto 

istorinis 

centras 

Apžvalgos 

aikštelės 

infrastruktūros 

kūrimas 

Planuojamos aikštelės 

infrastruktūros kūrimo darbai 

nevykdomi.  

10. Esama Laisvės alėja Apžvelgiama 

Laisvės al. 

perspektyva 

Tai apžvalgos 

taškas, ne 

aikštelė, 

specialiai įrengti 

nėra būtina. T. 

p. dinaminės 

apžvalgos trasa 

2018-2020 metais bus baigta 

Laisvės alėjos rekonstrukcija. 

Nuo Vilniaus g. iki 

Mickevičiaus g. Bendrai – iki 

Nepriklausomybės aikštės. 

11. Esama Vaistinės skg. 

gale 

Apžvelgiamas 

Naujamiestis 

Esamos 

infrastruktūros 

priežiūra, 

papildomos 

įrangos 

įrengimas. 

Esamo apžvalgos taško 

infrastruktūra priežiūros ir 

papildomos įrangos įrengimo 

darbai nevykdomi.  

12. Planuojama Vytauto parkas Apžvelgiamas 

Naujamiestis 

Apžvalgos 

aikštelės 

infrastruktūros 

kūrimas 

Parke atnaujinti takai ir 

apšvietimas, pastatyti 

suoliukai. 

13. Esama M. Čiurlionio 

tiltas 

Apžvelgiamas 

Naujamiestis 

Apžvalgos vieta 

ant tilto, t. p. 

dinaminės 

apžvalgos trasa 

Tiltas nuolat prižiūrimas.  

14. Planuojama Lakūnų pl. Apžvelgiamas 

Naujamiestis 

Apžvalgos 

aikštelės 

infrastruktūros 

kūrimas 

Apžvalgos aikštelė neįrengta 

15. Esama Č. Radzinausko 

tiltas 

Apžvelgiamas 

miesto 

istorinis 

centras 

Apžvalgos vieta 

ant tilto, t. p. 

dinaminės 

apžvalgos trasa 

Tiltas nuolat prižiūrimas. 

 

1. Vykdoma. 

2. Aikštelės tvarkomos rengiant techninius projektus arba želdynų tvarkymo darbus. 
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3. Palikti ir tęsti prioriteto įgyvendinimą. 

 

6.4.3. Prioritetinių vandens telkinių pakrančių tvarkymas 
 
Parengti krantinių sutvarkymo projektinius pasiūlymus, atrinkti bei patvirtinti prioritetinių vandens telkinių 
pakrančių teritorijų sąrašą, parengti jų tvarkymo techninius projektus bei šiuos projektus įgyvendinti. 
 

1. Vykdoma dalinai. 

2. Prioritetinių vandens telkinių pakrančių sąrašas nepatvirtintas tačiau bendrai rengiami pakrančių 

tvarkymo darbai (parengtas Neries krantinės parko techninis projektas, Santakos parko techninis 

projektas, Napoleono poilsio ir rekreacinės zonos Nemuno pakrantėje tarp Kranto 13-osios iki M. 

Sederavičiaus g, Jauno m. statybos projektas, gautas statybos leidimas, rengiamas Lampėdžių 

paplūdimio teritorijos sutvarkymo, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą techninis projektas.). 

3. Patvirtinti prioritetinių vandens telkinių pakrančių teritorijų sąrašą, suinventorizuoti neapskaitytus 

mieste esančius vandens telinius ir tęsti pakrančių teritorijų tvarkymo techninius projektus bei šiuos 

projektus įgyvendinti, kaip numatyta BP. 

 

6.4.4. Buvusių gamyklų pertvarkymas 
 

Būtina parengti pertvarkomų buvusių gamybinių (šiuo metu mišraus užstatymo) teritorijų Aleksoto ir Petrašiūnų 

seniūnijose, kurioms prioritetiškai yra rengiami kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai (žiūr. lentelę 

„Rekomenduojami parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai“), sutvarkymo urbanistinius 

projektus (vizijas). 

1. Dalinai vyksta. 

2. Aleksoto seniūnijoje reikšmingiausia konversija vyksta buvusios Kauno aviacijos gamyklos teritorijoje, 

Europos pr. 27. Numatomas kurti pramonės parkas, kurioje bus tik netaršios ar mažai taršios veiklos 

įmonės. Kita konversija vyksta nuolat, rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus 

teisės aktų nustatyta tvarka. Petrašiūnuose regeneracijos procesai pastebimi, tačiau nereikšmingi. 

3. Palikti nustatytą prioritetą ir skatinti gamyklų pertvarkymą 

 

6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka 
 

6.5.1. Istoriniu, architektūriniu ir kt. požiūriu reikšmingų objektų tvarkymas 
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Statinių kompleksų ir statinių teritorijas tvarkyti pagal specialiuosius planus ar kultūros paveldo apsaugos 

reglamentus: prioritetiniais laikyti istoriniu, architektūriniu ar kt. požiūriu reikšmingus objektus, kurie formuoja 

miesto identitetą, patenka į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus. 

BP koncepcijos stadijos brėžinyje Funkciniai prioritetai nurodytos teritorijos, kurioms siūloma atlikti 

paveldosauginį įvertinimą ir saugojimą: 

- Žaliakalnio dalis tarp Kauko laiptų, Vileišio a., Savanorių pr. Zanavykų g,. Neries šlaitų (Neries 

ir Nemuno slėnių atragis) ir Nemuno slėnio šlaito; siūloma saugoti gubernijos ir tarpukario 

laikotarpių gatvių tinklą; 

- Aukštosios Fredos dalis į rytus nuo Botanikos sodo – saugoti dar tvirtovės laikais susidariusį 

gatvių tinklą; 

- Linksmadvario dalys tarp Dariaus ir Girėno g. bei Nemuno slėnio šlaitų – saugoti tarpukario, 

laikotarpio gatvių tinklą; 

- Aleksoto senoji dalis Nemuno pakrantėje, viena seniausių miesto teritorijų, – saugoti LDK ir 

gubernijos laikais susidariusį, prie reljefo prisitaikiusį gatvių tinklą; 

- Žemųjų Šančių dalis prie Nemuno (krantai) – pasirinktoje teritorijos dalyje saugoti savaiminį 

gatvių tinklą; 

- Buvusio Panemunės kurorto teritorija, vienas suplanuotų tarpukario Lietuvos kurortų, plano 

struktūrą dalinai įtakojo tvirtovės aerodromas, – saugoti tarpukario laikotarpio gatvių tinklą, 

autentiškų sklypų fragmentus; 

- Buvusio Aukštosios Panemunės miestelio turgaus aikštės konfigūraciją ir miestelio centro 

gatvių tinklą; 

- Vilijampolės seniausioji dalis — viena seniausių miesto teritorijų, siūloma saugoti LDK laikais 

suplanuoto miestelio gatvių tinklą; 

- Naujamiesčio teritorijos praplėtimas Vytauto pr. ir Trakų g. – saugoti gubernijos ir tarpukario 

laikotarpių gatvių tinklą; 

- Kauno tvirtovės (KT) artilerijos ir Lietuvos aviacijos dirbtuvių teritorija – saugoti išlikusius 

statinius; 

- Karinė geležinkelio stotis – saugoti išlikusius statinius ir rampą; 

- KT gamykla „Arsenal“, vėliau siaurųjų geležinkelių dirbtuvės – saugoti išlikusius statinius; 

- XIX a. pab. geležinkeliečių gyvenvietė – saugoti pastatus; 

- Aukštųjų Šančių šlaitų tarpukario laik. užstatymas – saugoti gatvių tinklą; 

- KT II karinio miestelio teritorijos praplėtimas – saugoti didžiausią tarpukario Lietuvos stadioną 

ir kariškių gyv. namus;  Pokario laikotarpio pastatų teritorija – saugoti pastatus. 

1. Vyksta 
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2. Istorinių, architektūrinių ir kt. požiūrių objektų tvarkymas vyksta nuolatos rengiant teritorijų planavimo 

dokumentus bei tvarkymo projektus teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Palikti nustatytą prioritetą ir tęsti įgyvendinimą 

 

6.5.2. Tarpukario statinių tvarkymas 

Tvarkymo prioritetas turi būti taikomas visiems tarpukario statiniams, nes jų visuma ir gausa Kauną išskiria iš 

kitų Lietuvos miestų. Dabartinis Kauno centras formavosi skirtingomis sąlygomis negu Europos istorinių miestų, 

kur centras paprastai sutampa su istoriniu branduoliu – seniausia miesto dalimi. Tyrimai ir palyginimas su kitais 

Europos miestais parodytų, kad Kauno Naujamiestis su savo koncentruota tarpukario modernistinės 

architektūros ekspozicija galėtų pretenduoti net į tarptautinį apsaugos statusą. 

1. Vykdomas. 

2. Nuolat vykdoma rengiant teritorijų planavimo dokumentus ir techninius bei tvarkymo projektus teisės aktų 

nustatyta tvarka. Rengiama nominacijos byla Kauno tarpukario architektūrą įtraukti į UNESCO pasaulio 

kultūros paveldo sąrašą. 

3. Palikti nustatytą prioritetą. 

 

6.6. Gamtinė aplinka 
 

Miesto želdynų sistemos plėtojimo prioritetai parodyti Želdynų sistemos formavimo prioritetų brėžinyje. 

1-3. Vyksta pagal BP ir Savivaldybės patvirtintas programas. Palikti nustatytus prioritetus. 

6.7. Susisiekimas. 

Sprendinių laikotarpio vienas iš prioritetų bus trūkstamų šio tinklo jungčių statyba, gerinant visos 

susisiekimo sistemos funkcionavimo rodiklius. Prioritetiniai gatvių tinklo plėtros sprendiniai numatyti schemoje 

„Susisiekimo tinklo plėtra 2013–2023 metais. (20 lentelė. Gatvių tinklo plėtra 2013–2023 metų laikotarpiui):  

Lentelė Nr. 2  

Nr. Kategorij

a 

Gatvė Nauja 

trasa, km 

Rekonstruk

cija, km 

Vyksta / Nevyksta 

I PRIORITETO GATVIŲ TINKLO PLĖTRA 

1. C1 Panemunės tiltas - 0,3 Įvykdytas 

2. A2 Pietrytinis aplinkkelis 5,4 - Vyksta 
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3. B1 Europos pr. 3,4 0,8 Vyksta dalinai, 

projektuojama nuo 

Veiverių pl. iki 

Kalvarijos g. 

4. C1 S. Žukausko g. tęsinys iki A1 kelio 

(Ašigalio žiedas) 

0,2 - Įvykdytas 2018 m. 

Žiedinės sankryžos 

ir jungčių su 

magistraliniu keliu 

A1 nauja statyba ir 

Ašigalio g. 

rekonstravimas. 

5. B1/C1 Raudondvario pl. - 6,9 Vyksta 

6. B1 Linkuvos g./Žemaičių pl. - 1,5 Nevyksta 

7. C1/C2 Ateities pl./R. Kalantos g. (Amalių 

geležinkelio pervaža)* 

- 0,3 Vyksta 

8. C1 Chemijos pr. 0,6 0,1 Vyksta 

  II PRIORITETO GATVIŲ TINKLO  PLĖTRA   

9. C2 Studentų g. 0,2 - Nevyksta 

10. B1 H ir O. Minkovskių g.  - 1,6 Nevyksta 

11. B1 Brastos g. (Kėdainių tiltas) 0,7 - Vyksta 

12. C1/C2 Baltų pr. tiltas su jungiamosiomis 

gatvėmis 

1,5 - Nevyksta 

13. C2 Technikumo g./Bartelių 

g./Juodelynės g.  

0,9 2,6 Vyksta 

14. B2 Šeštokų g./Alyvų g. 0,6 1,3 Vyksta 

15. C1/C2 Lakūnų pl./E. Žilibero g. 1,8 - Vyksta 

16. C1 Didžioji g.  0,3 1,2 Rengiamas gatvės 

rekonstravimo 

techninis projektas. 

  III PRIORITETO GATVIŲ INKLO PLĖTRA   

17. B2 Piliakalnio g. - 2,6 Parengtas techninis 

projektas. 

18. B2 Jiesios pl. - 1,0 Nevyksta 

19. B2 Plytinės g./Rokų g. 0,4 1,6 Rengiamas 

techninis projektas. 

167



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

20. C1 J. Grušo g./Jotvingių g. - 0,2 Nevyksta 

21. C1 Biruliškių g. 0,5 - Nevyksta 

22. C1 Vaidoto g.  - 1,2 Nevyksta 

23. C2 Jungtis tarp Elektrėnų g. ir Taikos 

pr. 

0,5 0,2 Nevyksta 

24. C1 Žeimenos g. 0,3 0,6 Nevyksta 

25. C2 Užnerio g./Bangos g. (Kauno raj.) 0,5 1,1 Nevyksta 

  Viso 17,8 25,1 Nevyksta 

 

Diegti intelektines eismo valdymo sistemas (eismo valdymo centras, žaliosios bangos koridoriai) B1, B2 

ir svarbiausiose C1, C2 kategorijų gatvėse (prioritetas skiriamas gatvėms, kertančioms Senamiesčio, 

Naujamiesčio teritorijas) didinant gatvių tinklo efektyvų panaudojimą, užtikrinant sankryžų optimalų laidumą 

bet kuriuo paros metu ir mažinant transporto priemonių prastovas. 

1-3. Vyksta pagal BP ir Savivaldybės patvirtintas programas ir nustatytą eiliškumą. Palikti nustatytus 

prioritetus. 

7. BENDROS MIESTO GALIMYBIŲ PROGNOZĖS. 
 

1. Investicijos į daugiabučių renovaciją, vykdomą kartu su Daugiabučių kiemų atnaujinimo programos 

„Tvarkom kiemą“ įgyvendinimu – aplinkos infrastruktūros tvarkymu, turės pozityvios įtakos realiam 

miesto įvaizdžio pagerinimui, statybų sektoriaus plėtrai, naujoms darbo vietoms kurti, nekilnojamojo 

turto rinkos pokyčiams.  

2. Sėkminga biurų pastatų plėtra ženkliai įtakos investuotojų, kuriančių gerai apmokamas darbo vietas, 

įsikūrimui Kaune, nes statomų ir planuojamų biurų kokybė yra palankiai vertinama, kas sudaro 

palankias sąlygas verslo plėtrai. 

4. Didžiosios investicijos į pramonės, logistikos ir sandėliavimo projektus Kauno regione turės įtakos 

šimtams Kauno miesto gyventojų dėl darbo kompetencijų tobulinimo. 

5. Naujos investicijos, sukuriančios darbo vietas, galimai pristabdys emigraciją iš miesto. 

6. Kaunas sėkmingai ir kryptingai investuoja į visuomeninę infrastruktūrą – turės išskirtinius mokslo, 

sporto ir kultūros objektus, kurie domins ne tik kauniečius, bet ir svečius iš kitų miestų bei užsienio. 

7. „Rail Baltica“ trasos bei su ja susijusios infrastruktūros vystymas ir įgyvendinimas bus vienas 

reikšmingiausių Kauno, kaip industrinio tarptautinio logistikos centro, vystymo veiksnių. 

7. Kaunas, 2022 m. tapdamas „Europos kultūros sostine“, suteiks miestui galimybę parodyti Europai savo 

unikalumą. Šis vardas padės didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą, sukurti ilgalaikes darbo 

vietas. 

168



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

8. Kaunas bus įtrauktas į būtinų aplankyti Europos miestų sąrašą, nes taps įvairiarūšio (rekreacinio, 

pramoginio, sportinio, konferencinio, sveikatinimo) turizmo centru, gausiai lankomu užsienio bei šalies 

turistų. 

9. Didės Kauno, kaip susisiekimo ir logistikos centro, daugiarūšio (sausumos kelių, geležinkelių, oro ir 

upių) transporto mazgo reikšmė. 

10. Miesto istorinė aplinka bus išsaugota ir naudojama šiandienos reikmėms – mokslui, kultūrai, poilsiui, 

turizmui, gyvenamajai funkcijai. 

11. Šalia nekilnojamojo turto objektų gerinama infrastruktūra turės įtakos NT patrauklumui, o patogus 

susisiekimas visada yra svarus privalumas renkantis objektus. Šiuo požiūriu Kauno miesto NT rinkos 

perspektyvos optimistiškos. 

12. Dėl Savivaldybės aktyvios veiklos tęsis akivaizdūs miesto urbanistinės plėtros, gyvenimo ir darbo vietų 

augimo pokyčiai, kas grąžins Kauno, kaip aktyvaus miesto, pozicijas.  

 

8. BENDROJO PLANO SPRENDINIAI, KURIŲ NĖRA GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI 
 

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano (korektūra), patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196, sprendinių, 

kurių nėra galimybių įgyvendinti dėl planavimo ypatybių, nenustatyta. 

9. IŠVADA DĖL BP SPRENDINIŲ KEITIMO IR KOREGAVIMO 
 

Vertinant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros, patvirtintos Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196, sprendinių vykdymo tendencijas BP sprendiniai iš 

principo nesudaro kliūčių Kauno miesto plėtrai, tačiau svarbu atnaujinti tam tikras pozicijas, kurių negalima 

atlikti rengiant Bendrojo plano koregavimą, dėl to siūloma artimiausiu metu 2020-2021 metais pradėti Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procedūras.  

10.  BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 dalies 14 punktu, teritorijų planavimo įstatymu 

ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis Kauno miesto savivaldybė įvykdė BP 

koregavimą ir pateikė Kauno miesto savivaldybei tvirtinti. (Aprašyta AR 1-oje dalyje). 2018-2019 m. rengiami 

kiti BP koregavimo darbai, vykdomi Savivaldybei priėmus šiuos teisės aktus: 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-12-18 sprendimu Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės 

vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano sudedamąja dalimi“; 
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 2014-11-27 sprendimu Nr. T-640 patvirtintas ir pripažintas BP sudėtine dalimi „Kauno išorinės 

vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas“.  

 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-03 įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ (kartu su 2019-01-09 

įsakymu Nr. A-74), kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa. Bendrojo plano koregavimo tikslas – 

koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius 

specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, 

patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl 

Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės 

reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano 

patvirtinimo“ (TPDRIS Nr. K-RJ-19-18-610) baigiamas rengti. 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-05-29 sprendimas Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų 

vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“; 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-10-09 sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, 

Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų 

planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-26 įsakymu Nr. A-3619 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo. Patvirtintas 

Tarybos 2019-02-05 sprendimu Nr. T-18 „Dėl kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano sudedamosios dalies – kauno miesto vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų 

nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo“, koreguota klaida 2019-05-14 sprendimu 

Nr. T-195.  „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies 

– Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo 

plano korektūros patvirtinimo“; 

 

11. SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS, KOREGAVIMAS IR INTEGRAVIMAS Į KAUNO 
MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ 

 

Kauno miesto savivaldybė vadovaujasi iki 2014-01-01 patvirtintais šiais specialiaisiais planais: 

1. Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas, (teritorijų 

planavimo dokumento registracijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Nr. 

T00017023) kurį Kauno miesto tarybos sprendimu būtina pripažinti Kauno miesto savivaldybės 
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teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Pasikeitus teisės aktams reglamentuojantiems 

projektavimo taisykles aukštybinių pastatų išdėstymo teritorijose būtina šį specialųjį planą koreguoti.  

2. Kauno miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas (teritorijų planavimo 

dokumento registracijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Nr. T00017022) 

turėtų būti keičiamas arba koreguojamas atsižvelgiant į tai kad:  

a. BP sprendiniuose (pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte) yra perkelti visi teritoriniai 

šio SP sprendiniai – mišraus užstatymo teritorijų funkcinėse zonose grafiškai pažymėtos visos 

SP nurodytos teritorijos, kuriose galima didžiųjų prekybos įmonių statyba; 

b. Lietuvos Respublikos ūkio ir aplinkos ministrų 2013-12-11 įsakymu Nr. 4-1067/D1-922 „Dėl 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 

26 d. įsakymo Nr. 4-201/D1-290 „Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų 

rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios“ nebeteko 

galios Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, kurios nustatė 

didžiųjų prekybos įmonių gradaciją pagal išdėstymą, pasiekiamumą, prekybos pobūdį ir 

užimamą bendrą plotą. Šis įsakymas įsigaliojo 2014-01-01; 

c. SP parengtas 2005 m. (koreguotas 2013 m.), didžiųjų prekybos įmonių statybos piko metu tikslu 

nurodyti, kuriose teritorijose galima naujų didžiųjų prekybos įmonių statyba. Pasikeitus 

ekonominei situacijai ir pakoregavus teritorijų planavimą bei statybą reglamentuojančius teisės 

aktus, paaiškėjo, kad SP nurodyti konkretūs adresai ir juose leistini statyti prekybos plotai ne tik 

nebeaktualūs, bet nebeatitinka verslo lūkesčių ir klaidina įmones, nes statybos apimtys sklype 

ribojamos užstatymo intensyvumo UI rodikliu, nustatytu BP, esama urbanistine situacija ir kt. 

reglamentais; 

d. Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorijose didžiųjų prekybos įmonių statybą apsprendžia 

saugomų teritorijų įstatymas ir šių teritorijų specialieji planai; 

e. SP nebuvo nurodytos planavimo metu esamos prekybos įmonės ir neapspręsta jų plėtra, kas 

sudaro nelygias sąlygas naujų ir rekonstruojamų įmonių savininkų lūkesčiams; 

f. SP nebeatitinka šios dienos aktualijų dėl gausios prekybos įmonių kaitos ir neprognozuojamos 

komercinių įmonių veiklos (įmonių jungimas, įkūrimas, panaikinimas, plėtimas, skaidymas ir 

kt.).  

Kadangi šiuo metu apie Kauno miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano integraciją į 

BP yra tik teiginys BP aprašomojoje dalyje (AR) ir žymėjimai pagrindiniame brėžinyje, svarbu pripažinti BP 

sudėtine dalimi ir koreguoti didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo principus per BP koregavimo ar keitimo 

procedūras. 

3. Kauno miesto dviračių takų specialusis planas (patvirtintas Kauno miesto taryboje 2010 m. birželio 

3 d. Nr. T-296) yra integruotais į miesto teritorijos bendrojo plano geoduomenų bazė. Atliekant BP 

koregavimą dviračių takų infrastruktūros sprendiniai papildyti naujais įrengtais, suprojektuotais ir 
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planuojamais dviračių takais. Bendrajame plane numatyta nuostata jog šis specialusis planas galioja 

tiek kiek neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams.   

4. Kauno miesto degalinių išdėstymo specialųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-751 „Dėl Kauno miesto degalinių išdėstymo specialiojo plano 

patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų registre Nr. T00017023) būtina pripažinti sudėtine bendrojo plano dalimi. 

5. Kauno miesto teritorijos automobilių saugykloms išdėstyti specialųjį planą, patvirtintą Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Kauno miesto teritorijos 

automobilių saugykloms išdėstyti specialiojo plano patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento 

registracijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre Nr. T00017463) būtina 

pripažinti sudėtine bendrojo plano dalimi.  

 

Valstybės saugomų teritorijų specialiųjų planų keitimas vykdomas Aplinkos ministerijos iniciatyva ir 

lėšomis, todėl yra privalomai integruoti į Savivaldybės teritorijos BP.  

Visi galiojantys Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialieji planai išvardyti šio aiškinamojo rašto 14.2 

punkte (išskyrus ŽPDR). Aktualūs specialieji planai, kurie apima visą miesto teritoriją arba turi įtakos 

Savivaldybės teritorijos konkrečiai daliai (pvz. Veršvos draustinio SP, Kauno m. sav. vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros SP ir kt.) gali būti Kauno miesto tarybos sprendimu pripažinti Kauno 

miesto savivaldybės bendrojo plano sudėtine dalimi arba gali b8ti koreguojami ar kei2iami pagal tokiems 

SP galiojančias taisykles. 

 

12. IŠVADA DĖL BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 
KEITIMO 

 

Rengiant BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2018-2019 metus nustatyta, kad 

programos priemonių planas įgyvendinamas – įvykdyta 20 proc. priemonių, vykdoma 63 proc. priemonių, 

nepradėtos vykdyti 6 proc. priemonių ir neįgyvendintos 3 proc. priemonių .  

Rekomenduojama inicijuoti ir iki 2021 metų pradžios, kada bus teikiama stebėsenos ataskaita už 2020 

metus paruošti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-13 įsakymu Nr. A-715 patvirtintą programą 

ir BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano atnaujinimą siekiant geriau įvertinti miesto 

vystymosi tendencijas ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą. Vykstančios, aktualios priemonės, ypač 

priemonės vykdomos pagal ES dalinai finansuojamus investicijos projektus, būtų integruojamos į naują 

programą.  Atkreipiamas dėmesys jog daugumos priemonių įgyvendinimo laikotarpis yra arba pasibaigęs arba 

planuojama jų pabaiga 2020 metais.  
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13. PATVIRTINTŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROGRAMŲ 
ĮGYVENDINIMAS 

 

Teritorijų ir infrastruktūros vystymas Kaune vyksta įgyvendinant Kauno miesto bendrąjį planą (rengtą 

iki 2023 m., tačiau galiojantį neterminuotai), Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programą 2014-2020 

m., įvairius miesto strateginius, teritorijų vystymo ir planavimo dokumentus, Kauno miesto darnaus judumo 

planą ir kitus. Kauno miesto savivaldybė drauge su pavaldžiomis įmonėmis (AB „Kauno energija“, UAB „Kauno 

vandenys“, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“) ir kitomis įstaigomis užtikrina, kad nuolat būtų atnaujinama ir 

plėtojama vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūra, šilumos tiekimo tinklų, energetikos sistemų infrastruktūra, 

susisiekimo infrastruktūra, plėtojamos viešojo ir bevariklio transporto sistemos. 

Kauno miesto savivaldybė 2018-2019 m. skyrė didžiausias lėšas iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, 

ES investicijų 2014-2020 metams, valstybės biudžeto ir kt. lėšų šiems objektams:  

S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija; Sporto halės rekonstrukcija; teritorijos prie S. Dariaus ir 

S. Girėno, sporto Halės ir Sporto g. sutvarkymas; VI forto rekonstrukcija; buvusios Aviacijos gamyklos 

teritorijos konversija (pramonės inovacijų parkas); Pietrytinio aplinkkelio statyba; Kėdainių tiltas; geležinkelio 

trasos „Rail Baltica“ plėtra; parkų (Kalniečių, Santakos, Draugystės, Dainavos, Ąžuolyno) tvarkymas ir kitų 

Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programų projektų įgyvendinimas. Taip pat gatvių, šaligatvių, įvažų 

į kiemus tvarkymas; Laisvės al. rekonstrukcija; dviračių takų tiesimas; Kultūros paveldo objektų tvarkymas; 

sporto aikštynų įrengimas ir kt. 

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 2018 metus Kauno miesto savivaldybės administracija 

50%30%

20%

Kauno miesto BP sprendinių įgyvendinimo programos 
priemonių įgyvendinimo pabaiga

Galioja iki 2020 (imtinai) Pasibaigę Tarp 2021-2023
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patvirtintos programos, veiklos planai ir taisyklės, kurios tiesiogiai įtakoja Bendrojo plano bei Strateginio plėtros 

plano sprendinių įgyvendinimą bei Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programą. 

2018 metais patvirtinti šie planai, programos, veiklos planai, taisyklės: 

1. 2018-12-28 vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi 

ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011-10-11 nutarimą Nr. XI-

1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir 

siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo 

plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo „7.1.1. papunktį yra parengti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų projektai ir planavimo tikslai: 

i. Dėl projekto „Rail Baltica´geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge 

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ 

Planavimo tikslai – parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo 

alternatyvas Kauno geležinkelių mazge; numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės 

infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai 

plėtrai. 

ii. Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų 

inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Planavimo tikslai: nustatyti 

optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas-Vilnius jungties trasą; numatyti susisiekimo 

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas 

šios infrastruktūros darniai plėtrai. 

 

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 

2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus 

transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių 

vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2016-04-25 įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E) „Dėl 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros 

plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

Nr. 1 patvirtinimo“, 51.8 papunkčiu, Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-12-18 sprendimu Nr. 

T-615 pritarė įgyvendinti projektą „Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. g. iki zoologijos sodo 

pabaigos) rekonstrukciją. 

 

2018-2019 metais Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintos programos, veiklos planai, taisyklės: 
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 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-12-17 sprendimas Nr. T-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. Birželio 19 d. Sprendimo Nr. T-336 „dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos 

programos patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-10-15 sprendimas Nr. T-445 „ Dėl 2020 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-- sprendimas Nr. T-254 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo. 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-187 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2019–

2020 metų programos patvirtinimo“ 

 Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės 

keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), 

jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklės patvirtintos Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. T-450 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-12-17 sprendimas Nr. T-601 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. Liepos 23 d. Sprendimo Nr. T-474 „dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių 

palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-10-15 sprendimas Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. Spalio 18 d. Sprendimo Nr. T-527 „dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto 

nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių patvirtinimo pakeitimo“. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2016.10.18 sprendimas Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų 

organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-07-23 sprendimas Nr. T-341 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. Lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. T-559 „dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“.  

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-- sprendimas Nr. T-232 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. Spalio 18 d. Sprendimo Nr. T-527 „dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto 

nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-02-26 sprendimas Nr. T-75 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. Priemonių finansavimo plano 

patvirtinimo“ 
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 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-02-5 sprendimas Nr. T-24 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. Kovo 28 d. Sprendimo Nr. T-172 „Dėl tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo 

programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-02-5 sprendimas Nr. T-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. Priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-04-24 priėmė sprendimą Nr. T-180 „Dėl pritarimo dalyvauti 

įgyvendinant projektą „Tarpvalstybinio turizmo skatinimas regioninio kultūros paveldo srityse“;  

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-06-26 priėmė sprendimą Nr. T-322 „Dėl pritarimo įgyvendinti 

projektą „ Turizmo maršrutų, jungiančių Elko ir Kauno miestus, vystymas“; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-06-26 priėmė sprendimą Nr. T-328 „Dėl pritarimo Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“; 

 Vykdoma Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programa patvirtinta Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2010-07-23 sprendimu Nr. T-454 ir pakeista KMST 2017-07-11 sprendimu T-434.  

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-12-18 priėmė sprendimą Nr. T-617 „Dėl paraiškos gauti 

finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.1-4.3 

papunkčiuose nurodytus tikslus 2019 metų dalinio finansavimo sąmatos patvirtinimo“; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-12-18 priėmė sprendimą Nr. T-616 „Dėl pritarimo dalyvauti 

įgyvendinant projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-03-20 priėmė sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-10-09 priėmė sprendimą Nr. T-495 „Dėl 2019 m. Kauno miesto 

savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų 

patvirtinimo. 

 Paveldotvarkos 2018 metų programa patvirtinta 2018-04-20 įsakymu Nr. ĮV-376. Paveldotvarkos 2018 

metų programa pakeista Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018-07-05 įsakymu Nr. ĮV-549; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-06-26 priėmė sprendimą Nr. T-323 „Dėl pritarimo įgyvendinti 

projektą „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“; 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-04-24 priėmė sprendimą Nr. T-170 „Dėl Kauno miesto gatvių 

priežiūros 2018-2019 metų programos patvirtinimo“. 

 

14. 2018-2019 METAIS PARENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 
 

14.1. Bendrasis planas 
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2018 metais parengtas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, koregavimas (korektūra patvirtinta Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimu T-196) (TPDR Nr. T00083427). (Aprašyta AR 1-oje ir 10-

oje dalyse).  

Specialieji planai patvirtinti BP sudedamosiomis dalimis: 

 Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo 

plano koregavimas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-05-29 priėmė sprendimu Nr. T-

276. 

 Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas (TPDR Nr. 

T00082844); Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas (TPDR 

Nr. T00074675); koreguoti apjungiant į vieną BP sudedamąją dalį. Tvirtinimas 

numatytas 2020 pirmoje pusėje.  

 
14.2. Specialieji planai 

2018-2019 metais rengiami/parengti specialieji planai: 

 Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano 

koregavimas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-02-5 sprendimu Nr. T-17 

 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio 

specialiojo plano koregavimas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-02-5 

sprendimu Nr. T-16 

 Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje specialusis planas, patvirtintas Kauno miesto tarybos 2018-02-27 

sprendimu Nr. T-52. (TPDR Nr. T00081578). 

 

Iki 2019 metų gruodžio 31d. Kauno miesto teritorijoje yra registruoti 72 specialieji planai: 

 Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai – 7 vnt. 

 Saugomų teritorijų planavimo dokumentai – 8 vnt. 

 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentai – 18 vnt. 

 Vandentvarkos schemos ir planas (projektas) – 1vnt. 

 Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas - 1 vnt. 

 Kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – 11 vnt. 

 Žemėtvarkos projektai – 26 vnt. 
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Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai: 

 Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94 iki 107 km 

rekonstravimo specialusis planas (TPDR Nr. T00070644); 

 Kauno miesto dviračių takų specialusis planas (TPDR Nr. T00017011); 

 Kauno miesto degalinių išdėstymo specialusis planas (TPDR Nr. T00017023); 

 Kauno miesto teritorijos automobilių saugykloms išdėstyti specialusis planas (TPDR Nr. 

T00017463); 

 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Tilto gatvei rekonstruoti Kauno mieste) projektas (TPDR 

Nr. T00075851); 

 Žemės sklypo Raudondvario pl. 107 paėmimo visuomenės poreikiams (Kėdainių tilto dešiniojo 

prietilčio transporto mazgui įrengti  Kauno mieste) projekto tvirtinimas (TPDR Nr. T00076362); 

 Atnaujinto Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano patvirtinimas (TPDR 

Nr. T00078490); 

 

Saugomų teritorijų planavimo dokumentai  

 Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas (draustinio ir 

buferinės apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas, vandens apsaugos juostos) (TPDR Nr. 

T00017014); 

 Kauno miesto savivaldybės 1-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio teritorijos (pietinė ir 

šiaurinė); kultūrinio draustinio ribų, paveldosaugos režimo nustatymas (TPDR Nr. T00017015); 

 Jiesios kraštovaizdžio draustinio ir jo buferinės apsaugos zonos ribų planas (TPDR Nr. 

T00053027); 

 Jiesios kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas (TPDR Nr. T00053569); 

 Romainių ąžuolyno valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planas (TPDR Nr. 

T00075838); 

 Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas (TPDR Nr. T00079143); 

 Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (TPDR Nr. 

T00078994); 

 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialusis 

planas;. (TPDR Nr. T00017013). 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo  

 Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (U8) kultūros paveldo specialusis planas; 

nustatyti (patikslinti) teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus T00017016 
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 Žemės sklypo Vytauto pr. 79 (Darbo rūmai), Kaune, specialusis planas T00017454 

 Žemės sklypo šv. Gertrūdos g. 33 / M.Daukšos g. 38 (namas - austerija), Kaune, specialusis planas 

T00017456 

 Žemės sklypo E. Ožeškienės g. 20, Kaune, specialusis planas T00017457 

 Žemės sklypo Kęstučio g. 38, Kaune, specialusis planas T00017458 

 Žemės sklypo E. Ožeškienės g. 5, Kaune, specialusis planas T00017459 

 Žemės sklypo Vydūno al. 17 / Minties Rato g. 2 , Kaune, specialusis planas T00017460 

 Žemės sklypo Lopšelio g. 10 , Kaune, specialusis planas T00017461 

 Žemės sklypo Aukštaičių g. 36, Kaune, specialusis planas T00017462 

 Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo reduto (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 26533) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planasT00053700 

 Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

22149, buvęs kodas U30) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas T00053713 

 Kauno senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171, buvęs kodas U15) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas T00053819 

 Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22148, 

buvęs kodas U31) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir apsaugos 

zonos ribų planas T00053820 

 Kauno tvirtovės 9-ojo forto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10452) nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos specialusis planas T00071027 

 Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 

16943, buvęs kodas U8) - nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - paveldotvarkos 

projektas T00071028 

 Kauno tvirtovės 6-ojo forto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10397) nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos specialusis planas T00071033 

 Kauno pilies liekanų (unikalus kodas 839; buvęs kodas G286KP) nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas 

T00052664. 

 Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16576) 

teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas T00052668. 

 

Vandentvarkos schemos ir planai (projektai)  

 Kauno m. sav. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 

(TPDR Nr. T00017366). 
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Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas  

 Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas- Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas 

(TPDR Nr. T00079723). 

 

Kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai  

 Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas (TPDR Nr. T00082844). Tarybos 

2018-12-18 sprendimu Nr. T-622 pripažintas BP sudedamąja dalimi, šiuo metu baigiamas koregavimas;  

 Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas (TPDR Nr. T00074675). Tarybos 

2014-11-27 sprendimu Nr. T-640  ir patvirtintas, ir pripažintas BP sudedamąja dalimi, šiuo metu 

baigiamas koregavimas;  

 Kauno miesto Kleboniškio vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo 

specialusis planas (TPDR Nr. T00073292); 2018-10-09 pripažinta BP sudedamąja dalimi. 

 Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas 

(TPDR Nr. T00073293); 2018-10-09 pripažinta BP sudedamąja dalimi., koreguota 2019-02-05. 

 Kauno miesto Petrašiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas 

(TPDR Nr. T00073296); 2018-10-09 pripažinta BP sudedamąja dalimi. 

 Kauno miesto Eigulių vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas (TPDR Nr. 

T00073300); 18-10-09 pripažinta BP sudedamąja dalimi. 

 Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialus planas (TPDR Nr. 

T00017021); 

 Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje specialusis planas (TPDR Nr. T00081578); Patvirtintas ir pripažintas BP 

sudedamąja dalimi 2018-02-17 Tarybos sprendimu Nr. T-52. 

 Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kauno miesto savivaldybėje specialusis planas T00017022 

 

14.3. Detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo įstaiga, Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kiekvienais metais pateikia statistinę suvestinę 

ataskaitą apie Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotus / išregistruotus 

teritorijų planavimo dokumentus pagal planavimo rūšis.  
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Pagal pateiktas suvestines ataskaitas už 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 metus Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų registre Kauno miesto savivaldybėje buvo įregistruoti / išregistruoti teritorijų 

planavimo dokumentai:  

Lentelė Nr. 3     Įregistruoti / išregistruoti teritorijų planavimo dokumentai 

Metai Registro tvarkymo įstaiga Įregistruota 

Dokumentų 

Išregistruota 

Dokumentų 

Išduota 

Registro išrašų 

Išduota Registro 

pažymų 

2019 Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

65 63 1 314 

2018 Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

126 14 0 266 

2017 Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

83 40 4 231 

2016 Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

70 2 3 185 

2015 Kauno miesto savivaldybės 

administracija 

162 2 8 179 

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacija) 

 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenimis Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje buvo parengti ir įregistruoti teritorijų planavimo Dokumentai (detalieji planai), jų 

pakeitimai ir korektūros. Pateikiami ankstesnių metų skaičiai su galimybe palyginti: 

2019 m. buvo įregistruotas 52 kompleksiniai (DP) teritorijų planavimo dokumentai, iš jų 11 detalieji 

planai, 33 detaliųjų planų koregavimas ir 8 detaliųjų planų keitimas. 

2018 m. buvo įregistruotas 69 kompleksiniai (DP) teritorijų planavimo dokumentai, iš jų 2 detalieji 

planai, 55 detaliųjų planų koregavimas ir 12 detaliųjų planų keitimas. 

2017 m. buvo įregistruotas 61 kompleksinis (DP) teritorijų planavimo dokumentas, iš jų 29 detalieji 

planai, 25 detaliųjų planų koregavimas ir 7 detaliųjų planų keitimas. 

2016 m. buvo įregistruoti 66 kompleksinio (DP) teritorijų planavimo dokumentai, iš jų 39 detalieji planai, 

25 detaliųjų planų koregavimas ir 2 detaliųjų planų keitimas. 
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2015 m. buvo įregistruoti 157 kompleksinio (DP) teritorijų planavimo dokumentai, iš jų 96 detalieji 

planai, 59 detaliųjų planų koregavimas ir 2 detaliųjų planų keitimas. 

2015 – 2018 m. parengtų ir įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų sklaidos pagal Kauno miesto 

seniūnijas duomenys yra pateikti lentelėje Nr. 3. 

 

Lentelė Nr. 4   Parengtų ir įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų) sklaida 

pagal Kauno miesto savivaldybės seniūnijas.  

Eil 

Nr. 

Kauno miesto 

seniūnijos 

Įregistruotų 

TPD 

skaičius 

2015  metais 

Įregistruotų 

TPD 

skaičius 

2016 metai 

Įregistruotų 

TPD 

skaičius 

2017 metais 

Įregistruotų 

TPD 

skaičius 

2018 metais 

Įregistruotų 

TPD 

skaičius 

2019 metais 

1 Aleksoto seniūnija 23 8 4 7 6 

2 Centro seniūnija 7 4 9 9 5 

3 Dainavos seniūnija 8 3 0 3 4 

4 Eigulių seniūnija 9 3 4 5 2 

5 Gričiupio seniūnija 2 1 0 1 1 

6 Panemunės seniūnija 21 7 4 5 5 

7 Petrašiūnų seniūnija 23 15 12 11 7 

8 Šančių seniūnija 4 1 2 2 3 

9 Šilainių seniūnija 39 12 2 13 9 

10 Vilijampolės 

seniūnija 

15 6 6 6 6 

11 Žaliakalnio seniūnija 6 4 2 7 4 

12 VISO 157 66 61 69 52 

 

Parengtų ir įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) kiekis parodo teritorijų plėtros proceso 

iniciatyvinių veiksmų mastą. Šis rodiklis rodo ne tik investuotojų tiesioginius ketinimus plėtoti veiklą, bet ir norą 
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žemės sklypų rinkai pateikti sklypus su patvirtintais žemės naudojimo reglamentais, kas didintų sklypų 

investicinį patrauklumą žemės sklypų rinkoje. 

Parengtų ir įregistruotų TPD kiekis kiekvienais metais skiriasi: pastebimai didesnis buvo 2015 m. - 157 

TPD, ir mažesnis 2017 ir 2018 m., atitinkamai 61 ir 69 TPD. 2015 metais TPD kiekis buvo didesnis dėl to, kad 

2014 m., pasikeitus teritorijų planavimo teisinei bazei, prireikė rengti detaliuosius planus pagal planavimo 

sąlygas išduotas iki 2014 metų sausio 1 d., atnaujinti jau parengtus ir įregistruotus teritorijų planavimo 

dokumentus. Šis TPD pliūpsnis teritorijų plėtros masto mieste nepadidino.  

Parengtų 2015 m. TPD kiekis ypač padidėjo miesto pakraščiuose esančiose Aleksoto, Panemunės, 

Petrašiūnų, Šilainių bei Vilijampolės seniūnijose. 

14.4. Techniniai projektai 

Per 2019 metus „Infostatybos“ duomenimis Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė 1229 

statybos leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius).  

Per 2019 metus Kauno miesto savivaldybės administracija pritarė 179 prašymams numatomų statinių 

projektiniams pasiūlymams. 

Per 2018 metus „Infostatybos“ duomenimis Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė 1325 

statybos leidimai.  

Per 2018 metus Kauno miesto savivaldybės administracija pritarė 156 prašymams numatomų statinių 

projektavimui. 

14.5. 2018-2019 metais įvykę konkursai 

2018 m. 

 VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) paskelbė „Pėsčiųjų tiltų per Nemuną 

projektavimo konkursas“, t. y. pėsčiųjų tiltų į Nemuno salą, Kaune, atvirą projekto konkursą. 2018-08-

03 Kaune paskelbti atviro 2 pėsčiųjų tiltų į Nemuno salą architektūros konkurso nugalėtojai, kurie pasiūlė 

statyti racionalios arkinės konstrukcijos tiltus su 2 papildomomis viešomis erdvėmis – amfiteatrais. 

 Atviras projekto idėjos konkursas „Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia 

žemės sklypo Jonavos g. 1A, Kaune, architektūrinės idėjos pirkimas“. 

2019 m.  

 Lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla, Perkūno al. 5, Kaune, projektavimo atviro 

projekto konkursas (Laimėtojas: UAB „Archas“). 

 Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 1a, Kaune, 

architektūrinės idėjos pirkimas. 
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14.6. Pastatyti/statomi nauji įvairios paskirties pastatai. 

 Kauno miesto savivaldybės teritorijoje 2019 m. liepos mėn. Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota 

79799 pastatai, iš jų 31799 pastatai gyvenamosios paskirties ir 48000 įvairios paskirties negyvenamieji pastatai. 

Pateikiamas grafikas palyginimui:  

 

Pav. Nr. 1.Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2019 m. visi Kaune nekilnojamojo turto registre 

įregistruoti pastatai užima 1222,99 ha plotą. Gyvenamaisiais pastatais užstatytas plotas sudaro 41,68 proc. 

(509,71 ha), negyvenamais pastatais užstatytas plotas sudaro 58,32 proc. (713,28 ha). 

 

Pav. Nr. 2. Gyvenamaisiais pastatais užimamas žemės plotas (NTR duomenys) 
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Pav. Nr. 3 Gyvenamaisiais pastatais užimamas žemės plotas pagal pastato tipą (NRT duomenys) 

 

Pav. Nr. 4 Gyvenamųjų pastų procentinis pasiskirstymas pagal tipą Kauno mieste, 2019 m. (NRT 

duomenys) 

2019 metais Kauno mieste įregistruoti 26 938 vnt. (84,72 proc.) Vieno ir dviejų būtų gyvenamieji 

pastatai, 4 738 vnt. (14,90 proc.) trijų ir daugiau butų gyvenamieji pastatai (daugiabučiai) ir 122 vnt. (0,38 proc.)  

gyvenamieji namai įvairioms socialinėms grupėms. 

Statistinė informacija apie išduotus statybos leidimus ir baigtus statyti gyvenamuosius ir 

negyvenamuosius pastatus parengta naudojant Lietuvos Respublikos statybų leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenis (Lietuvos statistikos departamento inf.): 

Vieno ir dviejų
butų gyvenamieji

pastatai

Trijų ir daugiau
butų gyvenamieji

pastatai
(daugiabučiai)

Gyvenamieji
namai įvairioms

socialinėms
grupėms

Visi

2016 226,96 168,96 6,7 402,62
2017 239,11 171,06 6,97 417,13
2018 252,79 175,19 6,84 434,83
2019 317,32 185,32 7,08 509,71
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Gyvenamaisiais pastatais užimamas žemės polotas 
pagal pastato tipą

2016 2017 2018 2019

84,72%

14,90%
0,38%

Gyvenamosios paskirties pastatų skaičius pagal tipą 
Kauno mieste (2019 m. liepos mėn.), vnt

Vieno ir dviejų butų gyvenamieji pastatai, vnt.

Trijų ir daugiau butų gyvenamieji pastatai (daugiabučiai), vnt.

Gyvenamieji namai įvairioms socialinėms grupėms, vnt.
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Lentelė Nr. 5 

Statinio paskirtis Statiniai Vienetai 

2017 m. 

Vienetai 

2018 m. 

Vienetai 

2019 m. 

 Gyvenamosios paskirties pastatai 
 

Gyvenamoji (vieno buto pastatai) 130 457 576 

 Gyvenamoji (dviejų butų pastatai) 212 231 287 

 Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - 

daugiabučiai pastatai) 

63 31 61 

 Gyvenamoji (įvairioms 

socialinėms grupėms) 

0 0 0 

Negyvenamosios paskirties pastatai 
Viešbučių Viešbutis 0 0 1 

 Motelis 0 0 0 

 Svečių namai 0 0 0 

Administracinė  20 10 11 

Prekybos  15 13 34 

Paslaugų  20 0 15 

Maitinimo  0 0 0 

Kiti transporto statiniai  3 10 5 

Vidaus keliai  2  5 

Garažų  7 3 8 

Gamybos pramonės  3 4 12 

Sandėliavimo  31 23 58 

Kultūros  0 0 0 

Mokslo  0 0 1 

Gydymo  2 1 4 

Poilsio  0 0 0 

Sporto  2 0 0 

Sporto paskirties inžineriniai 

pastatai 

 1 11 9 

Pagalbinio ūkio  21  72 

Kelių (gatvių)  17 31 33 

Dujų tinklų (skirstomieji 

dujotiekiai 

   18 3 0 

Vandentiekio tinklų   212 151 130 
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Nuotekų šalinimo tinklai  280 276 193 

Elektros tinklų  31 42 26 

Ryšių (telekomikacijų) tinklų  20 0 0 

Tvenkiniai  0 0 0 

Kitų inžinerinių tinklų   21 32 

 

Duomenų apie leistų statyti butų skaičių, leistų statyti butų naudingą plotą, leistų statyti naujų 

negyvenamųjų pastatų skaičių, baigtų statyti butų skaičių bei atliktų statybos darbų vertę Lietuvos statistikos 

departamento duomenų bazėje nagrinėjamu laikotarpiu, 2019-12-31, nėra, tačiau tendencijos matyti lyginant 

2014-2017 metų duomenis. Tendencijos buvo teigiamos. Pridedami grafikai: 

 (Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

 

 

Pav. Nr. 3. 

 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

2014 2015 2016 2017
Gyvenamuose pastatuose,

vnt. 1025 1222 2591 2547

Vieno ir dviejų būsrų
pastatuose, vnt 801 804 1133 1202
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Pav. Nr. 4. (Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

 

Pav. Nr. 5 

2017 m. leistų statyti negyvenamųjų pastatų skaičius padidėjo 18 proc., 2016 m. negyvenamųjų pastatų 

skaičius sumažėjo 48 proc. (negyvenamųjų pastatų skaičius sumažėjo dėl tam tikros stagnacijos statybų 

sektoriuje). 

2017 m. buvo pastebėtas negyvenamųjų pastatų rinkos atsigavimo požymis. Tai susiję su verslo valdymo 

pastatų statybos žymia plėtra, taip pat su pramonės ir logistikos objektų plėtra, tačiau objektų struktūra smulkesnė 

(vieno objekto plotas apie 1752 kv. m). Mažėjimo tendenciją įtakojo objektyviai mažėjantis miesto gyventojų 

skaičius ir rinkos paklausa. 

 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

2014 2015 2016 2017
Gyvenamuose pastatuose 112,7 124,4 243,3 212,9
Vieno ir dviejų būstų

pastatuose 128,9 97,5 146,9 128,9
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                     Pav. Nr. 6   (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

 

2017 m. statybos apimtys padidėjo 16,5 %.2017 m. statybos apimtys padidėjo, kadangi buvo pastatytas 

didesnis objektų kiekis, bet smulkesnių, nei 2016 metais. 

2016 m. statybos apimtys padidėjo 6 %., bet nepasiekė 2014 m. lygio. 

  

             Pav. Nr. 7      (Lietuvos statistikos departamento duomenys 
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                      Pav. Nr. 8. (Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

15. MIESTO INŽINERINĖS IR SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

15.1. Centralizuotas šilumos tiekimo sistemos plėtra. 

Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra vykdoma nuolat pagal Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo 

specialųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl 

atnaujinto Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano patvirtinimo“. 

AB „Kauno energija“ investicijas panaudoja vadovaudamasi Bendrovės 2018 m. investiciniu planu, 

patvirtintu 2018-02-16 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-14 „Dėl AB „Kauno energija“ 2018 

ir 2017-2020 investicijų planų ir jų finansavimo“. Pagal Investicijų planą 2018 m. Bendrovė Kaune vykdė 

magistralinių vamzdynų keitimo projektus optimizuojant vamzdynų skersmenis, jungė prie šilumos tiekimo 

tinklų naujus objektus bei modernizavo šilumos gamybos šaltinius, iš dalies finansuojamus ES struktūrinėmis 

lėšomis.  

 Bendrojo plano sprendiniai neprieštarauja centralizuotų šilumos tinklų plėtrai.  

15.2. Elektros infrastruktūros plėtra. 

Elektros infrastruktūros plėtra Kaune vykdoma pagal AB LESTO investicijų planą ir investicijų plane 

numatytas programas, parengtą AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategiją 2016-2020 m. 

2014 2015 2016 2017
Gyvenamuose pastatuose

baigtų statyti butų
naudingas plotas

89,8 93 89,1 132,4

Vieno ir dviejų būstų
pastatuose baigtų statyti
butų naudingas plotas.

57,1 66,1 79,2 101,9
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 2015–2025 m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyti 

plėtros prioritetai atitinka AB LESTO investicijų plane 2015–2022 numatytas programas. 

 

15.3. Gamtinių dujų tiekimo sistemos plėtra. 

Gamtinių dujų tiekimo sistemos plėtra vykdoma pagal 2018 metais parengtą Gamtinių dujų perdavimo 

sistemos operatoriaus dešimties metų (2018-2027) tinklo plėtros panas. 

Lietuvos dujų sistema yra sujungta su Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos, Latvijos 

dujų sistemomis.ir SGD terminalu Klaipėdoje. 2018-2027 m. laikotarpiu numatoma įgyvendinti perdavimo 

sistemos plėtros investicijų projektus, skirtus divertisifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir kitose Baltijos 

šalyse. Projektas - Magistralinio dujotiekio Vilnius Kaunas ir Kaunas Šakiai jungtis (antroji gija) skirtas 

nenutrūkstamam perdavimo sistemos veikimui užtikrinti. 

Bendrajame plane numatytas prioritetas dujų tiekimo plėtrai – naujų vidutinio slėgio dujotiekių tiesimas 

BP numatytuose infrastruktūros koridoriuose yra planuojamas vykdyti 2015–2020 m. 

 

15.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vykdoma pagal UAB „Kauno vandenys“2016-2020 m. strateginį 

planą patvirtintą UAB „Kauno vandenys 2016 balandžio 8 dieną  protokolu Nr. V-03(2017 m. rugsėjo 26 d.  

redakcija su pakeitimais Nr. V-09 ) ir2016-2018 metų veiklos ir plėtros planą patvirtintą 2015 m. gruodžio 8 d. 

sprendimu Nr. T-676 (kartu su KMST 2017-02-07 sprendimu Nr. T-28). 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 2016-2018 m. yra vykdoma nuolat pagal investicinius projektus. 

 

16. 2018-2019 METAIS ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS IŠ DALIES FINANSUOJAMI 
INVESTICINIAI PROJEKTAI 

 

Pagal pakeistą Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą 2014-2020 metams, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-01-15 įsakymu Nr. IV-32 (nauja redakcija), programos priedą 

Nr. 2 „Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai ir 

uždaviniai ir priemonės“ (suvestinė redakcija 2018-08-22), numatyti investiciniai projektai, kuriems bus 

panaudotos ES ir kitų fondų lėšos. 

Visa informacija apie programą ir jos rėmuose baigtus, tęsiamus ir pradedamus rengti projektus 

viešinama metinėse ataskaitose, Kauno miesto savivaldybės elektroniniame puslapyje 
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                      Pav. Nr. 8. (Lietuvos statistikos departamento duomenys): 

15. MIESTO INŽINERINĖS IR SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

15.1. Centralizuotas šilumos tiekimo sistemos plėtra. 

Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra vykdoma nuolat pagal Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo 

specialųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl 

atnaujinto Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano patvirtinimo“. 

AB „Kauno energija“ investicijas panaudoja vadovaudamasi Bendrovės 2018 m. investiciniu planu, 

patvirtintu 2018-02-16 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-14 „Dėl AB „Kauno energija“ 2018 

ir 2017-2020 investicijų planų ir jų finansavimo“. Pagal Investicijų planą 2018 m. Bendrovė Kaune vykdė 

magistralinių vamzdynų keitimo projektus optimizuojant vamzdynų skersmenis, jungė prie šilumos tiekimo 

tinklų naujus objektus bei modernizavo šilumos gamybos šaltinius, iš dalies finansuojamus ES struktūrinėmis 

lėšomis.  

 Bendrojo plano sprendiniai neprieštarauja centralizuotų šilumos tinklų plėtrai.  

15.2. Elektros infrastruktūros plėtra. 

Elektros infrastruktūros plėtra Kaune vykdoma pagal AB LESTO investicijų planą ir investicijų plane 

numatytas programas, parengtą AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategiją 2016-2020 m. 

2014 2015 2016 2017
Gyvenamuose pastatuose

baigtų statyti butų
naudingas plotas

89,8 93 89,1 132,4

Vieno ir dviejų būstų
pastatuose baigtų statyti
butų naudingas plotas.

57,1 66,1 79,2 101,9
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(http://www.kaunas.lt/investicijos/integruotu-teritoriju-vystymo-programa/) ir interaktyviame žemėlapyje 

https://maps.kaunas.lt/itvp/. 

2018-2019 metais baigti / tęsiami / pradedami rengti investiciniai projektai: 

 Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros 

plėtra. 

 Tarpvalstybinis turizmo vystymas gamtos ir kultūros paveldo objektuose Elke ir Kaune. 

 Šiaurės ir Baltijos regionų jungtis. 

 Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija (rengiami susisiekimo infrastruktūros projektai). 

 Pastato Sodininkų g. 2, Aleksote, planuojama konversija į daugiafunkcinį visuomeninį centrą. 

 Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant 

netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms. 

 Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas, siekiant pritraukti privačias investicijas. 

 Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas. 

 Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant 

ir keliant paslaugų kokybę. 

 VI forto rekonstrukcija. 

 Lietuvos tarpukario  (1918-1940) architektūra. 

 Pagal Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos 2018-04-20 patvirtintą 

paveldotvarkos programą rengiami šių objektų tvarkybos darbai: Benediktinų vienuolyno 

komplekso (k. 22364) Šventoriaus tvora su vartais, Benediktinų g.6, Kaune; Šv. Arkangelo 

Mykolo, Įgulos bažnyčia (k. 20904), Nepriklausomybės a. 14A, Kaune; Aukštosios Fredos 

dvaro sodybos rūmai (k. 25745) Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune; 

 Projekto „Nemuno kelias“ įgyvendinimas; 

 Projektas „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai; 

 Projektas „Bernardinų takais“; 

 Stadionas Kareivinių g. 13. 

 Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, 

Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas. 

 Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas pritaikant S. 

Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą. 

 Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams. 

 VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas. 

 Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos 

sode. 
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 Vykdoma visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programa. 

 Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės 

poreikiams. 

 Gričiupio parko kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas (dėl neskirtų lėšų projekto įgyvendinimas 

nukeltas 3-5 metus). 

 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinės būklės gerinimas. 

 Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės 

poreikiams. 

 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune. 

 Privačių namų prijungimas prie Kauno miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros. 

 Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune. 

 Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste. 

 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas didinant jų efektyvumą. 

 Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija. 

 Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą. 

 Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos)  rekonstravimas. 

 Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos. 

 Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km). 

 Aleksoto gatvių  rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., 

J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.). 

 Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti 

„kamščių“ situaciją mieste.  

 Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių ir Sukilėlių pr. sankryžoje. 

 Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas. 

 Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte. 

 Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas Kaune. 

 Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas. 

 Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste. 

 Darnaus judumo Kauno mieste plano rengimas. 

 

2016-01-15 patvirtintoje Kauno miesto integruotų teritorijų vystymo programoje 2014-2020 m. 2018 

metais buvo įgyvendinami svarbiausi Kauno miesto investicijų projektai, kuriems įgyvendinti buvo naudojami 

įvairūs finansavimo šaltiniai, tarp jų ir ES struktūrinių fondų lėšos. 2019 m. lapkričio 19d. Tarybos sprendimu 

Nr. T-516 patvirtintas Kauno miesto darnaus judumo planas, kuriuo siekiama atlikti visapusišką transporto ir 
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įmonių keliavimo įpročių analizę mieste, užtikrinti darnaus judumo mieste variantų kūrimą, geresnę gyvenimo 

kokybę miestuose ir jų prieigose ir susisiekimą visomis transporto priemonėmis ar pėsčiomis, prioritetą teikiant 

viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką mažai teršiančiam transportui. Kauno miesto plėtra planuojama 

vadovaujantis darnios miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtros principais. Rengiami  ir atnaujinami teritorijų 

planavimo dokumentai (kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai, specialieji planai), jų pagrindu 

atnaujinami miesto parkai, viešosios ir poilsio erdvės, rekreacijos zonos, bendruomeninė ir viešoji infrastruktūra, 

gerinama atliekų surinkimo infrastruktūra įrengiant mieste požeminius konteinerius, bus įsigyta nauja gatvių 

valymo technika, kuri įgalins sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis, numatytos lėšos  eismo 

saugumo priemonėms (gatvių sankryžų rekonstrukcijai, šviesoforų modernizavimui). 

Kauno miesto savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 

priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti projektus: 

 Pagal iš ES 2014-2020 m. lėšų finansuojamą priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“  2018 metais 

parengti du projektai: 

o „Gričiupio parko kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas“ (įgyvendinimas atidėtas 3-5 

metams). 

o 2018-12-11 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio 

draustinio kraštovaizdio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas  

 

17. PASIŪLYMAI DĖL BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO RAIDOS 
PROGNOZĖS. 

 

Kauno m. BP sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano vykdymas 2019 metai 

                                                                                                                                Lentelė Nr. 6 

BP dalis Numatytų 

priemonių 

skaičius 

Įgyvendintos 

priemonės 

Vykdomos 

priemonės 

Nepradėtos 

vykdyti 

priemonės 

Neįgyvendin

tos 

priemonės 

Išorės aplinka 4 0   (0%) 4   (100%) 0   (0%) 0   (0 %) 

Miesto struktūra 21 8  (38%) 8 (38%) 3  (14%) 2   (10%) 
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Socialinė aplinka 6 2   (33%) 3   (50%) 1  (17%) 0  (0%) 

Ekonominė 

aplinka 

28 9 (32%)  14   (50%) 3  (11%) 2   (7%) 

Nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

aplinka 

9 3  (33%) 5  (56%) 1   (11 %) 0   (0 %) 

Gamtinė aplinka 6 2 (33%) 0 (0%) 2  (33 %) 2   (33 %) 

Susisiekimas 19 4 (21%) 11 (58%) 4  (21%) 0   (0 %) 

Inžinerinės 

komunikacijos 

14 6  (43%) 8 (57%) 0  (0%) 0   (0 %) 

IŠ VISO 107 34 (32%) 53 (50%) 14 (13%) 6 (6%) 

 

Lentelė Nr. 7: Neįgyvendintinų ir koreguotinų / tikslinamų priemonių sąrašas: 

Priemonė Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Pastaba Argumentai 

2.5.2 Kauno pilies 

(III etapas) 

restauravimas ir 

pritaikymas 

visuomenės 

reikmėms 

Parengtas Kauno 

pilies restauravimo 

techninis projektas 

Neįgyvendinama Atsižvelgiant į tai, kad Kauno pilies 

tyrimai nesuteikė jokių patikimų 

duomenų apie buvusios Kauno pilies 

architektūrą bei vadovaujantis KMSA 

vadovybės sprendimu nuspręsta III 

Kauno pilies atkūrimo etapo 

neįgyvendinti. (KMSA Kultūros paveldo 

skyriaus informacija) 

4.4.3 Techninių 

sporto šakų bazės 

įkūrimas 

Parengtas techninis 

projektas 

Neįgyvendinama Kauno miesto savivaldybė nuosavybės 

teise ten valdomą nekilnojamąjį turtą 

nuspręsta parduoti, projektas nebus 

įgyvendinimas. (KMSA Sporto skyriaus 

informacija) 

4.2.1 Komercijai 

skirtų teritorijų 

Parengtas 1 teritorijų 

planavimo 

Tikslinti Rodiklis labai abstraktus ir sunkiai 

matuotinas. Siūloma keičiant 
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kokybinė plėtra šalia 

pagrindinių miesto 

transporto ašių 

dokumentas. Parengti 

2 techniniai projektai 

įgyvendinimo priemonių programą šį 

punktą tikslinti. Įvertinti galimybė 

apjungti su 2.6.2. (Urbanistinių ir 

architektūrinių idėjų įgyvendinimo 

projektų (programų) rengimas) 

4.1.3. Buvusių 

gamybinių 

(pramonės) teritorijų 

konversija 

(Aleksote, 

Petrašiūnuose, 

Naujamiestyje) 

 

Parengti 3 teritorijų 

planavimo 

dokumentai/ 

techniniai projektai 

Tikslinti Konversija vyksta tačiau lėtai. Siūloma 

atlikti apleistų gamybinių ir 

sandėliavimo teritorijų Kauno mieste 

analizę, kurios metu identifikuoti 

apleistas teritorijas siekiant suvokti 

apleistų teritorijų mastą. Identifikavus 

šias teritorijas, vietose, kurios yra 

svarbios miesto vystymuisi, galima 

inicijuoti vystymo koncepcijų rengimą, 

atlikti galimybių studijas, diskutuoti su 

teritorijų savininkais dėl konversijos, 

ieškoti priemonių kaip savivaldybė 

galėtų prisidėti prie infrastruktūros ar 

viešųjų erdvių tvarkymo siekiant sukurti 

palankesnes sąlygas regeneracijai.  

4.1.4. Esamų 

gamybinių teritorijų, 

išsidėsčiusių šalia 

upių, konversija 

Parengti 3 teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Tikslinti 

4.3.9 Daugiabučių 

namų kvartaluose 

visuomeninės 

paskirties sklypų 

suformavimas, 

numatant viešąsias 

zonas 

Parengti teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

 

Dubliuojasi, 

tikslinti. 

Dalinai dubliuojasi su 3.1.2. 

Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros 

ir želdynų gerinimo programos rengimas 

ir vykdymas ir 2.6.5. Bendrajame plane 

(toliau – BP) numatytų žemesnio 

lygmens kompleksinio teritorijų 

planavimo, kvartalinės renovacijos 

dokumentų rengimas 

 

Laikotarpyje 2015-2019, teritorijų 

planavimo dokumentai kvartalinei 

renovacijai rengti nebuvo.  

Kvartalinė renovacija vyksta rengiant 

renovacijos koncepcijas, renovacijos 

schemas ir renovacijos programas. 

196



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

4.4.12. Kauno sporto 

miestelio įkūrimas 

Parengtas techninis 

projektas 

Vykdomas 

tačiau sustojęs 

Sporto miestelio įkūrimas nebėra vienas 

iš prioritetinių projektų.  

Iki 2019 m. atlikti darbai:  

Parengtas ir įregistruotas žemės sklypo 

Taikos pr. 131 Kaune detalusis planas 

(reg Nr. T00077450). 

2016-12-05 paskelbtas VĮ „Kauno sporto 

miestelis“ dalinio teisių pardavimo 

viešasis aukcionas. 

Teritorijoje, esančioje Taikos pr. 131 

2015 m. įkurta viešoji įstaiga „Kauno 

sporto miestelis“. 

4.1.1 Verslo  ir 

pramonės teritorijų 

plėtra (teritorijų ties 

Vakariniu 

aplinkkeliu 

Linkuvoje ir 

Kazliškiuose, ties 

Marijampolės plentu 

Rokuose) 

Parengta 13 teritorijų 

planavimo 

dokumentų. Parengta 

3 poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos 

Koreguoti (Koregavime pakeista formuluotė, 

nebeliko 13 teritorijų. Pakoregavus 

formuluotę aiškinamajame rašte, svarbu 

koreguoti ir šį punktą) 

6.1.1 Kauno miesto 

paviršinių vandens 

telkinių pakrančių 

apsaugos juostų 

tvarkymas 

Parengtas specialusis 

planas 

Neįgyvendinama Projektuojant objektus prie paviršinių 

vandens telkinių, kiekvienu atveju yra 

nustatoma paviršinio vandens pakrantės 

apsaugos juosta. Patvirtinus paviršinio 

vandens pakrančių apsaugos specialųjį 

planą savivaldybei būtų apsunkintas 

planų prie vandens telkinių 

įgyvendinimas (reikėtų koreguoti 

specialųjį planą, arba rengti jį iš naujo). 

Paviršinio vandens pakrančių apsaugos 

juostų specialųjį planą rengti netikslinga. 

Priemonė neįgyvendinama. 

6.1.2. Viešųjų erdvių 

– aikščių, ypač prie 

svarbesnių gatvių 

Įkurtos 3 viešosios 

erdvės 

Tikslinti  Priemonė įgyvendinta, tačiau ją tikslinga 

tęsti. Atnaujinant priemonę svarbu 

detalizuoti. Derinti su KMSA Aplinkos 
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sankryžų, greta 

vystomų komercinių, 

gyventojų 

aptarnavimo centrų  

įkūrimas naujose 

urbanizuojamose ir 

esamose užstatytose 

rekonstruojamose ar 

konvertuojamose 

teritorijose 

apsaugos skyriumi, Miesto tvarkymo ir 

architektūros skyriumi, Kultūros paveldo 

apsaugos skyriumi, Miesto tvarkymo 

skyriumi. 

6.1.3. Naujų vietinės 

reikšmės rekreacinių 

želdynų išdėstymas 

Parengtas specialusis 

planas 

Tikslinti 

 

 

Pasikeitus teritorijų planavimo įstatymui 

ir kitiems 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. 

 

Priemonės numatytas pasiekti rezultatas 

neįgyvendinamas, tačiau priemonė 

aktuali. Svarbu sukonkretinti. Derinti su 

KMSA Aplinkos apsaugos skyriumi.  

 

6.1.2., 6.1.3. apjungti formuluojant: 

Rekreacinių želdynų priežiūra ir kokybės 

gerinimas. Galima atskirti skirtingas 

teritorijas: Parkai, skverai, žalios jungtys. 

6.1.4. Apsauginių 

želdynų juostų 

pramoninėse 

teritorijose, 

esančiose ar naujai 

įkuriamose greta 

gyvenamųjų 

mikrorajonų, 

Parengti teritorijų 

planavimo 

dokumentai 

Peržiūrėti KMSA neturi vieningos strategijos kaip 

elgtis su apsauginiais želdynais. Šie 

dažniausiai yra privačiuose sklypuose 

dėl to savivaldybė neturi svertų 

įpareigoti statytojus nuosekliai 

įgyvendinti apsauginių želdynų tinklą. 

Šis taip pat nėra identifikuotas. Poreikis 

Aplinkos apsaugos skyriui kartu su 
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formavimas ir 

įteisinimas 

Miesto planavimo ir architektūros 

skyriumi sutarti dėl apsauginių želdynų 

formavimo. Atnaujinti priemonę. 

Aktualu sieti su Triukšmo mažinimo 

programa. 

6.1.6. Šlaitų 

teritorijų 

išsaugojimas 

Parengtas specialusis 

planas 

Peržiūrėti, 

priemonė 

neįgyvendinama 

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo naują įstatymo redakciją nuo 

2014-01-10 šlaitų teritorijų išsaugojimas 

nėra specialiojo teritorijų planavimo 

objektas. Šlaitų teritorijos išsaugojimas 

vykdomas vadovaujantis saugomų 

teritorijų, miškų įstatymais ir kitais teisės 

aktais. 

 

Priemonė aktuali tačiau laukiami 

rezultatai turi būti tikslinami 

vadovaujantis BP kartu su KMSA 

Aplinkos apsaugos skyriumi, KMSA 

Miesto planavimo ir architektūros 

skyriumi, KMSA Kultūros paveldo 

apsaugos skyriumi. 

Dauguma priemonių Atsakingi vykdytojai 

(-as) 

Būtina atnaujinti Pasikeitęs atsakomybių pasiskirstymas. 

 

2019 metais 16 priemonių numatytų BP sprendinių įgyvendinimo programoje nepradėtos vykdyti: 

Priemonės 2.3.1, 2.3.2, 4,3,1, 4.3.9,  yra numatytos Kauno miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane 

ir bus įgyvendintos iki 2022 metų.  

Priemonė 2.4.3. Europos pr. šiaurinės dalies paėmimas visuomenės poreikiams nepradėta vykdyti, nes 

nėra paskirtos lėšos žemės išpirkimui. 

Priemonė 5.1.3 „Istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vertės požymius, paveldosauginis įvertinimas 

ir įrašymas į vertybių registrą“ nepradėta vykdyti, nes nebuvo skirtas finansavimas tokio tipo projektams 

vykdyti. 

Priemonė 7.1.2 „Raudondvario pietinio aplinkkelio su nauju tiltu per Nevėžį įrengimas“ nepradėta 

vykdyti.  
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Priemonių 2.2.3, 3.2.1, 7.2.3, 7.4.3, 7.6.2, 7.6.3 įgyvendinimas numatytas iki 2020 metų. 

Jei Kauno miesto savivaldybės administracija nuspręs Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą keisti, 

priemonių plano atnaujinti poreikio nėra. Jei artimiausiu metu keitimas neplanuojamas, priemonių planą būtina 

atnaujinti.  

18. SIŪLOMI PERŽIŪRĖTI / KOREGUOTI KAUNO MIESTE GALIOJANČIUS TERITORIJŲ 
PLANAVIMO DOKUMENTUS 

 

Detalieji planai: 

1. Yliškių detalusis planas (TPDR-e, NR. T00015515 (Registravimo data: 1999-02-26)): Detalusis 

planas yra galiojantis tačiau dalies jo sprendinių įgyvendinti nebeįmanoma. Atsižvelgiant į tai, siekiant 

gamybos įmones Kauno mieste koncentruoti kompaktiškose, pramonei skirtose teritorijose ir vengti 

chaotiškos plėtros, rekomenduojama peržiūrėti galiojantį DP ir įvertinti, kaip šis planavimo dokumentas 

galėtų prisidėti prie bendrojo plano tikslų įgyvendinimo ir esant poreikiui atlikti DP koregavimą. 

DP susijęs su BP sprendinių įgyvendinimo programos 2.2.3. Priemonės „Pramonės centro 

Julijanavoje išlaikymas“.  

2. Bakanausko g. detalusis planas (nuo Marvelės upės iki vakarinio lanksto) gatvei statyti (TPDR 

Nr.: T00017114 Reg. 2002-07-18). Detalusis planas parengtas vietinėje koordinačių sistemoje. Norint 

įgyvendinti priemonę 2.4.3. Europos pr. šiaurinės dalies paėmimas visuomenės poreikiams yra poreikis 

peržiūrėti DP sprendinius ir esant poreikiui jį koreguoti.  

3. Įvertinti Žemosios Fredos rajono bendrojo detaliojo plano (TPDR Nr. T00015509) (Reg. 1997-04-

08) susisiekimo sistemos sprendinius: Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje privačia iniciatyva vykdomos 

urbanistinio vystymo dirbtuvės, planuojama komercinės ir gyvenamos paskirties objektų plėtra, vertinga 

peržiūrėti DP susisiekimo sistemos sprendinius. 

4. Skaitmenizuoti ir peržiūrėti šių Aleksoto seniūnijoje galiojančių DP sprendinius dėl galimų korekcijų 

kurias lėmė žemės grąžinimo procedūros: Aleksoto vakarinės dalies detalusis planas (TPDR Nr. 

T00015513 Reg. 1999-02-26), Aleksoto rytinės dalis detalusis planas (TPDR Nr. T00015512 Reg. 

1999-02-26), Aukštosios Fredos rajono bendrasis DP (TPDR Nr. T00015508 Reg. 1997-04-08). 

Įvertinus sprendinius atitinkamai inicijuoti šių DP koregavimą arba esant poreikiui – keitimą.  

5. Skaitmenizuoti ir įvertinti Narsiečių rajono detalaus išplanavimo projekto (TPD registracijos Nr. 

T00017479, Reg. 1997-01-02) sprendinių aktualumą. 

19. SIŪLOMOS PARENGTI SEKTORINĖS PROGRAMOS, GALIMYBIŲ STUDIJOS, SKLYPŲ 
FORMAVIMO IR OBJEKTŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS. 

 

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos III 

skyriaus 6.4.5 punktą rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitą išanalizavus surinktą ir 
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apibendrintą informaciją apie BP sprendinių įgyvendinimą, tikslinga būtų papildomai parengti šias sektorines 

programas, galimybių studijas, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemas:  

 Parengti apleistų (gamybinių, sandėliavimo ir pan.) teritorijų Kauno mieste analizę, kurios metu 

identifikuoti apleistas teritorijas siekiant suvokti apleistų teritorijų mastą. Identifikavus šias teritorijas, 

vietose, kurios yra svarbios miesto vystymuisi, galima inicijuoti vystymo koncepcijų rengimą, atlikti 

galimybių studijas, diskutuoti su teritorijų savininkais dėl konversijos, ieškoti priemonių kaip 

savivaldybė galėtų prisidėti prie infrastruktūros ar viešųjų erdvių tvarkymo siekiant sukurti 

palankesnes sąlygas regeneracijai. 

 Parengti BP teritorijų, besiribojančių su rajono savivaldybės teritorija, urbanistinės, socialinės, 

ekonominės plėtros ir susisiekimo problemas, studiją tikslu nustatyti, kiek gyventojų, dirbančių 

Kauno mieste, gyvena rajono savivaldybės teritorijoje ir naudojasi miesto teritorijoje esančiais 

infrastruktūros objektais.  

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

ir tvarkymo) ir Naujamiesčio – Žaliakalnio šlaitų analizę inventorizuojant esamus laiptus, nurodant 

naujų laiptų įrengimo vietas, išnagrinėjant galimybes atitinkamose vietose įrengti keltuvus, kurie 

sujungtų svarbias pėsčiųjų trasas ir dviračių takus. 

 Parengti metropolinių urbanistinių  ašių (prie Žemaičių pl., Raudondvario pl., Veiverių g., A. 

Juozapavičiaus pr., Vaidoto g.; planuojamo Europos pr. tęsinio Vakarinio aplinkkelio link; Savanorių 

pr. ties Kalniečiais) kokybinės plėtros plėtojimo studiją. Prioritetą teikiant Raudondvario pr. Ir 

Juozapavičiaus pr., kur pastebimas vystymo suintensyvėjimas.  

20. Kiti siūlymai 
 

 Siūloma ieškoti inovatyvių, užsienio ir Lietuvos miestuose pasitvirtinusių minkštųjų priemonių 

teritorijų regeneracijai skatinti. Tokiomis priemonėmis galėtų būti dalijimasis gerąja patirtimi, 

konsultacijos, idėjos konkursų organizavimas, diskusijų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimas ir pan.  

 Svarbu planuoti, kaip miesto aplinką padaryti labiau pritaikytą pensinio amžiaus ir neįgaliems 

gyventojams: viešųjų erdvių pritaikymas, susisiekimo ryšių (pėsčiųjų, dviračių) pritaikymas, viešojo 

transporto pritaikymas, socialinės ir kultūrinės paslaugos ir pan.  

 Siūloma analizuoti kokią pridėtinę vertę sukuria investicijos į viešosios erdvės tvarkymą. Tokia 

analizė padės geriau suprasti kokį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį investicijos turi 

artimajai aplinkai. Naudojantis identifikuotomis tendencijomis strategiškai planuoti investicijas į viešąją 

infrastruktūrą. 

 Parengti Kauno miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymo  ir pakrančių 

vystymo schemą / gaires. Integruoti principus į BP.  
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 Siūloma nuodugniai išanalizuoti Eigulių ir Riomerio g. kvartalinės renovacijos programos 

sėkmingus aspektus bei spragas, procesą ir kuo greičiau, pasimokius iš padarytų klaidų ir teisingų 

sprendimų rengti TPD bendrajame plane numatytiems kvartalams. Didelis dėmesys turi būti 

skiriamas vystymo koncepcijos parengimui, diskusijoms su gyventojais (prieš pradedant rengti, rengiant 

ir parengus projektą). Semtis gerosios patirties iš kitų Lietuvos savivaldybių, mokintis iš kitų klaidų.  

 

 

21. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO STEBĖSENOS  
RODIKLIŲ DUOMENIS 

 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano rodiklių sąrašas yra paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje. Stebėsenos ataskaitai už 2016-2017 metus buvo panaudoti 

duomenys, kurių teikėjai yra nurodyti „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės 

sistemos nuostatų“ patvirtintų LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DI – 1056 (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. DI-970 redakcija) II skyriaus 11 punkte, taip 

pat duomenys, gauti iš institucijų, kurių buvo prašoma pateikti duomenis ir duomenys, kurie buvo paskaičiuoti 

ataskaitos rengėjų (žalieji plotai, visuomeninės erdvės). 

 

21.1 Kauno miesto žalieji plotai (Žaliosios teritorijos).  

(Informacija nuo 2018 m. dalinai nepakitusi) 

Kauno miškai priklauso miškų grupėms: ekosistemų apsaugos miškai, esantys saugomose teritorijose, 

rekreaciniai miškai, ūkiniai miškai ir apsauginiai miškai. Dalis 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).  

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 teritorijų 

įstatymu ir kitais teisės aktais. 

Pagal želdynų įstatymą 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. 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. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. priėmė sprendimą Nr. T-15 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo. Šiuo 

sprendimu Sąjungos aikštės plotas buvo sumažintas nuo 3.9 ha. iki 2.4 ha. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-176 „Dėl A. 

Ramanausko-Vanago skvero pavadinimo suteikimo“ suteikti žemės sklypo Kalniečių g. 126, Kaune, Šiaurinei 

daliai pavadinimą A. Ramanausko-Vanago skveras (plotas apie 0,06 ha). 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. liepos 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-371 „Dėl Kauno miesto 

tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo. Šiuo sprendimu 

skvero teritorija Tirkiliškiuose, Kalvarijų ir Juodelynės g. sankryžoje sumažinta nuo 0.4 ha. iki 0.2 ha. 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 13 d. priėmė sprendimą Nr. T-549 „Dėl Neretos 

gatvės pavadinimo panaikinimo, Latgalių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir Šv. Jono Pauliaus II 

aikštės pavadinimo suteikimo (aikštės plotas apie 1,24 ha).  

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 18 d. priėmė sprendimą Nr. T-631 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės  tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T- 652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ Šiuo 

sprendimu skvero statusas panaikintas teritorijai prie Veiverių g, Šeštokų g. ir Kiečių g (1.2 ha) (šiai teritorijai 

2017-12-19 Tarybos sprendimu Nr. T-814 „Dėl parko statuso suteikimo žemės sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir 

Kiečių gatvių (kadastro Nr. 1901/0224:119“ suteiktas parko statusas). Antru punktu skverą prie Jonavos g. ir 

Petro Vileišio tilto padidinti iki 2.5 ha (buvo 1,5 ha).  

Nekilnojamojo turto registre iki 2019 m liepos 1 d. įregistruotų miško ūkio paskirties žemės sklypų 

plotas 2 219,6 ha (įregistruotų sklypų skaičius 408 vnt.). 

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018-09-11 priėmė sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2016-05-03 sprendimo Nr. T-235 „Dėl prašymo perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio 

paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei“ pakeitimo“. Nuspręsta prašyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti Kauno mieste esančius valstybinius miškų ūkio  (5716018 kv. m) 

paskirties (naudojimo būdas rekreacinių miškų sklypai) žemės sklypus Kauno miesto savivaldybei valstybinėms 
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funkcijoms įgyvendinti – valdyti, naudoti, ir disponuoti jais patikėjimo teise ir savarankiškoms savivaldybės 

funkcijoms įgyvendinti – kūno kultūrai ir sportui plėtoti, gyventojų poilsiui organizuoti. 

LR Vyriausybė 2019-12-30 nutarimu Nr. 1323 (įsigaliojo 2019-12-31 https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/5aa2bd602b0f11eabe008ea93139d588 ) perdavė Kauno miesto savivaldybei patikėjimo 

teise prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, esančius 

Kauno mieste (66 pozicijos). NŽT 2020-01-14 perdavimo-priėmimo aktu Nr. 8MPŽ-1-(14.8.104.) perdavė, o 

Savivaldybė priėmė tuos 66 sklypus. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos BP sprendinių įgyvendinimo programos 2 priede aprašytas fizinis 

rodiklis „Žaliosios teritorijos“ apskaičiuotas įvertinant visus esamus miškus, parkus, aikštes, skverus, želdynus, 

kurie turi savo ribas, yra įsiterpę į urbanizuojamas zonas ir yra naudojami vietos gyventojų rekreacijai. 

Įvertinus įregistruotų miško ūkio žemės sklypų ploto padidėjimą bei 2018 m. Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimus „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų pakeitimo“, 2018 m. BP stebėsenos ataskaitos duomenis ir 

2019 m. Nekilnojamojo turto registro duomenis dėl Miško ūkio paskirties žemės Kauno mieste žaliųjų teritorijų 

rodiklis padidėjo 81.85 ha. 

 

                                                                                  Lentelė Nr. 7   Žaliosios teritorijos: 

Eil. Nr. Rodiklis Plotas, ha² 

1.   Kitos paskirties žemė: rekreacinės teritorijos 

(žemės sklypai, skirti ilgalaikiam ar trumpalaikiam poilsiui) (Duomenys nuo 

2018 m. nepakitę) 

342,6 

2.  Atskirieji želdynai - žemės sklypai skirti rekreacinės paskirties želdynams 

(parkai, miesto sodai, skverai, žaliosios jungtys ir 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. (Duomenys nuo 2018 m. nepakitę) 

480,86 

3.  Miškų ūkio paskirties žemė (ekosistemų apsaugos miškų sklypai, rekreacinių 

miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai, ūkinių miškų sklypai). (Atnaujinta 

pagal aktualius NRT duomenis) 

2219,6 
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4.  Miško parkai (Duomenys nuo 2018 m. nepakitę) 1102,18 

Iš viso: 4038,36 

 

       
Pav.22.   Žaliosios teritorijos Kauno miesto teritorijoje 

 

21.2. 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 dalis. 

Kauno mieste yra šie viešųjų erdvių tipai (adaptuota pagal „Urbanistika: procesai, problemos, 

planavimas, plėtra“ P. Juškevičius, M. Burinskienė ir kiti, Vilnius, Technika, 2013): 

Viešos – atviros savivaldybei, valstybei priklausančios teritorijos be naudojimosi jomis apribojimų, 

pagal nustatytas taisykles arba visuomenės papročius; 
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Pusiau viešos – atviros, privačios nuosavybės viešam naudojimui perduotos erdvės arba servitutai 

(analogiškos 1 tipui); 

Riboto naudojimo privačios ar neprivačios nuosavybės viešosios erdvės – viešieji prekybos,  

kultūros, sakraliniai  objektai, želdynai, botanikos ir zoologijos sodai  ir kt. įstaigos; 

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.  

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 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. 
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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). 

2018 m. stebėsenos ataskaitoje visuomeninės erdvės rodiklis paskaičiuotas dalinai pagal 1 –mą 

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 Kauno miesto viešųjų erdvių plėtojimo galimybių studiją – pateikti viešųjų erdvių 

formavimo principinius pasiūlymus, įvertinti esamas visuomenines erdves atskirose seniūnijose.  

Per 2018-2019 metus labai pasikeitė ir keičiasi Kauno miesto viešosios erdvės. Šiuo metu sparčiai 

vyksta architektūrinis ir urbanistinis miesto augimas. Tvarkomos gatvės, parkai, aikštės ir kitos viešosios erdvės. 

Miesto bendruomenės ieško erdvių susirinkimams, šventėms, laisvalaikiui. Šiuolaikinė visuomenė viešajai 

erdvei kelia daugiafunkcinius reikalavimus, jos turi būti daug universalesnės negu istorinės erdvės. 

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 nenaudojamų 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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Pav.23.Viešosios erdvės Kauno miesto teritorijoje 

 

                                                                                     Lentelė Nr . 8. Viešosios erdvės   

Eil. Nr. Rodiklis Plotas, ha² 

1. Rekreacinės paskirties želdynai E1 557,7 

2. Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynai 9,04 

3. Parkai 264,99 

4. Aikštės   12,19 

5. Skverai  68,06 

6. Kapinės B2 93,53 

7. Rekreaciniai miškai 1131,5 

8. Nemuno sala 29,3 

9. Pėsčiųjų gatvės 12,55 

10. Kauno pilis 4,89 
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Eil. Nr. Rodiklis Plotas, ha² 

11. Prieplauka senamiestyje 1,24 

12. Miesto gatvės  1025.00 

13. Dviračių takai 156,25 

14. Paplūdimiai 7,38 

15. Pakrantės 65,64 

 Iš viso: 3439,26 

                                                                                                         BP rengėjų duomenimis. 

21.3 Miesto gyventojų, keliaujančių į darbą automobiliais, dviračiais, pėsčiomis ir visuomeniniu 

transportu pasiskirstymas: 

2017 m. pradėtas rengti Kauno miesto darnaus judumo planas. Darnaus judumo mieste planų rengimo 

gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-03-13 įsakymu „Dėl darnaus judumo mieste 

planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 E) (toliau – Gairės);  

2018 m. Kovo ir gegužės mėn. buvo vykdoma  anketinė apklausa, kurios metu apklausti 1258 miesto 

gyventojai. Apklausa parodė, kad pastaraisiais metais Kauno miesto gyventojų kelionėms panaudojamos 

susisiekimo rūšys keičiasi. Didėja kelionių automobiliais skaičius, rečiau naudojamas visuomeninis transportas, 

tampa madinga važiuoti dviračiu ir ekologiškomis transporto priemonėmis. 

Ilgametės modalinio kelionių pasiskirstymo tendencijos darniosios plėtros atžvilgiu Kauno mieste yra 

neigiamos. Lyginant su galiojančiu Kauno miesto bendrojo plano esamos būklės dalyje nustatytu kelionių 

pasidalinimu, matyti, kad individualiu automobiliu atliekamų kelionių dalis išaugo nuo 35,6 iki 43 proc. ir turi 

tendenciją didėti, ypač dėl urbanistinės plėtros į priemiesčius. Neigiamą kryptį turi viešuoju transportu atliekamų 

kelionių dalis. Ji sumažėjo nuo 51 iki 25 proc., tačiau pastebima teigiama tendencija –išaugo kelionių pėsčiomis 

dalis, ji padidėjo nuo 12,3 iki 28 proc. ir yra šiek tiek didesnė už ES miestų vidurkį ir už didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose tokiu pat būdu atliekamų kelionių dalį. Tokį šuolį galėjo įtakoti Dviračiu atliekamų kelionių dalis, kuri 

taip pat padidėjo nuo 0,7 iki 4 proc. 

Atsižvelgiant į tai jog išsamus gyventojų judumo modų tyrimas atliktas 2018 metais, 2019 metais naujo 

tyrimas atlikti poreikio nebuvo nes tendencijos judumo modų pasiskirstyme kasmet reikšmingai nesikeičia. 

 

21.4 Kauno miesto gatvės: 
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22. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ TOBULINIMUI (KOREGAVIMUI) SIŪLOMŲ KONKREČIŲ POZICIJŲ LENTELĖ Nr. 9 
 

Pastaba: Rengiant Kauno miesto bendro plano korektūrą (korektūra patvirtinta 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196 (TPDR Nr. T00083427) buvo įvertinti 2018 

metais BP stebėsenos ataskaitoje pateikti BP sprendinių tobulinimo siūlymai, dėl to 2018-2019 ataskaitoje pateikiami tik siūlymai gauti po koregavimo 

parengimo.  

Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2019 METAI  

1. 

Kombinato 8A, 

Kaunas 

(Petrašiūnai) 

Intensyviai 

naudojamų 

želdynų zona 

Verslo ir 

pramonės 

teritorijos - 

Miesto dalių 

centrų zona 

Teritorija 2013 

m. BP buvo 

Komercinės 

paskirties 

objektų 

teritorija. 

Galiojančiame 

BP - intensyviai 

naudojami 

želdynai. 

Prašoma fiksuoti 

klaidą ir žymėti 

UAB 

"Novitera“ 

Teritorijos 

priskyrimas 

intensyviai 

naudojamų želdynų 

teritorijai nėra 

klaida. Keitimas į 

miesto dalių zoną 

negalimas. Siūloma 

prašymo netenkinti. 
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Kauno miesto savivaldybės taryba 2007-12-06 priėmė sprendimą Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių 

sąrašo patvirtinimo“ (redaguotas KMST 2013-10-24 sprendimu Nr. T-587 ir 2018-06-26 sprendimu Nr. T-342).  

Pagal atsakingų Savivaldybės darbuotojų vykdytą gatvių būklės stebėseną, įvertinus piliečių skundus ir esamą 

padėtį kiekvienais metais sudaromas susisiekimo komunikacijų (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbų 

sąrašas, nustatomas darbų eiliškumas pagal biudžete numatytas lėšas ir patvirtinamas Savivaldos teisės aktu. Jis 

viešai prieinamas miestiečiams el. erdvėje. 2018-2019 m. vyko intensyvūs gatvių tiesimo ir rekonstravimo darbai 

(aprašyta AR 14.3 ir 16 p.). 
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Pastaba: Rengiant Kauno miesto bendro plano korektūrą (korektūra patvirtinta 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196 (TPDR Nr. T00083427) buvo įvertinti 2018 

metais BP stebėsenos ataskaitoje pateikti BP sprendinių tobulinimo siūlymai, dėl to 2018-2019 ataskaitoje pateikiami tik siūlymai gauti po koregavimo 

parengimo.  

Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2019 METAI  

1. 

Kombinato 8A, 

Kaunas 

(Petrašiūnai) 

Intensyviai 

naudojamų 

želdynų zona 

Verslo ir 

pramonės 

teritorijos - 

Miesto dalių 

centrų zona 

Teritorija 2013 

m. BP buvo 

Komercinės 

paskirties 

objektų 

teritorija. 

Galiojančiame 

BP - intensyviai 

naudojami 

želdynai. 

Prašoma fiksuoti 

klaidą ir žymėti 

UAB 

"Novitera“ 

Teritorijos 

priskyrimas 

intensyviai 

naudojamų želdynų 

teritorijai nėra 

klaida. Keitimas į 

miesto dalių zoną 

negalimas. Siūloma 

prašymo netenkinti. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

aiškinraščio 79 

punkto ir 

Reglamentų 

lentelės dėl 

visuomeninių 

teritorijų 

privačiuose 

sklypuose 

keitimo į 

gretimybių 

zonoje 

leidžiamus 

žemės 

naudojimo 

būdus, įskaitant 

gyvenamąsias ar 

komercines ir 

pan. 

lentelę ir BP 79 

punktą taip, kad 

neliktų 

dvirpasmybių. 

4.  
Tvirtovės parko 

teritorijos: fortai 

Nesuderinamos 

nuostatos 

Suderinti 

Natūra 2000 

Dėl 

nesuderinamum

Kauno marių 

regioninio 

Būtina 

nesuderinamumą 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 2018-2019 m. 

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

 

Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

kaip miesto 

dalių centrų 

zoną (kaip ir 

greta esantys 

sklypai susiję su 

analizuojama 

teritorija. 

2. 

Dygūnių takas 

1, 3, 7, 9 

Sodininkų 

bendrijų zona 

Mažo 

užstatymo 

intensyvumo 

gyvenamoji 

zona 

Teritorija 

niekados 

nepateko į sodų 

bendrijos zoną 

dėl to prašoma 

keisti paskirtį į 

Mažo užstatymo 

intensyvumo 

gyvenamoji 

zona 

J. R.  Sklypai adresais: 

Dygūnių takas 1, 3, 

7, 9 nepriklausė S.B 

"Panerys" teritorijai 

dėl to fiksuojama 

BP klaida, siūloma 

patenkinti prašymą.  

 

3.  

FZ: 

Specializuotų 

kompleksų zona 

Fiksuojamas 

nepakankama 

aiškumas tarp 

Prieštaraujan

tys teiginiai 

Būtina 

patikslinti 

Reglamentų 

 Formuluotės iš 

dalies turi kolizijos 

požymių. 
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teritorijų 

privačiuose 
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leidžiamus 

žemės 

naudojimo 

būdus, įskaitant 

gyvenamąsias ar 

komercines ir 

pan. 

lentelę ir BP 79 

punktą taip, kad 

neliktų 

dvirpasmybių. 

4.  
Tvirtovės parko 

teritorijos: fortai 

Nesuderinamos 

nuostatos 

Suderinti 

Natūra 2000 

Dėl 

nesuderinamum

Kauno marių 

regioninio 

Būtina 

nesuderinamumą 
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kaip miesto 

dalių centrų 

zoną (kaip ir 

greta esantys 

sklypai susiję su 

analizuojama 

teritorija. 

2. 

Dygūnių takas 

1, 3, 7, 9 

Sodininkų 

bendrijų zona 

Mažo 

užstatymo 

intensyvumo 

gyvenamoji 

zona 

Teritorija 

niekados 

nepateko į sodų 

bendrijos zoną 

dėl to prašoma 

keisti paskirtį į 

Mažo užstatymo 

intensyvumo 

gyvenamoji 

zona 

J. R.  Sklypai adresais: 

Dygūnių takas 1, 3, 

7, 9 nepriklausė S.B 

"Panerys" teritorijai 

dėl to fiksuojama 

BP klaida, siūloma 

patenkinti prašymą.  

 

3.  

FZ: 

Specializuotų 

kompleksų zona 

Fiksuojamas 

nepakankama 

aiškumas tarp 

Prieštaraujan

tys teiginiai 

Būtina 

patikslinti 

Reglamentų 

 Formuluotės iš 

dalies turi kolizijos 

požymių. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

teritorijų 

apsaugos 

reglamentus 

su 

Nekilnojamo 

kultūros 

paveldo 

apsaugos 

reglamentais 

o tarp skirtingų 

saugomų 

teritorijų 

valdymo, 

apsunkinamas 

Kauno tvirtovės 

objektų 

pritaikymas 

miesto 

poreikiams ir jų 

saugojimas 

atliekant 

remontą/rekonst

rukcijas 

parko 

direkcija 

išspręsti įtraukiant 

atsakingas 

valstybines 

institucijas.  
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 
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Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

5. 

Universalių 

prekybos centrų 

zona 

Zona pažymėta 

ant intensyviai 

naudojamo 

želdyno 

Tikslinti 

ribas 

Siekiant išvengti 

neteisingų BP 

interpretacijų, 

siūloma 

patikslinti 

universalių 

prekybos centrų 

zoną. Sutikslinti 

ir kitas Didžiųjų 

prekybos centrų 

SP ar 

Aukštybinių 

pastatų SP 

zonas. 

Rengėjų 

pastebėjimas 

Siekiant išvengti 

neteisingų BP 

interpretacijų, 

siūloma zonas 

patikslinti 

 

6.  

Ekstensyviai 

naudojami 

želdynai 

Pagrindinio 

brėžinio 

nuostata: Šioje 

zonoje 

esančiuose 

privačiuose 

Įvertinti 

kokią įtaką ši 

nuostata 

turės Kauno 

mieste 

suplanuotom

Ekstensyviai 

naudojami 

želdynai mieste 

atlieka plačią 

grandinę 

ekosistemų 

Rengėjų 

pastebėjimas 

Įvertinti nuostatos 

implikacijas miesto 

gamtinėms sistemos 

ir identifikavus 

neigiamą įtaką 

nuostatą naikinti.  
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

teritorijų 

apsaugos 

reglamentus 

su 

Nekilnojamo 

kultūros 

paveldo 

apsaugos 

reglamentais 

o tarp skirtingų 

saugomų 

teritorijų 

valdymo, 

apsunkinamas 

Kauno tvirtovės 

objektų 

pritaikymas 

miesto 

poreikiams ir jų 

saugojimas 

atliekant 

remontą/rekonst

rukcijas 

parko 

direkcija 

išspręsti įtraukiant 

atsakingas 

valstybines 

institucijas.  
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

pasinaudoti 

šiomis 

ekologinėmis 

paslaugomis 

gyventojų 

gyvenimo 

kokybės 

užtikrinimui. 

7. 

Teritorija tarp 

Neveronių g. 26 

ir Kauno marių 

Žemės ūkio 

paskirties 

teritorija 

Miškas 

(Valstybinės 

reikšmės) 

Traktuoti kaip 

BP klaidą. 

Taisyti į Miškų 

ir miškingų 

teritorijų 

funkcinę zoną 

pagal Kauno 

marių regioninio 

parko 

sutvarkymo 

planą. 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Išnagrinėti, kodėl 

atliekant BP 

keitimą teritorija 

priskirta žemės 

ūkio paskirties 

teritorijai. 

Identifikavus 

klaidą, ją taisyti BP 

keitimo ar 

korekcijos metu. 
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nekoregavimo     
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Ištrauka iš BP 

sklypuose 

galimi kiti 

žemės 

naudojimo 

būdai, numatyti 

pagal 

gretimybių 

funkcinę zoną. 

s 

ekstensyviai 

naudojamų 

želdynų 

teritorijoms. 

paslaugų: 

Reguliavimo 

paslaugas, 

vandens 

nutekėjimo, oro 

valymo, 

temperatūros 

reguliavimo ar 

net kultūrines 

funkcijas. 

Šylančio 

klimato ir 

didėjančio 

iškrentamo 

kritulių kiekio 

kontekste būtina 

įvertinti ar ši 

nuostata 

neapribos 

miesto 

galimybių 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

sklypuose 

galimi kiti 

žemės 

naudojimo 

būdai, numatyti 

pagal 

gretimybių 

funkcinę zoną. 

s 

ekstensyviai 

naudojamų 

želdynų 

teritorijoms. 

paslaugų: 

Reguliavimo 

paslaugas, 

vandens 

nutekėjimo, oro 

valymo, 

temperatūros 

reguliavimo ar 

net kultūrines 

funkcijas. 

Šylančio 

klimato ir 

didėjančio 

iškrentamo 

kritulių kiekio 

kontekste būtina 

įvertinti ar ši 

nuostata 

neapribos 

miesto 

galimybių 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

8. 

Vaižganto g. 13 Inžinerinės 

infrastruktūros 

zona 

Vidutinio 

užstatymo 

intensyvumo 

zona 

Keisti paskirtį į 

vidutinio 

užstatymo 

intensyvumo 

zoną. 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Vystymą teritorijoje 

reglamentuoja 1-ojo  

Žaliakalnio 

kultūrinio 

draustinio 

specialusis planas 

(patvirtintas 2013 

m. liepos 18 d. 

Kauno miesto 

tarybos sprendimu 

Nr. 444). SP 

Žaliakalnio 1-osios 

ir Kauno miesto 

savivaldybės BP 

turi būti paraleliai 

peržiūrimas. Visai 

buvusiai radijo 

transliavimo stoties 

teritorijai 

rekomenduojama 

rengti DP visam 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

kvartalui siekiant 

vieningos vystymo 

strategijos ir 

vertingų savybių 

išsaugojimo. 

9. 

Teritorija prie 

Mosėdžio g. 71 

Specializuotų 

kompleksų zona 

Žemės ūkio 

teritorijos 

Keisti į žemės 

ūkio paskirties 

funkcinę zoną 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Trūksta 

informacijos apie 

teritoriją. Sklypas 

arba jo dalis 

patenka į Linkuvos 

dvaro sodybos 

teritoriją. Galimas 

koregavimas pagal 

Veršvos draustinio 

specialųjį planą. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

10. 

Teritorija prie 

Žemalės g. 29 

Ekstensyvūs 

želdynai 

Kita 

funkcinė 

zona 

 KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Teritorija yra svarbi 

bendro ekstensyviai 

naudojamo želdyno 

dalis, prieiga 

gyventojams prie 

šlaito. Koreguoti 

žalinga miesto 

gamtinio karkaso 

atžvilgiu.  

 

11. 

Daugiabučiai 

įsiterpę mažo 

intensyvumo 

užstatymo 

zonose 

Mažo 

intensyvumo 

užstatymo zonos

 Teritorijose, 

kuriose 

numatyta tik 

vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų 

pastatų statyba, 

yra esamų 

daugiabučių 

namų, kurių 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Siūloma BP 

reglamentų lentelę 

papildyti nuostata, 

kad gali būti 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

bendrabučių 

teritorijos 

pastatams, kurie iki 

2014.04 10 d. buvo 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

pertvarkymas 

„įšaldytas“ 

griežtos 

nuostatos; 

problemos, 

keičiant žemės 

naudojimo būdą; 

įregistruoti 

Nekilnojamojo 

turto registre kaip 

daugiabučiai 

gyvenamieji namai 

arba iki šios datos 

tokių pastatų 

statybai buvo 

išduoti statybos 

leidimai.  

12. 

Pagrindinio 

centro zona ir 

miesto dalių 

centro zona 

Esami 

sandėliavimo 

paskirties 

pastatai įsiterpę 

į miesto centrų 

zonas. 

Tikslinti 

reglamentavi

mą 

Centrų 

teritorijose 

bendrajame 

plane 

neaprašyta, kas 

nutinka su toje 

teritorijoje 

esamais 

sandėliavimo 

paskirties 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Siekiant skatinti 

sandėliavimo ir 

pramonės teritorijų 

įsiterpusių į miesto 

centrų zoną, svarbu 

įvertinti kaip šie 

pastatai paveiks 

Naujamiesčio 

erdvinę struktūrą ir 

esant poreikiui 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

10. 

Teritorija prie 

Žemalės g. 29 

Ekstensyvūs 

želdynai 

Kita 

funkcinė 

zona 

 KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Teritorija yra svarbi 

bendro ekstensyviai 

naudojamo želdyno 

dalis, prieiga 

gyventojams prie 

šlaito. Koreguoti 

žalinga miesto 

gamtinio karkaso 

atžvilgiu.  

 

11. 

Daugiabučiai 

įsiterpę mažo 

intensyvumo 

užstatymo 

zonose 

Mažo 

intensyvumo 

užstatymo zonos

 Teritorijose, 

kuriose 

numatyta tik 

vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų 

pastatų statyba, 

yra esamų 

daugiabučių 

namų, kurių 

KMSA 

Miesto 

planavimo ir 

architektūros 

skyrius 

Siūloma BP 

reglamentų lentelę 

papildyti nuostata, 

kad gali būti 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

bendrabučių 

teritorijos 

pastatams, kurie iki 

2014.04 10 d. buvo 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

reglamentų 

lentelės eilutėje 

„Miesto dalių 

centrų zona (M1 

ir M2), grafoje 

„Galimos žemės 

paskirtys ir 

naudojimo 

būdai“ 

atitinkamai taip: 

„Pramonės ir 

sandėliavimo 

objektų 

teritorijos (tik 

esamuose šio 

žemės 

naudojimo būdo 

sklypuose ir 

tuose 

sklypuose/teritor

ijose, kuriuose 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

pastatais. 

Sklypams, 

kuriuose yra tik 

sandėliavimo 

paskirties 

pastatai, BP 

reglamentuose 

nėra galimybės 

keisti žemės 

naudojimo būdo 

„pramonės ir 

sandėliavimo 

teritorijos“. 

Patikslinti 

aprašymą 

Bendrojo plano 

aiškinamajame 

rašte ir 

pagrindinio 

(reglamentų) 

brėžinio  

koreguoti BP 

reglamentus centro 

ir miesto dalių 

funkcinėms 

zonoms. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

reglamentų 

lentelės eilutėje 

„Miesto dalių 

centrų zona (M1 

ir M2), grafoje 

„Galimos žemės 

paskirtys ir 

naudojimo 

būdai“ 

atitinkamai taip: 

„Pramonės ir 

sandėliavimo 

objektų 

teritorijos (tik 

esamuose šio 

žemės 

naudojimo būdo 

sklypuose ir 

tuose 

sklypuose/teritor

ijose, kuriuose 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

pastatais. 

Sklypams, 

kuriuose yra tik 

sandėliavimo 

paskirties 

pastatai, BP 

reglamentuose 

nėra galimybės 

keisti žemės 

naudojimo būdo 

„pramonės ir 

sandėliavimo 

teritorijos“. 

Patikslinti 

aprašymą 

Bendrojo plano 

aiškinamajame 

rašte ir 

pagrindinio 

(reglamentų) 

brėžinio  

koreguoti BP 

reglamentus centro 

ir miesto dalių 

funkcinėms 

zonoms. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

stovi 

pramoninio 

pobūdžio 

paskirties 

pastatai)“. 

Koreguoti ir 11 

aiškinraščio 

punktą 

sekančiai: 

„...pramoninės ir 

sandėliavimo 

paskirties 

pastatai, 

kuriuose 

vykdoma netarši 

ar mažai tarši 

veikla“ 
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23. NAUDOTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų. 

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų. 

Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas. 

Kauno miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m ataskaita 

Kauno miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 2 priedas. Investicijų programa. 

Kelių infrastruktūros plėtra Kauno ir Marijampolės apskrityse. Lietuvos automobilių kelių direkcijos                    
L.e. direktoriaus pareigas V. Andrejevo 2018-10-11 prezentacija). 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025) tinklo plėtros planas. 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2018-2027) tinklo plėtros planas. 

Šilumos tiekimo tinklų statyba į Aleksoto mikrorajoną. Atrankos informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo 
2018 metai. 

ESO „Strategija 2016-2020“ 

Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa. 

Lietuvos turizmo rinkodaros 2016-2020 metų strategija. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 

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. 

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025m.) tinklo plėtros planas 

Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studija. 

Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa. 

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 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.  

2014-2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programa. 
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Nr. Adresas, vieta 
Esamas 

sprendinys 

Siūlomas 

sprendinys 

Siūlymo 

aprašymas 

Koregavimo     

iniciatorius 

Koregavimo / 

nekoregavimo     

motyvas 

Ištrauka iš BP 

stovi 

pramoninio 

pobūdžio 

paskirties 

pastatai)“. 

Koreguoti ir 11 

aiškinraščio 

punktą 

sekančiai: 

„...pramoninės ir 

sandėliavimo 

paskirties 

pastatai, 

kuriuose 

vykdoma netarši 

ar mažai tarši 

veikla“ 
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Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016-2025) tinklo plėtros planas. 

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės programa Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-06-30) 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ strategija 2016-2020 m. 

Kauno regiono plėtros planas iki 2020 m. 

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa. 

Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų. (2017 m vasario mėn. patvirtinta) 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinis tinklalapis: http://stk.vstkt.lt 

www.osp.stat.gov.lt 

 

24. SUTRUMPINIMAI 
 

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 
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