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Pakeista 2017-06-02 įsakymu Nr. A-2135 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 28 

straipsnio 2 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 136, 139 ir 141 

punktais ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. 

rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“: 

1. O r g a n i z u o j u  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), 

koregavimą pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos 

patvirtinimo“, aiškinamojo rašto 5 dalies išvadas dėl Bendrojo plano sprendinių koregavimo.  

1. O r g a n i z u o j u  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), 

koregavimą pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos 

patvirtinimo“, aiškinamojo rašto 5 dalies išvadas dėl Bendrojo plano sprendinių koregavimo ir 
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kitiems Bendrojo plano esmės nekeičiantiems pakeitimams atlikti: ištaisyti technines klaidas, 

panaikinti sprendinių spragas ir išspręsti galiojančių sprendinių kolizijas. 

2. N u s t a t a u  šiuos Bendrojo plano  koregavimo tikslus ir uždavinius: 

2.1. įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti 

papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, 

neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams; 

2.2. ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); 

2.3. panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; 

2.4. išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas; 

2.5. patikslinti teritorijos vystymo galimybes;  

2.6. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimams.  

3. N u s t a t a u, kad Bendrojo plano koregavimas pagal šio įsakymo 2.2, 2.3 ir 2.4 

papunkčiuose nustatytus uždavinius atliekamas atskiru etapu. 

3. 4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktorius  Gintaras Petrauskas 

 


