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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  

2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREGAVIMAS 
(TIKSLAS – IŠTAISYTI TECHNINES KLAIDAS, PANAIKINTI SPRENDINIŲ SPRAGAS IR 

IŠSPRĘSTI GALIOJANČIŲ SPRENDINIŲ KOLIZIJAS) 
 
 

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APRAŠYMAS (AIŠKINAMASIS RAŠTAS) 
 

Bendrojo plano koregavimo numeris TPDRIS sistemoje: K-RJ-19-16-484. 
Plano rengimo pradžia: 2016-11-30 
Planavimo organizatorius 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. 425623 
Bendrojo plano koregavimo rengėjas 
Kauno SĮ „Kauno planas“, įm. kodas: 133810450 
tel. 370 37 220146, faks. 370 37 337774, mob. tel. 8 612 84703, el. paštas: 
PV Donatas Duoba, Kvalifikacijos atestatas ATP 1761, el p. d.duoba@kaunoplanas.lt 
Bendrojo plano koregavimo rengimo tikslas 
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, 

patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-18 įsakymu Nr. A-3306 
nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: 

„12.1. įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar 
pakeisti naujais planuojamosios teritorijos privalomuosius reikalavimus, kurie neprieštarautų nustatytiems 
planavimo tikslams ir uždaviniams; 

12.2. ištaisyti technines klaidas Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje; 
12.3. panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; 
12.4. išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas; 
12.5. patikslinti teritorijos vystymo galimybes; 
12.6. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimams.“  
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-02 įsakymu Nr. A-2135 pakeista: 
„1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2014-04-10 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  
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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 
kitiems Bendrojo plano esmės nekeičiantiems pakeitimams atlikti: ištaisyti technines klaidas, panaikinti 
sprendinių spragas ir išspręsti galiojančių sprendinių kolizijas. 

3. Bendrojo plano koregavimas pagal šio įsakymo 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatytus uždavinius 
atliekamas atskiru etapu.“. 

Pozicijų apibūdinimas Kompleksinio planavimo dokumentų rengimo taisyklėse 

„161. Savivaldybės dalies bendrojo plano techninė klaida (toliau – techninė klaida) – spausdinimo, 
skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta savivaldybės dalies 
bendrojo plano sprendinio esmė. 

162.  Savivaldybės dalies bendrojo plano spraga – padėtis, kai savivaldybės dalies bendrajame plane 
dėl besikeičiančių teritorijų planavimo teisinio reguliavimo, techninių ar kt. priežasčių nėra nustatyto kurio 
nors vieno ar kelių teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų. 

163. Savivaldybės dalies bendrojo plano kolizija (toliau – kolizija) – padėtis, kai savivaldybės dalies 
bendrajame plane numatyti vienas kitam prieštaraujantys sprendiniai, kuriais nustatomas skirtingas vieno 
ar kelių teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų turinys.“. 

Planuojama teritorija (adresas, plotas, naudojimo būdas, nuosavybė) 

Kauno miesto savivaldybės teritorija 156,88 kv. km 
Bendrojo plano koregavimo pagrindas 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-12 įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ (kartu su Kauno miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2017-06-02 įsakymas Nr. A-2135); 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-18 įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno 
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“ 

2014-07-21 paslaugų sutartis Nr. SR-1420 „Kauno miesto savivaldybės teritorijos kompleksinių 
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos paslaugų sutartis“ 

Bendrojo plano koregavimo (techninių klaidų taisymo, sprendinių spragų panaikinimo ir galiojančių 
sprendinių kolizijų išsprendimo) motyvacija 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo įstatymą yra teritorijų planavimo organizatorius, 2016-08-12 įsakymu Nr. A-2355 patvirtino 
Bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (toliau – Stebėsenos 
ataskaita), o 2016-09-09 įsakymu Nr. A-2600 priėmė sprendimą organizuoti Bendrojo plano koregavimą 
pagal Stebėsenos ataskaitos 5 dalies išvadas. Nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: 
1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti 
naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo 
tikslams ir uždaviniams; 2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); 3) 
panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; 4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas; 
5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes; 6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus 
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. 

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano koregavimas pirmą kartą vykdomas vadovaujantis pakeistu 
Teritorijų planavimo įstatymu ir sudėtingiau technine prasme – TPDR informacinėje sistemoje, 
organizuotas Bendrojo plano koregavimas etapais. Pirmame etape – Bendrojo plano klaidų taisymas, 
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spragų panaikinimas, kolizijų išsprendimas. Antrame etape – Bendrojo plano koregavimas panaikinant 
Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus teisės aktų reikalavimams, patikslinamas teritorijos vystymo 
galimybes ir įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatant papildomus ar 
pakeičiant naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems 
planavimo tikslams ir uždaviniams. 

Tuo būdu glaustesniais terminais siekta ištaisyti klaidas, nustatytas Stebėsenos ataskaitoje (se). Tokios 
apimties Bendrojo plano koregavimas vykdomas pagal Kompleksinio planavimo dokumentų rengimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 139.3.1, 139.3.2, 139.3.3 
punktuose nustatytais atvejais taikomas procedūras, t. y., kai Bendrojo plano korektūrai nereikia atlikti 
teisės aktais nustatytų viešinimo (kai informacija apie priimtą sprendimą visuomenei skelbiama 
savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS), derinimo ir 
tikrinimo procedūrų. Bendrojo plano koregavimą gali parengti galiojančio Bendrojo plano rengėjas, o 
parengtas Bendrojo plano koregavimo dokumentas tvirtinamas Savivaldybės Taryboje. 

Aktualus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų atitikimas Teritorijų 
planavimo normoms numatomas koreguoti antrame etape. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo normos, 
patvirtintos Aplinkos ministro įsakymu, atsirado jau parengus koreguojamo bendrojo plano sprendinius. 
Bendruoju planu nustatytos funkcinės zonos turiniu atitinka minėtose normose įvardytas miestų funkcines 
zonas, nors jų pavadinimai skiriasi. Žemiau pateikiamas šiame BP naudojamų funkcinių zonų 
sugretinimas su Teritorijų planavimo normose aprašytomis funkcinėmis zonomis. Šiose naujose normose 
taip pat yra numatyta, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatytos ir kitos, normose 
nenurodytos, specifinės funkcinės zonos. 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
Neatliekamas 

 
Bendrojo plano sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) konkrečių pozicijų lentelė 

 
Eil. 
Nr.  

Nr. 
 

Klaidos lokacija 
dokumentuose,  

teritorijos adresas  

2014 m. BP 
sprendinys 

2017 m. koreguotas BP 
sprendinys 

Koregavimo 
motyvas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 

 
BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Teritorija prie 
Žibintų 1D, 2B, 2C 
(sklypo kad.  
Nr. 1901/0284:965; 
buvęs kad.  
Nr. 901/0284:501) 

Funkcinė zona – 
mažo užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Funkcinė zona – miškai 
 

Sprendinys 
neatitiko Nemuno ir 
Nevėžio 
kraštovaizdžio 
draustinio 
Specialiojo plano 
sprendiniams 

Priedas Nr. 1  
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
braižymo) 
klaida 

2 
 

9 
 

 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Žemės sklypas 
kadastro  
Nr. 1901/0282:21  
(prie Vakarinio 
aplinkkelio) 

Funkcinė zona –
infrastruktūros 
teritorijos; nurodyti 
paveldo objektas ir 
jo apsaugos zona,  
valstybinio miško 
plotas 

Funkcinė zona –
infrastruktūros 
teritorijos;  
pakeista paveldo 
objekto vieta ir jo 
apsaugos zona  

Saugotinų kapinių 
vieta ir paveldo 
apsaugos zonos 
koordinatės 
neatitiko NKV 
registre nurodytų 
parametrų. 
Panaikintas 
valstybinės 
reikšmės miško 
plotas, kurio 

Priedas Nr. 2  
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
braižymo) 
klaida  
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valstybinės 
reikšmės miškų 
plotų schemoje nėra 

3 18
 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Karaliaučiaus gatvė 

Pažymėta 
planuojama gatvės 
trasa, jungianti 
Plytinės g. su               
Kariūnų pl. 
 
 

Koreguota 
planuojamos gatvės 
trasos dalis ties 
Balčkalnio g. 
 
 

Klaidingai nurodyta 
Karaliaučiaus g. 
trasos dalis. Taisyta 
pagal įregistruotas 
gatvės geografines 
charakteristikas  

Priedas Nr. 3 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo) 
klaida  

4 20
 

 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Vijūkai 

Funkcinė zona – 
miškai 
 

Funkcinė zona – Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Miško riba dalinai 
neatitinka miškų 
plotų schemai. 
Ištaisytas 
neatitikimas 

Priedas Nr. 4 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo) 
klaida  

5 21
 

 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Aukštutinių  
Kaniūkų g. 

Funkcinė zona – 
miškai 

Funkcinė zona – Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Miško riba dalinai 
neatitinka miškų 
plotų schemai. 
Ištaisytas 
neatitikimas 

Priedas Nr. 5 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
braižymo) 
klaida  

6 25B
 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Seniavos kapinės 

Funkcinėje zonoje 
kapinės  
pažymėta prekybos 
centrų zona  

Funkcinė zona – 
kapinės Panaikintas 
zonos žymėjimas 

Vadovaujantis 
Didžiųjų prekybos 
centrų SP brėžinyje 
pažymėta prekybos 
centrų zona, tačiau 
ši zona prieštarauja 
BP ir faktinei 
situacijai (žiūr. SP 
brėžinyje 1 past.)  

Priedas Nr. 6 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo) 
klaida 

7 27
 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Teritorija prie 
Palemono 167 

Funkcinėje zonoje 
verslo ir pramonės 
teritorijos 
pažymėta 
valstybinės 
reikšmės miško 
plotas 

Panaikintas valstybinės 
reikšmės miško plotas 

Taisyta 
vadovaujantis 
valstybinės 
reikšmės miškų 
plotų schema, 
kurioje šio ploto 
nėra 

Priedas Nr. 7 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo) 
klaida 

8 30
 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Sklypas  
Chemijos g. 18 

Funkcinė zona –
sodininkų bendrijų 
sodų teritorijos 

Funkcinė zona – verslo 
ir pramonės teritorijos 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
sodininkų bendrijos 
teritorija. 
Pataisytos 
funkcinės zonos 
ribos pagal faktinę 
padėtį 

Priedas Nr. 8 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
braižymo) 
klaida 

9 31
 

 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
BP Brėžinys 8  
Komercinės, 
pramoninės 
teritorijos; 
Teritorija prie 
Pramonės pr. 
vakarų pusėje 
abipus  
Draugystės g. 

Funkcinė zona – 
verslo ir pramonės 
teritorijos 

Funkcinė zona – kitos 
mišraus užstatymo 
teritorijos 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
funkcinė zona 
verslo ir pramonės 
teritorija. 
Šioje teritorijoje 
nėra pramonės ir 
sandėliavimo 
objektų  

Priedas Nr. 9 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
spaudos) klaida 
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10 40
 

BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Panerių g. , prie 
sklypo Nr. 193 ir kt. 

Funkcinė zona –
infrastruktūros 
teritorijos 

Funkcinė zona – 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

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

Priedas Nr. 10 
BP techninė 
(braižymo) 
klaida 

11  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Sklypas 
Širdažolių takas 6 

Funkcinė zona –
sodininkų bendrijų 
sodų teritorijos 

Funkcinė zona – Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios 
teritorijos 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
sodininkų bendrijos 
teritorija. 
Pataisytos 
funkcinės zonos 
ribos 

Priedas Nr. 11 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo ir 
braižymo) 
klaida 

12  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Reglamentų lentelė 

Funkcinės zonos 
Intensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai ir miesto 
aikštės 
pažymėjimas 
neatitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui ir 
brėžinyje naudotai 
spalvai 

Funkcinės zonos 
Intensyviai lankymui 
naudojami želdynai ir 
miesto aikštės 
žymėjimas Reglamentų 
lentelėje atitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
spalvinė nuoroda, 
kuri komplikuoja 
žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo 
dokumentuose 
sklypo ir pastato 
naudojimo būdo 
nustatymą 
 

Priedas Nr. 12 
BP techninė 
klaida (faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
braižymo ir 
spaudos) klaida 

13  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Reglamentų lentelė 

Funkcinės zonos 
Ekstensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai 
pažymėjimas 
neatitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui ir 
brėžinyje naudotai 
spalvai 

Funkcinės zonos 
Ekstensyviai lankymui 
naudojami želdynai 
žymėjimas Reglamentų 
lentelėje atitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
spalvinė nuoroda, 
kuri komplikuoja 
žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo 
dokumentuose 
sklypo ir pastato 
naudojimo būdo 
nustatymą 

Priedas Nr. 12 
BP techninė 
klaida (faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
braižymo ir 
spaudos) klaida 

14  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Reglamentų lentelė 

Funkcinės zonos 
Miškai 
pažymėjimas 
neatitinka 
sutartiniam 
pažymėjimui ir 
brėžinyje naudotai 
spalvai 

Funkcinės zonos 
Miškai žymėjimas 
Reglamentų lentelėje 
atitinka sutartiniam 
pažymėjimui 

Brėžinyje 
klaidingai pažymėta 
spalvinė nuoroda, 
kuri komplikuoja 
žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo 
dokumentuose 
sklypo ir pastato 
naudojimo būdo 
nustatymą. 

Priedas Nr. 12 
BP techninė 
klaida (faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
braižymo ir 
spaudos) klaida 

15  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Reglamentų lentelė 

Funkcinė zona 
Visuomeninės 
reikšmės teritorijos 
 

Funkcinė zona – 
Visuomeninės reikšmės 
teritorijos. 
Reglamentų lentelės 
grafoje Papildomi 
reglamentai papildyta 
pastaba: 

Privatizavus šioje 
funkcinėje zonoje 
buvusius valstybės 
ir savivaldybės 
statinius arba 
grąžinus sklypus 
žemės savininkams 
visuomeninės 
reikšmės funkcinėje 
zonoje gali būti 
gyvenamosios 
paskirties arba 
komercinės 

Priedas Nr. 13 
 
BP kolizija 
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Šioje zonoje 
esančiuose privačiuose 
sklypuose galimi kiti 
žemės naudojimo 
būdai, numatyti pagal 
gretimybių funkcinę 
zoną  

paskirties 
naudojimo būdo 
sklypai  

16  BP Brėžinys Nr. 14 
Susisiekimo 
infrastruktūra,  
2 pastaba 

2. Kauno miesto 
pagrindinis gatvių 
tinklas 
planuojamas iš A1, 
A2, B1, B2, C1, 
C2 ir D1 
kategorijos gatvių. 
Žemesnės 
kategorijos D2 
gatvių tinklas turi 
būti planuojamas 
žemesnio lygmens 
teritorijų 
planavimo 
dokumentais. 
Bendrojo plano 
brėžiniuose, kad 
būtų padidintas jų 
aiškumas, 
atvaizduojamos 
visų kategorijų 
gatvės. Žemesnės 
nei D1 kategorijos 
gatvės brėžiuose 
vaizduojamos kaip 
planuojamos, 
remiantis jau 
parengtais detaliais 
ir specialiais 
planais 

2. Kauno miesto 
pagrindinis gatvių 
tinklas planuojamas iš 
A1, A2, B1, B2, C1, 
C2 kategorijos gatvių. 
Žemesnės kategorijos 
nei C2 kategorijos 
gatvių tinklas gali būti 
planuojamas žemesnio 
lygmens teritorijų 
planavimo 
dokumentais ir /ar 
projektuojamas 
techniniais projektais. 
Bendrojo plano 
brėžiniuose dėl 
aiškumo vaizduojamos 
kitų kategorijų gatvės 
pagal faktinę padėtį, 
parengtus planus ir 
techninius projektus, 
bet tai nėra BP 
sprendinys. 

Savivaldybės 
bendruosiuose 
planuose, 
pateikiamuose  
M 1:10000 
privalomas rodyti 
gatvių tinklas iki 
C2 kategorijos 
gatvių. 
Taisyta klaida – 
panaikinta 
perteklinė ir 
klaidinanti pastabos 
dalis 
 

Priedas Nr. 14 
Pataisytas BP 
brėžinys Nr. 14 
Susisiekimo 
infrastruktūra 
 
BP techninė 
(braižymo ir 
rašybos) klaida 

17  BP Brėžinys Nr. 14 
Susisiekimo 
infrastruktūra;  
Sutartiniai 
žymėjimai 
 

Sutartiniuose 
pažymėjimuose 
nurodyta: 
- Esamos vietinės 
reikšmės kelias; 
- Planuojamas 
vietinės reikšmės 
kelias 
 

Išbraukti 2 sutartiniai 
pažymėjimai 

Taisyta klaida – 
panaikinta 
sutartiniuose 
pažymėjimuose 
perteklinė ir 
klaidinanti nuoroda, 
nes miesto 
teritorijoje 
susisiekimo 
infrastruktūros 
elementai vardijami 
gatvėmis 

Priedas Nr. 15 
BP techninė 
(braižymo) 
klaida 

18  BP Brėžinys 2 
Pagrindinis 
(reglamentų); 
Reglamentų lentelė 

Funkcinė zona – 
Ekstensyviai 
lankymui 
naudojami 
želdynai 

Funkcinė zona – 
Ekstensyviai lankymui 
naudojami želdynai 
Reglamentų lentelės 
grafoje  
Papildomi reglamentai  
papildyta pastaba: 
Šioje zonoje 
esančiuose privačiuose 
sklypuose galimi ir kiti 
žemės naudojimo 
būdai, numatyti pagal 
gretimybių funkcinę 

Šioje zonoje 
esančiuose 
privačiuose 
sklypuose 
registruotas 
naudojimo būdas – 
bendro naudojimo 
(miestų, miestelių ir 
kaimų ar 
savivaldybių 
bendro naudojimo) 
teritorijos. Miesto 
viešosios erdvės 

Priedas Nr. 16 
kartu su 
Priedu Nr. 12; 
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
braižymo ir 
spaudos) klaida 
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zoną šiose teritorijose 
nenumatytos  

19  BP Brėžinys  
Nr. 12a; 
Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
tvarkymas 

Brėžinio  Nr. 12a Pataisyta brėžinio 
numeracija – 
Nr. 12 

Nr. neatitinka 
turinyje nurodytam 
numeriui 

Priedas Nr. 17 
BP techninė 
(rašybos) 
klaida 

20  BP Brėžinys Nr. 24; 
Rekomenduojami 
rengti TP 
dokumentai ir BP 
įgyvendinimo 
prioritetai 

Pateikta teritorijų 
numeracija ir 
teritorijų 
aprašymas 

Pataisyta teritorijų 
numeracija ir teritorijų 
aprašymas 

Brėžinyje pateikta 
klaidinga teritorijų 
numeracija, yra 
rašybos klaidų 

Priedas Nr. 18 
Pataisytas 
Rekomenduo- 
jami rengti TP 
dokumentai ir 
BP 
įgyvendinimo 
prioritetai 
Brėžinys  
Nr. 24.  
BP techninė 
(faktinių 
duomenų 
neatitikimo, 
rašybos ir 
braižymo) 
klaida  

21  BP Aiškinamasis 
raštas 
 

Klaidos tekste 
(frazės netikslus 
išdėstymas, 
rašybos klaidos, 
trūkstamos frazės 
ir žodžiai 
bendrame 
kontekste) 

Pataisytas BP 
aiškinamasis raštas 

Ištaisytos klaidos 
BP aiškinamojo 
rašto tekste – 
Nuo 3 psl. iki 8 psl., 
16 psl., 21 ir 22 
psl., 26 psl., 109 ir 
110 psl.  
(Pateiktas šių psl. 
lyginamasis 
variantas) 

Priedas Nr. 19 
 
BP techninė 
(rašybos) 
klaida 

 
Pastaba:  

 – numeracija 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 9 dalies lentelę Nr. 7. 
 
Pridedama: 

1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, pakoreguotas Pagrindinis (reglamentų) 
Brėžinys 2; 

2. Pataisytas BP aiškinamasis raštas; 122 psl. (pateikiamas bendroje skaitmeninėje laikmenoje);  
3. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) teritorijų schema, 1 lapas; 
4. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) teritorijų detalizuotos schemos – 

Priedai, 17 lapų; 
5. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) konkrečių pozicijų lentelė su nurodytu 

koregavimo iniciatoriumi, taisymo pagrindu ir prašymų dokumentais,  61 lapas; 
6. Visa dokumentacija; (skaitmeninė laikmena); 1 CD. 

 


