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PRAŠYMAS PAVIEŠINTI KAUNO SAVIVALDYBĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE APIE 

SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO EIVENIŲ G. 4, KAUNE, 

DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO VALDYBOS 2013 M. SAUSIO 10 D. 

ĮSAKYMU NR. A-109 KOREGAVIMO PROJEKTĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU 

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS: 

 

 
Šiuo metu UAB „Projektų vystymo grupė“ rengia žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, 

detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-109 

koregavimo projektą. 

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai - koreguoti žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detalųjį planą,  

patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. 

įsakymu Nr. A-109 „Dėl žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune,  detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant 

pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus. 

 

Prašome paviešinti Kauno savivaldybės internetiniame puslapyje parengto žemės sklypo 

Eivenių g. 4, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 2013 m. sausio 10 d. įsakymu 

Nr. A-109 koregavimo informacinį pranešimą ir pridedamus brėžinius. 

 

 

   PRIDEDAMA: 

1) Informacinis pranešimas „Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės 

sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 2013 

m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-109 koregavimo projektą ir galimybę susipažinti su 

detaliojo plano sprendiniais.“(1 lapas); 

2) Pagrindinio brėžinio kopija (1 lapas); 

3) Inžinerinės infrastruktūros ir transporto organizavimo brėžinio kopija (1 lapas) 

 

 

PV/architektė       Justina Mačiukėnaitė    

 

 

 

PV-Arch. Justina Mačiukėnaitė, 8 676 48778, (8 37 200 008), e.p.: justina@pvg.lt 

 



 

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detaliojo 

plano, patvirtinto Kauno miesto valdybos 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-109 koregavimo projektą ir 

galimybę susipažinti su detaliojo plano sprendiniais: 
 

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2019-06-11 įsakymas Nr. A-2003 „Dėl žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detaliųjų planų koregavimo, 

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2019-06-13 Nr. 70-28-26. 

Planavimo organizatorius - Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 

LT-44251 Kaunas, el.p.: www.kaunas.lt. 

Planavimo iniciatorius Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm.k. 302536989)  A. Mickevičiaus 

g. 9, 44307 Kaunas, tel.+370  65989938;  Adresas korespondencijai - Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-

37) 200008, el.p.: justina@pvg.lt. 

Plano rengėjas -  UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel./faks. (8-37) 

200008, arch. J.Mačiukėnaitė, mob. +370 676 48778, el.p.: justina@pvg.lt. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai - koreguoti žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune, detalųjį planą, 

patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-109 

„Dėl žemės sklypo Eivenių g. 4, Kaune,  detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti suplanuotos 

teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus. 

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu 

Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra 

SPAV vertinimo objektas. 

Planavimo procese koncepcija nerengiama. 

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-03-23 iki 2020-04-03 (10 darbo 

dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

(proceso Nr. K-VT-19-19-321) bei interneto svetainėje www.kaunas.lt; Kauno miesto savivaldybės adresu 

Laisvės al. 96, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al. 89-3, Kaune, ir Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 

5, Kaune, patalpose. 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu 

bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos. 

 

http://www.tpdris.lt/
http://www.kaunas.lt/
http://www.tpdris.lt/

