
INFORMACIJA APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTO VIETOVĖS LYGMENS 
KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PAKARTOTINĄ VIEŠINIMĄ 

  
TPD pavadinimas –“ Žemės sklypo J. Grušo g. 3, Kaune, detaliojo plano koregavimas”. 
 
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje 
sistemoje www.tpdris.lt. TPD Nr. K-VT-19-19-392. 
Planavimo rūšis – Kompleksinis. 
Porūšis – Detalusis planas. 
Lygmuo pagal teritoriją – Vietovės. 
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. 
+370 37 422582. 
Planavimo iniciatorius –UAB „Alkierius“, tel. Nr. +37061497471. Vydūno al. 9-34, Kauno m. sav.. Pagal 
įgaliojimą Virgilijus Naujokaitis +37068717426. 
TPD rengėjas – Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai. Kumelių g. 4, Kaunas. info@natkevicius.lt.  
TPV Virgilijus Naujokaitis, tel. Nr. +37068717426, el. paštas virgilijus.naujokaitis@gmail.com. 

Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis – Kauno miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A-2204 „Dėl žemės sklypo J. Grušo g. 3, Kaune, detaliojo plano 
koregavimo ” ir detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa. 

Detaliojo plano koregavimo tikslas: Koreguoti žemės sklypo J. Grušo g. 3, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A-2425 „Dėl žemės 
sklypo D. Grušo g. 9 detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti teritorijos reglamentus kitais ir nustatyti 
papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniais.  
Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: Koreguoti žemės sklypo J. Grušo g. 3, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A-2425 „Dėl žemės 
sklypo J. Grušo g. 9 detaliojo plano patvirtinimo “. 
 

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
(SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei 
idėjai parengti neorganizuojamas. 

Sprendinių pakartotinas viešinimas atliekamas supaprastinta tvarka. 
 
Susipažinti su pakoreguotais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2020-04-14 iki 2020-04-29  (ne mažiau 
kaip 10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53, Kaunas. El. paštas 
silainiai@kaunas.lt. Kauno miesto savivaldybėje, Laisvės al. 96, Kaunas. Kauno miesto interneto svetainėje 
www.kaunas.lt. Projekto rengėjo patalpose Kumelių g. 4, Kaunas (dėl tikslaus laiko prašome susitarti telefonu 
+37068717426) arba kreiptis į projekto rengėją dėl viešinamų dokumentų pateikimo asmeniškai. Susipažinimo 
laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2020-04-14 iki  2020-04-29. 
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešinimo procedūros pabaigos: 
- planavimo organizatoriui – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui. 
- informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 
- rengėjui – Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, Virgilijui Naujokaičiui. 
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant 
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. 
nutarimo Nr. 1267 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-11-10)) pasiūlymus dėl Detaliojo plano 
visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu 
ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis  www.tpdris.lt  (rengiamo teritorijų planavimo 
dokumento Nr. K-VT-19-19-392) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui 
skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei 
toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei 
pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, 
kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai. 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti 
valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 
 

• Aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys 
 

Virgilijus Naujokaitis 


