
 
 
 

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ TOBULINIMUI (KOREGAVIMUI) SIŪLOMŲ KONKREČIŲ POZICIJŲ LENTELĖ 
   
 
 

 
Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

1  2 3 4 5 6 7 
        

1.1. 
 
 

1 Funkcinė Zona: Specializuotų 
kompleksų zona. 
 

Fiksuojamas nepakankamas 
aiškumas tarp aiškinamojo 
rašto 79 p. ir Reglamentų 
lentelės dėl visuomeninių 
teritorijų privačiuose 
sklypuose keitimo į gretimybių 
zonoje leidžiamuosius žemės 
naudojimo būdus, įskaitant 
gyvenamąsias ar komercines ir 
pan. 
 

Siūloma  pratęsti  
reglamentų lentelės pastabą: 
 
„Šioje zonoje esančiuose 
privačiuose sklypuose 
galimi kiti žemės 
naudojimo būdai, numatyti 
pagal gretimybių funkcinę 
zoną – aiškinamojo rašto 
79 punkte nustatytais 
išimtiniais atvejais.“ 

Būtina patikslinti 
Reglamentų lentelę ir 
(ar) BP 79 punktą taip, 
kad neliktų 
dviprasmybių. 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Uždavinys 8.11 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Reglamentų lentelės pastaba 
papildyta: „Šioje zonoje 
esančiuose privačiuose sklypuose 
galimi kiti žemės naudojimo 
būdai, numatyti pagal gretimybių 
funkcinę zoną – aiškinamojo 
rašto 79 punkte nustatytais 
išimtiniais atvejais.“ 
 

 
 
 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Reglamentų lentelės pastaba 
papildyta: „Šioje zonoje 
esančiuose privačiuose 
sklypuose galimi kiti žemės 
naudojimo būdai, numatyti 
pagal gretimybių funkcinę 
zoną – aiškinamojo rašto 79 
punkte nustatytais 
išimtiniais atvejais.“ 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

1.2. 2 Baltijos g. 106. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 
 

 

Miesto dalių centrų zona 
MC1 
 

 KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinės zonos koregavimas 
nenagrinėtas, nes nėra pasiūlymų 
iš savininkų. 
 
Pakoregavus Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto 79 p. 
Specializuotų kompleksų zonose 
numatoma galimybė komercinių 
objektų statybai. 
 
Uždavinys 8.1 

 
 

1.3. 3 Ašigalio g. 27A 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Paieškoti tinkamos 
funkcinės zonos arba 
ieškoti galimybės * 
 
 

Žemės sklypas su 
boilerine, priklausantis 
fiziniam asmeniui. 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Vadovautis Bendrojo plano 
reglamentais. Būtina išlaikyti 
funkcinės zonos bei daugiabučių 
kvartalo erdvinį vientisumą. 
 
Uždavinys 8.1 
Uždavinys 8.10 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

1.4. 4 K. Šakenio g. 13 (buvusi dalis 
sklypo Taikos pr. 131) 
 
Specializuotų kompleksų zona 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona  
 
 

Parengtas detalusis 
planas sporto miesteliui, 
pagal kurį paliekami 
laisvi plotai grąžinimui. 
Nėra būtinybės palikti 
visą visuomeninę 
teritoriją. 
 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 
  
 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
 
Uždavinys 8.11 
 
 

 

1.5. 5 Taikos pr. 131H 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 
(iki 2019 BP korektūros – 
Visuomeninės reikšmės 
teritorijos) 

 

Miesto dalių centrų zona 
MC2 
 
(iki 2029 BP korektūros – 
Kitos mišraus užstatymo 
teritorijos) 
 
(Savininkai prašė pakeisti 
žemės sklypo būdą į 
Komercinės paskirties 
teritorijos) 

Sklypas suformuotas 
žemės sklypo Taikos per. 
131, Kaune patvirtintu 
2015-11-20 įsak. Nr. A-
3299) DP. Žemės 
sklypas suformuotas 
nuosavybės teisėms 
atkurti.  
 
Koreguota KMS tarybos  
2017-07-11 sprendimu 
Nr. T-426. 
 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

1.6.  6 Žeimenos g. 58 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

Miesto dalių centrų zona 
MC2 

Teismo sprendimu 
parengtas DP, pagal kurį 
sklypas išformuotas, 
palikta laisva dalis 
grąžinta. Nėra būtinybės 
palikti visuomenei 
 
 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinės zonos koregavimas 
nenagrinėtas, nes nėra pasiūlymų 
iš savininkų. 
 
Bendrojo plano funkcinės zonos 
sprendiniai lieka tie patys. 
Bendrojo plano korektūros metu 
nėra galimybės įvertinti 
Specializuotų kompleksų zonų 
poreikio Kauno mieste. 
 
Pakoregavus Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto 79 p. 
Specializuotų kompleksų zonose 
numatoma galimybė komercinių 
objektų statybai. 
 
Uždavinys 8.1 
 

(funkcinė zona 
nekoreguojama) 

1.7. 7 Žeimenos g. 58A 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

Inžinerinės infrastruktūros 
zona 
 
 
 

 KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama, esami BP 
sprendiniai atitinka teikiamą 
siūlymą. 
Vadovaujantis Specializuotų 
kompleksų zonos BP sprendiniais, 
šioje zonoje yra galimos 
inžinerinės infrastruktūros zonos. 
 
Bendrojo plano funkcinės zonos 
sprendiniai lieka tie patys. 
Bendrojo plano korektūros metu 
nėra galimybės įvertinti 
Specializuotų kompleksų zonų 
poreikio Kauno mieste. 
 

(funkcinė zona 
nekoreguojama) 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 Uždavinys 8.1 
1.8. 8  Skalvių g. 23 

 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Privatus sklypas.  KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Pakoreguota pagal pasikeitusią 
esamą situaciją. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 

1.9. 9 Skalvių g. 16 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 
(iki 2019 m. BP korektūros 
– Mažo užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios teritorijos) 

LVA Teismo sprendimu 
konstatuota, kad jokio 
visuomenės poreikio šiai 
teritorijai nėra.. Šiuos 
sklypus valdo privatūs 
asmenys. Pageidauja 
pakeisti į kitą naudojimo 
būdą. 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą.  
Išlaikant teritorijos funkcinį 
vientisumą teritorijoje numatoma 
Miesto dalių centrų zona. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

2.0. 10  Savanorių pr. 367 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Miesto dalių centrų zona 
MC1 

Pastatas buvo įsigytas  
valstybės turto 
pardavimo  aukcione.  
2016-12-07 Bendrovė 
kreipėsi su prašymu 
pakeisti sklypo 
naudojimo būdą. 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Pakoreguota pagal pasikeitusią 
esamą situaciją. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 

 
2.1. 

11 Teritorija prie Kuršių g. ir 
Sargėnų Dvaro g. 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 
 

 

Miesto dalių centrų zona 
MC1 ar MC2 
 

Pakeisti teritorijų abipus 
Islandijos plento (nuo 
dešiniojo Neries upės 
kranto iki Vandžiogalos 
plento) funkcinę zoną.  
Dabar čia gali atsirasti 
nauji pramonės objektai, 
o Savivaldybė numato 
statyti vaikų darželį 
Kuršių g. 49B. 
 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 
 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą į 
Miesto dalių centrų zoną MC2. 
Šalia naujo vaikų darželio ir 
Sargėnų parko formuojama 
miestų centrų zona. 
 
Uždavinys 8.1 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

2.2. 12 Teritorija prie Livintos g. (ties 
sklypais Agronomijos g. 
47,49,Vandžiogalos g. 
88A,96, 98) 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 
 

 

Miesto dalių centrų zona 
MC2 
 

Tokiu būdu ši teritorija 
taptų „Buferine zona“ 
tarp pramoninių ir  
gyvenamųjų teritorijų, 
kurioje nebūtų numatyta 
pramoninių objektų 
plėtra ar naujų statyba. 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Numatyta intensyviai naudojamų 
želdynų buferinė zona tarp 
pramoninių ir gyvenamųjų 
teritorijų. Tuo pačiu sudaroma 
galimybė steigti atskirųjų želdynų 
teritoriją. 
 
Uždavinys 8.1 
Uždavinys 8.2 
 
 

 

2.3. 13 Antakalnio g. 53 
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 
 

 

Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona 
 

Keisti funkcinę zoną, nes 
šalia vyrauja intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji 
zona. 
 
 

KMSA Miesto  
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Žiūrėti 24 brėžinį. 
Būtina parengti kompleksinis 
teritorijų planavimo dokumentą, 
kvartalinės renovacijos techninis 
projektą, detalųjį planą ar 
galimybių studiją visai gretimai 
teritorijai, esančiai tarp 
Svirbygalos g, Antanavos g. ir 
Antakalnio g. Nesuformuotoje 
teritorijos dalyje būtina 
konkretizuoti užstatymo tipus, 
suformuoti žemiausios kategorijos 
gatvių bei viešųjų erdvių tinklą, 
inžinerinės infrastruktūros 
išvystymą. 

(Funkcinės zonos 
nekoreguojamos) 

 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Funkcinė zona nekoreguojama 
 
Uždavinys 8.11 
 

2.4. 14 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 

Fizinis asmuo  
J. R.  

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Traktuojama kaip Bendrojo plano 
klaida. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 

2.5. 15 Teritorija tarp Neveronių g. 26 
ir Kauno marių 
 
Žemės ūkio teritorijų zona. 
 

 

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 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Traktuojama kaip Bendrojo plano 
klaida. Tuo pačiu pakoreguota 
identiška teritorija į rytus nuo 
užklausos teritorijos. 
 
Patenka į Kauno marių regioninį 
parką, dalinai patenka į Natura 
2000 PAST ir BAST teritorijas. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

2.6. 16 Vaižganto g. 13 
 
Inžinerinės infrastruktūros 
zona. 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo zona 

Keisti paskirtį į vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
zoną. 

Fiziniai 
asmenys 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą, pagal 
esančias gretimybes. 
 
Patenka į: 
1-asis Žaliakalnio kultūrinis 
draustinis. 
 
Uždavinys 8.1 
Uždavinys 8.2 

 

2.7. 17 Žemalės g. 34 
(teritorija prie Žemalės g. 29) 
  
Ekstensyvūs želdynai. 

 

Kita funkcinė zona Keisti paskirtį į vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
zoną. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Pakoreguota į Vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną pagal 
pasikeitusią esamą situaciją. 
 
Uždavinys 8.11 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

2.8. 18 Teritorijos besiribojančios su 
Vičiūnų vandenvietės 
teritorija 
 
Inžinerinės infrastruktūros 
koridorių zona. 

 

Kita funkcinė zona Koreguoti Vičiūnų 
vandenvietės teritorijos 
ribas  pagal Vičiūnų 
vandenvietės VAZ1 
ribas, patvirtintas 
Savivaldybės Tarybos 
2019-05-14 sprendimu 
Nr. T-195 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota į Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją zoną 
toje teritorijos dalyje, kuri 
nebepatenka į vandenvietės 
teritoriją. 
 
Ribojasi su: 
Kauno ornitologinis draustinis. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 
 
 
 

2.9. 19 Kulautuvos 3 sklypo dalis 
~569 m2. 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 
 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Klaida - sklypas atskiras, 
siejasi su gretimybėmis. 

Prašymas fiz. 
asmens A. J., 
2020-05-15 Nr. 
70-5-174 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Traktuojama kaip Bendrojo plano 
klaida. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 

3.0. 20 BP Aiškinamojo rašto 284 
punktas. 
 

Papildyti 284 punktą 
galimybe tikslinti 
lietaus nuotekų trasų, 
išleidiklių ir numatomų 

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
 
Aiškinamajame rašte sprendinys 

 
(grafinė dalis nekoreguojama) 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

lietaus nuotekų valymo 
įrenginių vietas ne tik  
rengiant specialiuosius ir 
detaliuosius planus, bet ir 
rengiant techninius 
projektus. 

284. Papildytas fraze „ir 
techninius projektus“, sprendinį 
išdėstant taip: 
„ BP brėžinyje „Ekoinžinerinė 
infrastruktūra. Buitinės nuotekos“ 
vaizduojamos visos esamos 
nuotekų trasos, nuotekų 
siurblinės. Numatomos naujos 
nuotekų trasos ir siurblinės 
vaizduojamos schematiškai, 
tikslesnė šių inžinerinių tinklų 
vieta turi būti nustatoma rengiant 
specialiuosius, detaliuosius planus 
ir techninius projektus.“ 
 
Uždavinys 8.11 
 

3.1. 21 Tvirtovės parko teritorijos: 
fortai. 
 
Esama situacija:  
Nesuderinamos nuostatos 

Suderinti Natūra 2000 
teritorijų apsaugos 
reglamentus su Nekilnojamo 
kultūros paveldo apsaugos 
reglamentais 

Dėl nesuderinamumo 
tarp skirtingų saugomų 
teritorijų valdymo, 
apsunkinamas Kauno 
tvirtovės objektų 
pritaikymas miesto 
poreikiams ir jų 
saugojimas atliekant 
remontą/rekonstrukcijas 

Kauno marių 
regioninio parko 
direkcija 

Koreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniuose 
naikinamos nuostatos 
prieštaraujančios  „Natura 2000“ 
teritorijų apsaugos 
reikalavimams. 
 
BP Sprendiniuose saugomos 
gamtinės ir nekilnojamosios 
kultūros paveldo vertybės, tačiau 
bendrajame plane nėra nustatomi 
konkretūs šių teritorijų saugojimo 
reglamentai kaip ir 
nesprendžiamos tų reglamentų 
kolizijos. 
 
Uždavinys 8.12 
 

Pakoreguoti aiškinamojo rašto 
36 p. ir 148 p. 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

3.2. 22 Ekstensyviai naudojami 
želdynai. 
 
Esama situacija:   
Pagrindinio brėžinio nuostata: 
Šioje zonoje esančiuose 
privačiuose sklypuose galimi 
kiti žemės naudojimo būdai, 
numatyti pagal gretimybių 
funkcinę zoną. 

Įvertinti kokią įtaką ši 
nuostata turės Kauno mieste 
suplanuotoms ekstensyviai 
naudojamų želdynų 
teritorijoms. 

Ekstensyviai naudojami 
želdynai mieste atlieka 
plačią grandinę 
ekosistemų 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 
pasinaudoti šiomis 
ekologinėmis 
paslaugomis gyventojų 
gyvenimo kokybės 
užtikrinimui. 

Kauno miesto 
savivaldybės 
teritorijos BP 
sprendinių 
įgyvendinimo 
programos 
stebėsenos 
rengėjų 
pastebėjimas 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą, 
pastaba reglamentų lentelėje 
panaikinta. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 
 
Koreguota pagal pasiūlymą, 
pastaba reglamentų lentelėje 
panaikinta. 
 

3.3. 23 Daugiabučiai įsiterpę mažo 
intensyvumo užstatymo 
zonose. 
 
Esama situacija:   
Mažo intensyvumo užstatymo 
zonos. 

 Teritorijose, kuriose 
numatyta tik vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų 
pastatų statyba, yra 
esamų daugiabučių 
namų, kurių 
pertvarkymas „įšaldytas“ 
griežtos nuostatos; 
problemos, keičiant 
žemės naudojimo būdą; 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Reglamentų lentelė papildyta 
pastaba: „Esami pastatai ir 
statiniai, kurių užstatymo 
intensyvumas ir aukštingumas 
didesnis už leistiną, gali būti 
rekonstruojami nedidinant esamų 
užstatymo rodiklių.“ 
 
Uždavinys 8.10 
 

 
 
Reglamentų lentelė papildyta 
pastaba: „Esami pastatai ir 
statiniai, kurių užstatymo 
intensyvumas ir aukštingumas 
didesnis už leistiną, gali būti 
rekonstruojami nedidinant 
esamų užstatymo rodiklių.“ 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

3.4. 24 Miesto dalių centro zona MC1 
ir MC2. 
 
Esama situacija:   
Esami sandėliavimo paskirties 
pastatai įsiterpę į miesto 
centrų zonas. 

Tikslinti reglamentavimą Centrų teritorijose 
bendrajame plane 
neaprašyta, kas nutinka 
su toje teritorijoje 
esamais sandėliavimo 
paskirties pastatais. 
Sklypams, kuriuose yra 
tik sandėliavimo 
paskirties pastatai, BP 
reglamentuose nėra 
galimybės keisti žemės 
naudojimo būdo (BP 
nėra galimybės toje 
zonoje formuoti sklypų 
prie esamų sandėlių)  

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Bendrojo plano aiškinamasis 
raštas papildytas 22.1. punktu: 
„Visose funkcinėse zonose 
(išskyrus Konservacinės 
teritorijos, Intensyviai naudojamų 
želdynų, Ekstensyviai naudojamų 
želdynų, miškų ir miškingų 
teritorijų bei Žemės ūkio teritorijų 
zonose) iki Bendrojo plano 
patvirtinimo 2014 metais 
buvusiems pastatams gali būti 
formuojami sklypai pagal jų 
esamą paskirtį.“ 
 
Uždavinys 8.11 

 
 
(grafinė dalis nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

3.5. 25 Miesto gatvės  -optimizuoti 
gatvių tinklą. 
 
Esama situacija:   
Susisiekimo infrastruktūra 

Iš dalies koreguoti  
susisiekimo infrastruktūrą 
– patikslinti  BP nustatytas 
gatvių kategorijas ir 
pagrindinius gatvių 
techninius parametrus. 
 
Būtina detalizuoti ir 
patikslinti Kauno miesto 
BP susisiekimo sistemos 
sprendinius. (2014-2015 m 
BP St.at) 
Kauno miesto BP 
susisiekimo sistemos 
sprendiniai turi būti 
patikslinti, įvykus miesto 
struktūros pokyčiams, 
pakitus transporto 
srautams dėl naujų jungčių 
atsiradimo, atsiradus 
naujiems objektams, 
generuojantiems transporto 
srautų pasikeitimus – kiek 
tai galima padaryti BP 
koregavimo procese. 

Kai kurios miesto 
gatvėms nustatytos 
galimai aukštesnės 
kategorijos, nei miestui 
reikia. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniai 
pakoreguoti pagal esamą situaciją. 
Planuojamas gatvių trasos, kurios 
buvo įgyvendintos, pažymėtos 
kaip esamos.  
Bendrojo plano korektūros 
apimtyje gatvių tinklas nebuvo 
perplanuotas. 
 

 
 
Bendrojo plano sprendiniai 
pakoreguoti pagal esamą 
situaciją. Planuojamas gatvių 
trasos, kurios buvo 
įgyvendintos, pažymėtos kaip 
esamos. 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

3.6. 26 Žaliakalnio seniūnijos 
teritorijos tarp Savanorių pr. ir 
Jonavos g. (Kalpoko g. 
Širvintų g., Molėtų g., Algirdo 
g. ir kt.). 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona ir Vidutinio 
intensyvumo užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Didelio ir vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios teritorijos 
 
 

Papildyti U1 reikšmes 
detalizuojant smulkiau. 
(Įvesti pataisas, kad 
Žaliakalnio seniūnijos 
teritorijose, kurios BP 
pagal funkcinį zonavimą 
yra didelio ir vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios teritorijos 
būtų reglamentuotas U1 
atskiroms sklypų 
grupėms) 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Brėžinyje Nr. 24 nurodomos 
teritorijos (tame tarpe ir šiame 
siūlyme esančios), kurioms turi 
būti parengti papildomi teritorijų 
planavimo dokumentai, kurie 
spręs nurodytus klausimus.  
Šiame siūlyme esančios teritorijos 
patenka į Paveldosauginiu 
aspektu nagrinėtinos teritorijos 
P17 ribas. 
 
Uždavinys 8.3 
 

 
 
Brėžinyje Nr. 24 nurodomos 
teritorijos, kurioms 
rekomenduojama parengti 
papildomus teritorijų 
planavimo dokumentus, kurie 
spręs nurodytus klausimus. 
 
 

3.7. 27 Visas miestas. 
 
Didelio užstatymo 
intensyvumo gyvenamosios 
teritorijos besiribojančios su 
mažo intensyvumo 
gyvenamosiomis zonomis. 

Didelio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamosios teritorijos 
besiribojančios su mažo 
intensyvumo 
gyvenamosiomis zonomis 

Prie mažo užstatymo 
intensyvumo teritorijų 
besiribojančiose mišraus 
užstatymo teritorijose 
pirmieji (besiribojantys, 
pirmai eilei pastatų) 
sklypai turėtų būti 
mažesnio aukštingumo 
pastatams, nei pagal 
aukštybinių pastatų (50 
m) išdėstymo specialųjį 
planą Mišriose 
teritorijose užstatymo 
intensyvumo rodiklis 
turėtų būti didesnis, nei 
BP nustatyta, jei pastatų 
aukštis vystomas pagal 
aukštybinių pastatų 
specialųjį planą 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Bendrojo plano aiškinamojo rašto 
skyrius 3.5 papildytas punktu: 
„Tose teritorijose, kurios yra 
skirtingo užstatymo intensyvumo 
sąlyčio zonose, būtina planuoti 
nuoseklų skirtingo aukštingumo 
pastatų / zonų perėjimą mažesnio 
aukštingumo ar intensyvumo 
teritorijos atžvilgiu.“ 
 
Uždavinys 8.3 
Uždavinys 8.10 
 

(Funkcinės zonos 
nekoreguojamos) 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

3.8. 28 Viso miesto teritorija 
 

- Išnagrinėti, ar reikėtų 
tikslinti AR 177 p.: 
Statesniuose nei 15 
laipsnių šlaituose, 10 m 
atstumu nuo šių šlaitų 
viršutinės briaunos ir 10 
m atstumu nuo šių šlaitų 
žemutinės briaunos, 
kurie nepatenka į miškų, 
ekstensyviai ar 
intensyviai naudojamų 
želdynų teritorijas, 
neurbanizuojamas 
teritorijas, užstatymo 
intensyvumas gali būti 
iki 0,3, o aukštingumas – 
iki 10 m. 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniuose yra 
numatyta „Parengti šlaitų 
teritorijų tvarkymo specialųjį 
planą, jame išnagrinėjant šlaitų 
geologines ir statybines sąlygas 
[..]“. Specialiajame plane būtų 
patikslinti statybos reglamentai 
šlaitų zonose. 

(Nekoreguojama) 

3.9. 29 Viso miesto teritorija - Integruoti į BP 
sprendinius triukšmo 
sklaidos specialųjį planą 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Kauno miesto strateginis triukšmo 
žemėlapis ir triukšmo prevencijos 
veiksmų planas nėra teritorijų 
planavimo dokumentas ir į BP 
sprendinius negali būti 
integruotas. Informacija paminėta 
AR 5.3.4. skyrelyje. 
http://www.kaunas.lt/sveikata/triu
ksmo-valdymas/ 

(Dalinai koreguojama) 

4.0. 30 Viso miesto teritorija Riboti tvorų statymą 
daugiabučiais namais 
užstatytuose kvartaluose. 

Daugiabučių namų 
gyvenamieji rajonai 
(mikrorajonai, kvartalai), 
tokie kaip Taikos, 
Dainavos, Kalniečių, 
Eigulių, Šilainių ir kiti, 
neturintys pavadinimų, 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Brėžinyje Nr. 24. 
nurodomos teritorijos, kurioms 
turi būti parengti papildomi 
teritorijų planavimo dokumentai, 
kurie galės išspręsti nurodytus 

(Dalinai koreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

gyvenamųjų namų 
kvartalai, sovietiniais 
metais buvo 
suprojektuoti kaip 
vientisi kompleksai, 
turintys harmoningą 
erdvinę-planinę 
struktūrą, pėsčiųjų takų 
sistemas laisvam žmonių 
judėjimui, bendras vaikų 
ir jaunimo žaidimų 
aikšteles, vejas, želdynus 
ir kitus kvartalams 
būdingus elementus. 
Tokių gyvenamųjų namų 
kvartalų vizualinis ir 
fizinis skaidymas 
(pastatant tvoras, 
užtvarus, įrengiant kitas 
kliūtis) nėra priimtini, 
nes bus pažeistas 
kvartalų vientisumas ir 
apribota trečiųjų asmenų 
teisė laisvai judėti 
kvartalų erdvėmis. 
 

klausimus, teritorijos ir jų 
planavimo principų aprašymas 
pakoreguotas aiškinamojo rašto 
skyrelyje 3.5. BP dalies „Miesto 
struktūra“ įgyvendinimas.   
 

 

4.1. 31 Visa miesto teritorija. 
 
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona 

AR ir Reglamentų 
lentelėje koreguoti 
pastabų laukelį, pildant 
galimybe intensyvumą ir 
aukštį nustatyti 
techniniais projektais. 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal pasiūlymą. 
Papildyta reglamentų lentelės 
pastaba, nurodant „[...] ir/ar 
techninius projektus“. 
 
Uždavinys 8.12 
 

(Funkcinės zonos 
nekoreguojamos) 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.2. 32 Želdynų pasiekiamumo 
schema 

- - KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Parengtas brėžinys Nr. 9a,b. 
Želdynų sistemos formavimo 
prioritetai, kuriame nurodomas 
želdynų pasiekiamumas. 
 

 
Parengtas brėžinys Nr. 9a,b. 
(pagal atnaujintą informaciją 
sujungti du bendrojo plano 
brėžiniai 9a ir 9b jų pagrindu 
parengiant vieną). 

4.3. 33 Visa miesto teritorija  Atnaujinti energetinės 
infrastruktūros 
duomenis. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Inžinerinės infrastruktūros tinklų 
duomenys atnaujinti pagal tinklus 
valdančių įmonių pateiktą 
informaciją. 
 

(Dalinai koreguojama) 

4.4. 34 Aukštybinių pastatų išdėstymo 
principai 

Tikslinti SP  nustatytas 
teritorijas ir / ar principus 

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
SP sprendiniai integruoti į BP. 
Plėtros zonų riboms buvo atliktos 
neesminės korektūros, kurios 
atsirado perkeliant duomenis į 
kitą mastelį, į kitą kompiuterinę 
programą, bei siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų. 
 
Uždavinys 8.10 

 
 

Į BP sprendinius integruoti 
Aukštybinių pastatų išdėstymo 
SP sprendiniai, jų pagrindu 
parengtas brėžinys Nr. 29 
„Aukštybinio užstatymo 
zonos“,  papildytas 
aiškinamojo rašto 23 p. 

4.5. 35 Mažmeninės prekybos objektų 
išdėstymo aspektai 

Tikslinti SP nustatytas 
teritorijas ir / ar principus 

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
SP sprendiniai integruoti į BP. 
Plėtros zonų riboms buvo atliktos 
neesminės korektūros, kurios 
atsirado perkeliant duomenis į 
kitą mastelį, į kitą kompiuterinę 
programą, bei siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų. 
 
Uždavinys 8.6 

 
 
Į BP sprendinius integruoti 
Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo SP sprendiniai, jų 
pagrindu parengtas brėžinys 
Nr. 28 „Mažmeninės prekybos 
objektai“, papildytas 
aiškinamojo rašto 26 p. 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.6. 36 Žeimenos g. 58A, (gal ir 58). 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
Žr. korektūros punktus Nr. 6 ir 7. 
 
Uždavinys 8.1 
Uždavinys 8.6 
 

 
 

Žr. korektūros punktus Nr. 6 ir 
7. 

4.7. 37 Kombinato g. 8A  
(prie R.Kalantos  2A ir 16A). 
 
Universalių prekybos centrų 
zona pažymėta ant Intensyviai 
naudojamų želdynų zonos. 
 

  

Tikslinti ribas Siūloma patikslinti 
universalių prekybos 
centrų zoną.  
Sutikslinti ir kitas 
Didžiųjų prekybos 
įmonių išdėstymo SP 

Kauno miesto 
savivaldybės 
teritorijos BP 
sprendinių 
įgyvendinimo 
programos 
stebėsenos 
rengėjai 

Koreguojama. 
 
Prekybos centrų zonų ribos 
pakoreguotos panaikinant 
Bendrojo plano sprendinių 
kolizijas. 
 
Uždavinys 8.11 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.8. 38 Žemės sklypai Raudondvario 
pl. 169B ir 169C. 
 
Miesto dalių centrų zona.  

 

- Prašo sklypams pažymėti 
Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną 

UAB 
„Argensta“, 
2020-03-02 Nr. 
70-1-407 

Koreguojama. 
 
Uždavinys 8.2 
Uždavinys 8.6 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona.  
Nagrinėjamas sklypas 
Raudondvario pl. 169B Bendrojo 
plano sprendiniuose patenka į 
Miesto dalių centrų zoną, 
vakarinėje pusėje ribojasi su 
Mažmeninės prekybos objektų 
zonomis, kuriose didžiausias 
galimas vieno mažmeninės 
prekybos objekto bendras plotas 
5000 kv.m. Sklypas kaip ir 
vakarinėje pusėje esanti teritorija 
patenka į Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio buferinę 
C zoną. 
Atsižvelgiant į gretimoms 
teritorijoms patenkančioms į 
Nemuno ir Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio buferinę 
C zoną nustatytus identiškus 
reglamentus, prašymas 
koreguojamas numatant galimybę 
statyti mažmeninės prekybos 
objektus iki 5000 kv.m. ploto. 
 
Patenka į: 
Nemuno ir Nevėžio santakos 
kraštovaizdžio draustinį. 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9. 39 1) Islandijos pl. 36; 
2) Baltijos g. 26A, 28, 4B, 4A; 
3)Teritorija tarp Baltijos 70, 
78, 78B, 108, 108F; 
4) Linkuvos g. 77, 79, 81, 83, 
85: 
5) Varnių g. 1-31 6) Varnių g. 
2-18; 
7) Raudondvario pl. 169B-
161A; 
8) Raudondvario pl. 124-106; 
9) Teritorija tarp 
Raudondvario pl. 90-Jūros g.: 
4-10, J.ir K. Aleksų g. 1-7 

- Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
  
 
 
 
 
 

Dalinai koreguojama.  
 
Žiūrėti punktus Nr. 39.1-39.9. 
 
Uždavinys 8.6 
 
 
 

Dalinai koreguojama.  
 
Žiūrėti punktus Nr. 39.1-39.9. 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9.1 39.1 Isladijos pl. 36. 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 
 

 

 
 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
  

Koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Pramonės ir 
sandėliavimo zona.  
 
Kuriant vientisumą greta 
intensyvių inžinerinių Islandijos 
pl. ir Vakarinio aplinkkelio 
koridorių, numatoma 
Mažmeninės prekybos objektų 
plėtros zona numatant ją pagal BP 
funkcines zonas. 
 

 

4.9.2 39.2 Baltijos g. 26A, 28, 4B, 4A 
 
Specializuotų kompleksų zona 
ir Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Specializuotų 
kompleksų zona ir Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji zona. 
 
Dalis teritorijos patenka į 
intensyvaus užstatymo 
gyvenamąją funkcinę zoną, 
kurioje leidžiama komercijos 
paskirties objektų statyba. Tai 
apima ir mažmeninės prekybos 
objektus. Kita teritorijos dalis 
patenka į Specializuotų 
kompleksų zoną, kurioje yra 
veikianti ugdymo įstaiga. 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9.3 39.3 Teritorija tarp Baltijos 70, 78, 
78B, 108, 108F. 
 
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Intensyviai 
naudojamų želdynų zona. 
 
Galiojančio Kauno miesto sav. 
teritorijos BP sprendiniai 
nesudaro galimybes šioje 
teritorijoje numatyti komercinės 
paskirties objektų teritorijas. 
 

(Nekoreguojama) 
 

4.9.4 39.4 Linkuvos g. 77, 79, 81, 83, 85. 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona; Inžinerinės 
infrastruktūros koridorių  
zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Pramonės ir 
sandėliavimo zona; Inžinerinės 
infrastruktūros koridorių  zona. 
 
Dalyje teritorijos mažmeninės 
prekybos objektų statyba iki 1000 
kv.m. yra galima. Kitoje 
teritorijos dalyje BP numatyti 
inžineriniai koridoriai, todėl 
komercinė statyba negalima. 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9.5 39.5 Varnių g. 1-31. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 
 
 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorija patenka į mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną, kurioje 
leidžiama komercijos paskirties 
objektų statyba. Tai apima ir 
mažmeninės prekybos objektus. 
 

(Nekoreguojama) 
 

4.9.6 39.6 Varnių g. 2-18. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 
 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Teritorijos dalyje adresu tarp 
Varnių g. 4, 6, 10 
besidubliuojančioje su korektūros 
Nr. 42 sprendiniai koreguojami 
(aprašymą žiūrėti Nr. 42). Kitoje 
teritorijos dalyje sprendiniai 
nekoreguojami. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9.7 39.7 Raudondvario pl. 169B-161A. 
 
Miesto dalių centrų zona; 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona; Intensyviai 
naudojamų želdynų zona; 
Specializuotų kompleksų 
zona. 
Teritorija patenka į Nemuno ir 
Neries santakos 
kraštovaizdžio draustinio 
apsaugos buferinę apsaugos 

zoną. 
 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Miesto dalių 
centrų zona; Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona; 
Intensyviai naudojamų želdynų 
zona; Specializuotų kompleksų 
zona. 
 
Dalyje teritorijos mažmeninės 
prekybos objektų statyba iki 1000 
kv.m. yra galima. Teritorijos dalis 
adresu Raudondvario pl. 169B 
dubliuojasi su korektūros Nr. 38. 
Šioje teritorijos dalyje Bendrojo 
plano sprendiniai koreguojami. 
 
Kitoje teritorijos dalyje, dėl 
didesnių PC plotų ir jų įtakos 
aplinkai, reikia daryti išsamią 
urbanistinę analizę. Kadangi 
vadovaujantis Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano koregavimo planavimo 
darbų programos 10 p. ir 11 p. 
Esamosios būklės įvertinimas ir 
koncepcija nerengiami, naujų 
plotų prekybos centrams virš 
1000 kv. m. išskyrimas 
korektūros apimtyje nėra galimas. 
 
Patenka į Nemuno ir Nevėžio 
santakos kraštovaizdžio draustinį. 
 

(Nekoreguojama) 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

4.9.8 39.8 Raudondvario pl. 124-106. 
 
Miesto dalių centrų zona. 
 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Teritorija patenka į miesto dalių 
centrų zoną, kurioje leidžiama 
komercijos paskirties objektų 
statyba. Kuriant vientisumą su 
greta esančioms identiškoms 
teritorijoms taikomais BP 
reglamentais, numatoma 
Mažmeninės prekybos objektų 
plėtros zona numatant ją pagal BP 
funkcinių zonų ribas. 
 

 

4.9.9 39.9 Teritorija tarp Raudondvario 
pl. 90-Jūros g.: 4-10, J.ir K. 
Aleksų g. 1-7. 
 
Miesto dalių centrų zona; 
Inžinerinės infrastruktūros 
koridorių zona. 
 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Miesto dalių 
centrų zona, Inžinerinės 
infrastruktūros koridorių zona. 
 
Teritorijos dalyje, kuri patenka į 
miesto dalių centrų zoną, 
leidžiama komercijos paskirties 
objektų statyba. Kuriant 
vientisumą su greta esančioms 
identiškoms teritorijoms 
taikomais BP reglamentais, 
numatoma Mažmeninės prekybos 
objektų plėtros zona numatant ją 
pagal BP funkcinių zonų ribas. 
Teritorijos dalyje, kuri patenka į 
Inžinerinės infrastruktūros 
koridorių zonas, BP sprendiniai 
nekoreguojami. 

 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.0. 40 1) Šiaurės pr.97; 
2) Šiaurės pr. 73; 
3) Teritorija tarp Žeimenos g. 
58A, 58, 56, 84B, 64A, 107 ir 
Sukilėlių pr. 66-74 ; 
4) Krėvės 13-49A 
5) Taikos 103-115 
6) Tvirtovės27-79 
7) Savanorių pr. 123-183 

 

- Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama.  
 
Žiūrėti punktus Nr. 40.1-40.7. 
 
Uždavinys 8.6 
 

 
 
Žiūrėti punktus Nr. 40.1-40.7. 
 

5.0.1 40.1 Šiaurės pr.97. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Specializuotų 
kompleksų zona. 
 
Galiojančio Kauno miesto sav. 
teritorijos BP sprendiniai 
nesudaro galimybės šioje 
teritorijoje numatyti komercinės 
paskirties objektų teritorijas. 
Sklype yra veikianti švietimo 
įstaiga – Kauno Kazio Griniaus 
progimnazija. 
 

Dalinai koreguojama 
 

Koreguotas aiškinamojo rašto 
79 p., funkcinės zonos 
nekeistos. 
 
Funkcinė zona 
nekoreguojama. 

 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.0.2 40.2 Šiaurės pr.73. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Specializuotų 
kompleksų zona. 
 
Galiojančio Kauno miesto sav. 
teritorijos BP sprendiniai 
nesudaro galimybes šioje 
teritorijoje numatyti komercinės 
paskirties objektų teritorijas. 
Sklype yra veikianti švietimo 
įstaiga – Kauno Pilėnų 
progimnazija. 

Dalinai koreguojama 
 

Koreguotas aiškinamojo rašto 
79 p., funkcinės zonos 
nekeistos. 
 
Funkcinė zona 
nekoreguojama. 
 

5.0.3 40.3 Teritorija tarp Žeimenos g. 
58A, 58, 56, 84B, 64A, 107 ir 
Sukilėlių pr. 66-74. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona; Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Specializuotų 
kompleksų zona; Mažo užstatymo 
intensyvumo zona. 
 
Paaiškinimą dėl teritorijos 
esančios Žeimenos g. 58 ir 58A 
žiūrėti korektūros Nr. 36. 
 
Kitose teritorijos dalyse 
galiojančio Kauno miesto sav. 
teritorijos BP sprendiniai 
nesudaro galimybes numatyti 
komercinės paskirties objektų 
teritorijas, nepateikta žemės 
savininkų prašymų / sutikimų su 
teikiamais siūlymais.  
 

Dalinai koreguojama 
 

Koreguotas aiškinamojo rašto 
79 p., funkcinės zonos 
nekeistos. 
 
Funkcinė zona 
nekoreguojama. 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.0.4 40.4 Krėvės 13-49A. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 
 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinė zona – Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji  zona. 
 
Aiškinamasis rašto punktas 26 
papildytas papunkčiais 
aprašančiais kokiais atvejais 
mažmeninės prekybos objektai 
galimi teritorijose 
nepatenkančiose į tokių objektų 
plėtros zoną. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Nepateikta žemės savininkų 
prašymų / sutikimų su teikiamais 
siūlymais. 
 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Aiškinamasis raštas papildytas 
26.3. punktu nurodančiu: 
„Teritorijose nepatenkančiose 
į mažmeninės prekybos 
objektų plėtros zonas leistinas 
mažmeninės prekybos objektų 
bendrasis plotas gali būti 
numatomas didesnis nei 1000 
kv.m. tais atvejais, kai 
nedidinant pastato bendro 
ploto rekonstruojamos esamos 
prekybinės patalpos arba 
tokios patalpos įrengiamos 
esamuose kitos paskirties 
pastatuose. Tokiais atvejais 
reikalinga parengti teritorijos 
detalųjį planą.“ 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.0.5 40.5 Taikos pr. 103-115. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona; 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojamas. 
 
Funkcinės zonos – Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji zona; 
specializuotų kompleksų zona. 
 
Teritorijos dalyje, kuri patenka 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamąją zoną, kurioje BP 
reglamentais leidžiama 
komercijos paskirties objektų 
statyba, papildomai numatoma 
Mažmeninės prekybos objektų 
plėtros zona numatant ją pagal 
esamų komercinės paskirties 
objektų sklypų ribas. 
 

 

5.0.6 40.6 Tvirtovės al. 27-79. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona;  
Vidutinio intensyvumo 
užstatymo zona; Specializuotų 
kompleksų zona;  
Miesto dalių centrų zona. 
 

 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji zona; 
Vidutinio intensyvumo užstatymo 
zona; Specializuotų kompleksų 
zona; Miesto dalių centrų zona. 
 
Dalyje teritorijos mažmeninės 
prekybos objektų statyba iki 1000 
kv.m. yra galima. Didžiųjų 
prekybos įmonių išdėstymo 
Kauno miesto savivaldybės 
teritorijoje SP sprendiniai 
integruoti į BP sprendinius 
atliekant neesmines korektūras, 
t.p. siekiant išvengti galimų 
sprendinių kolizijų.  
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Nėra žemės savininkų prašymų / 
sutikimų su teikiamais siūlymais 
 
Dalinai patenka į: Kauno tvirtovės 
7-ojo forto (203 kv. m.) ir jo 
vizualinį apsaugos pozonį (520 
kv.m).  
 
Pilnai apima KVR objektą - 
Kauno aukštesniosios technikos 
mokyklos pastatą. 
 

5.0.7 40.7 Savanorių pr. 123-183. 
 
Miesto dalių centrų zona. 
 

 
 
 
 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Nepateikta žemės savininkų 
prašymų / sutikimų su teikiamais 
siūlymais. 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.1. 41 1) Baršausko g. 66C; 
2) Teritorija: R. Kalantos g. 
98A , M. Gimbutienės g. 3, 5; 
3) Vaidoto g. 90-114  

Esamas LIDL PC Baršausko 
g. 66C, prašo numatyti jo 
plėtros zoną iki 3000 m2 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Dalinai koreguojama.  
 
Žiūrėti punktus Nr. 41.1-41.3. 
 
Uždavinys 8.6 
 

 
 
Žiūrėti punktus Nr. 41.1-41.3. 
 

5.1.1 41.1 Baršausko g. 66C. 
 
Miesto dalių centrų zona. 
 

 
 

 Esamas LIDL PC 
Baršausko g. 66C, prašo 
numatyti jo plėtros zoną 
iki 3000 m2. Prašo 
teritorijoms pažymėti 
Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Koreguojama. 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Atsižvelgiant į gretimybėse 
esančią zoną, kurioje galima 
mažmeninės prekybos objektų 
statyba iki 25000 kv. m., bei į tai, 
kad urbanistinė teritorijos 
struktūra panaši gretimai esančiai.  
 
Kadangi teritorija ribojasi su 
saugoma teritorija Kauno 
tvirtovės dešiniojo Nemuno 
kranto centrinio įtvirtinimo redutu 
ir patenka į jos apsaugos zoną, 
konkretūs sprendiniai ir 
architektūrinė pastato raiška 
privalo būti derinami su Kultūros 
paveldo departamentu.  
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.1.2 41.2 Teritorija: 
R. Kalantos g. 98A; 
M. Gimbutienės g. 3, 5. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Koreguojama. 
 
Funkcinė zona – intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji zona. 
 
Sprendinių korektūra nekeičia 
esamos urbanistinės situacijos, 
kadangi šioje vietoje mažmeninės 
prekybos objektų zona numatoma 
esamam mažmeninės prekybos 
objektui.  
 
 

 

5.1.3 41.3 Vaidoto g. 90-114. 
 
Miesto dalių centrų zona. 
 

 
 
 

 Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 
 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2018-03-14 Nr. 
70-1-539 
/2018-04-18 Nr. 
70-1-776 
 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Nepateikta žemės savininkų 
prašymų / sutikimų su teikiamais 
siūlymais. 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.2. 42 Teritorija tarp: 
Varnių g. 4, 6, 10;  
Rausvės g. 3, 5;  
A.Stulginskio g. 49, 51, 53; 
Linkuvos g. 72, 74 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Prašo galimybės statyti ne 
mažiau kaip 2500 m2 ploto 
PC. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną. 

UAB LIDL 
Lietuva, 
2020-03-04 Nr. 
R12-1064 
 

Koreguojama. 
 
Numatoma Miesto dalių centrų 
zoną, taip pat numatoma 
galimybė šioje teritorijoje statyti 
mažmeninės prekybos objektus 
iki 3000 kv. m. bendro ploto. 
 
Uždavinys 8.6 

 
 
 

5.3. 43 Vieškeliuko g. 8. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Uždavinys 8.6 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.4. 44 Teritorija prie Savanorių pr. 
tarp Zanavykų, P. Kalpoko ir 
Kanklių gatvių.  
 
Miesto dalių centrų zona. 
 

 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Teritorijoje siūloma parengti 
pagrindinių miesto ašių 
urbanistines vizijas. 
Brėžinyje Nr. 24. 
nurodomos teritorijos, kurioms 
turi būti parengti papildomi 
teritorijų planavimo dokumentai. 
 
Uždavinys 8.6 
 

(Nekoreguojama) 
 
 
 
 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.5. 45 1) Vilijampolės seniūnija: 
 
2) Teritorijos prie Panerių ir 

Varnių sankryžos; 
 
3) Teritorijos prie Jurbarko, 

Panerių ir Tilžės 
sankryžos 

 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Dalinai koreguojama.  
 
Žiūrėti punktus Nr. 45.1-41.3. 
 
Uždavinys 8.6 
 

 
 
Žiūrėti punktus Nr. 45.1-41.3. 
 

5.5.1 45.1 Vilijampolės seniūnija. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

5.5.2 45.2 Teritorijos prie Panerių ir 
Varnių sankryžos. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Nepateikta žemės savininkų 
prašymų / sutikimų su teikiamais 
siūlymais. 
 

(Nekoreguojama) 
 

5.5.3 45.3.
1 

Teritorijos prie Tilžės g. ir 
Raudondvario pl. sankryžos. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona; Miesto dalių centrų 
zona. 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Nekoreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Specializuotų 
kompleksų zona; Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Dalyje teritorijos, kurioje 
dominuoja komercinės paskirties 
statiniai ir patenka į miesto dalių 
centrų zona numatoma korektūra. 
Sprendinių korektūra nekeičia 
esamos urbanistinės situacijos, 
kadangi šioje vietoje zona 
numatoma esamiems komercinės 
paskirties objektams. 
 
Nekoreguojama tose teritorijos 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

dalyse, kuriose vyrauja 
Specializuotų kompleksų zona ir 
gyvenamosios paskirties teritorija. 
 

 45.3.
2 

Teritorijos prie Panerių g. ir 
Tilžės g. sankryžos. 
 
Miesto dalių centrų zona;  
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Koreguojama. 
 
Funkcinės zonos -  Miesto dalių 
centrų zona;  Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorija, kurioje dominuoja 
komercinės paskirties statiniai ir 
patenka į miesto dalių centrų zona 
numatoma korektūra. Sprendinių 
korektūra nekeičia esamos 
urbanistinės situacijos, kadangi 
šioje vietoje zona numatoma 
esamiems komercinės paskirties 
objektams. 

 

 45.3.
3 

Teritorijos prie Panerių g. ir 
Jurbarko g. sankryžos. 
 
Miesto dalių centrų zona. 

Prašo pakoreguoti didžiosios 
prekybos įmonės plotą iki 
3000 m2. 

Prašo teritorijoms 
pažymėti Universalių ar 
Specializuotų prekybos 
centrų zoną (gal net 
neišskiriant abiejų zonų). 

LNTPA 2020-
03-13 raštas Nr. 
2020-03/1, jų 
pačių vėliau 
išsiųstas; 
registruotas 
2020-5-13 Nr. 
70-1-910 ir 
R12-2246   

Dalinai koreguojama. 
 
Funkcinės zonos - Miesto dalių 
centrų zona. 
 
Dalyje teritorijos, kurioje 
dominuoja komercinės paskirties 
statiniai ir patenka į miesto dalių 
centrų zona numatoma korektūra. 
Sprendinių korektūra nekeičia 
esamos urbanistinės situacijos, 
kadangi šioje vietoje zona 
numatoma esamiems komercinės 
paskirties objektams. 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 
Nekoreguojama tose teritorijos 
dalyse, kuriose vyrauja 
Specializuotų kompleksų zona ir 
gyvenamosios paskirties teritorija. 
 

5.6. 46 Patikslinti funkcinių zonų 
ribas, optimaliai integruojant 
kraštovaizdžio draustinių 
tvarkymo zonas, buferinių 
zonų ribas (jei jos keitėsi/ 
keistųsi) 

- - KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Saugomų teritorijų ribos 
atnaujintos pagal 2021-10-06 
saugomų teritorijų kadastro 
registro duomenis. 
 
Uždavinys 8.8 
Uždavinys 8.11 
Uždavinys 8.12 
 

 
 
Saugomų teritorijų ribos 
atnaujintos pagal 2021-10-06 
saugomų teritorijų kadastro 
registro duomenis. 
 

5.7. 47 Rail Baltica vėžės ir 
alternatyvios vėžės vietos 
patikslinimas 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Nėra parengti Rail Baltica vėžės 
infrastruktūros vystymo planų 
sprendiniai. 
 
Uždavinys 8.11 
 

(Nekoreguojama) 
 

5.8. 48 Nustatyti prioritetinės plėtros 
teritorijas ir galimą plėtros 
mastą, prioritetines ir kitas 
galimas veiklas, prioritetinės 
savivaldybės infrastruktūros 
vystymo etapus. 

 Prieš tai parengti studiją, 
skaičiavimą dėl lėšų 
poreikio, kad 
savivaldybei užtektų lėšų 
prioritetinių teritorijų 
infrastruktūrai įrengti ar 
įrengėjams kompensuoti 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Aiškinamasis raštas papildytas 10 
skyriumi „Prioritetinės 
savivaldybės infrastruktūros 
plėtra, parengti papildomi 
brėžiniai Nr. 26  „Inžinerinės ir 
socialinės infrastruktūros rajonai“ 
ir Nr. 27 „Funkcinės 
infrastruktūros zonos“ 

 
 
Aiškinamasis raštas papildytas 
10 skyriumi „Prioritetinės 
savivaldybės infrastruktūros 
plėtra, parengti papildomi 
brėžiniai Nr. 26  „Inžinerinės 
ir socialinės infrastruktūros 
rajonai“ ir Nr. 27 „Funkcinės 
infrastruktūros zonos“ 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 
Uždavinys 8.3 
Uždavinys 8.4 
 

 

5.9. 49 AR 
 
Esama situacija: 
Užstatymo linija (TPĮ tokios 
sąvokos nėra) 
 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Papildytas Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto skyrius 3.5. 

 
 
Papildytas Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto skyrius 3.5. 

6.0. 50 Prieplaukos (ar uostai) prie 
Brastos 24, 28, Panerių 312 ir 
318, Lampėdžiuose ir kitos 
prieplaukų/uostų vietos 

Pažymėti būsimų prieplaukų 
vietą kaip galimą 
pagrindiniame (ir 
susisiekimo sistemos) 
brėžiniuose, aprašyti 
aiškinamajame rašte. 

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Aiškinamajame rašte ir grafinėje 
dalyje patikslinta informacija ir 
sprendiniai apie numatomus 
vidaus vandens infrastruktūros 
objektus. 

 
 
Aiškinamajame rašte ir 
grafinėje dalyje patikslinta 
informacija ir sprendiniai apie 
numatomus vidaus vandens 
infrastruktūros objektus. 
 

6.1. 51 Petrašiūnų kapinių 
maksimalus padidinimas 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Kapinių plėtra negalima. 
 
Remiantis Kauno miesto 
Petrašiūnų vandenvietės 
sanitarinių apsaugos zonų 
nustatymo specialiuoju planu 
(T00073296), kapinių plėtros 
zona patenka į III grupės 
požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zoną. Šios grupės 3-
iojoje juostoje draudžiama įrengti 
kapines. 
 
Uždavinys 8.1 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

6.2. 52 Degalinių išdėstymo SP   KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Pasikeitus teisės aktams, 
degalinių SP siūloma naikinti jo 
sprendinių neintegruojant į BP 
sprendinius. Vadovaujantis BP 
sprendiniais, degalinių statyba 
galima vadovaujantis funkcinių 
zonų reglamentais. 
 

(Nekoreguojama) 
 

6.3. 53 Šilumos tiekimo SP 2016-05-
03 T-203 

Šis SP YRA sudėtinė BP 
dalis, turi būti teisinga 
nuorodą į tvirtinimą. SP turi 
atskiras rengimo taisykles, 
reikia SP atjungti nuo BP / 
parengti naują ir esamą 
naikinti.  

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama 
 
Nuoroda į dokumentą patikslinta. 
 

AR 3.2. Skyrelyje 
pakoreguotas tekstas išdėstant:  
„Atnaujintas Kauno miesto 
mikrorajonų šilumos tiekimo 
specialusis planas (patvirtintas 
2016 m. gegužės 3 d. 
sprendimu Nr. T-203) 
pripažintas Bendrojo plano 
sudedamąja dalimi. 

6.4. 54 Pažymėti teritorijas, kurioms 
privalu rengti DP 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama 
 
Brėžinyje Nr. 24. 
nurodomos teritorijos, kurioms 
turi būti parengti papildomi 
teritorijų planavimo dokumentai. 
 
Uždavinys 8.9 
 

 
Brėžinyje Nr. 24. 
nurodomos teritorijos, 
kurioms turi būti parengti 
papildomi teritorijų planavimo 
dokumentai, patikslinamas AR 
3.5. skyrius. 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

6.5. 55 Leistinas užstatymo 
intensyvumas.. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Pagrindiniame brėžinyje 
ir AR Reglamentų 
lentelėje ties UI iki 0,5 
įrašyti pastabą dėl 
būtinybės vadovautis ir 
kitais teisės aktais 

Savivaldybės 
teisininkų 
siūlymas 

Koreguojama 
 
Koreguota reglamentų lentelė 
įrašant pastabą: „Atskiroms 
zonoms nustatytas maksimalus UI 
galimas,  jei neprieštarauja 
statybą ir teritorijų planavimą 
reglamentuojantiems teisės aktais 
pagal konkrečią situaciją.“ 
 
Uždavinys 8.11 
 

 
 
Koreguota reglamentų lentelė 
įrašant pastabą: „Atskiroms 
zonoms nustatytas 
maksimalus UI galimas,  jei 
neprieštarauja statybą ir 
teritorijų planavimą 
reglamentuojantiems teisės 
aktais pagal konkrečią 
situaciją.“ 
 

6.6. 56 Visas miestas. 
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Pagrindiniame brėžinyje 
ir AR Reglamentų 
lentelėje tikslinti 
vyraujantį užstatymą iš 
mažaaukščių 
daugiabučių į vienbučių/ 
dvibučių ir 
mažaaukščių 
daugiabučių 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Lentelės stulpelyje „Funkcinės 
zonos apibūdinime“ bendrais 
bruožais nusakomos zonai 
būdingos savybės, reglamentai 
nurodyti stulpelyje „Galimos 
žemės paskirtys ir naudojimo 
būdai“. 
 
Uždavinys 8.12 
 

(Nekoreguojama) 
 

6.7. 57 Visas miestas. 
 
ŽSFPP taikoma 20 punktas? 

Patikslinti užliejamas 
teritorijas pagal atnaujintą 
informaciją 

Patikslinti AR 20 p. 
pagal priimtus 
dokumentus dėl potvynių 
valdymo (AAA) 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Užliejamas teritorijas patikslintos 
pagal 2022 kovo mėn. atnaujintą 
informaciją 
 
Uždavinys 8.12 
 

Grafinė dalis pakoreguota 
užliejamas teritorijas pažymint 
pagal 2022 kovo mėn. 
atnaujintą informaciją. AR 
skyrelis 3.4.2. papildytas 
sakiniu: „ aktualią informaciją 
apie potvynių grėsmes ir 
riziką vertina bei informaciją 
teikia Aplinkos apsaugos 
agentūra. Esant nesutapimams 
tarp BP sprendiniuose 
atvaizduotų potvynių grėsmės 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

rizikos ribų ir Aplinkos 
apsaugos agentūros teikiamos 
aktualios informacijos – 
vadovautis Aplinkos apsaugos 
agentūros teikiamais 
duomenimis.“ 
 

6.8. 58 Peržiūrėti senas sąlygas, senus 
tikslus ir uždavinius 

Tikslų ir uždavinių 2009-
2010 ir 2020 palyginimas 
(TPĮ, Taisyklėse) išdėstyti 
atskirame lape. 

 KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
BP korektūra rengiama pagal jai 
suformuluotus tikslus ir 
uždavinius, išduotas teritorijų 
planavimo sąlygas. Korektūros 
metu atliekami Bendrojo plano 
sprendinių keitimai 
neprieštaraujantys galiojančio 
Bendrojo plano rengimui 
anksčiau išduotoms planavimo 
sąlygoms ir planavimo darbų 
programai. 
 

(Nekoreguojama) 
 

1. 59 Lampėdžiai, prie Gervių g. 5P, 
Kaunas 47197 
 
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

 

Žymėti nudistų paplūdimį Kauno mieste nėra 
oficialaus nudistų 
paplūdimio. Prašoma 
numatyti galimybę 
įteisinti nudistų 
paplūdimio vietą greta 
Lampėdžio ežero. 

Lietuvos nudistų 
bendruomenė 

Nekoreguojama. 
 
BP sprendiniuose paplūdimiai 
šioje teritorijoje pažymėti pagal 
Kauno miesto savivaldybės 
Nemuno ir Nevėžio santakos 
kraštovaizdžio draustinio 
specialųjį planą. BP sprendiniuose 
paplūdimių paskirtis 
nedetalizuojama. 
 
Patenka į Nemuno ir Nevėžio 
santakos kraštovaizdžio draustinį. 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

2. 60 Raudondvario pl. 169B ir 
Raudondvario pl. 169C. 
 
Miesto dalių centrų zona. 

 

 Išplėsti Didžiųjų 
prekybos įmonių plėtros 
zoną 

UAB Argensta Užklausa kartojasi. Žr. korektūros 
Nr. 38. 
 
Uždavinys 8.6 
 
 

Žr. korektūros Nr. 38. 
 

3. 61 Partizanų g. 73A; Partizanų g. 
75; Partizanų g. 75A.; 
Partizanų g. 75D; Partizanų g. 
75E; Partizanų g. 75F.  
 
Miesto dalių centrų zona. 

Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 

Prašoma pakeisti 
funkcinę zoną iš Miesto 
dalių zona (MC1) į 
Pramonės ir 
sandėliavimo zona (P1). 

UAB Kosmelita Nekoreguojama. 
 
Ši teritorija yra svarbi vienos iš 
pagrindinių miesto ašių dalis, 
todėl būtina užtikrinti jos 
vientisumą ir funkcinį 
konceptualumą. Pagal 
vyraujančias gretimybes ir visos 
ašies funkcinius prioritetus 
paliekama Miesto dalių centrų 
zona. 
 

(Nekoreguojama) 
 

4. 62 Varnių g. 4; Varnių g. 6; 
Varnių g. 10; Rausvės g. 3; 
Rausvės g. 5; A. Stulginskio 

Numatyti galimybę 
teritorijoje apribotoje 
Linkuvos, A. Stulginskio ir 

Naujai suformuotame 
žemės sklype pagal 
galiojantį BP galima 

UAB LIDL Užklausa kartojasi. Žr. korektūros 
Nr. 42. 
 

Žr. korektūros Nr. 42. 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

g. 49; A. Stulginskio g. 51; A. 
Stulginskio g. 53; Linkuvos g. 
72; Linkuvos g. 74.  
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 

Rausvės gatvėmis statyti 
2500 kv. m. prekybos 
įmonės plėtros zoną 

išvystyti 8000-10000 
kv.m. ploto komercinį 
pastatą, o Didžiųjų 
prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje 
SP numato tik iki 1000 
kv. m. prekybinis plotas, 
todėl prašome,  kad 
teritorijoje apribotojoje 
Varnių, Linkuvos, A. 
Stulginskio ir Rausvės 
gatvėmis atsisakytumėte 
prekybos centrų ploto 
suvaržymo arba SP 
sprendiniuose 
numatytumėte 2500 kv. 
m. prekybos įmonė 
plėtros zoną. 

Uždavinys 8.6 
 
 

5. 63 Skveras tarp Maironiškių, 
Tvenkinio ir 9-ojo forto 
gatvių. 
 

Prašoma pakeisti teritorijos 
funkcinę zoną į mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną. 

 E.M. Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniuose ši 
teritorija siejasi su upelio 
apsauginiais želdynais abiejose 
teritorijos pusėse. Korektūra 
suardytų gamtinę struktūrą. 
 
Uždavinys 8.8 
Atskiras uždavinys 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona (pagal Bendrojo 
plano aiškinamojo rašto 7,4,2, 
skyriaus 205 punkto 18 lentelę 
(indeksas 85) numatytas 
skveras tarp Maironiškių, 
Tvenkinio ir 9-ojo forto 
gatvių). 

 
6. 64 T. Masiulio g. 21B. 

 
Miesto dalių centrų zona 
MC2, prieplauka. 
 

 

Perspektyvinis uostas Prašoma numatyti Kauno 
marių uosto įsteigimo 
galimybę, atitinkamai 
pateikiant sutartinį uosto 
ženklinimą Bendrojo 
plano grafinėje dalyje. 
Uostas skatintų laivybos 
plėtrą Kauno mariose ir 
Nemuno upės 
aukštutinėje dalyje, būtų 
sudarytos sąlygos uosto 
akvatorijoje laikyti 
valstybinės reikšmės 
vidaus vandenų kelių 
priežiūrai naudojamas 
vidaus vandenų 
transporto priemones, 

Vidaus vandens 
kelių direkcija 

Koreguojama.  
 
Pakoreguota pagal pasiūlymą. 
 
Ribojasi su Pažaislio 
architektūriniu draustiniu. 
 
Patenka į Natura 2000 Kauno 
marios PAST ir BAST saugomas 
teritorijas. 
 
Uždavinys 8.1 

 
Pažymėtas numatomas uostas. 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

teritorijoje kurti 
minimalią techninę bazę, 
užtikrinančią valstybės 
funkcijoms vykdyti 
naudojamų vandens 
transporto priemonių ir 
įrangos priežiūrą. 
 

7. 65 Nartavos g. 12. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Sprendinys nesiūlomas Teritorija Vytėnuose: 
žemės sklypas patenka į 
BP – mažo užstatymo 
intensyvumo teritoriją, 
nors sklype yra 
įregistruota lentpjūvė ir 
veikla vykdoma pagal 
paskirtį. Būtina tikslinti, 
nes greta negali būti 
vystoma gyv. statyba. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniais šioje 
teritorijoje numatomos 
gyvenamosios teritorijos. 
Pramonės įmonių plėtra 
nenumatoma. Sprendiniai 
nekoreguojami. 
 
Uždavinys 8.2 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

8. 66 1. Teritorija tarp Minijos ir 
Smiltainio gatvių 
 
Miesto dalių, centrų zona 
(MC2) 

 

 
2. Teritorija tarp Uogų, 
Tyrlaukio ir B. Brazdžionio 
gatvių. 
 
Miesto dalių, centrų zona 
(MC2). 
 

 

Tikslinti pagal vyraujančią 
paskirtį 

Teritorija tarp Minijos ir 
Smiltainio gatvių bei 
Auros g. BP – miesto 
dalių, centrų zona, nors 
šioje teritorijoje vyrauja 
vienbučiai ir dvibučiai 
gyvenamieji pastatų 
teritorijos sklypai. 
Teritorija tarp Uogų, 
Tyrlaukio ir 
B. Brazdžionio gatvių 
BP – mieto dalių centrų 
zona, nors šioje 
teritorijoje vyrauja 
vienbučiai ir dvibučiai 
gyvenamieji pastatų 
teritorijos sklypai. 
 
 
 
 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Dalinai koreguojama. 
 
1. Koreguota pagal esama būklę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teritorijos dalyje kurioje nėra 
esamų vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų BP 
sprendiniai nekoreguojami. 
Konceptualus BP sprendinys 
numato miesto centrų zoną naujai 
besivystančiose teritorijose. 
 
Uždavinys 8.11 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

9. 67 Teritorija tarp A. 
Žmuidzinavičiaus ir L. Strolio 
gatvių. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

Tikslinti pagal vyraujančią 
paskirtį 
 

Teritorija tarp A. 
Žmuidzinavičiaus ir L. 
Strolio gatvių BP – 
specializuotų kompleksų 
zona, nors šioje 
teritorijoje vyrauja 
vienbučiai ir dvibučiai 
gyvenamieji pastatų 
teritorijos sklypai. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Koreguojama. 
 
Koreguota pagal esama būklę. 
 
Uždavinys 8.11 

 

10. 68 Teritorija kurią riboja 
Žemynos, Žilvino, Ugnės, 
Gabijos ir Šilo g. 
 
Intensyvaus užstatymo 
teritorija 
 

 

Tikslinti pagal vyraujančią 
paskirtį 

Žemynos, Žilvino, 
Ugnės, Gabijos ir Šilo g. 
vyrauja vienbučių ir 
dvibučių blokuotų 
gyvenamųjų  namų 
užstatymas, tačiau BP ši 
teritorija – intensyvaus 
užstatymo teritorija, 
kurioje vyrauja 
daugiabučiai gyv. 
pastatai. 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano korektūra 
neatitiktų esamos situacijos. 
Būtina užtikrinti teritorijos 
vientisumą ir funkcinį 
konceptualumą.  
 
 
Uždavinys 8.11 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

11. 69 Statesni nei 15 laipsnių šlaitai. 
 
Esama situacija: 
Bendrojo plano aiškinamojo 
rašto 177 punktas. 

Patikslinti nuostatą Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto 177 
punktas nustato - 
statesniuose nei 15 
laipsnių šlaituose bei 10 
m atstumu nuo šių šlaitų 
viršutinės briaunos bei 
10 m atstumu nuo šių 
šlaitų žemutinės 
briaunos, kurie 
nepatenka į miškų, 
ekstensyviai ar 
intensyviai naudojamų 
želdynų teritorijas, 
neurbanizuojamas 
teritorijas, užstatymo 
intensyvumas gali būti 
iki 0,3, o aukštingumas – 
iki 10 m. Aišku, kaip 
užstatymo intensyvumo 
ir aukštingumo nuostatas 
taikyti jeigu į minėtą 
šlaitą patenka visas 
sklypas, tačiau 
daugumoje atvejų šlaitų 
zona apima tik dalį 
sklypo. Reikalingas 
išaiškinimas kaip 
skaičiuoti reglamentuotą 
sklypo užstatymo 
intensyvumą ir nustatyti 
galimą aukštingumą 
tokiu atveju kai į šlaito 
zoną patenka tik dalis 
sklypo. 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniuose yra 
numatyta „Parengti šlaitų 
teritorijų tvarkymo specialųjį 
planą, jame išnagrinėjant šlaitų 
geologines ir statybines sąlygas 
[..]“. (Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto 99 psl.). 
 
Įgyvendinus bendrojo plano 
sprendinį ir parengus Šlaitų 
teritorijų tvarkymo specialųjį 
planą būtų nustatyti detalūs 
reglamentai. 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

12. 70 Panemunės seniūnijoje 
esantys vandens telkiniai, 
reljefai, šlaitai. 

 
15 proc. ir statesni šlaitai 
Upeliai su 10m apsaugos 
zona. 

 
Esama situacija: 
Neaiškus vandens telkinių 
(upelių, tvenkinių), reljefo, 
šlaitų statusas 

Detalizuoti vystymo 
reglamentus vandens 
telkinių (upelių, 
tvenkinių), reljefo, šlaitų 
teritorijose ir greta jų. 

Didelė problema – 
teritorijoje esančių 
vandens telkinių (upelių, 
tvenkinių), reljefo, šlaitų 
statusas, kuris galėtų būti 
BP sprendiniuose. 
Vystantis NT plėtrai, 
trūksta saugiklių 
savivalei, šlaitų ardymui, 
reljefo keitimui, upelių 
naikinimui ar 
patvenkimui stabdyti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniuose yra 
numatyta „Parengti šlaitų 
teritorijų tvarkymo specialųjį 
planą, jame išnagrinėjant šlaitų 
geologines ir statybines sąlygas 
[..]“. (Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto 99 psl.). 
 
Bendrojo plano sprendiniuose yra 
numatytos apsauginių želdynų ir 
kt. teritorijos, skirtos gamtinio 
karkaso apsaugai.  
 
NT plėtra turi vykti vadovaujantis 
Bendrojo plano sprendiniais.  
 
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

13. 71 Spręsti Miežėnų gatvės 
susikirtimo su Baltų pr. 
problemą 

  KMSA Miesto 
planavimo ir 
architektūros 
skyrius 

Nekoreguojama. 
 
BP nėra sprendžiami lokalūs 
transporto srautų organizavimo 
klausimai.  
 
Uždavinys 8.2 

 

14. 72 Nagrinėti Bendrojo plano korektūros metu gautus pasiūlymus. Žiūrėti atskiras korektūras 
pagal jų numerį. 

02_
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73 Šančiai, Nemuno pakrantė 1. Pradėti rengti 
kompleksinį planavimo 
dokumentą Žemųjų Šančių 
urbanistinio ir 
architektūrinio formavimo 
idėjinį projektą. 
2. Ištaisyti Bendrojo Plano 
(BP) kolizijas ir pakeisti 
(ar pakoreguoti) Kauno 
miesto BP sprendinius 
dalyje, kiek Šančių 
mikrorajone tarp Nemuno 
ir gyvenamosios teritorijos 
yra numatyta važiuojamoji 
D kategorijos gatvė, 
sprendinius suderinant su 
Ž. Šančių urbanistinio ir 
architektūrinio formavimo 
idėjiniu projektu. 
 

 Žemųjų Šančių 
bendruomenė 

Nekoreguojama. 
 
Brėžinyje Nr. 24. 
nurodomos teritorijos, kurioms 
rekomenduojama parengti 
papildomus teritorijų planavimo 
dokumentus, kurie spręstų 
nurodytus klausimus. Į išskirtas 
teritorijas patenka ir Nemuno 
pakrantė Šančiuose. 

 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

02_
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74 Pumpurų g. 27A, Aleksotas. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Koreguoti funkcinę zoną 
į vidutinio intensyvumo 
užstatymo zoną. 

Lietuvos Jėzuitų 
provincija 

Koreguojamas. 
 
Ši Aleksoto dalis yra netoli 
miesto centro, todėl turi 
potencialą miesto tankinimui. 
Taip pat, gretimybėse yra naujai 
pastatyti vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamieji 
pastatai. 
 
 

 

02_
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75 Vijūkų g. (tarp sklypų 
Bernatonių g. 65 ir Lapkalnio 
g. 34). 
 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridoriai (Laisva 
valstybinė žemė). 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Tarp pagal įsakymu Nr. 
A-2998 patvirtinto 
detalausiaus plano 
Vijūkų g. įrengti, tarp 
sklypų Bernatonių g. 65 
ir Lapkalnio g. 34 yra 
laisva valstybinė žemė, 
kurią tvarko šių sklypų 
gyventojai ir nori ją 
prisijungti. 

piliečiai A.B., 
V.B., J.Č., G.Č. 

Nekoreguojama. 
 
Esamos ir numatomos inžinerinės 
infrastruktūros zonos ir jų 
koridoriai yra svarbi gerą 
susisiekimą mieste užtikrinanti 
infrastruktūros dalis. Svarbu 
išlaikyti gatvės profilio 
vientisumą. Kol nesuformuota 
visa gatvė, jai rezervuota 
inžinerinės infrastruktūros zona 
negali būti keičiama. 

(Nekoreguojama) 
 

02_
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76 Girios g. 1G.  
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Pakeisti funkcinę zoną iš 
intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zonos į mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zoną. 

Kauno m. Girios 
g. Girios alėjos 
mikrorajono 
gyventojai 

Nekoreguojama. 
 
Pakoregavus bendrojo plano 
sprendinius galėtų  būti pažeisti 
trečiųjų asmenų interesai.  

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 
02_
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77 Borutos g. 21. 
 
Pramonės ir sandėliavimo 
zona. 

 

Daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių 
teritorijos 

Keisti esamą funkcinę 
zoną į daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijas 

UAB Liuks Koreguojama. 
 
Bendrojo plano korektūra atitinka 
palei J. Borutos gatvę vyraujantį 
užstatymą.varn 
 
 

 

02_
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78 Veiverių g. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Pakeisti mažo 
intensyvumo užstatymo 
gyvenamąją zoną į 
vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją 
zoną. 
 
Naikinti vandens telkinio 
žymėjimą „Upeliai“ 
 

MB „Generolo 
štabas“ 

Koreguojama. 
 
Bendrojo plano korektūra atitinka 
esamą situaciją. 
 
Patenka į Kauno senamiesčio 
vizualinės apsaugos pozonį. 
 
Bendrojo plano sutartiniai ženklai 
pakoreguoti pakeičiant sutartinio 

 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 ženklo aprašymą iš „Upeliai“ į 
„Upeliai, kanalai, drenažo 
grioviai“. 

02_
10 

79 Sklypas prie Lampėdžio. 
 
Žemės ūkio teritorijų zona. 
 

Namų valdos Pakeisti žemės sklypo 
naudojimo paskirtį 

J.K. Nekoreguojama 
 
Sklypui numatyti BP sprendiniai 
šiuo metu yra perspektyvinis 
kelias. Esamos ir numatomos 
inžinerinės infrastruktūros zonos 
ir jų koridoriai yra svarbi gerą 
susisiekimą mieste užtikrinanti 
infrastruktūros dalis. Taip pat, 
teritorija patenka į 10 proc. 
potvynių tikimybės zoną pagal 
AAA duomenis.  
 
Dalinai patenką į Nemuno ir 
Nevėžio santakos kraštovaizdžio 
draustinį. 
 

(Nekoreguojama) 
 

02_
11 

80 Kulautuvos g. 45F. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

Keisti funkcinę zoną UAB Dalista Nekoreguojama. 
 
Teritorija nuo susiformavusių 
miesto kvartalų atskirta gatvėmis, 
ribojasi su intensyviai 
naudojamais želdynais ir patenka 
į 10 proc. potvynių tikimybės 
zoną pagal AAA duomenis.  
 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

02_
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81 S. Žukausko g. 11A, 11B, 
11C, 11D. 
 
Intensyviai naudojami 

želdynai. 
 

Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Pakeisti funkcinę zoną UAB 
„Nekilnojamojo 
turto valdymas“ 

Nekoreguojama. 
 
Sklypai patenka į Intensyviai 
naudojamų želdynų zoną, kuri 
veikia kaip jungtis tarp Kalniečių 
parko nei Kleboniškio miško, 
veikia kaip buferis tarp gatvės ir 
gyvenamųjų daugiabučių kvartalo 
bei užtikrina kvartalo žaliųjų zonų 
poreikį. Ši žalioji jungtis S. 
Žukausko gatvėje buvo užfiksuota 
kaip neužstatoma teritorija jau 
Kauno m. generalinio plano 
išvystymo iki 2000 m. 
sprendiniuose. 

(Nekoreguojama) 
 

02_
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82 Sargėnų parkas. 
 
Ekstensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

 

 Pakoreguoti funkcinius 
prioritetus. 
Nauja apžvalgos aikštelė 
/ taškas. 

KMSA Koreguojama. 
 
Numatyta nauja apžvalgos 
aikštelė. 
Pakoreguoti funkciniai prioritetai 
pagal naujai rengiamą Sargėnų 
dvaro parko vystymo planą. 
 

 
 
Numatyta nauja apžvalgos 
aikštelė, rodoma brėžiniuose 
Nr. 9, Nr. 29 
 

02_
15 

83 Veršvos draustinio programos 
(2021-11-08). 
 
Esama situacija: 

 Siūloma Specialiojo 
plano korektūros 
rengėjui išnagrinėti ir 
pateikti motyvuotą 
išvadą ir pasiūlymus dėl 
šios KTZ reikalingumo 

 Koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į koreguojamą 
Veršvos kraštovaizdžio draustinio 
specialųjį planą, teritorijos 
funkciniai prioritetai koreguojami 

 
 
 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Specialiojo apsauginio 
ūkininkavimo KTZ (ŽAs) 
išskirtos draustinio pievose:  
1. Laikomasi bendrųjų 
ekologinės apsaugos principų; 
2. Draudžiama suarti pievas; 
3. Draudžiama statyti pastatus 
ir plėtoti inžinerinę 
infrastruktūrą; 
4. Leidžiama įrengti 
mokomųjų ir pažintinių takų 
sistemą. 
 

 

šioje teritorijoje. Pagal 
suderintas su planavimo 
organizatoriumi išvadas, 
koreguoti Specialiojo 
plano tvarkymo 
reglamentus.  
 
Urbanizacija galima tik 
įvertinus poreikį įrengti 
SP pažymėtus 
pažintinius pėsčiųjų 
takus ir išnagrinėjus 
privažiavimo galimybes. 
 

į Ekstensyviai naudojamų želdynų 
zoną. 
 
Patenka į Veršvos kraštovaizdžio 
draustinį. 
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84 Juodelynės ir Hagos gatvių 
sankryža su Armoniškių ir 
Naujadvario gatvių sankryža. 
 
Esama situacija: 

Panaikinti numatomos 
gatvės trasos sankryžą 

Panaikinti numatytos 
gatvės trasos, jungiančios 
Juodelynės ir Hagos 
gatvių sankryžą su 
Armoniškių ir 
Naujadvario gatvių 
sankryža.  

R. G. Nekoreguojama. 
 
Teritorijoje numatyta 
perspektyvinė gatvė. Esamos ir 
numatomos inžinerinės 
infrastruktūros zonos ir jų 
koridoriai yra svarbi gerą 
susisiekimą mieste užtikrinanti 
infrastruktūros dalis.  

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Numatoma gatvės trasa 

 
02_
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85 Totorių g. 12. 
 
Miesto dalių centrų zona 
MC1; 
Intensyviai naudojami 
želdynai. 

 
 

Miesto dalių centrų zona 
MC1 

Pakeisti funkcinę zoną  Koreguojama. 
 
Bendrasis planas atsižvelgiant į 
gautą prašymą siūlomas 
koreguoti, visoje sklypo 
teritorijoje numatant Miesto dalių 
centrų teritoriją, taip 
suformuojant funkcinį bendrumą 
su sklypą ribojančiomis 
teritorijomis. 
 
Kartu su pateiktu siūlymu 
pateikiama informacija, kad 
Bendrojo plano sprendiniuose 
numatyta Intensyviai naudojamų 
želdynų teritorija patenka į 
privataus sklypo teritoriją ir pagal 
pateikiamą informaciją yra senas 
vaismedžių sodas, jame vertingų 
želdinių nėra. 
 
Ribojasi su 1-uoju Žaliakalnio 
kultūriniu draustiniu. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 

02_
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86 Raudonojo Kryžiaus g. 5. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo zona 

Pakeisti funkcinę zoną UAB „Jotvingių 
voruta“ 

Koreguojama dalinai. 
 
Funkcinė zona nekoreguojama: 
Bendrojo plano korektūros metu 
esamosios būklės analizė 
neatliekama, plano rengėjas 
negali įvertinti galimo socialinės 
infrastruktūros objektų poreikio ir 
tokios korektūros poveikio viso 
miesto aspektu, todėl Bendrasis 
planas atsižvelgiant į gautą 
prašymą nekoreguojamas. 
 
Siūloma koreguoti AR 79 p. taip 
sudarant galimybę komercinės 
paskirties objektų statybai. 

 
 
Koreguotas aiškinamojo rašto 
79 p., funkcinės zonos 
nekeistos. 
 

02_
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87 Partizanų g. 69 ir 69B. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona arba Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji 
zona. 
 

Pakeisti funkcinę zoną R. M. ir R. M. Koreguojamas. 
 
Ši teritorija yra svarbi vienos iš 
pagrindinių miesto ašių dalis, 
todėl būtina užtikrinti jos 
vientisumą ir funkcinį 
konceptualumą. Pagal 
vyraujančias gretimybes ir visos 
ašies funkcinius prioritetus 
numatoma Miesto dalių centrų 
zona. 

 
 

 
02_
20 

88 MB „Kaimynų projektai“. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Numatyti 3000 kv. m. 
prekybos įmonės plėtros 
zoną. 

 MB „Kaimynų 
projektai“ 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 

(Nekoreguojama) 
 

Funkcinė zona 
nekoreguojama, tačiau 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 

 

 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Būtina išlaikyti teritorijos 
funkcinį bendrumą su sklypą 
ribojančiomis teritorijomis. 
 

atnaujinus užliejamų teritorijų 
duomenis pasikeitė potvynio 
tikimybės riba. 
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89 Mackevičiaus g. 42. 
 
Miškų ir miškingų teritorijų 
zona. 

 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Pakeisti funkcinę zoną iš 
„Miškų ir miškingų 
teritorijų zonos“ į 
„Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zoną“. 

M. O. Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal pateiktą 
pasiūlymą. Korektūrą siūloma 
atlikti prie prašymo pridėtoje 
schemoje nurodytoje sklypo 
dalyje, kuri pagal bendrojo plano 
sprendinius nepatenka į 
„Statesnių nei 15 laipsnių šlaitų 
teritorijas“. Keičiama „Miškų ir 
miškingų teritorijų zonos“ į 
„Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zoną“.  
 

 

02_
22 

90 Baltijos g. 29. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Numatyti 3000 kv. m. 
prekybos įmonės plėtros 
zoną. 

 J. M. Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona – Intensyvaus 
užstatymo gyvenamoji zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 

galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Didžiųjų prekybos centrų zonos 
formuojamos daugiausiai palei 
pagrindines gatves. Tokių didelių 
PC plėtra vidury gyvenamųjų 
kvartalų nėra tikslinga. 
 

02_
23 

91 Teritorija prie Verkių g. ir 
Ašmenos 1-osios g. sankryžos. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Formuoti skverą. KMSA Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 

02_
24 

92 Teritroiaj prie Bruknių tako, 
Amalės upelio, Elektrėnų g. 
16A, Technikos g. 13, 
Pastarnokų g. 2, 4, 6. 
 

Ekstensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Formuoti skverą. KMSA Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 

 
 
 
 

02_
25 

93 Teritorija prie Tyrlaukio g. 
 
Miesto dalių centrų zona. 

 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Formuoti skverą. KMSA Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 
 
 

02_
26 

94 Teritorija prie A. Gustaičio g. 
6. 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Formuoti skverą. KMSA Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 

02_
27 

95 Teritorija prie Vyčio Kryžiaus 
g. 
 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Formuoti skverą. KMSA Koreguojama. 
 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

02_
28 

96 Teritorija prie Vyčio Kryžiaus 
g. ir Garliavos pl.  
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona;  
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 
 

 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Patikslinti skvero ribas. KMSA Koreguojama. 
 
Patikslintos skvero ribos. 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 

02_
29 

97 Teritorija prie Medekšinės g. 
skersgatvio. 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona;  
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

 

Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

Patikslinti skvero ribas. KMSA Koreguojama. 
 
Patikslintos skvero ribos. 
Pakoreguota pagal Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 2021-05-25 
sprendimą Nr. T-189. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 98 Taikos pr. 113A. 
 
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona; 
Specializuotų kompleksų 
zona. 

 
 

Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Numatyti 2500 kv. m. 
prekybos įmonės plėtros 
zoną. 

UAB 
„Kvieslys“ 
2022-03-29 
pasiūlymas. 

Koreguojama. 
 
Pasiūlymas kartojasi. 
Žr. korektūros Nr. 40.5. 
 
Uždavinys 8.6 
 

 

 99 Riešutų g. 34. 
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 
 

 
 

 Teritorijoje apribotoje 
Sukilėlių, Riešutų ir 
Voveraičių gatvėmis, 
numatyti 3000 kv. m. 
prekybos įmonės plėtros 
zoną. 

 Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona – Vidutinio 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 
Pasiūlymą teikia individualaus 
sklypo savininkai teritorijai 
apimančiai kvartalą su 15 
individualių sklypų. BP 
korektūros apimtyje pasiūlymas 
vertinamas žemės savininkams 
priklausančio sklypo ribose. 
 
Sklype mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv. m. 
yra galima. Atsižvelgiant į sklypo 
dydį prekybos įmonių plėtra iki 
3000 kv. m. ploto fiziškai nėra 

(Nekoreguojama) 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

įmanoma. 
 
Pasiūlymas dalinai kartojasi ir 
ribojasi su pasiūlymu Nr. 40.3 
 
Uždavinys 8.6 
 

 100 Teritorija šalia Prancūzų g. 
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 
 

 

Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

Teritorijoje numatyti 
„Didelio užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamąsias teritorijas“ 

Fizinio asmens 
G. L. 2022-04-
11 pasiūlymas 

Koreguojama. 
 
Teritorijos funkcinis zonavimas 
šalia Prancūzų g., Koreguojama 
pagal pasiūlymą, pagal esančias 
gretimybes. 
 
Numatoma Funkcinė zona –
Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 101 Tiltai į Nemuno salą. 
Inžinerinės infrastruktūros 
koridorių zona. 

 

Inžinerinės infrastruktūros 
koridorių zona. 

Atsižvelgiant į Fredos 
kvartalo išvystymo 
galimybių studiją, 
pakoreguoti numatomų 
tiltų ir jų prietilčių vietas. 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracija, 
2022-05-05 
siūlymas. 

Koreguojama. 
(t.p. žr. pakeitimą Nr.105) 
 
Atsižvelgiant į Fredos kvartalo 
išvystymo galimybių studijoje 
patikslintas planuojamų pėsčiųjų 
tiltų iš/į Nemuno salą vietas, 
atitinkamai siūloma koreguoti 
Bendrojo plano funkcinių zonų 
ribas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 102 Antakalnio g. 57B 
 
Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

 

Intensyvaus užstatymo 
gyvenamoji zona. 
 

Keisti funkcinę zoną, nes 
šalia ribojasi su 
intensyvaus užstatymo 
gyvenamąja zona. 
 
 

Fizinių asmenų 
I. M, V. K. 
2022-05-06 
prašymas 
 

Dalinai koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į šioje teritorijoje 
gautus pasiūlymus, 24 brėžinyje 
yra numatoma rekomenduojama 
papildomai suplanuoti teritorija, 
žr. 24 brėžinį. 
Šioje zonoje rekomenduojama 
parengti kompleksinis teritorijų 
planavimo dokumentą, 
kvartalinės renovacijos techninis 
projektą, detalųjį planą ar 
galimybių studiją visai gretimai 
teritorijai, esančiai tarp 
Svirbygalos g, Antanavos g. ir 
Antakalnio g. Nesuformuotoje 
teritorijos dalyje būtina 

(Funkcinė zona 
nekoreguojama) 

 
 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

konkretizuoti užstatymo tipus, 
suformuoti žemiausios kategorijos 
gatvių bei viešųjų erdvių tinklą, 
inžinerinės infrastruktūros 
išvystymą. 
 
Funkcinė zona nekoreguojama. 
 
Uždavinys 8.11 
 
 
 
 

 103 Vijūkų g. 2 
 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 
 

Numatyti universaliųjų 
prekybos centrų, kurių 
bendras plotas 2500 kv. m. 
statybos zoną 

Numatyti universaliųjų 
prekybos centrų, kurių 
bendras plotas 2500 kv. 
m. statybos zoną 

UAB 
„Ekodena“ 

Nekoreguojama. 
 
Funkcinė zona - Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji zona. 
 
Teritorijoje mažmeninės prekybos 
objektų statyba iki 1000 kv.m. yra 
galima. Didžiųjų prekybos įmonių 
išdėstymo Kauno miesto 
savivaldybės teritorijoje SP 
sprendiniai integruoti į BP 
sprendinius atliekant neesmines 
korektūras, t.p. siekiant išvengti 
galimų sprendinių kolizijų.  
 
Uždavinys 8.6 
 

(Nekoreguojama) 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 104 Kauno mieste esantys miškai. Numatyti saugiklį, kad 
Kauno miesto bendrojo 
plano sprendiniais miško 
žemę pavertus į kitas 
naudmenas – atskirųjų 
želdynų teritorijas, jas 
pakartotinai transformuoti 
būtų galima tik į mišką. 

Numatyti saugiklį, kad 
Kauno miesto bendrojo 
plano sprendiniais miško 
žemę pavertus į kitas 
naudmenas – atskirųjų 
želdynų teritorijas, jas 
pakartotinai 
transformuoti būtų 
galima tik į mišką. 

KMS, AM Koreguojama 
 
Aiškinamasis raštas, brėžiniai Nr. 
9 ir Nr. 25 papildyti pakoreguotu 
sprendiniu: 196 „Miesto miškų 
teritorijas siūloma panaudoti 
rekreaciniams želdynams įrengti, 
šioms teritorijoms nustatant 
pagrindinę paskirtį – kita, 
naudojimo būdą – atskirųjų 
želdynų teritorijos. Miško žemę 
pavertus į kitas naudmenas – 
atskirųjų želdynų teritorijas, jas 
pakartotinai transformuoti galima 
tik į mišką.“ 
 
 
 

Aiškinamasis raštas, brėžiniai 
Nr. 9 ir Nr. 25 papildyti 
pakoreguotu sprendiniu: 196 
„Miesto miškų teritorijas 
siūloma panaudoti 
rekreaciniams želdynams 
įrengti, šioms teritorijoms 
nustatant pagrindinę paskirtį 
– kita, naudojimo būdą – 
atskirųjų želdynų teritorijos. 
Miško žemę pavertus į kitas 
naudmenas – atskirųjų 
želdynų teritorijas, jas 
pakartotinai transformuoti 
galima tik į mišką.“ 

 

 105 Nemuno sala. 

 
 

Pakoreguoti funkcines 
zonas numatant želdinių 
teritorijas pagal Nemuno 
salos DP. 

Pakoreguoti funkcines 
zonas numatant želdinių 
teritorijas pagal Nemuno 
salos DP 

KMS Koreguojama 
(t.p. žr. pakeitimą Nr.101) 
 
Pakoreguotos funkcinės zonos 
patikslinant pagal DP sprendinius. 

 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 106 Geležinkelio stoties teritorija 
ribojama M.K. Čiurlionio g. ir 
A. Juozapavičiaus pr. 

 

Mišraus užstatymo 
teritorijos. 

Koreguoti funkcinę zoną 
į mišraus užstatymo 
teritorijų. 

AB „LTG Infra“ Koreguojama 
 
Siūloma koreguoti teritorijos 
funkcines zonas nustatant 
Pagrindinio centro zoną. 

 

 107 Teritorijos šalia J.Semaškos ir 
K. Šimonio g. 
 

 

Patikslinti nustatytas 
infrastruktūros zonos 
teritorijos ribas 
atsižvelgiant į 
J. Semaškos g. detalųjį 
planą. 

Patikslinti nustatytą 
infrastruktūros zonos 
teritoriją ir 
J. Semaškos g. ašinės 
linijos koordinates pagal 
esamą situaciją, 
patvirtintų detaliųjų 
planų sprendinius ir 
įregistruotų 
J. Semaškos g. žemės 
sklypų ribas. 

Fizinio asmens 
S. D. ir   
KMS 
pasiūlymas 

Koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į  J. Semaškos 
gatvės žemės sklypo detaliojo 
plano, patvirtinto Kauno miesto 
savivaldybės tarybos sprendimu 
2010 m. lapkričio 4 d. Nr. T-658, 
sprendinius ir pagal jį 
suformuotas kadastrinių sklypų 
ribas, siūloma koreguoti Bendrojo 
plano funkcinių zonų ribas, kad  
inžinerinės infrastruktūros zonos 
ribs sutaptų su detaliuoju planu 
nustatytomis J. Semaškos g. 
ribomis. 
 
 

 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 108 Teritorija apima dalį sklypo 
esančio Islandijos pl. 30 ir 
išsidėsčiusi nuo I. Štaro g. rytų 
kryptimi (link Neries)  bei 
apima šiaurinę sklypo dalį 
beisiribojančią su Žagarvyšnių 
taku. 
 

 

Miesto dalių centrų zona. Dalyje žemės sklypo  
Islandijos pl. 30 numatyti 
Miesto dalių centrų zoną. 

AB „Baltic 
Shopping 
Centers“ 

Koreguojama 
 
Siūloma koreguoti teritorijos 
funkcinę zona nustatant Miesto 
dalių centrų. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 109.1 Nemuno pakrantė Vičiūnuose. Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Iš Intensyviai naudojamų 
želdynų funkcinės zonos 
ir Ekstensyviai 
naudojamų želdynų 
funkcinės zonos keisti į 
Mažo  užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamąsias zonas 

KMS Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniais šioje 
gamtinio teritorijoje Nemuno 
pakrantėje Vičiūnuose siūloma 
steigti skverą (Aiškinamojo rašto 
18 lentelė, Brėžinys Nr. 9 „Žalieji 
plotai ir rekreacijos sistema“, 
Želdyno Nr. 131). 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 109.2 Želdynų teritorijos įsiterpusios 
tarp valstybinių miškų (abipus 
elektros skirstomojo tinklo) 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Iš Intensyviai naudojamų 
želdynų funkcinės zonos 
ir Ekstensyviai 
naudojamų želdynų 
funkcinės zonos keisti į 
Mažo  užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamąsias zonas 

KMS Nekoreguojama. 
 
Teritorija patenka į kraštovaizdžio 
apsaugos ir gamtinio karkaso 
teritorijas, dalinai patenka į upių 
slėnių šlaitų, statesnių nei 15 
laipsniai teritorijas. Teritorija 
ribojasi su Kauno ornitologiniu 
draustiniu. 
Nėra privažiavimo kelių 
(Brėžinys Nr. 10 „Kraštovaizdžio 
apsauga (Gamtinis karkasas, 
saugomos teritorijos)“ 

 

 110 H. ir O. Minkovskių g. 33  Planuojama keleivinė 
prieplauka Nemune ties 
H. ir O. Minkovskių g. 33 

Numatyti keleivinę 
prieplauką atsižvelgiant į 
M. K. Čiurlionio 
koncertų centro konkurso 
laimėtojų ir koreguojamo 
detaliojo plano 
sprendinius. 

KMS, 
UAB „Paleko 
studija“, UAB 
„Baltic 
Engineers“ 

Koreguojama 
 
Atsižvelgiant į M.K.Čiurlionio 
koncertų centro konkurso 
laimėtojų ir koreguojamo 
detaliojo plano sprendinius 
siūloma koreguoti Bendrojo plano 
sprendinius, juose numatant 
planuojamą prieplauką. 

Numatoma planuojama 
prieplauka. 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 111 Sodininkų g. 2 

 
 

Pakoreguoti  kultūros 
paveldo objekto teritorijos 
ribas ir apsaugos zonas. 

Įvertinti šiuo 
metu galiojančias 
kultūros paveldo objekto 
teritorijos ribas ir 
apsaugos zonas ir 
atitinkamai 
pakoreguoti Bendrojo 
plano sprendinius žemės 
sklype Sodininkų g. 2, 
Kaune. 
 
 
 
 
 
 

UAB „NT 
Valda“ 

Koreguojama 
 
Atnaujintos kultūros paveldo 
objekto teritorijos ribos ir 
apsaugos zonos atitinkamai 
pakoreguoti Bendrojo plano 
sprendinius. 
 

 

 
 

 112.1 Sklypai (unikalūs Nr. 4400-
5209-7226; 44005186-3950; 
4400-5125-2829; 4400-5254-
7565; 4400-5516-9654), 
esantys šalia Kruonio g. 26; 
28D; 28E, 30C; 30D; 30E; 
30F; 30G; 30H 
Intensyviai naudojamų 
želdynų teritorija. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Iš Intensyviai naudojamų 
želdynų funkcinės zonos 
keisti į Mažo  užstatymo 
intensyvumo 
gyvenamąsias zonas. 

Fizinių asmenų 
R. M., Š. M. 
pasiūlymas 

Nekoreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendiniais šioje 
gamtinio teritorijoje Nemuno 
pakrantėje Vičiūnuose siūloma 
steigti skverą (Aiškinamojo rašto 
18 lentelė, Brėžinys Nr. 9 „Žalieji 
plotai ir rekreacijos sistema“, 
Želdyno Nr. 131). 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 112.2 Teritorija tarp Kruonio g. 32 
A ir Kruonio g. 34 
Valstybinių miškų teritorija 

 

Naikinti BP koliziją 
nerodant valstybinio miško 
ant kelio. 

Naikinti BP koliziją 
nerodant valstybinio 
miško ant kelio. 

Fizinių asmenų 
Š. M., D. M. 
pasiūlymas 

Koreguojama 
 
Koreguojamas Brėžinys Nr. 25 
pažymint vietą, kurioje siūloma 
valstybinių miškų korektūra 
Miesto gatvių teritorijose 
(Brėžinyje Nr. 25 Valstybinių 
miškų korektūra tai yra žymima 
mėlyna spalva). 

 

 112.3 Sklypas (unikalus Nr. 4400-
4493-7690) prie Kiaunių g. 
10A; 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 
 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Numatyti mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Fizinių asmenų 
R. M., 
Š. M. 
pasiūlymas 

Nekoreguojama 
 
Siūlymas atitinka esamus BP 
sprendinius. 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 112.4 Kiaunių g. 10E, 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 
 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 
 

Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos. 

Fizinių asmenų 
R.  M., 
Š. M. 
pasiūlymas 

Nekoreguojama 
 
Siūlymas atitinka esamus BP 
sprendinius. 

 

 112.5 Kiaunių g. 10F 
Ekstensyviai naudojamų 
želdynų zona. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos. 

KMS, ir fiziniai 
asmenys R. M., 
Š. M. 

Koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į esamą sklypų 
paskirtį, bendrojo plano 
sprendinių funkcinė zona 
koreguojama į Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamąją zoną. 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 112.6 Kiaunių g. 10B. Ekstensyviai 
naudojamų želdynų zona, 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

 
 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos. 

KMS, ir fiziniai 
asmenys R. M., 
Š. M. 

Koreguojama. 
 
Didesnioji teritorijos dalis 
teritorijos patenka į Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną, t.p. iš trijų 
pusių ribojasi su  Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamosiomis 
zonomis. Atsižvelgiant į 
gretimybes, siūloma koreguoti 
toje teritorijos dalyje, kuri 
nepatenka į Kauno ornitologinį 
draustinį. 
 

 
 

 112.7 Kiškių 8C ir 8D 10B (dalinai 
kartojasi su pasiūlymu nr. 
109.2).  Ekstensyviai 
naudojamų želdynų zona, 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 
 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos. 

KMS ir fiziniai 
asmenys R. M., 
Š. M. 

Nekoreguojama. 
 
Dalis teritorijos patenka į Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną. 
 
Dalis teritorijos patenka į 
Ekstensyviai naudojamų želdynų 
teritorijas, kraštovaizdžio 
apsaugos ir gamtinio karkaso 
teritorijas, dalinai patenka į upių 
slėnių šlaitų, statesnių nei 15 
laipsniai teritorijas  
(Brėžinys Nr. 10 „Kraštovaizdžio 
apsauga (Gamtinis karkasas, 
saugomos teritorijos)“ 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 112.8 Ežero g. 13C, 15, 15A, 15B, 
19A, 19B, 21, 21B,  
Miesto dalių centrų zona, 
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 
 

 

Miesto dalių centrų zona Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos, panaikinti 
teritorijų užliejamumą, 
panaikinti BP kolizijas 

Fizinio asmens 
Š. M. 
pasiūlymas 

Koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į esamą sklypų 
paskirtį bendrojo plano sprendinių 
funkcinė zona koreguojama į 
Miesto dalių centrų zoną visoje 
sklypų zonoje. 
 
Grafinė dalis pakoreguota 
užliejamas teritorijas pažymint 
pagal 2022 kovo mėn. atnaujintą 
AAA informaciją. AR skyrelis 
3.4.2. papildytas sakiniu: 
„aktualią informaciją apie 
potvynių grėsmes ir riziką vertina 
bei informaciją teikia Aplinkos 
apsaugos agentūra. Esant 
nesutapimams tarp BP 
sprendiniuose atvaizduotų 
potvynių grėsmės rizikos ribų ir 
Aplinkos apsaugos agentūros 
teikiamos aktualios informacijos 
– vadovautis Aplinkos apsaugos 
agentūros teikiamais 
duomenimis.“ 
 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 112.9 Kiškių g. 4A,  Mažo 
užstatymo  
intensyvumo gyvenamoji 

zona. 
 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Išimti želdynus iš sklypo 
teritorijos. 

Fizinių asmenų 
R. M., Š. M., D. 
M. pasiūlymas 

Nekoreguojama 
 
Siūlymas atitinka esamus BP 
sprendinius. 

 

 113 Lakūnų pl. 41 ir 43, Mažo 
užstatymo  
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Vidutinio užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona 

UAB „Aikados 
prekyba“ 

Dalinai koreguojama. 
 
Bendrojo plano sprendinių 
aiškinamąjį raštą siūloma 
papildyti 22.2 p. „Esami pastatai 
ir statiniai, kurių paskirtis 
neatitinka Bendrajame plane 
nustatytos funkcinės zonos ir/ar 
užstatymo intensyvumas ir 
aukštingumas didesnis už 
nustatytą konkrečiai funkcinei 
zonai, gali būti rekonstruojami 
nedidinant esamų užstatymo 
rodiklių.“ 
 
Kadangi siūloma koreguoti BP 
teritorija iš visų pusių yra apsupta 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios zonos, grafinė dalis 
nekoreguojama. 

 



Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 114 Viešios g. 29, Mažo 
užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji zona. 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Mažo užstatymo 
intensyvumo gyvenamoji 
zona. 

Fizinio asmens 
J. M. ir KMS 
pasiūlymas 

Koreguojama. 
 
Atsižvelgiant į esamą sklypų 
paskirtį bendrojo plano sprendinių 
funkcinė zona koreguojama į 
Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamąją zoną. 
 
Grafinė dalis pakoreguota 
užliejamas teritorijas pažymint 
pagal 2022 kovo mėn. atnaujintą 
AAA informaciją. AR skyrelis 
3.4.2. papildytas sakiniu: 
„aktualią informaciją apie 
potvynių grėsmes ir riziką vertina 
bei informaciją teikia Aplinkos 
apsaugos agentūra. Esant 
nesutapimams tarp BP 
sprendiniuose atvaizduotų 
potvynių grėsmės rizikos ribų ir  
Aplinkos apsaugos agentūros 
teikiamos aktualios informacijos 
– vadovautis Aplinkos apsaugos 
agentūros teikiamais 
duomenimis.“ 
 
 

 
 



 
 

Eil. Nr  
/ Nr. 
dok. 

Korek
tūros 
Nr. 

Adresas, vieta (esami BP 
sprendiniai) ir  

Esamas sprendinys (Funkc. 
zonos pavadinimas) 

Siūlomas sprendinys 
(Funkcinės zonos 

pavadinimas) 
Siūlymo aprašymas 

Koregavimo     
iniciatorius Įgyvendinimas 

Siūlomi BP sprendiniai 
(grafinės dalies schema, 

sprendinys) 

 115 Sklypas  esantis Jonavos g. 
unikaliu Nr. 4400-2090-4790. 
Intensyviai naudojamų 
želdynų zona. 
 

 

Komercinės paskirties 
objektų teritorijos. 

Pakeisti žemės sklypo 
naudojimo būdą į  
Komercinės paskirties 
objektų teritorijas, 
suteikti sklypui adresą. 

Fizinio asmens 
S. M. 
pasiūlymas 

Nekoreguojama. 
 
Bendruoju planu nėra keičiami 
atskirų sklypų naudojimo būdai 
ir/ar suteikiami adresai. 
 
Esamas sklypo naudojimo būdas 
atitinka BP sprendinius.   Pagal 
Aplinkos apsaugos agentūros 
duomenis, sklypas didžiąja dalimi 
patenka į 10 proc. potvynių 
tikimybės zoną. 

 


