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1. ĮVADAS
Keičiantis miesto ekonominei aplinkai iškilo būtinyb÷ bendrajame plane pakeisti atskirų
teritorijų ir pavienių sklypų tikslinę žem÷s naudojimo paskirtį. D÷l min÷tų priežasčių,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995,Nr. 107-2391;
2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429) 11 straipsniu ir 12 straipsnio 3 dalimi, Miestų ir miestelių
bendrųjų planų rengimo taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. geguž÷s 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2004, Nr. 83-3029), ir Žem÷s sklypų pagrindin÷s
tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151 (Žin., 2005,Nr. 41-1317;
2006, Nr. 45-1633), Kauno miesto savivaldyb÷s taryba pripažino būtinybę pakeisti Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2003 m.
geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. T-242 „D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano
tvirtinimo“. Kauno miesto savivaldyb÷s taryba 2007 m. sprendimais Nr. T-4, T-128, T-425, T-645
bei 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-122 numat÷ bendrajame plane pakeisti 121 teritorijos
naudojimo pobūdį.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitimas organizuojamas, norint
sudaryti palankesnes sąlygas gyvenamosios statybos, verslo ir visuomeninių teritorijų pl÷trai,
atsižvelgiant į savivaldyb÷s gyventojų pageidavimus, 2003 m. patvirtinto bendrojo plano
urbanistin÷s vizijos r÷muose ir laikantis tų pačių patvirtintų miesto pl÷tros strateginių tikslų. Šio
plano pakeitimo tikslas - pakoreguoti Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano
sprendinius pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus, bei Kauno miesto savivaldyb÷s
administracijos specialistų siūlymus, kuriems pritar÷ Kauno miesto savivaldyb÷s Taryba.
Remiantis Kauno miesto bendrojo plano pakeitimo strategija, kiekvienai miesto daliai
bendruoju planu yra suformuoti specifiniai pl÷tros uždaviniai:
1. Efektyvus miesto teritorijos panaudojimas;
2. Tolygiai ir funkciškai išpl÷tota struktūra;
3. Kokybiška aplinka.
Miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo siekiama per apleistų ir neaiškios paskirties
teritorijų efektyvų panaudojimą, optimalų esamų teritorijų tankinimą, kompaktizavimą. Bendrojo
plano pakeitimo sprendiniai parengti pagal miesto pl÷tros koncepciją bei nustatytas pl÷tros gaires.
Įgyvendinti pakeitimo sprendiniai gali tur÷ti teigiamą arba neigiamą poveikį Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijai, tod÷l poveikiui aplinkai įvertinti ir sumažinti neigiamas jo pasekmes, būtina
atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Strateginis Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo pasekmių
aplinkai vertinimas atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašą (Valstyb÷s žinios, 2004, Nr. 130-4650). Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tikslai yra nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas bendrojo plano pakeitimo įgyvendinimo
pasekmes aplinkai bei užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atitinkamomis valstyb÷s bei
savivaldyb÷s institucijomis, visuomene. Taip pat atsižvelgti į konsultacijų ir kitų viešumą
užtikrinančių procedūrų rezultatus.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967
patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, išskiriami šie
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo proceso dalyviai:
• Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo organizatoriai – Kauno
miesto savivaldyb÷s administracija;
• Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas;
• Kauno visuomen÷s sveikatos centras;
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•
•
•

Valstybin÷ Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kauno teritorinis padalinys;
Visuomen÷.

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo organizatorius:
Kauno miesto savivaldyb÷s administracija, Laisv÷s al. 96, LT-44251 Kaunas.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo reng÷jas: Kauno SĮ
„Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, LT -44304 Kaunas, kartu su UAB „EIP Kaunas“, Savanorių pr.
363-306, LT-49425 Kaunas.
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2. SPAV ATASKAITOS TURINYS, PAGRINDINIAI TIKSLAI IR SĄSAJA
SU KITAIS PLANAIS IR PROGRAMOMIS
SPAV ataskaitos turinys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m.
rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu „Privaloma strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos
sud÷tis“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650), Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje bus
pateikiama:
1) Ataskaitos turinys, pagrindiniai tikslai ir sąsaja su kitais planais ir programomis.
2) Esama aplinkos būkl÷, jos pokyčiai jei Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo
plano II pakeitimo sprendiniai nebus įgyvendinti.
3) Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos.
4) Su Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimu susijusios aplinkos
apsaugos problemos, atkreipiant d÷mesį į problemas, susijusias su aplinkos apsaugai svarbiomis
teritorijomis.
5) Tarptautiniu, Europos Bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos
tikslai, susiję su Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimu, kaip rengiant
Bendrąjį planą atsižvelgiama į šiuos tikslus ir aplinkos apsaugą.
6) Galimos reikšmingos tiesiogin÷s, netiesiogin÷s, kaupiamosios, sąveikaujančios
(sinergetin÷s), trumpalaik÷s, vidutin÷s trukm÷s, ilgalaik÷s, nuolatin÷s, laikinos, teigiamos ir
neigiamos pasekm÷s aplinkai (visuomenei, kultūros paveldui, aplinkos kokybei ir t.t.).
7) Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo įgyvendinimo
priemon÷s reikšmingoms neigiamoms pasekm÷ms aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti.
8) Pasirinktos Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo
įgyvendinimo priemon÷s bei priežastys, d÷l kurių buvo pasirinktos svarstytos Bendrojo plano
alternatyvos.
9) Vertinimo, įskaitant visus sunkumus (techninius trūkumus arba nepakankamas praktines
žinias ir įgūdžius), su kuriais susidurta kaupiant reikiamą informaciją, aprašymas.
10) Numatytų taikyti steb÷senos (monitoringo) priemonių aprašymas.
11) Ataskaitos santrauka.
Pagrindiniai tikslai. Nuo Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo ir jo pirmojo pakeitimo 2006 metais pra÷jo nemažai laiko, tod÷l, keičiantis miesto
ekonominei aplinkai, iškilo būtinyb÷ pakeisti atskirų teritorijų ir pavienių sklypų tikslinę žem÷s
naudojimo paskirtį. D÷l min÷tų priežasčių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymo (Žin., 1995,Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429) 11 straipsniu
ir 12 straipsnio 3 dalimi, Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykl÷mis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguž÷s 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2004, Nr.
83-3029), ir Žem÷s sklypų pagrindin÷s tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių
specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.
D1-151 (Žin., 2005,Nr. 41-1317; 2006, Nr. 45-1633), Kauno miesto savivaldyb÷s taryba pripažino
būtinybę pakeisti Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto
savivaldyb÷s tarybos 2003 m. geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. T-242 „D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“. Kauno miesto savivaldyb÷s taryba 2007 m. sprendimais Nr.
T-4, T-128, T-425, T-645 bei 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-122 numat÷ bendrajame plane
pakeisti 121 teritorijos naudojimo pobūdį.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitimas organizuojamas, norint
sudaryti palankesnes sąlygas gyvenamosios statybos, verslo ir visuomeninių teritorijų pl÷trai,
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atsižvelgiant į savivaldyb÷s gyventojų pageidavimus, 2003 m. patvirtinto bendrojo plano
urbanistin÷s vizijos r÷muose ir laikantis tų pačių patvirtintų miesto pl÷tros strateginių tikslų
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo tikslas - pakoreguoti
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano sprendinius pagal fizinių ir juridinių asmenų
prašymus, bei Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos specialistų siūlymus, kuriems pritar÷
Kauno miesto savivaldyb÷s Taryba.
Miesto bendrojo plano pakeitimo strategija - kryptingi miesto struktūros principai, taikomi
visoms miesto dalims. Kiekvienai miesto daliai bendruoju planu yra suformuoti specifiniai pl÷tros
uždaviniai: 1. efektyvus miesto teritorijos panaudojimas; 2. tolygiai ir funkciškai išpl÷tota struktūra;
3. kokybiška aplinka. Miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo siekiama per apleistų ir neaiškios
paskirties teritorijų efektyvų panaudojimą, optimalų esamų teritorijų tankinimą, kompaktizavimą.
Bendrojo plano pakeitimo sprendiniai rengti pagal miesto pl÷tros koncepciją bei nustatytas pl÷tros
gaires.
Sąsaja su kitais planais ir programomis. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo
plano II pakeitimas rengiamas vadovaujantis:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (Žin.,1995, Nr.107-2391,
2004, Nr. 21-617);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-06-22 įsakymu Nr.D1-354 „D÷l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguž÷s 7 d. įsakymo Nr. D1-263 "D÷l Apskrities
teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano
rengimo ir miestų ir Miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“
(Žin. 2007, Nr. 73-2917);
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu
„Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“;
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo m÷n. 18 d. nutarimu Nr. 1079 „D÷l
Visuomen÷s dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996,
Nr.90-2099; 2004, Nr.112-4189, 2007, Nr.33-1190);
Lietuvos Respublikos bendruoju planu, patvirtintu 2002 m. spalio 29 d. LR Seimo nutarimu
Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852);
Kauno regiono pl÷tros tarybos 2005-06-09 sprendimu Nr.1 „D÷l Kauno apskrities teritorijos
bendrojo plano koncepcijos aprobavimo“;
Kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų apsaugos zonų planais;
Atskirų teritorijų, sklypų detaliaisiais planais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų
registre;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu Nr. I-733
(Žin.,2004, Nr.153-5571);
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu Nr.IX-628 (Žin. 1993, Nr. 63-1188);
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr.
X-258 (Žin. 1996, Nr.182-1965);
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatomis (Žin., 2006 Nr. 65-2389);
Kauno miesto 2005–2015 metų strateginiu planu (patvirtintu Kauno miesto savivaldyb÷s
Tarybos 2005–06–16 sprendimu Nr. T-310);
Kauno marių regioninio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintu LR Vyriausyb÷s 2005-03-09
(Valstyb÷s žinios, 2005, Nr. 34-1100);
Kauno miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema (Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos
2007-03-01 sprendimas T-69);
Europos Tarybos direktyva 92/43/EEB „D÷l natūralių buveinių ir laukin÷s faunos bei floros
apsaugos“;
Europos Tarybos direktyva 79/409/EEB „D÷l laukinių paukščių apsaugos“;
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•
•
•

Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Valstyb÷s žinios, 2003, Nr. 89-4029);
Patvirtintais Kauno apskrities specialiaisiais planais;
Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teis÷s aktais, darančiais įtaką bendrojo plano
pakeitimo sprendiniams.
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3. ESAMA BŪKLö IR JOS POKYČIAI, JEI KAUNO MIESTO
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO II PAKEITIMO
SPRENDINIAI NEBUS ĮGYVENDINTI
3.1. Kauno miesto teritorijų, kuriose numatomi bendrojo plano sprendinių pakeitimai,
esama būkl÷
Šiame skyriuje yra pateikiama teritorijų, kuriose numatomi Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos bendrojo plano sprendinių II pakeitimas, esama būkl÷. Likusi Kauno miesto teritorija n÷ra
nagrin÷jama, nes informacija apie ją yra pateikta 2003 metais patvirtintame Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijos bendrajame plane ir 2006 metais patvirtintoje Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos bendrojo plano I pakeitimo koncepcijoje. Esama nagrin÷jamų teritorijų būkl÷ pateikiama
apibūdinant teritorijos užstatymą, želdinius, aplinkinių teritorijų būklę, vietov÷je esamas saugomas
ir kultūros paveldo teritorijas, galiojančiame bendrajame plane nustatytą tikslinę žem÷s naudojimo
paskirtį ir naudojimo pobūdį. Esamos būkl÷s informacija pateikiama 3.1.1. lentel÷je.
3.1.1. lentel÷. Teritorijų, kuriose numatomi Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo
plano sprendinių II pakeitimas, esama būkl÷

Eil.
Nr.

Seniūnijos

Sklypo
(teritorijos)
adresas (vieta)

Esama būkl÷

1.

Šilainių Tolminkiemio g. 5 Sklypo plotas 1288 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, netoli 9 – ojo Forto gatv÷s
ir Žemaičių plento. Šiuo metu teritorija apž÷lusi pieva. Teritorija yra
suformuotame gyvenamųjų
namų kvartale ir ribojais su mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorija, nuo gatv÷s atskirta komercin÷s paskirties
objektais. Sklypo plotas patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat
su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šiuo metu šis sklypas yra priskiriamas
bendrojo naudojimo teritorijai.

2.

Šilainių

J. Grušo g. 9
Sklypo plotas 2237 kv. m. Vietov÷ yra Milikonių rajone, J. Grušo gatv÷s rytin÷je
pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, dalį teritorijos dengia asfalto
danga. Sklypo šiaurin÷ dalis ribojasi su miesto reikšm÷s mišku. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
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yra bendrojo naudojimo teritorija ir infrastruktūros teritorija.

3.

Šilainių

Maironiškiai,
kadastro Nr.
1901/0281:867
Sklypo plotas 5000 kv. m. Vietov÷ yra Linkuvos rajone, B. Brazdžionio ir A.
Šapokos gatvių sankryžoje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva. Teritorija
nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra
bendrojo naudojimo teritorija.

4.

Šilainių

5.

Šilainių

6.

Šilainių

Maironiškiai,
kadastro Nr.
1901/0281:783

Sklypo plotas 5052 kv. m. Vietov÷ yra Linkuvos rajone, B. Brazdžionio ir A.
Šapokos gatvių sankryžoje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra
bendrojo naudojimo teritorija.

Baltijos g. 108G ir
Sklypų plotas 3575 kv. m. ir 199 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, Baltijos ir
Baltijos g. 108H
Prūsų gatvių sankryžoje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, kurioje auga
keli medžiai. Teritorija yra tarp mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartal÷lio ir
gatv÷s. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis
sklypas yra bendrojo naudojimo teritorija.

Romainiai,
kadastro Nr.
1901/0279:20
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Sklypo plotas 68600 kv. m. Vietov÷ yra Romainių rajone, E. Volterio gatv÷s
pietin÷je dalyje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva. Vakarinę jos pusę riboja
valstybin÷s reikšm÷s miškas. Vakarin÷ bei rytin÷ teritorijos dalys ribojasi su
šlaitu. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau ribojasi su Nemuno ir Nev÷žio santakos
kraštovaizdžio draustinio teritorija. Bendrajame plane šis sklypas yra
visuomenin÷s paskirties teritorija.

7.

Šilainių

M. ir P. Šalčių g.
125
Sklypo plotas 13220 kv. m. Vietov÷ yra Romainių rajone, E. Volterio gatv÷s
pietin÷je dalyje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva. Vakarinę jos pusę riboja
valstybin÷s reikšm÷s miškas bei šlaitas. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau ribojasi
su Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorija.

8.

Šilainių

M. ir P. Šalčių g.
127

9.

Šilainių

Šilainių pl. 9D

Sklypo plotas 15195 kv. m. Vietov÷ yra Romainių rajone, E. Volterio gatv÷s
pietin÷je dalyje. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva. Rytin÷ ir pietin÷ jos dalys
patenka į šlaito teritoriją. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir
jų apsaugos zonas, tačiau šiaurin÷ sklypo dalis patenka į Nemuno ir Nev÷žio
santakos kraštovaizdžio draustinio ribas. Bendrajame plane šis sklypas yra
visuomenin÷s paskirties teritorija.

Sklypo plotas 10992 kv. m. Vietov÷ yra Linkuvos rajone, į pietvakarius nuo
Romainių kapinių. Dalis teritorijos apž÷lusi pieva, dalis apaugusi medžiais.
Pietvakarin÷ sklypo dalis ribojasi su mišku, kurio dalis patenka į nagrin÷jamą
teritoriją. Teritorija įsiterpusi tarp gyvenamųjų namų ir Veršvos kraštovaizdžio
draustinio. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, tačiau rytin÷ sklypo dalis patenka į Veršvos kraštovaizdžio draustinį.
Sklypas taip pat patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną. Bendrajame plane
šis sklypas yra bendrojo naudojimo teritorija.
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50.

Teritorija
Maironiškiuose
Šilainių
prie kelio į Giraitę
ir B.Brazdžionio g.
Sklypo plotas 8000 kv. m. Vietov÷ yra Maironiškiuose, ją riboja bendrojo
naudojimo teritorijos ir naujai projektuojama Vijūkų g. tąsa. Šiuo metu
teritorijoje yra išlikę Kauno tvirtov÷s statiniai ir visa vietov÷ yra kultūros
paveldo vertyb÷ 26542 „Kauno tvirtov÷s blindažai“. Teritorija patenka į šlaitų
apsaugos zoną Bendrajame plane vietov÷ priskiriama konservacin÷s paskirties
žemei.

65.

Šilainių

Pryšmančių g. 3

79.

Šilainių

9-tojo Forto g.33

83.

Šilainių

Adutiškio g. 12

Sklypo plotas 1776 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, Pryšmančių g. rytin÷je
pus÷je. Ją riboja bendro naudojimo ir gyvenamųjų namų statybos teritorijos. Šiuo
metu vietov÷ neužstatyta, apž÷lusi pieva. Tik iš vakarų pus÷s ji nesiriboja su
šlaitais, tod÷l patenka į šlaitų apsaugos zoną. Vietov÷ nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas, bet yra kultūros paveldo vertyb÷s
„Kauno tvirtov÷s 8-ojo forto“ apsaugos zonoje. Bendrajame plane vietov÷ yra
bendro naudojimo teritorija.

Sklypo plotas 44820 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, tarp 9-ojo Forto g. ir
Kauno vakarinio aplinkkelio. Ją riboja bendro naudojimo teritorijos ir medžiais
apaugęs Veršvos upelis. Dalis upelio šlaito patenka ir į nagrin÷jamą teritoriją,
dalis teritorijos patenka į Veršvos upelio apsaugos juostą. Sklypas ribojasi su
valstybin÷s reikšm÷s mišku. Šiuo metu vietov÷ neužstatyta. Teritorija nepatenka
į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bet didesn÷ dalis
teritorijos patenka į Veršvos kraštovaizdžio draustinio ribas ir Veršvos upelio
apsaugos juostą. Visa teritorija patenka į draustinio apsaugos zoną. Bendrajame
plane vietov÷ patenka į rekreacin÷s paskirties teritorijas.

Sklypo plotas 17291 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, tarp Adutiškio g. ir
medžiais apaugusio Veršvos upelio sl÷nio. Ją riboja mažaaukščių gyvenamųjų
namų ir bendro naudojimo teritorijos. Teritorija šiaurin÷je pus÷je ribojasi su
valstybin÷s reikšm÷s mišku, patenka į šlaitų apsaugos zoną ir kapinių sanitarinę
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apsaugos zoną. Šiuo metu vietov÷ apž÷lusi pieva, neužstatyta. Teritorija
nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bet patenka į
Veršvos kraštovaizdžio draustinio ribas. Bendrajame plane vietov÷ patenka į
bendro naudojimo teritorijas.

97.

Šilainių

102.

Šilainių

10.

Aukštutiniuose
Kaniūkuose
(sklypo Nr.65-3)

Sklypo plotas 6272 kv. m. Vietov÷ yra Romainių rajone, prie Aukštųjų
Kaniūkų ir Medekšin÷s gatvių sankryžos. Nagrin÷jama teritorija apaugusi
medžiais. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane šis sklypas yra miškų ūkio paskirties teritorija, dalis inžinerin÷s
infrastruktūros teritorija.

Baltijos g. 1, 1A,
1C, 1D ir Giedros
Sklypo plotas 4352 kv. m. Vietov÷ yra Sm÷lių rajone, šalia Žemaičių plento ir
g. 15
Baltijos gatv÷s sankryžos. Nagrin÷jama teritorija apaugusi žole, krūmais,
medeliais. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane šis sklypas yra gyvenama teritorija, skirta mažaaukščių namų
statybai.

Žemutiniai
Vilijampo
Kaniūkai, kadastro Sklypo plotas 6000 kv. m. Vietov÷ yra Lamp÷džių rajone, pietin÷je
l÷s
Nr. 1901/0286:17 Raudondvario plento pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apaugusi medžiais - pušimis.
Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau
sklypas patenka į Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio ribas.
Bendrajame plane šis sklypas priskirtas miškų ūkio paskirties žemei.

Vilijampo
12.
l÷s

Teritorija prie
J. Vienožinskio
gatv÷s ir Neries
up÷s
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Sklypo plotas 3200 kv. m. Vietov÷ yra Panerių rajone, tarp J. Vienožinskio
gatv÷s ir Neries up÷s. Nagrin÷jama teritorija apaugusi žole, krūmais. Dalis
sklypo patenka į miesto reikšm÷s miško ribas, o taip pat į Neries up÷s apsaugos
juostą. Nagrin÷jamas sklypas ribojasi su gyvenamųjų namų paskirties sklypais.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
yra bendrojo naudojimo teritorija.

13.

Teritorija prie
Vilijampo
pastato Sąjungos a.
l÷s
3A

Sklypo plotas 1500 kv. m. Vietov÷ yra Vilijampol÷s rajone, Sąjungos aikšt÷s
šiaur÷s vakarin÷je dalyje, prie Linkuvos ir Panerių gatvių sankryžos.
Nagrin÷jama teritorija apaugusi žole, krūmais, medžiais ir yra šalia
bažnyčios. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane šis sklypas yra bendrojo naudojimo teritorija.

Raudondvario pl.
Vilijampo
109A, kadastro
47.
l÷s
Nr. 1901/0041:56

48.

Sklypo plotas 13000 kv. m. Vietov÷ yra Vilijampol÷s rajone, šalia Breslaujos g.,
apie 15 m nutolusi nuo Nemuno. Didesn÷ dalis teritorijos patenka į vandens
apsaugos juostą ir yra užliejama. Iš šiaurin÷s pus÷s ją riboja inžinerin÷s
infrastruktūros teritorijos, o iš rytin÷s - komercin÷ paskirties ir smulkaus verslo
objektų teritorija (prieplauka ir klubas „Combo“). Šiuo metu teritorija yra
neužstatyta, apaugusi pavieniais medžiais ir savaime priž÷lusiais krūmais.
Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

Vilijampo
Antagyn÷s g. 32
l÷s
Sklypo plotas 639 kv. m. Vietov÷ yra prie Antagyn÷s g., rytin÷je jos pus÷je, apie
60 m nutolusi nuo Raudondvario pl. Teritoriją riboja mažaaukščių gyvenamųjų
namų kvartalai, o nuo Raudondvario pl. skiria veikianti degalin÷. Šiuo metu
teritorija užstatyta penkių aukštų gyvenamuoju namu su automobilių stov÷jimo
aikštele ir vaikų žaidimų aikštele. Vietov÷ nepatenka į saugomas teritorijas ar
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kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, ji apie 70 m nutolusi nuo
Nemuno ir Nev÷žio kraštovaizdžio draustinio ribos. Bendrajame plane vietov÷
yra sodybinio užstatymo teritorijoje. Teritorija patenka į kapinių sanitarinę
apsaugos zoną.

Raudondvario pl.
Vilijampo
288A ir
49.
l÷s
Raudondvario pl.
288

Vilijampo
11.
l÷s

Žemutiniai
Kaniūkai, prie
Batniavos g. ir
Raudondvario pl

Sklypų plotas 2692 kv. m. ir 501,70 kv. m. Vietov÷ yra prie Antagyn÷s g.,
rytin÷je jos pus÷je, apie 60 m nutolusi nuo Raudondvario pl. Teritoriją riboja
mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalai, o nuo Raudondvario pl. skiria
veikianti degalin÷. Šiuo metu teritorija užstatyta penkių aukštų gyvenamuoju
namu su automobilių stov÷jimo aikštele ir vaikų žaidimų aikštele. Vietov÷
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, ji apie 70 m nutolusi nuo Nemuno ir Nev÷žio kraštovaizdžio draustinio
ribos. Bendrajame plane vietov÷ yra sodybinio užstatymo teritorijoje. Teritorija
patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną.

Sklypo plotas 11000 kv.m. Vietov÷ yra Veršvų rajone, pietin÷je
Raudondvario plento pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apaugusi žole, krūmais,
medeliais. Teritorijos ribose telkšo vandens telkiniai. Teritorija nepatenka į
kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau sklypas patenka į
Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio ribas. Bendrajame plane
šis sklypas yra priskiriamas gyvenamosioms teritorijoms.

Teritorijos
Vilijampo Žemutiniuose
69.
l÷s
Kaniūkuose prie
Raudondvario pl.

Sklypo plotas 6500 kv. m. Vietov÷ yra Veršvų rajone, pietin÷je Raudondvario
plento pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apaugusi žole, krūmais, medeliais.
Teritorijos ribose telkšo vandens telkinys. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau sklypas patenka į Nemuno ir Nev÷žio
santakos kraštovaizdžio draustinio ribas. Bendrajame plane šis sklypas yra
gyvenama teritorija.
Sklypo plotas 35000 kv. m. Vietov÷ yra Veršvų rajone, pietin÷je Raudondvario
plento pus÷je, Lamp÷džių karjero Šiauriniame krante. Rytin÷ sklypo pus÷
Teritorijos prie
ribojasi su Brastos gatve, šiaurin÷ - su Raudondvario plentu. Dalis teritorijos
Lamp÷džių
apaugusi vandens telkinių pakrant÷ms būdingais medžiais ir krūmais, likusi
Vilijampo
karjero, šalia
121.
l÷s
Raudondvario pl. ir apž÷lusi pieva. Lamp÷džio karjero pakrant÷je yra pliažas. Teritorija nepatenka į
Brastos g.
kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau sklypas patenka į
sankryžos
Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio ribas. Bendrajame plane
šis sklypas yra bendro naudojimo teritorija.
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Vilijampo
71.
l÷s

Panerių g. 258B

Teritorija prie
Raudondvario pl.
(kadastro Nr.
Vilijampo 1901/0284:268),
72.
l÷s
(kadastro Nr.
1901/0284:269),
(kadastro Nr.
1901/0284: 67)

78.

Vilijampo
Kulautuvos g.45G
l÷s

Sklypo plotas 2162 kv. m. Vietov÷ yra Panerių g., ties Kauno miesto riba, tarp
Neries ir Panerių g., šalia svarbios sankryžos. Šiuo metu tai neužstatyta teritorija
tarp gatv÷s ir up÷s. Sklypas ribojasi su miesto miško žeme ir dalis jo yra
užliejamoje teritorijoje. Teritorija neužstatyta, nuo Neries nutolusi apie 15-20 m
ir patenka į vandens apsaugos zoną. Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas bei su jomis
nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Bendrajame plane vietov÷ priskirta bendro naudojimo
teritorijoms.

Sklypų plotas 985 kv. m., 1061 kv. m. ir 1135 kv. m. Vietov÷ yra šalia
Raudondvario pl., šlaite ribojasi su valstybiniu mišku, ir apie 150 m nutolusi nuo
Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio. Šiuo metu teritorija
neužstatyta ir apaugusi medžiais, pietin÷je pus÷je ribojasi su gyvenamųjų
mažaaukščių namų statybos teritorija. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas
ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje. Teritorija patenka į
šlaitų apsaugos zoną.

Sklypo plotas 1903 kv. m. Vietov÷ yra Vilijampol÷s rajone, Kulautuvos g.
rytin÷je pus÷je, apie 60 m nutolusi nuo Nemuno. Šiuo metu tai neužstatyta
teritorija tarp pramon÷s kvartalų ir Nemuno. Ji patenka į vandens apsaugos zoną.
Tarp nagrin÷jamos teritorijos ir Nemuno yra asfaltuota automobilių stov÷jimo
aikštel÷. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Teritorija patenka į vandens
apsaugos juostą, dalis jos yra užliejamoje zonoje.
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Krašto kelio
Vilijampo Kaunas-Jurbarkas107.
l÷s
Šilut÷-Klaip÷da
juostos vietą

Sklypo plotas 1300 kv. m. Vietov÷ yra Lamp÷džių rajone, tarp Raudondvario
plento ir Lamp÷džių ežero. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, krūmynais.
Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, tačiau
patenka į Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio ribas.
Bendrajame plane šis sklypas yra žem÷s ūkio paskirties, rekreacin÷s
paskirties bei inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos.

108.

109.

Vilijampo
l÷s

Jovarų g. 2
Sklypo plotas 11000 kv.m. Vietov÷ yra Veršvų rajone, šalia Jovarų ir
Kulautuvos gatvių sankryžos. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, joje įrengta
futbolo aikšt÷s infrastruktūra. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar
kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Dalis teritorijos užliejama.

Vilijampo Raudondvario pl.
l÷s
242K

Sklypo plotas 8000 kv.m. Vietov÷ yra Veršvų rajone, šiaurin÷je Raudondvario
plento pus÷je, apie 200 m nutolusi nuo Raudondvario pl. Ją riboja pramon÷s
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įmonių, inžinerin÷s infrastruktūros ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
teritorijos. Šiuo metu nagrin÷jama teritorija neužstatyta. Teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip
pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra pramon÷s objektų
teritorijoje.

80.

Vilijampo Neries krantin÷je
l÷s
14
Sklypo plotas 2560 kv.m. Vietov÷ yra Vilijapmol÷s rajone, Neries krantin÷s g., iš
rytų pus÷s ją riboja K. Griniaus g., o iš vakarų - Bijūnų g. Kitoje Griniaus g.
pus÷je yra daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorija, rytin÷je pus÷je - pramon÷s
įmonių teritorija. Šiuo metu teritorija užstatyta garažais, yra komercin÷s
paskirties pastatas, taip pat neseniai pastatytas daugiaaukštis gyvenamasis namas.
Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
vietov÷ yra inžinerin÷s infrastruktūros teritorijoje.

Teritorijos,
esančios tarp
Vilijampo
110.
Neries krantin÷s,
l÷s
K. Griniaus g. ir
Bijūnų g.

14.

Centro

Sklypo plotas 19500 kv.m. Vietov÷ yra Vilijapmol÷s rajone, Neries krantin÷s g.,
iš rytų pus÷s ją riboja K. Griniaus g., o iš vakarų - Bijūnų g. Kitoje Griniaus g.
pus÷je yra daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorija, rytin÷je pus÷je - pramon÷s
įmonių teritorija. Šiuo metu teritorija užstatyta garažais, yra komercin÷s
paskirties pastatas, taip pat neseniai pastatytas daugiaaukštis gyvenamasis namas.
Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
vietov÷ yra inžinerin÷s infrastruktūros teritorijoje.

Teritorija prie
pastatų Santakos g.
1, Santakos g. 3 ir
T. Daugirdo g. 1

Sklypo plotas 3300 kv.m. Vietov÷ yra Senamiestyje, prie Prieplaukos krantin÷s
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gatv÷s, T. Daugirdo gatv÷s vakarin÷je pus÷je. Šiuo metu tai neužstatyta
teritorija, kurios viena dalis apaugusi pieva, kurios viduryje auga spygliuotis
medis, kita - naudojama automobilių statymui. Šis sklypas yra Kauno
Senamiesčio – urbanistin÷s kultūros paveldo vertyb÷s (U15) teritorijoje.
Taip pat teritorijoje yra kultūros paveldo objektas – Rūsių kompleksas (G516K).
Bendrajame plane ši teritorija rodoma kaip gyvenamoji teritorija.

70.

Centro

V. Putvinskio 36 /
Aušros take 2

Sklypo plotas 464 kv.m. Vietov÷ yra miesto centre, prie V. Putvinskio g. ir
Aušros tako sankryžos, rytin÷je jos pus÷je. Šiuo metu joje yra medinis vieno
aukšto namas, likusi teritorijos dalis apaugusi vaismedžiais. Teritoriją riboja
daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijos. Teritorija nepatenka į saugomas
gamtines teritorijas bei nesiriboja su jomis. Ji yra Kauno Naujamiesčio urbanistin÷s kultūros paveldo vertyb÷s (22149) teritorijoje.

103.

Centro

šv.Gertrūdos g.51
ir šv.Gertrūdos
g.51/Kumelių g.17
Sklypo plotas 4000 kv.m. Vietov÷ yra Senamiestyje, ją riboja Šv.
Gertrūdos, M. Valančiaus
ir Kumelių
gatv÷s. Teritorija nepatenka į
saugomas gamtines teritorijas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Ji yra Kauno Senamiesčio – urbanistin÷s kultūros paveldo vertyb÷s
teritorijoje. Šiuo metu tai vieno Senamiesčio kvartalo dalis, kuri yra apaugusi
medžiais ir pagal bendrajame plane laikoma bendrojo naudojimo teritorija.
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15.

Eigulių

Teritorija tarp
Neries up÷s,
Kleboniškio g.
Sklypo plotas 105000 kv.m. Vietov÷ yra Kleboniškio rajone, tarp Neries up÷s ir
Margavos gatv÷s, apie 50 metrų nutolusi nuo Neries ir patenka į up÷s apsaugos
juostą. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, krūmynais, medžiais. Dalis
teritorijos patenka į miesto reikšm÷s mišką, dalis sklypo yra užliejama. Teritorija
yra vandenviet÷s sanitarin÷je apsaugos zonoje. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio
paskirties žem÷, rekreacin÷s paskirties teritorija. Teritorijai galioja povandeninio
Kultūros paveldo konvencijos nuostatos.

16.

Eigulių

Teritorija tarp
Neries up÷s,
Kleboniškio g.
Sklypo plotas 45000 kv.m. Vietov÷ yra Kleboniškio rajone, tarp Neries
up÷s
ir Kleboniškio
gatv÷s. Nagrin÷jama teritorija
apž÷lusi
pieva,
krūmynais, medžiais, patenka į up÷s apsaugos juostą. Didel÷ dalis teritorijos
patenka
į miesto reikšm÷s mišką. Visa teritorija yra vandenviet÷s
sanitarin÷je apsaugos zonoje. Dalis jos patenka į šlaito zoną. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros
paveldo konvencijos nuostatos. Bendrajame plane teritorija laikoma naudingųjų
iškasenų teritorija.

29.

Eigulių

Margavos g. 36

Sklypo plotas 1483 kv.m. Vietov÷ yra Kleboniškio rajone, tarp Kleboniškio ir
Margavos gatvių. Nagrin÷jama teritorija apaugus krūmynais, medžiais. Teritorija
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patenka į miesto reikšm÷s mišką. Visa teritorija yra vandenviet÷s sanitarin÷je
apsaugos zonoje. Dalis sklypo patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
pavaizduotas kaip miškų ūkio paskirties žem÷.

30.

Eigulių

Vaistariškių g. 4
Sklypo plotas 1072 kv. m. Vietov÷ yra Kleboniškio rajone, Kleboniškio gatv÷s
šiaurin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, krūmynais, medžiais.
Teritorija patenka į miesto reikšm÷s mišką. Visa teritorija yra vandenviet÷s
sanitarin÷je apsaugos zonoje, dalis teritorijos patenka į kapinių sanitarinę
apsaugos zoną. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio paskirties žem÷.

60.

Eigulių

62.

Eigulių

Kleboniškio g.
27B / Vaistariškių Sklypo plotas 888 kv. m. Vietov÷ yra Kleboniškyje, prie Kleboniškio g., šalia
g. 2
autobusų apsisukimo žiedo. Šiuo metu vietov÷ neužstatyta, dalis jos apaugusi
vertingais želdiniais, kita dalis - išasfaltuota aikštel÷. Teritorija ribojasi su miesto
miško žeme, patenka į Vandenviet÷s ir kapinių sanitarines apsaugos zonas.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra
inžinerin÷s infrastruktūros teritorijoje.

Vasarviet÷s g. 3ª /
Palapinių g. 1
Sklypo plotas 600 kv. m. Vietov÷ yra Kleboniškio rajone, tarp Kleboniškio ir
Margavos gatvių. Nagrin÷jama teritorija apaugusi krūmynais, medžiais. Rytin÷
sklypo dalis ribojasi su kapinait÷mis ir patenka į jų sanitarinę apsaugos
zoną. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis
sklypas yra pavaizduotas, kaip komercin÷s paskirties ir smulkaus verslo objektų
teritorija.
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28.

31.

Eigulių

V. LandsbergioŽemkalnio g. 19

Sklypo plotas 4100 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, Čeč÷nijos aikšt÷s
šiaurin÷je dalyje. Šiaurin÷ sklypo dalis ribojasi su vidurine mokykla. Teritorija
nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
yra pavaizduotas, kaip bendrojo naudojimo teritorija, bei nedidel÷ dalis
sklypo yra daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijoje.

Žem÷s sklypas prie
Sukil÷lių pr. ir
Eigulių
Sklypo plotas 3558 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, prie Sukil÷lių pr. ir
Šiaur÷s pr.
Šiaur÷s pr. sankryžos, pietin÷je jos pus÷je Teritorija iš dviejų pusių riboja gatv÷s,
sankryžos
pietin÷ teritorijos dalis ribojasi su daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorija.
Šiuo metu teritorija neužstatyta, tai pieva tarp esamų penkiaaukščių ir gatvių, čia
auga keli medžiai, pietvakarių pus÷je teritorija ribojasi su Neries šlaitu. Teritorija
yra šlaitų apsaugos zonoje. Vietov÷ nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas. Bendrajame plane vietov÷ yra
bendro naudojimo teritorijoje.

32.

Eigulių

Šiaur÷s pr. 111

33.

Eigulių

Lazūnų g. 58

Sklypo plotas 7894 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, tarp Šiaur÷s pr. ir
Lazūnų g. Teritoriją riboja daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos,
inžinerin÷s infrastruktūros bei visuomenin÷s paskirties teritorijos. Šiuo metu
teritorija neužstatyta, apaugusi mišku, šiaurin÷je pus÷je teritorija driekiasi Neries
šlaitu, kuris apaugęs valstybin÷s reikšm÷s mišku. Teritorija patenka į šlaitų
apsaugos zoną. Vietov÷ nepatenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas bei
jų apsaugos zonas. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.
Pagal valstybin÷s miškotvarkos tarnybos duomenis dalis teritorijos priskiriama
miestų miškams, tod÷l bendrajame plane dalis teritorijos priskiriama valstybin÷s
reikšm÷s miškams.

Sklypo plotas 10645 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, tarp Šiaur÷s pr. ir
Lazūnų g. Teritoriją riboja daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos,
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inžinerin÷s infrastruktūros bei visuomenin÷s paskirties teritorijos. Šiuo metu
teritorija neužstatyta, apaugusi mišku, šiaurin÷je pus÷je teritorija driekiasi Neries
šlaitu, kuris apaugęs valstybin÷s reikšm÷s mišku. Teritorija patenka į šlaitų
apsaugos zoną. Vietov÷ nepatenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas bei
jų apsaugos zonas. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.
Pagal valstybin÷s miškotvarkos tarnybos duomenis dalis teritorijos priskiriama
miestų miškams, tod÷l bendrajame plane dalis teritorijos priskiriama valstybin÷s
reikšm÷s miškams.

34.

Eigulių

Lazūnų g. 82
Sklypo plotas 3995 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, tarp Šiaur÷s pr. ir
Lazūnų g. Teritoriją riboja daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos,
inžinerin÷s infrastruktūros bei visuomenin÷s paskirties teritorijos. Šiuo metu
teritorija neužstatyta, apaugusi mišku, šiaurin÷je pus÷je teritorija driekiasi Neries
šlaitu, kuris apaugęs valstybin÷s reikšm÷s mišku. Teritorija patenka į šlaitų
apsaugos zoną. Vietov÷ nepatenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas bei
jų apsaugos zonas. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.
Pagal valstybin÷s miškotvarkos tarnybos duomenis dalis teritorijos priskiriama
miestų miškams, tod÷l bendrajame plane dalis teritorijos priskiriama valstybin÷s
reikšm÷s miškams.

35.

Eigulių

J. LukšosDaumanto g. 28

36.

Eigulių

J. LukšosDaumanto g. 24

Sklypo plotas 1374 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, prie J. LukšosDaumanto g. Ją riboja gyvenamųjų mažaaukščių namų, visuomenin÷s paskirties
objektų ir inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos. Šiuo metu sklypas neužstatytas,
nedidel÷ teritorijos dalis ribojasi su miesto miško teritorija. Teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijoje.

Sklypo plotas 1839 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių mikrorajone, prie J. LukšosDaumanto g. Ją riboja gyvenamųjų mažaaukščių namų, visuomenin÷s paskirties
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objektų ir inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos. Šiuo metu sklype yra
daugiaaukštis gyvenamasis namas. Nedidel÷ teritorijos dalis ribojasi su miesto
miško teritorija. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
vietov÷ yra inžinerin÷s infrastruktūros teritorijoje.

37.

Teritorija tarp
Kalniečių parko, S.
Eigulių
Žukausko g.,
Statybininkų g. ir
Lakajų g
Sklypo plotas 325000 kv. m. Vietov÷ yra Kalniečių rajone, šalia Statybininkų g.
Ją riboja komercin÷s paskirties objektų ir pramon÷s teritorijos, iš dviejų pusių
teritorija ribojasi su Kalniečių parku. Šiuo metu teritorija užstatyta pramoniniais
statiniais, daugelyje garažų vykdoma įvairi komercin÷ veikla. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra pramon÷s
objektų, komercin÷s, visuomenin÷s, infrastruktūros teritorijoje.

39.

59.

Žem÷s sklypas prie
Šiaur÷s pr.,
Eigulių
Savanorių pr. ir
Islandijos pl.
Sklypo plotas 131000 kv. m. Vietov÷ yra šalia Islandijos pl. ir Savanorių pr.
Sankryžos
sankryžos, pietų pus÷je ji ribojasi su komercin÷s paskirties objektų bei sodybinio
užstatymo teritorijomis. Šiuo metu vietov÷ neužstatyta, tikslingai apsodinta
medžiais. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
dalis vietov÷s yra bendro naudojimo teritorijoje, o dalis komercin÷s paskirties ir
smulkaus verslo objektų teritorijoje. Teritorija pagal valstybin÷s miškotvarkos
tarnybos duomenis priskiriama miesto miškams.

Eigulių

Savanorių pr. 441

Sklypo plotas 9331 kv. m. Nagrin÷jama teritorija yra rytin÷je Savanorių pr. ir
Šiaur÷s pr. Sankryžos pus÷je. Ji ribojasi su komercin÷s paskirties ir smulkaus
verslo objektų teritorijomis. Šiuo metu ten yra veikianti degalin÷. Geras
susisiekimas bei kitų komercinių objektų kaimynyst÷ daro šią vietovę patrauklią
komercinei veiklai. Vietov÷ nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
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vietov÷ yra inžinerin÷s infrastruktūros teritorijoje.

38.

Eigulių

Žem÷s sklypai,
prie Jonavos g. ir
Šiaur÷s pr.
sankryžos

Sklypo plotas 10484 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, šalia Jonavos g. Ją riboja
valstybin÷s reikšm÷s miškas, gyvenamųjų mažaaukščių namų teritorija. Vietov÷
apie 80-100 metrų nutolusi nuo Eigulių kapinių ir patenka į jų sanitarinę
apsaugos zoną. Šiuo metu teritorija naudojama kaip sodas ir yra vaismedžiais
apaugusi teritorija. Vietov÷ 200-250 m nutolusi nuo Neries. Teritorija nepatenka
į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

61.

Eigulių

Jonavos g. 282
Sklypo plotas 2744 kv. m. Teritorija yra Eiguliuose, šalia judrios Jonavos g. ir
Šiaur÷s pr. sankryžos. Ji ribojasi su bendro naudojimo ir sodybinio užstatymo
teritorija. Neseniai nagrin÷jamoje teritorijoje buvo pastatyta parduotuv÷ „Šilas“.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro
naudojimo teritorijoje.

24
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

85.

Eigulių

Jonavos g. 49B
Sklypo plotas 6789 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir pastatų prie Jonavos g. Nagrin÷jama
teritorija apie 15-20 m nutolusi nuo Neries. Ji patenka į vandens apsaugos zoną ir
yra užliejamoje teritorijoje. Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi
želdiniais, ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Vietov÷ nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Ji taip pat patenka į Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos
zoną. Bendrajame plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į
bendro naudojimo teritoriją.

86.

Eigulių

Jonavos g. 45A
Sklypo plotas 8554 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir pastatų prie Jonavos g. Nagrin÷jama
teritorija apie 15-20 m nutolusi nuo Neries. Ji patenka į vandens apsaugos zoną ir
yra užliejamoje teritorijoje. Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi
želdiniais, ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Vietov÷ nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Ji taip pat patenka į Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos
zoną. Bendrajame plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į
bendro naudojimo teritoriją.
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87.

Eigulių

Jonavos g. 51B
Sklypo plotas 8004 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir pastatų prie Jonavos g. Nagrin÷jama
teritorija apie 15-20 m nutolusi nuo Neries. Ji patenka į vandens apsaugos zoną ir
yra užliejamoje teritorijoje. Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi
želdiniais, ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Vietov÷ nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Ji taip pat patenka į Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos
zoną. Bendrajame plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į
bendro naudojimo teritoriją.

88.

Eigulių

Jonavos g. 41A
Sklypo plotas 1708 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
Šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir pastatų prie Jonavos g. Nagrin÷jama
teritorija apie 15-20 m nutolusi nuo Neries. Ji patenka į vandens apsaugos zoną ir
yra užliejamoje teritorijoje. Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi
želdiniais, ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Vietov÷ nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Ji taip pat patenka į Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos
zoną. Bendrajame plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į
bendro naudojimo teritoriją.
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89.

Eigulių

Jonavos g. 47B
Sklypo plotas 6745 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
Šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir pastatų prie Jonavos g. Nagrin÷jama
teritorija apie 15-20 m nutolusi nuo Neries. Ji patenka į vandens apsaugos zoną ir
yra užliejamoje teritorijoje. Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi
želdiniais, ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Vietov÷ nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos. Ji taip pat patenka į Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos
zoną. Bendrajame plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į
bendro naudojimo teritoriją.

98.

Eigulių

Jonavos g. 43C

17.

Panemun÷s

Rokų g. 15

Sklypo plotas 16323 kv. m. Vietov÷ yra Eigulių rajone, tarp Neries ir Jonavos g.
Šiuo metu tai neužstatyta juosta tarp up÷s ir Jonavos g. Nagrin÷jama teritorija
apie 15-20 m nutolusi nuo Neries ir ribojasi su miesto miško paskirties žeme. Ji
patenka į vandens apsaugos zoną ir Eigulių kapinių sanitarinę apsaugos zoną.
Šiuo metu teritorija neužstatyta, savaime apaugusi želdiniais (krūmais). Vietov÷
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, bei su jomis nesiriboja sklype. Teritorija yra užliejama, jai galioja
povandeninio Kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatos. Bendrajame
plane dalis vietov÷s patenka į rekreacinę teritoriją, kita dalis į bendro naudojimo
teritoriją.

Sklypo plotas 4900 kv. m. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva ir
yra gyvenamųjų vienbučių namų kvartale. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra bendrojo naudojimo
teritorija.
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19.

Panemun÷s

Moliakelio g. 76
Sklypo plotas 7423 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, Moliakelio gatv÷s
vakarin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva. Šiaurin÷
teritorijos dalis ribojasi su perspektyvine (po 2010 metų) gatve. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas
kaip rekreacin÷s paskirties teritorija.

20.

Panemun÷s

91.

Panemun÷s

40.

Panemun÷s

Rokų Miško
Kelmynas,
kadastro Nr.
1901/0294:150,
Rokų Miško
Kelmynas,
Kadastro Nr.
1901/0294:149

Sklypų plotai 2630 kv. m. ir 2621 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, Garšv÷s
gatv÷s pietrytin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir
jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
pavaizduotas kaip bendro naudojimo teritorija.

Rokų Miško
kelmyne (kadastro
Nr.1901/0294L151
)
Sklypo plotas 5176 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, Garšv÷s gatv÷s pietrytin÷je
pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva. Dalis sklypo patenka
į šlaito teritoriją. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir
jų
apsaugos
zonas,
taip pat su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio paskirties žem÷ ir
bendro naudojimo teritorija.

Perlojos g. 49

Sklypo plotas 942 kv. m. Teritorija yra Panemun÷je, Perlojos g., ji ribojasi su
pramon÷s objektų teritorija, gyvenamąja ir infrastruktūros teritorijomis. Šiuo
metu teritorijoje stovi buvusios Kauno tvirtov÷s oro paj÷gų oro balionų lakavimo
angaras. Teritorija patenka į kultūros paveldo teritoriją 26905 „Kauno ketvirtasis
karinis miestelis vad. Panemun÷s kareivin÷mis“. Teritorija patenka į Panemun÷s
kapinių sanitarinę apsaugos zoną. Bendrajame plane teritorija pažym÷ta kaip
komercin÷s paskirties objektų teritorijos.
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18.

42.

119.

Panemun÷s

Armališk÷s,
kadastro Nr.
1901/0294:129

Panemun÷s

Armališk÷s,
kadastro Nr.
1901/0294:127

Panemun÷s

Sklypo plotas 10486 kv. m. Vietov÷ yra Armališk÷se, Vienkiemių gatv÷s
šiaurin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva. Šiaurin÷
sklypo dalis patenka į šlaito teritoriją ir ribojasi su Garšv÷s upeliu. Dalis šlaito
priklauso miško teritorijai. Vakarin÷ sklypo dalis ribojasi su perspektyviniu
keliu (po 2010 m). Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane šis sklypas yra bendro naudojimo teritorija, visuomenin÷s
paskirties teritorija.

Sklypo plotas 10629 kv. m. Vietov÷ yra Armališk÷se, Vienkiemių gatv÷s
šiaurin÷je
pus÷je.
Nagrin÷jama
teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva.
Šiaurin÷ sklypo dalis patenka į šlaito teritoriją ir ribojasi su Garšv÷s upeliu.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane dalis sklypo yra
bendro naudojimo teritorija ir dalis visuomenin÷s
paskirties teritorija.

Armališk÷se,
kadastro Nr.
1901/0294:338

Sklypo plotas 4000 kv. m. Vietov÷ yra Armališk÷se, Vienkiemių gatv÷s
šiaurin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi pieva, krūmynais, medeliais.
Šiaurin÷ sklypo dalis patenka į šlaito teritoriją ir ribojasi su Garšv÷s upeliu.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra
pavaizduotas, kaip gyvenamosios paskirties teritorija ir visuomenin÷s paskirties
teritorija.
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Sklypo plotas 100080 kv. m. Vietov÷ yra Rokeliuose, Viršučių g. pabaigoje,
šiaur÷s rytų pus÷je teritorija ribojasi su medžiais apaugusiais S÷menos upelio
šlaitais, dalis upelio patenka ir į nagrin÷jamą teritoriją. Vietovę beveik pusiau
Rokeliai, kadastro dalina naujai planuojama gatv÷. Viršučių g. pus÷je vietov÷ ribojasi su
Nr. 1901/0294:615 mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorija. Dalis teritorijos patenka į S÷menos
upelio apsaugos juostą. Sklypas šiaur÷s vakarų pus÷je apie 100-200 metrų
nutolęs nuo geležinkelio, pietryčių pus÷je už 100-200 m planuojama Rail Baltika
geležinkelio vež÷. Šiuo metu vietov÷ neužstatyta. Teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ patenka į bendro naudojimo
teritorijas.

43.

Panemun÷s

44.

Panemun÷s

Vaišvydava,
kadastro Nr.
1901/0294:86

95.

Panemun÷s

Vaišvydavoje
(kadastro Nr.
1901/0294:85)

113.

Panemun÷s

Vaišvydavoje prie
Sklypo plotas 10000 kv. m. Teritorija yra Vaišvydavoje, prie Garšv÷s g. Ribojasi
Garšv÷s g.
su mažaaukščių gyvenamųjų namų paskirties teritorija. Šiuo metu teritorija
neužstatyta. Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

90.

Panemun÷s

Moliakelio g.8A,
8B, 8C, 14A, 14B

Sklypo plotas 9135 kv. m. Teritorija yra Vaišvydavoje, prie Garšv÷s g. Ribojasi
su mažaaukščių gyvenamųjų namų paskirties teritorija. Šiuo metu teritorija
neužstatyta. Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 13213 kv. m. Teritorija yra Vaišvydavoje, prie Garšv÷s g. Ribojasi
su mažaaukščių gyvenamųjų namų paskirties teritorija. Šiuo metu teritorija
neužstatyta. Nagrin÷jama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 18859 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, Moliakelio gatv÷s
vakarin÷je
pus÷je. Nagrin÷jama
teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva.
Vakarin÷ pus÷ ribojasi su Jiesios kraštovaizdžio draustinio riba. Šiaurin÷ dalis
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patenka į šlaito zoną. Pietin÷ pus÷ ribojasi su kultūros vertyb÷s teritorija
26543 Kauno tvirtov÷s blindažu. Bendrajame plane ši teritorija yra bendro
naudojimo teritorija.

92.

Panemun÷s

Kruonio g. 34,
Kruonio g. 32,
Kruonio g. 30,
Kruonio g. 28

Sklypų plotai 6954 kv. m., 5688 kv. m., 11097 kv. m. ir 5311 kv. m. Vietov÷ yra
Vičiūnų rajone, tarp Nemuno ir Kruonio g. Nagrin÷jama teritorija apie 40 m
nutolusi nuo Nemuno. Ji patenka į vandens apsaugos zoną. Teritorija užliejama.
Teritorija pietryčių pus÷je ribojasi su vandenviet÷s apsaugos zona. Sklypuose
auga keli medžiai ir krūmai, kitoje Kruonio g. pus÷je mažaaukščių gyvenamųjų
namų kvartalas. Pietin÷je pus÷je teritorijos dalį nuo gatv÷s skiria miesto miškų
žem÷. Vietov÷ nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja sklype. Bendrajame plane
vietov÷ patenka į naudingų iškasenų teritoriją.

101.

Panemun÷s

Taurakiemio 2C

Sklypo plotas 4049 kv. m. Vietov÷ yra Vičiūnų rajone, prie Taurakiemio ir
Pažaislio gatvių sankirtos, apie 50 metrų nutolusi nuo Nemuno. Teritorija
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patenka į up÷s apsaugos juostą. Sklypo viduryje yra nepabaigtas statyti pastatas,
kuris užima nemažą dalį nagrin÷jamos teritorijos. Teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip
pat su jomis nesiriboja. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo
konvencijos nuostatos. Bendrajame plane teritorija yra inžinerin÷s infrastruktūros
teritorija.

41.

Panemun÷s

Vaišvydava,
kadastro Nr.
1901/0292:404

93.

Panemun÷s

Vaišvydavoje
(kadastro Nr.
1901/0292:411)

94.

Panemun÷s

Sklypo plotas 17130 kv. m. Vietov÷ yra prie Vaišvydavos karjero, tai žem÷s
sklypas tarp karjero ir dabartin÷s Kauno miesto ribos. Pietrytin÷je ir šiaur÷s rytų
pus÷se teritorija ribojasi su gyvenamųjų namų kvartalais, vakarin÷ teritorijos
pus÷ ribojasi su karjero šlaitu. Teritorija patenka į vandens apsaugos juostą/zoną.
Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 4800 kv. m. Vietov÷ yra prie Vaišvydavos karjero ir patenka į jo
apsaugos zoną. Vakarų pus÷se teritorija ribojasi su gyvenamųjų namų kvartalais,
pietin÷ teritorijos pus÷ ribojasi su karjeru, teritorija patenka į vandens apsaugos
juostą/zoną, yra ant šlaito. Šiuo metu teritorija neužstatyta, Kauno miesto
gyventojų naudojama aktyviai rekreacijai. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro
naudojimo teritorijoje.

Vaišvydavoje
(kadastro Nr.
1901/0292:554)
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Sklypo plotas 4760 kv. m. Vietov÷ yra Vaišvydavos rajone, Vaišvydo gatv÷s
pietin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apsodinta medžiais – daugiausiai
obelimis. Rytin÷ kadastrinio sklypo pus÷ ribojasi su visuomenin÷s
paskirties objektu – vidurine mokykla. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas,
taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra visuomenin÷s
paskirties teritorija.

111.

Panemun÷s

Teritorijos,
esančios prie
Kiaunių g.

118.

Panemun÷s

Moliakelio g. 47A

Sklypo plotas 14000 kv. m. Vietov÷ yra Vičiūnų rajone, šalia Kiaun÷s ir Elnių
gatvių. Šiuo metu tai teritorija, kuri apaugusi pieva. Šiaur÷s Rytų pus÷je dalis
naudingųjų iškasenų teritorijoje esančio miško, patenka į nagin÷jamą sklypą.
Šiaurin÷ sklypo dalis patenka į vandenviet÷s sanitarinę apsaugos zoną. Teritorija
apie 150 metrų nutolusi nuo Nemuno ir yra jo apsaugos juostoje, dalis teritorijos
užliejama. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų appsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Sklypas apie 50
metrų nutolęs nuo Kauno ornitologinio draustinio. Bendrajame plane ši teritorija
rodoma kaip naudingųjų iškasenų teritorija.

Sklypo plotas 1464 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, Moliakelio gatv÷s
vakarin÷je pus÷je. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva bei
krūmynais. Pietin÷ teritorijos dalis ribojasi su perspektyvine (po 2010 metų)
gatve. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis
sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio paskirties žem÷ ir gyvenamoji teritorija.
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120.

Panemun÷s

Armališk÷se,
kadastro Nr.
1901/0298:0221
Sklypo plotas 1190 kv. m. Vietov÷ yra Rokų rajone, šalia Rokelių gatv÷s. Šiuo
metu teritorija apaugusi pieva. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar
kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane ši teritorija rodoma kaip trejopos paskirties: visuomenin÷s
paskirties, gyvenamosios paskirties ir komercin÷s paskirties teritorijos.

21.

Šančių

Teritorija prie
Siūlų g.

23.

Šančių

Teritorija prie
Drob÷s g. ir
Pušyno g.

Sklypo plotas 32000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, tarp A.
Juozapavičiaus ir Siūlų gatvių sankryžos šiaur÷s rytin÷je pus÷je. Teritorija
užstatyta pastatais, pramoniniais įrengimais, joje auga keli medžiai. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra
pavaizduotas, kaip pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorija.

Sklypo plotas 20000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, Drob÷s
gatv÷s
šiaurin÷je pus÷je. Dalis teritorijos užstatyta pastatais, kita dalis –
apž÷lusi krūmais, medžiais. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar
kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas, kaip pramon÷s ir
sand÷liavimo objektų teritorija.

24.

Šančių

Teritorija prie
Drob÷s g. ir
Sand÷lių g.
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Sklypo plotas 56000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, Drob÷s gatv÷s
šiaurin÷je pus÷je. Didžioji dalis teritorijos užstatyta pastatais. Kai kur auga
medžiai, krūmynai. Teritorija patenka į kultūros paveldo vertybių ribas - Kauno
Žemųjų Šančių karinio miestelio šiaurin÷s dalies pastatų kompleksą. Teritorija
nepatenka į saugomas gamtines teritorijas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas kaip pramon÷s ir
sand÷liavimo objektų teritorija.

25.

Šančių

Teritorija prie
Drob÷s g. ir
Sand÷lių g.

26.

Šančių

Teritorija prie
Švenčionių g.

115.

Šančių

Teritorijos prie
Švenčionių g.

Sklypo plotas 30000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, Drob÷s g.
šiaurin÷je pus÷je, Sand÷lių g. vakarin÷je pus÷je. Didžioji dalis teritorijos
užstatyta pastatais. Kai kur auga medžiai, krūmynai. Teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas,
tačiau rytin÷ dalis ribojasi su kultūros paveldo saugomu objektu - Kauno
Žemųjų
Šančių karinio miestelio šiaurin÷s dalies pastatų kompleksu.
Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas kaip pramon÷s ir sand÷liavimo
objektų teritorija.

Sklypo plotas 70000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, tarp Švenčionių
gatv÷s ir Nemuno up÷s. Teritorija apž÷lusi žole, krūmynais, medžiais. Dalis
teritorijos patenka į miesto reikšm÷s mišką bei šiaurin÷ jos dalis – į šlaito zoną.
Teritorija patenka į up÷s apsaugos juostą, dalis teritorijos yra užliejama.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir
jų apsaugos zonas, tačiau šiaurin÷je dalyje ribojasi su Aukštųjų Šančių
piliakalnio apsaugos zona. Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas kaip
miškų ūkio paskirties žem÷ ir rekreacin÷ teritorija.
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Sklypų plotas 4000 kv. m. ir apie 8000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone,
viena dalis tarp Švenčionių gatv÷s ir Nemuno up÷s, kita – Švenčionių g.
vakarin÷je pus÷je. Teritorija apž÷lusi žole, krūmynais, medžiais. Ir iš rytų, ir iš
vakarų pusių teritorija ribojasi su mišku. Vakarin÷ dalis patenka į šlaito zoną.
Teritorija patenka į up÷s apsaugos juostą, dalis teritorijos yra užliejama.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šie sklypai yra
pavaizduoti kaip bendro naudojimo ir inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos.

114.

Šančių

Teritorijos prie
Breslaujos g.
(žem÷s sklypo
Prancūzų g. 145
dalis)

22.

Šančių

Teritorija prie
Suomių g

116.

Šančių

A. Juozapavičiaus
pr. 7B dalies

Sklypo plotas 12000 kv. m. Vietov÷ yra Aukštųjų Šančių rajone, Breslaujos
gatv÷s rytin÷je pus÷je. Šiaurin÷ sklypo dalis ribojasi kultūros paveldo objektu Kauno tvirtov÷s dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo sand÷liu ir
patenka į jo apsaugos zoną. Teritorija nepatenka į saugomas gamtines teritorijas
ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
yra bendrojo naudojimo teritorijos.

Sklypo plotas 115000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, tarp A.
Juozapavičiaus ir Vokiečių gatvių. Dalis teritorijos užstatyta pastatais, dalis –
apž÷lusi pieva. Rytin÷ sklypo dalis patenka į kultūros paveldo saugomą teritoriją
- Kauno pirmąjį karinį miestelį, vad. Žemųjų Šančių kareivin÷mis. Teritorija
nepatenka į saugomas gamtines teritorijas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas kaip krašto apsaugos
teritorija.

36
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

Sklypo plotas 8000 kv. m. Vietov÷ yra Žemųjų Šančių rajone, tarp A.
Juozapavičiaus ir Vokiečių gatvių. Nagrin÷jama teritorija užstatyta pastatais.
Šiaurin÷ jos dalis patenka į kultūros paveldo saugomą teritoriją - Kauno pirmąjį
kariną miestelį vad. Žemųjų Šančių kareivin÷mis. Teritorija nepatenka į
saugomas gamtines teritorijas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas kaip krašto apsaugos teritorija.

27.

Žaliakalnio

Teritorija prie
Vaižganto ir
Margio gatvių

Sklypo plotas 6500 kv. m. Vietov÷ yra Žaliakalnio rajone, prie Vaižganto ir
Margio gatvių. Teritorija nepatenka į saugomas gamtines teritorijas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Tačiau yra kultūros paveldo
vertybių teritorijoje – miesto istorin÷je dalyje, vad. Kauno Žaliakalnio 1 – oji.
Bendrajame plane šis sklypas yra pavaizduotas, kaip inžinerin÷s infrastruktūros
teritorija bei gyvenamoji teritorija.
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45.

Aleksoto

Veiverių g. 132
Sklypo plotas 67458 kv. m. Nagrin÷jama vietov÷ yra Aleksoto rajone. Tai laukas
į vakarus nuo Veiverių plento. Aleksoto aerodromas yra seniausias iš veikiančių
Lietuvoje. Dabar senajame oro uoste vyksta įvairios švent÷s, čia įsikūrę
motoskraidyklių, aviamodeliuotojų klubai, Kauno aeroklubas, oro uostu
naudojasi paieškos ir gelb÷jimo tarnyba, per Europą skrendantys turistiniai
l÷ktuvai. Teritorija ribojasi su bendro naudojimo, visuomenin÷s paskirties
objektų, gyvenamųjų namų statybos teritorijomis. Visa teritorija yra kultūros
paveldo vertyb÷ 16943 „Dariaus ir Gir÷no aerodromas su įrangos liekanomis“.
Vakarin÷ teritorijos dalis ribojasi su Marvel÷s upelio šlaitais, kurie yra
valstybin÷s reikšm÷s miško paskirties žem÷. Teritorija ribojasi su vandens ir
šlaitų apsaugos zona. Bendrajame plane teritorija pažym÷ta kaip bendro
naudojimo teritorijos.

46.

Aleksoto

Veiverių g. 132

Sklypo plotas 1852228 kv. m. Nagrin÷jama vietov÷ yra Aleksoto rajone. Tai
laukas į vakarus nuo Veiverių plento. Aleksoto aerodromas yra seniausias iš
veikiančių Lietuvoje. Dabar senajame oro uoste vyksta įvairios švent÷s, čia
įsikūrę motoskraidyklių, aviamodeliuotojų klubai, Kauno aeroklubas, oro uostu
naudojasi paieškos ir gelb÷jimo tarnyba, per Europą skrendantys turistiniai
l÷ktuvai. Teritorija ribojasi su bendro naudojimo, visuomenin÷s paskirties
objektų, gyvenamųjų namų statybos teritorijomis. Visa teritorija yra kultūros
paveldo vertyb÷ 16943 „Dariaus ir Gir÷no aerodromas su įrangos liekanomis“.
Vakarin÷ teritorijos dalis ribojasi su Marvel÷s upelio šlaitais, kurie yra
valstybin÷s reikšm÷s miško paskirties žem÷. Teritorija ribojasi su vandens ir
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šlaitų apsaugos zona. Bendrajame plane teritorija pažym÷ta kaip bendro
naudojimo teritorijos.

66.

Aleksoto

J. Biliūno g. 29
Sklypo plotas 5000 kv. m. Vietov÷ yra Birut÷s rajone, tarp Seniavos ir J. Biliūno
gatvių. Nagrin÷jama teritorija yra privati žem÷, apž÷lusi nešienaujama pieva,
krūmynais, medeliais. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Bendrajame plane šis sklypas yra bendrojo naudojimo teritorija.

73.

Aleksoto

Teritorija tarp
Marvel÷s g. ir
Nemuno up÷s

74.

Aleksoto

Antakalnio g. 44

Sklypo plotas 200000 kv. m. Vietov÷ yra Marvel÷s rajone, tai juosta žem÷s tarp
Nemuno ir Marvel÷s g., ji yra bendro naudojimo teritorijoje, vakarin÷je pus÷je
ribojasi su valstybin÷s reikšm÷s miško paskirties žeme. Šiuo metu turi rekreacinę
paskirtį. Dalis jos yra natūrali Nemuno pakrant÷, dažnai užliejama, kranto linija
labai vingiuota, įsiterpia užutekis. Kita teritorijos dalis arčiau Marvel÷s gatv÷s
yra tankiai apaugusiu upių pakrant÷ms būdinga augmenija - medžiais ir krūmais.
Rekreaciniu požiūriu teritorija yra netvarkoma ir sunkai prieinama. Tačiau
gamtiniu požiūriu ji turi tam tikrą vertę – mieste išlikus natūrali Nemuno
pakrant÷. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Į vakarus nuo
teritorijos už maždaug 0,5 km nutolęs Nemuno ir Nev÷žio santakos
kraštovaizdžio draustinis, o į pietus nuo nagrin÷jamos teritorijos už 400-450 m
nutolęs Kamšos botaninis-zoologinis draustinis. Bendrajame plane vietov÷ yra
rekreacinio naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 23890 kv. m. Vietov÷ yra Aleksoto rajone, Antakalnio g.
pabaigoje. Ją riboja bendro naudojimo ir visuomenin÷s paskirties teritorija,
kurioje yra apleisti pramoniniai pastatai. Iš trijų pusių teritorija ribojasi su
šlaitais. Sklypas ribojasi su valstybin÷s reikšm÷s miško paskirties žeme. Šiuo
metu nagrin÷jama teritorija neužstatyta. Nagrin÷jama teritorija nepatenka į
saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei
su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.
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77.

Aleksoto

Plokščių g. 6

81.

Aleksoto

Teritorija tarp
Sąnašos gatv÷s ir
Jiesios
kraštovaizdžio
draustinio

82.

Birut÷s
gyvenamajame
Aleksoto rajone teritorijos
tarp Seniavos pl. ir
Alyvų g.

Sklypo plotas 2504 kv. m. Vietov÷ yra Marvel÷s rajone, apie 350 m nutolusi nuo
Nemuno, netoli Marvel÷s g., vakarin÷je Plokščių g. pus÷je. Šiuo metu vietov÷
neužstatyta. Ją riboja bendro naudojimo ir mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos teritorijos. Vakarin÷je teritorijos pus÷je yra želdinių juosta, kuri skiria
nagrin÷jamą vietovę nuo Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijos.
Teritorija apie 150 m nutolusi nuo Kamšos botaninio-zoologinio draustinio.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir
jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro
naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 36000 kv. m. Vietov÷ yra Birut÷s rajone, Sąnašos gatv÷s pietin÷je
pus÷je. Dalis teritorijos yra užstatyta pramonin÷s paskirties statiniai, sand÷liais.
Taip pat yra plotų, apž÷lusių žole, krūmynais. Šiaur÷s rytin÷ ir pietin÷ teritorijos
pus÷s ribojasi su mišku. Šalia teka Jiesios upelis, kuris yra Jiesios kraštovaizdžio
draustinio riba. Nagrin÷jama teritorija patenka į draustinio buferin÷s apsaugos
zonos ribas. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos
zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane ši vietov÷ pažym÷ta kaip
bendro naudojimo teritorija.

Sklypo plotas 45000 kv. m. Vietov÷ yra Birut÷s rajone, tarp Seniavos plento ir
Alyvų gatv÷s. Dalį teritorijos atskiria Seniavos plentas, ją perkirsdamas.
Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva, krūmynais, medeliais. Su
saugomomis gamtin÷mis teritorijomis vietov÷ nesiriboja ir į jas nepatenka.
Pietin÷ teritorijos pus÷ ribojasi su
kapin÷mis. Sklypas patenka į kapinių
sanitarinę apsaugos zoną. Bendrajame plane šis sklypas yra bendrojo naudojimo
teritorija.

84.

Kazliškiuose,
Aleksoto kadastro Nr.19010304-0091

40
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

Sklypo plotas 35900 kv. m. Vietov÷ yra Kazliškių rajone, šalia Santarv÷s ir
Dvarų gatvių. Nagrin÷jama teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva, krūmynais,
medeliais. Teritorija šiaur÷s vakaruose ribojasi su Marvel÷s upeliu ir patenka į
šlaitų zoną. Nagrin÷jamas sklypas iš trijų pusių ribojasi su visuomenin÷s
paskirties teritorija – pradine mokykla. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra bendrojo naudojimo teritorija.

51B.

Petrašiūnų

Chemijos g. 6

52.

Petrašiūnų

Kalantos g. 120

53.

Petrašiūnų

R.Kalantos g. 199

Sklypo plotas 8609 kv. m. Vietov÷ yra Gričiupio rajone, šalia Chemijos g., ji
ribojasi su komercin÷s paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija. Šiuo metu
mažesn÷je teritorijos dalyje yra veikianti degalin÷, kita dalis neužstatyta. Geras
susisiekimas bei kitų komercinių objektų kaimynyst÷ daro šią vietovę patrauklią
komercinei veiklai. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas, bet ribojasi su Kauno tvirtov÷s 6-uoju fortu ir patenka į
pirmąją apsaugos zoną. Bendrajame sklypas patenka į inžinerin÷s infrastruktūros
objektų teritoriją.

Sklypo plotas 10000 kv. m. Nagrin÷jama vietov÷ yra Petrašiūnuose, į šiaurę nuo
Pažaislio šilo, tarp Kauno marių ir geležinkelio. Visa teritorija patenka į Kauno
marių regioninio parko ribas, taip pat yra vandens apsaugos juostos teritorijoje.
Taip pat visa teritorija patenka į Petrašiūnų vandenviet÷s apsaugos I ir II zonas.
Šiuo metu teritorijoje stovi keli pastatai, įrengta jachtų prieplauka, ji gausiai
apaugusi medžiais. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bet yra saugomoje gamtin÷je teritorijoje (Kauno marių
regioninis parkas). Bendrajame plane vietov÷ patenka į naudingųjų iškasenų
teritoriją. Teritorijai galioja povandeninio Kultūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatos.

Sklypo plotas 5258 kv. m. Nagrin÷jama vietov÷ yra Petrašiūnuose, į šiaurę nuo
Pažaislio šilo, tarp Kauno marių ir geležinkelio. Visa teritorija patenka į Kauno
marių regioninio parko ribas, taip pat yra vandens apsaugos juostos teritorijoje.
Taip pat visa teritorija patenka į Petrašiūnų vandenviet÷s apsaugos I ir II zonas.
Šiuo metu teritorijoje yra veikiantis viešbutis, įrengta jachtų prieplauka, teritorija
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gausiai apaugusi medžiais. Teritorija nepatenka į kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bet yra saugomoje gamtin÷je
teritorijoje (Kauno marių regioninis parkas). Bendrajame plane vietov÷ patenka į
naudingųjų iškasenų teritoriją.

Žem÷s sklypas prie Sklypo plotas 62000 kv. m. Teritorija yra Palemone, ant Kauno marių šlaito.
Marių g
Dalis teritorijos patenka į Kauno marių regioninį parką, taip pat joje yra želdinių,
kuriems reikalingos dendrologų išvados. Dalis teritorijos patenka į marių šlaito
apsauginę juostą. Šiuo metu teritorijoje yra sena sodyba, šalia yra dar kelios
sodybos. Vietov÷ per 100-150 m nutolusi nuo geležinkelio. Sklypai ribojasi su
miško paskirties žeme. Bendrajame plane teritorija pažym÷ta kaip bendro
naudojimo bei miškų ūkio paskirties žem÷. Teritorija taip pat apie 100-150 m
nutolusi nuo kultūros vertybių teritorijos (26357 - Forto liekanos).

54.

Petrašiūnų

55.

Petrašiūnų

Baršausko g. 99A

Petrašiūnų

Veiviržo g. 10

Petrašiūnų

Teritorija tarp
Ateities pl. Ir
Biruliškių g. prie
sklypo Biruliškių
g. 6 (buvusios
naftos baz÷s
teritorijos)

56.

57.

Sklypo plotas 6586 kv. m. Vietov÷ yra Gričiupio rajone, šalia Baršausko g., ji
ribojasi su bendro naudojimo teritorija. Šiuo metu mažesn÷ teritorijos dalis
užstatyta, visa teritorija yra šlaite. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar
kultūros paveldo vertybių ribas, bet ribojasi su Kauno tvirtov÷s 6-uoju fortu ir
patenka į pirmąją apsaugos zoną. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro
naudojimo teritorijoje. Teritorija priskiriama miesto miško žemei.

Sklypo plotas 17406 kv. m. Teritorija yra Palemone, Veiviržo g. Sklypas yra
mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalo pabaigoje, vakarin÷je pus÷je ribojasi su
valstybin÷s reikšm÷s mišku. Per sklypą eina kanalizuotas upelis. Šiuo metu
vietov÷ neužstatyta. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame
plane dalis vietov÷s yra bendro naudojimo teritorijoje, dalis mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorijoje, dalis pramon÷s/komercin÷s paskirties
objektų teritorijoje, dalis į teritoriją, kuri yra bendro naudojimo.
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Sklypo plotas 150000 kv. m. Teritorija yra Palemone, Biruliškių g. vakarin÷je
pus÷je. Vietov÷ iš rytų pus÷s ribojasi su Biruliškių g., iš vakarų - su Ateities pl.,
o iš šiaur÷s ir pietų ją riboja pramon÷s, komercin÷s paskirties objektų teritorijos.
Šiuo metu teritorija neužstatyta, gausiai apaugusi želdynais, vakarin÷je teritorijos
dalyje yra vandens telkinys, rytin÷je pus÷je yra miesto miško žem÷s. Teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra bendro
naudojimo teritorijoje.

58.

Petrašiūnų

68.

Petrašiūnų

51A.

Petrašiūnų

Ateities pl. 2B

T. Masiulio g. 21

Taikos pr.120

Sklypo plotas 32323 kv. m. Teritorija yra Palemone. Vietov÷ iš šiaur÷s vakarų
pus÷s ribojasi su Biruliškių g., iš pietryčių - su geležinkeliu, kitoje Biruliškių g. ir
šiaur÷s rytin÷je pus÷se gyvenamųjų namų kvartalai. Šiuo metu teritorija
neužstatyta, apie 20-30 m nutolusi nuo geležinkelio ir patenka į geležinkelio
apsaugos juostą. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane
vietov÷ yra bendro naudojimo teritorijoje.

Sklypo plotas 4733 kv. m. Nagrin÷jama vietov÷ yra Petrašiūnuose, į vakarus nuo
Pažaislio šilo, prie Kauno marių, apie 100 m iki geležinkelio. Visa teritorija
patenka į Kauno marių regioninio parko ribas, taip pat yra vandens apsaugos
juostos teritorijoje. Šiuo metu teritorijoje yra automobilių aikštel÷ ir apleistas
prieplaukos pastatas, auga keli medžiai. Ją riboja T. Masiulio g. ir inžinerin÷s
infrastruktūros teritorijos. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas
ir jų apsaugos zonas, bet yra saugomoje gamtin÷je teritorijoje (Kauno marių
regioninis parkas). Bendrajame plane vietov÷ patenka į inžinerin÷s
infrastruktūros teritoriją. Nagrin÷jamai teritorijai galioja povandeninio Kultūros
paveldo apsaugos konvencijos nuostatos.

Sklypo plotas 15000 kv. m. Vietov÷ yra Naujasodžio rajone, šalia Taikos pr., ją
riboja pramon÷s objektų, komercin÷s, visuomenin÷s, infrastruktūros teritorijos.
Geras susisiekimas bei kitų komercinių objektų kaimynyst÷ daro šią vietovę
patrauklią komercinei veiklai. Šiuo metu teritorijoje yra veikianti degalin÷.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir
jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane sklypas patenka į
inžinerin÷s infrastruktūros objektų teritoriją.
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75.

Petrašiūnų

Teritorija prie
Taikos pr.

Sklypo plotas 8350 kv. m. Vietov÷ yra Naujasodžio rajone, abipus Taikos pr.,
šalia Kauno Šilumin÷s elektrin÷s. Šiuo metu teritorija neužstatyta, pietin÷je
gatv÷s dalyje esanti teritorija apaugusi medžiais ir ta dalis patenka į miesto miškų
teritoriją. Vietov÷ ribojasi su Taikos pr. ir bendro naudojimo paskirties teritorija.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra
bendro naudojimo teritorijoje, norima ją keisti į gyvenamųjų namų statybos,
pramon÷s ir sand÷liavimo objektų, komercin÷s paskirties objektų teritoriją.

112.

Petrašiūnų

Taikos pr. 116 H

Sklypo plotas 9600kv. m. Vietov÷ yra Naujasodžio rajone, Taikos prospekto
pietin÷je pus÷je. Šiuo metu teritorija apaugusi pieva, joje auga keli medžiai.
Sklypas patenka į miesto miško teritoriją. Pietin÷ sklypo dalis ribojasi su
pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorija. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio
paskirties žem÷.

99.

Petrašiūnų

Ateities pl. 32F

Sklypo plotas 5583 kv. m. Vietov÷ yra Palemono rajone, rytin÷je Ateities plento
pus÷je, nuo kelio nutolusi apie 200 metrų. Teritorija apž÷lusi nešienaujama
pieva bei medžiais. Iš visų pusių, išskyrus šiaurinę, sklypas ribojasi su mišku,
dalis jo pietvakarių pus÷je patenka į valstybin÷s reikšm÷s mišką. Šiaurin÷
teritorijos dalis ribojasi su pravažiavimu. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio
paskirties žem÷.

100.

Petrašiūnų

Marių g.67B (kad.
Nr.1901/0145:61)
ir Marių g.67A
(kad.
Nr.1901/0145:60) Sklypų plotas 1018 kv. m. ir 16916 kv. m. Vietov÷ yra Palemono rajone,
pietin÷je Marių gatv÷s pus÷je. Teritorija apž÷lusi nešienaujama pieva
bei medžiais. Sklypas Marių g. 67A vakarin÷je ir pietin÷je pus÷je
ribojasi su Kauno marių regioniniu parku, Palemono gynybinių įtvirtinimų
archeologiniu draustiniu bei mišku. Sklypo Marių g. 67B rytin÷ dalis
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ribojasi su mišku. Teritorija nepatenka į saugomas kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane sklypas
Marių g. 67B yra bendrojo naudojimo teritorija, o sklypas Marių g. 67A bendrojo naudojimo teritorija ir gyvenamoji teritorija.

104.

105.

Petrašiūnų

Laivelių g.2 (kad.
Nr.1901/0099:62)

Petrašiūnų

Apnarų g.8 (kad.
Nr.1901/0145:59)

Sklypo plotas 2051 kv. m. Vietov÷ yra Palemono rajone, Laivelių ir Apnarų
gatvių sankryžoje. Sklypas yra miesto reikšm÷s miško teritorijoje. Vakarin÷je
sklypo dalyje yra vandens telkinys – kūdra. Teritorija nepatenka į kultūros
paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja.
Visa nagrin÷jama teritorija patenka į Kauno marių regioninį parką. Bendrajame
plane šis sklypas pavaizduotas kaip miškų ūkio paskirties žem÷. Teritorijai
galioja povandeninio Kultūros paveldo konvencijos nuostatos.

Sklypo plotas 1123 kv. m. Vietov÷ yra Palemono rajone, Apnarų gatv÷s
vakarin÷je pus÷je. Teritorija apaugusi medžiais bei krūmais. Teritorija nepatenka
į kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja. Dalis sklypo ribos pietrytin÷je pus÷je
ribojasi su Kauno marių
regioniniu parku. Šiaurin÷ dalis – su mišku. Bendrajame plane šis sklypas yra
bendrojo naudojimo teritorija ir gyvenamoji teritorija.

117.

Petrašiūnų

Ateities pl. 34
Sklypo plotas 87805 kv. m. Vietov÷ yra Palemono rajone, Ateities gatv÷s
rytin÷je pus÷je. Dalis teritorijos yra užstatyta pramonin÷s paskirties statiniais,
sand÷liais. Taip pat yra plotų, apž÷lusių žole, krūmynais. Dalis rytin÷s teritorijos
patenka į valstybin÷s reikšm÷s mišką.
Teritorija nepatenka į saugomas
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teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su
jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra pramon÷s ir sand÷liavimo
objektų teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos.

63.

Dainavos

Partizanų g. 75H

Sklypo plotas 21697 kv. m. Vietov÷ yra Dainavos rajone, tarp Islandijos pl. ir
Partizanų g. Ją riboja komercin÷s paskirties ir smulkių verslo objektų bei
inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos. Vietov÷ gausiai apaugusi želdiniais.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane dalis vietov÷s yra
bendro naudojimo teritorijoje, kita dalis komercin÷s paskirties objektų
teritorijoje.

64.

Dainavos Draugyst÷s g. 6B

Sklypo plotas 1862 kv. m. Teritorija yra Dainavos rajone, apie 60-70 m nutolusi
nuo Draugyst÷s g. Ją riboja komercin÷s paskirties ir smulkaus verslo objektų bei
visuomenin÷s paskirties teritorijos. Šiuo metu tai savaime krūmais apž÷lusi
teritorija. Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra
sodybinio užstatymo teritorijoje. Teritorija patenka į šlaitų apsaugos zoną.

67.

Dainavos

Kovo 11-osios g.
40A
Sklypo plotas 1996 kv. m. Teritorija yra Dainavos rajone, apie 60-70 m nutolusi
nuo Kovo 11-osios g. Ji įsiterpusi tarp daugiabučių gyvenamųjų namų. Šiuo
metu tai teritorija be pastatų ir gausiai apaugusi medžiais, dažniausia naudojama
kaip skveras gretimų daugiabučių gyventojų. Teritorija nepatenka į saugomas
teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, bei su jomis
nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra sodybinio užstatymo teritorijoje.

76.

Dainavos Savanorių pr. 248B
Sklypo plotas 1263 kv. m. Teritorija Dainavos rajone, tarp Savanorių pr. ir
Partizanų g., įsiterpusi tarp daugiabučių gyvenamųjų namų. Šiuo metu teritorijoje
stovi trijų aukštų pastatas, ją riboja daugiaaukščių statinių teritorija. Nagrin÷jama
vietov÷ nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
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apsaugos zonas, bei su jomis sklype nesiriboja. Bendrajame plane vietov÷ yra
sodybinio užstatymo teritorijoje.

96.

Dainavos

Kovo 11-osios g.
108

Sklypo plotas 1650 kv. m. Vietov÷ yra Dainavos rajone, kvartalo tarp Kovo 11 –
osios gav÷s ir Pramon÷s prospekto viduryje. Nagrin÷jamoje teritorijoje stovi
pastatas - vaikų ir jaunimo teatras "Vilkolakis", auga keli medžiai, krūmai.
Teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo vertybių ribas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas
yra pavaizduotas kaip komercin÷s paskirties ir smulkaus verslo objektų
teritorija.

Teritorijos
esančios prie A. ir
106. Dainavos J.Gravrogkų g. 4 , Sklypo plotas 23079 kv. m. Vietov÷ yra Gričiupio rajone, tarp K. Baršausko ir
6, 8, K.Baršausko Biržiškų gatvių. Šiaurin÷ sklypo dalis ribojasi su komercin÷s paskirties objektu.
g.66B
K. Baršausko g. 66B sklypas ribojasi su kultūros paveldo objektu - Kauno
tvirtov÷s dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo redutu ir patenka į jo
apsaugos zoną. Teritorija nepatenka į saugomas
gamtines teritorijas ir jų
apsaugos zonas, taip pat su jomis nesiriboja. Bendrajame plane šis sklypas yra
rekreacin÷s teritorijos ir komercin÷s paskirties objektų teritorijos.

3.2. Aplinkos pokyčiai, jei bendrojo plano pakeitimai nebus įgyvendinti
Kadangi Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendiniai yra
susiję tik su atskiromis nedidel÷mis teritorijomis įvairiose miesto vietov÷se, itin ryškūs bendros
miesto aplinkos pokyčiai tiek įgyvendinus, tiek neįgyvendinus sprendinius nenumatomi.
Priklausomai nuo atskirų nagrin÷jamų teritorijų esamos situacijos, neįgyvendinus bendrojo plano
pakeitimo sprendinių atskirose miesto teritorijose, aplinkos pokyčiai gali tur÷ti teigiamų arba
neigiamų pasekmių. Remiantis Kauno miesto bendrojo plano pakeitimo strategija, kiekvienai
miesto daliai bendruoju planu yra suformuoti specifiniai pl÷tros uždaviniai:
1. Efektyvus miesto teritorijos panaudojimas;
2. Tolygiai ir funkciškai išpl÷tota struktūra;
3. Kokybiška aplinka.
Miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo siekiama per apleistų ir neaiškios paskirties
teritorijų efektyvų panaudojimą, optimalų esamų teritorijų tankinimą, kompaktizavimą. Bendrojo
plano pakeitimo sprendiniai parengti pagal miesto pl÷tros koncepciją bei nustatytas pl÷tros gaires.
Pagal nagrin÷jamų teritorijų esamą naudojimo pobūdį matyti, kad tarp nagrin÷jamų teritorijų
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vyrauja bendro naudojimo, gyvenamosios paskirties bei inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos.
Atlikus bendrojo plano pakeitimus, nagrin÷jamose teritorijose vyrautų gyvenamosios, komercin÷s,
bendrojo naudojimo ir rekreacin÷s teritorijos. Apibendrinant numatomus bendrojo plano
pakeitimus, galima teigti, kad numatomi pakeitimai daugiausiai yra susiję su neaiškios paskirties
apleistų teritorijų panaudojimu gyvenamųjų namų, komercin÷s paskirties objektų pl÷trai.
Neįgyvendinus bendrojo plano pakeitimų numatomi šie aplinkos pokyčiai:
Demografin÷ pad÷tis. Pastaraisiais metais Kauno mieste santykinai yra didesn÷ pensinio
amžiaus dalis nei kituose šalies didžiuosiuose miestuose, kas rodo, kad mieste vyksta gyventojų
sen÷jimo procesas. Šiam procesui stabilizuoti būtina į miestą pritraukti jaunus darbingo amžiaus
žmones. Šiam procesui yra palankios galimyb÷s, nes mieste veikia nemažai universitetų, profesinių
mokyklų, kolegijų, kurių absolventai, esant palankioms galimyb÷ms, gali likti gyventi ir dirbti
mieste. Kadangi didel÷ dalis bendrojo plano pakeitimų yra susiję su gyvenamųjų namų pl÷tra bei
komercinių objektų (verslo) pl÷tra, įgyvendinus juos mieste atsiras didesn÷ būsto ir darbo pasiūla, o
tai atitinkamai d÷l konkurencijos gali sumažinti būsto kainas bei sudaryti palankesnes sąlygas
įsikurti ir dirbti mieste naujakuriams. Neatlikus esamų pakeitimų ir nesudarant palankių sąlygų
naujakuriams, esamos neigiamos demografin÷s tendencijos gali did÷ti.
Ekonomin÷ aplinka. Kadangi didžioji dalis bendrojo plano pakeitimų yra susijusi su
gyvenamųjų namų bei komercinių objektų pl÷tra, dalis su pramon÷s ir sand÷liavimo teritorijų pl÷tra,
neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių ekonomin÷ aplinka nebūtų gerinama ir patirtų neigiamą
poveikį. Ypač neigiamą poveikį patirtų statybų sektorius ir su juo susiję verslo sektoriai. Be to,
nesudarius galimybių pl÷toti komercinių objektų, neigiamą poveikį gali patirti ir kiti verslo
sektoriai. Kauno miestas d÷l gyvenamųjų namų statybų, komercinių objektų statybų paskirties
teritorijų mažesn÷s pasiūlos gali pritraukti mažiau potencialių materialinių bei tiesioginių užsienio
investicijų ir neigiamai paveikti miesto ekonominę pl÷trą. Blog÷janti miesto ekonomin÷ situacija
neigiamai paveiktų ir demografinę situaciją, nes skatintų migraciją į kitus šalies regionus ar užsienį.
Visuomen÷, jos gerov÷ ir sveikata. Neatlikus planuojamų bendrojo plano pakeitimų, bus
mažesne apimtimi pl÷tojamos gyvenamųjų namų statybos, komercinių ir kitokių objektų statybos, o
tai lems mažesnę gyvenamojo ploto pasiūlą, darbo vietų pasiūlą (d÷l mažiau pl÷tojamų verslų), o
taip pat mažesnę paslaugų pasiūlą. Tai tur÷s neigiamą poveikį visuomen÷s gerovei.
Sveikatos požiūriu numatomi bendrojo plano pakeitimai tiek įgyvendinus numatomus
sprendinius, tiek jų neįgyvendinus, pokyčių šiame sektoriuje nelems. Planuojant bendrojo plano
pakeitimus atsižvelgta į planuojamose vietov÷se ir jų aplinkoje esančias objektų sanitarines
apsaugos zonas ir jų galimą poveikį žmonių ir visuomen÷s sveikatai.
Gyvūnija, augalija ir biologin÷ įvairov÷. Visi numatyti teritorijų naudojimo pobūdžio
pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į saugomų teritorijų ribas, teritorijose esančių želdinių
vertingumą, t. y. saugomų teritorijų ribose ir jų apsaugos zonose paliekant galioti esamus
patvirtintus bendrojo plano sprendinius (išskyrus nagrin÷jamas teritorijas 69, 11 kuriose keičiama
gyvenamosios teritorijos naudojimo pobūdis ir 107, 121, kuriose numatyta vykdyti strateginius
miesto savivaldyb÷s projektus) , teritorijose išsaugant vertingus želdinius ir jų grupes. Tokiu būdu
tiek įgyvendinus bendrojo plano pakeitimo sprendinius, tiek jų neįgyvendinus, būtų išsaugota stabili
mieste esančių gamtinių kompleksų būkl÷, užtikrintas pakankamas gamtinio karkaso stabilumas.
Tačiau neįgyvendinus numatytų plano pakeitimų, nebūtų užtikrintas efektyvus nenaudojamų ir
apleistų teritorijų panaudojimas. D÷l gana didelių priežiūros išlaidų mažai tik÷tina, kad neužstatytos
bendro naudojimo teritorijos, savaime apaugusios menkaverčiais želdiniais, būtų sutvarkytos,
paverstos parkais, tod÷l, neįgyvendinus bendrojo plano pakeitimo sprendinių, jos ir toliau būtų
apleistos bei netvarkomos.
Dirvožemis, vanduo ir oras. Visi numatyti teritorijų naudojimo pobūdžio pakeitimai yra
parengti atsižvelgiant į vandens tekinių ir šlaitų apsaugos zonas, t. y. šių zonų ribose yra numatyta
palikti želdinius arba palikti bendro naudojimo teritorijas. Tai užtikrina vandens ir šlaitų apsaugą.
Oro kokyb÷s atžvilgiu numatyti bendrojo plano pakeitimai nei teigiamos, nei neigiamos įtakos
netur÷s.
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Kultūros paveldas. Kultūros paveldo vertybių atžvilgiu numatyti bendrojo plano
pakeitimai neigiamos įtakos nedarys. Priešingai, atlikus bendrojo plano pakeitimus, padid÷tų
konservacin÷s paskirties teritorijų, skirtų kultūros paveldo objektų sklypams. Šiuose sklypuose
veiklos kryptis ir užstatymo pobūdį reglamentuos parengti specialieji teritorijų planai. Bet kuriuo
atveju galima teigti, kad nepriklausimai nuo bendrojo plano sprendinių, kultūros paveldo teritorijose
veikla turi būti reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais ir apsaugos reglamentais.
Kraštovaizdis. Neatlikus numatytų bendrojo plano pakeitimų kraštovaizdis išliktų toks
pats kaip šiuo metu. Esamos apleistos bendro naudojimo ir kitos paskirties teritorijos su apleistais
statiniais urbanizuotam kraštovaizdžiui darytų neigiamą poveikį bei blogintų miesto įvaizdį.
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4. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS,
APLINKOS CHARAKTERISTIKOS
Šiame skyriuje nagrin÷jamos saugomos gamtin÷s ir kultūros paveldo teritorijos, kurios gali
būti reikšmingai paveiktos numatytų įgyvendinti bendrojo plano II –ojo pakeitimo sprendinių.
Galimo reikšmingo poveikio teritorijos nustatytos remiantis Kultūros paveldo departamento Kauno
teritorinio skyriaus 2009-09-11 rašte Nr. 2K-1566 pateikta informacija. Šioms teritorijoms taip pat
priskirtos teritorijos, patenkančios į saugomas gamtines teritorijas, arba su jomis besiribojančios.
4.1. lentel÷. Saugomos gamtin÷s teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos numatytų
įgyvendinti bendrojo plano pakeitimų
Teritorijos, kurios
gali tur÷ti
reikšmingą poveikį

Teritorijos Nr.: 6, 7,
8, 10, 11, 69, 121,
107. Jos patenka
arba ribojasi su
saugoma teritorija.

Teritorijos,
kurios gali
būti
reikšmingai
paveiktos

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos
charakteristikos, susijusios su bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis

Nemuno ir
Nev÷žio
santakos
kraštovaizdžio
draustinis

Saugomos teritorijos įsteigimo tikslai: išsaugoti Nemuno ir
Nev÷žio santakos kraštovaizdžio grožį bei gamtos ir kultūros
vertybes kaip mokslo, rekreacijos ir sveiko miesto išteklius;
išsaugoti neapstatytą natūralų Nemuno sl÷nį kaip mikroklimatinę ir
aerodinaminę žaliąją juostą ir migracinį miesto gamtinio karkaso
koridorių; išsaugoti Nemuno ir Nev÷žio upių šlaitų bei sl÷nių
želdinius kaip miesto žaliųjų plotų sistemos dalį. Su bendrojo plano
II-ojo pakeitimu susijusios teritorijos, galinčios tur÷ti reikšmingą
poveikį saugomai teritorijai, yra apž÷lusios pieva, kai kurios
apaugusios krūmais ir medeliais, teritorija Nr. 10 apaugusi pušynu.
Visos min÷tos teritorijos ar jų dalis patenka į saugomos teritorijos
ribas, išskyrus 7 ir 6 teritoriją, kurios tik ribojasi su saugoma
teritorija. Šiose teritorijose buvo planuojama pakeisti teritorijos
naudojimo paskirtį, numatant mažaaukščių ir daugiaaukščių
gyvenamųjų namų statybas, visuomenin÷s ir inžinerin÷s paskirties
objektų pl÷trą. Remiantis saugomai teritorijai taikytinais
bendraisiais reglamentais draustinio teritorijoje draudžiama statyti
su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus
pastatus esamose ir buvusiose sodybose, taip pat vietas, nustatytas
draustinio tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo
dokumentuose bei statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose,
kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50
metrų nuo šių šlaitų viršutin÷s bei apatin÷s briaunos. Taip pat
draustinio teritorijoje draudžiama atlikti kitą veiklą, kuri gali
pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams (vertyb÷ms).
Tod÷l planuoti pakeitimai būtų ne visiškai suderinti su saugomos
teritorijos apsaugos reikalavimais. D÷l šių priežasčių daugelyje
teritorijų rengiant plano sprendinius buvo atsižvelgta į
kraštovaizdžio draustinio reikalavimus, t.y. rengiant bendro plano
pakeitimo alternatyvų sprendinius, teritorijose ar jų dalyse,
patenkančiose į draustinio ribas, buvo palikta arba pakeista
teritorijos naudojimo paskirtis į bendro naudojimo teritorijas, kas
užtikrina draustinio saugomų vertybių išsaugojimą. Būtina
pažym÷ti, kad teritorijose Nr. 107, 121, 11 ir 69 siūloma
įgyvendinti numatytus bendrojo plano pakeitimus, neatsižvelgiant į

50
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

Teritorijos, kurios
gali tur÷ti
reikšmingą poveikį

Teritorijos,
kurios gali
būti
reikšmingai
paveiktos

Teritorijos Nr.: 9,
79, 83. Jos patenka
arba ribojasi su
saugoma teritorija.

Veršvos
kraštovaizdžio
draustinis

Teritorijos Nr.: 90,
81. Jos ribojasi su
saugoma teritorija.

Jiesios
kraštovaizdžio
draustinis

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos
charakteristikos, susijusios su bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis
saugomos teritorijos reikalavimus. Teritorijos Nr. 107 ir 121 yra
skirtos svarbiems miesto projektams įgyvendinti – Raudondvario
aplinkkeliui nutiesti ir Kauno kempingo įrengimui. Teritorijose Nr.
11 ir 96 numatoma daugiaaukščių namų statyba. Atsižvelgiant į tai,
kad galiojančiame bendrajame plane ši teritorija yra sodybinio
užstatymo, gyvenamųjų namų statybos veikla yra suderinama su
kraštovaizdžio draustinio reikalavimams ir iš esm÷s jiems
neprieštarauja. Tačiau visų šių min÷tų projektų įgyvendinimą
reik÷tų derinti su saugomas teritorijas prižiūrinčia atsakinga
institucija.
Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinis būtų
neigiamai paveiktas, jei nebūtų laikomasi numatytų bendrojo plano
pakeitimo alternatyvų sprendinių, o būtų įgyvendinti planuoti
bendrojo plano pakeitimo sprendiniai.
Saugomos teritorijos įsteigimo tikslai: išsaugoti Veršvos upelio
sl÷nio kraštovaizdį kaip vientisą gamtinį-kultūrinį teritorinį
kompleksą. Su bendrojo plano II-ojo pakeitimu
susijusios
teritorijos, galinčios tur÷ti reikšmingą poveikį saugomai teritorijai,
yra apž÷lusios pieva, medžiais. Visos min÷tos teritorijos ar jų dalis
patenka į saugomos teritorijos ribas. Šiose teritorijose buvo
planuojama pakeisti teritorijos naudojimo paskirtį, numatant
mažaaukščių ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybas,
komercin÷s paskirties objektų pl÷trą. Remiantis saugomai teritorijai
taikytinais bendraisiais reglamentais, draustinio teritorijoje
draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius
statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, taip pat
vietas, nustatytas draustinio tvarkymo planuose ar projektuose ir
bendrojo planavimo dokumentuose bei statyti pastatus ar didinti jų
tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat
arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutin÷s bei apatin÷s briaunos.
Taip pat draustinio teritorijoje draudžiama atlikti kitą veiklą, kuri
gali pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams
(vertyb÷ms). Tod÷l planuoti pakeitimai būtų ne visiškai suderinti su
saugomos teritorijos apsaugos reikalavimais. D÷l šių priežasčių
visose nagrin÷jamose teritorijose rengiant plano sprendinius buvo
atsižvelgta į kraštovaizdžio draustinio reikalavimus, t.y. rengiant
bendro plano pakeitimo alternatyvų sprendinius, teritorijose ar jų
dalyse, patenkančiose į draustinio ribas, buvo palikta arba pakeista
teritorijos naudojimo paskirtis į bendro naudojimo teritorijas, kas
užtikrina draustinio saugomų vertybių išsaugojimą.
Veršvos kraštovaizdžio draustinis būtų neigiamai paveiktas, jei
nebūtų laikomasi numatytų bendrojo plano pakeitimo alternatyvų
sprendinių, o būtų įgyvendinti planuoti bendrojo plano pakeitimo
sprendiniai.
Saugomos teritorijos įsteigimo tikslai: išsaugoti Jiesios up÷s sl÷nio
kraštovaizdį su raiškiomis atodangomis, eroziniais šlaitais ir
krantais bei išsaugoti retas augalų rūšis. Su bendrojo plano II-ojo
pakeitimu susijusios teritorijos, galinčios tur÷ti reikšmingą poveikį
saugomai teritorijai, yra apž÷lusios pieva, medžiais arba užstatytos
pramoniniais statiniais. Jos abi nepatenka į min÷tą kraštovaizdžio

51
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

Teritorijos, kurios
gali tur÷ti
reikšmingą poveikį

Teritorijos,
kurios gali
būti
reikšmingai
paveiktos

Teritorija Nr. 111. Ji
ribojasi su saugoma
teritorija.

Kauno
ornitologinis
draustinis

Teritorijos Nr.: 52,
53, 54, 68, 100, 104,

Kauno marių
regioninis

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos
charakteristikos, susijusios su bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis
draustinį, tačiau su juo ribojasi. Šiose teritorijose buvo planuojama
pakeisti teritorijos naudojimo paskirtį, numatant mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybas, komercin÷s paskirties objektų pl÷trą.
Remiantis saugomai teritorijai taikytinais bendraisiais reglamentais
draustinio teritorijoje draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas
bei saugomus objektus, statyti pramon÷s įmones, su draustinio
steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir
buvusiose sodybose, taip pat vietas, nustatytas draustinio tvarkymo
planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose bei
statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis
kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų
viršutin÷s bei apatin÷s briaunos. Taip pat draustinio teritorijoje
draudžiama atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti saugomiems
kompleksams bei objektams (vertyb÷ms). D÷l šių priežasčių visose
nagrin÷jamose teritorijose rengiant plano sprendinius buvo
atsižvelgta į kraštovaizdžio draustinio reikalavimus ir galimą
poveikį jam, t.y. rengiant bendro plano pakeitimo alternatyvų
sprendinius teritorijoje Nr. 79 numatyta pakeisti teritorijos
naudojimo pobūdį į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
teritoriją tik teritorijos dalyje kuri yra užstatyta, o likusią teritoriją
palikti bendro naudojimo.
Jiesios kraštovaizdžio draustinis būtų neigiamai paveiktas, jei
nebūtų laikomasi numatytų bendrojo plano pakeitimo alternatyvų
sprendinių.
Draustinio steigimo tikslas - išsaugoti žiemojančius vandens
paukščius. Su bendrojo plano II-ojo pakeitimu susijusi teritorija,
galinti tur÷ti reikšmingą poveikį saugomai teritorijai, yra apž÷lusi
pieva bei užž÷lusi mišku. Ši teritorija nepatenka į min÷tą draustinį,
tačiau yra šalia jo nutolusi nuo jo ribos apie 50 m. Šiose teritorijoje
buvo planuojama pakeisti teritorijos naudojimo paskirtį, numatant
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas. Remiantis saugomai
teritorijai taikytinais bendraisiais reglamentais, draustinio
teritorijoje draudžiama atlikti kitą veiklą, kuri gali pakenkti
saugomiems kompleksams bei objektams (vertyb÷ms). Kadangi
saugoma teritorija yra susijusi su paukščių apsauga, net ir per
nedidelį atstumą nuo draustinio ribos vykdoma veikla gali tur÷ti
pasekmių draustinyje saugomoms vertyb÷ms. Be to, teritorija,
galinti tur÷ti reikšmingą poveikį draustiniui, yra sanitarin÷je
vandenviet÷s apsaugos zonoje, joje yra vertingų miško želdinių.
D÷l šių priežasčių visose nagrin÷jamose teritorijose, rengiant plano
sprendinius buvo atsižvelgta į esamą teritorijos situaciją ir saugomo
ornitologinio draustinio reikalavimus ir galimą poveikį jam, t.y.
rengiant bendro plano pakeitimo alternatyvų sprendinius teritorijoje
Nr. 111 numatyta pakeisti teritorijos naudojimo pobūdį į bendro
naudojimo teritoriją, užtikrinant draustinio vertybių išsaugojimą.
Kauno ornitologinis draustinis gali būti neigiamai paveiktas, jei
nebūtų laikomasi numatytų bendrojo plano pakeitimo alternatyvų
sprendinių.
Regioninio parko steigimo tikslas - išsaugoti unikalų Kauno marių
tvenkinio žemutin÷s dalies kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei
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Teritorijos, kurios
gali tur÷ti
reikšmingą poveikį
105. Jos patenka
arba ribojasi su
saugoma teritorija.

Teritorija Nr. 100.
Teritorija ribojasi su
saugoma teritorija.

Teritorijos,
kurios gali
būti
reikšmingai
paveiktos
parkas

Palemono
gynybinių
įtvirtinimų
archeologinis
draustinis

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos
charakteristikos, susijusios su bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis
kultūros paveldo vertybes. Su bendrojo plano II-ojo pakeitimu
susijusios teritorijos, galinčios tur÷ti reikšmingą poveikį saugomai
teritorijai, yra apž÷lusios pieva, medžiais, krūmais mišku arba yra
užstatytos statiniais (viešbutis, prieplaukų statiniai, sodybos
statiniai). Visos min÷tos teritorijos ar jų dalis patenka į saugomos
teritorijos ribas, išskyrus teritoriją Nr.105 ir Nr. 100, kurios tik
ribojasi su regioninio parko riba. Šiose teritorijose buvo
planuojama pakeisti teritorijos naudojimo paskirtį, numatant
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas, komercin÷s paskirties
objektų pl÷trą bei į rekreacines teritorijas. Remiantis saugomai
teritorijai taikytinais bendraisiais reglamentais, regioninio parko
teritorijoje draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti
saugomiems kompleksams ir objektams (vertyb÷ms), taip pat
rekreaciniams ištekliams. Parko teritorijoje draudžiama, keisti
istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio pobūdžio,
urbanistinių ir architektūrinių jo elementų bei kitų saugomų
kompleksų ir objektų (vertybių) vert÷s požymius, statyti statinius
valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir
bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, statyti
naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar
didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių,
taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutin÷s bei apatin÷s
briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę
vertę. Tod÷l planuoti pakeitimai būtų ne visiškai suderinti su
saugomos teritorijos apsaugos reikalavimais. D÷l šių priežasčių
visose nagrin÷jamose teritorijose, rengiant plano sprendinius, buvo
atsižvelgta į regioninio parko apsaugos reikalavimus, t.y. rengiant
bendro plano pakeitimo alternatyvų sprendinius, teritorijose ar jų
dalyse, patenkančiose į parko ribas, buvo palikta arba pakeista
teritorijos naudojimo paskirtis į bendro naudojimo, viešosios
paskirties ar rekreacines teritorijas, arba paliekami galioti esami
sprendiniai, kas užtikrina saugomų vertybių išsaugojimą.
Teritorijoje Nr. 68 teritorijos naudojimo pobūdį siūloma iš
infrastruktūros teritorijos keisti į komercin÷s paskirties objektų, nes
beveik visa teritorija yra užstatyta automobilių stov÷jimo aikštele ir
nenaudojamu prieplaukos pastatu. Ši pakeitimą numatoma derinti
su
regioninio parko direkcija. 52 ir 53 teritorijose d÷l
povandeninio kultūros paveldo reikalavimų būtina papildomai
priskirti konservacinę paskirtį.
Kauno marių regioninis parkas būtų neigiamai paveiktas jei nebūtų
laikomasi numatytų bendrojo plano pakeitimo alternatyvų
sprendinių, o būtų įgyvendinti planuoti bendrojo plano pakeitimo
sprendiniai.
Draustinio steigimo tikslas - išsaugoti Palemono gynybinių
įtvirtinimų vietovę, jos archeologinę vertę. Su bendrojo plano II-ojo
pakeitimu susijusi teritorija, galinti tur÷ti reikšmingą poveikį
saugomai teritorijai, yra apž÷lusi pieva bei medžiais. Ši teritorija
nepatenka į min÷tą draustinį, tačiau ribojasi su jo riba. Šiose
teritorijoje buvo planuojama pakeisti teritorijos naudojimo paskirtį,
numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas. Toks gretimos
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Teritorijos, kurios
gali tur÷ti
reikšmingą poveikį

Teritorijos,
kurios gali
būti
reikšmingai
paveiktos

Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos
charakteristikos, susijusios su bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis
teritorijos naudojimo pobūdis neprieštarauja saugomai teritorijai
taikytiniems bendriesiems reglamentams.
Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis draustinis gali būti
neigiamai paveiktas, jei nebūtų laikomasi numatytų bendrojo plano
pakeitimo alternatyvų sprendinių, o būtų numatyti sprendiniai
prieštaraujantys saugomai teritorijai taikomiems reglamentams .

4.2. Kultūros paveldo vertyb÷s, kurios gali būti reikšmingai paveiktos numatytų įgyvendinti
bendrojo plano pakeitimų.1
Teritorijos, kurios gali
tur÷ti reikšmingą poveikį

Kultūros paveldo
vertyb÷s, kurios gali
būti reikšmingai
paveiktos

Teritorija Nr. 11.
Žemutiniai Kaniūkai, prie
Batniavos g. ir
Raudondvario pl.

1805 Veršvų piliakalnis

Teritorija Nr. 21. Teritorija
prie Siūlų g.

32178 Kauno Šančių
karinio miestelio
šiaurin÷s dalies pastatų
kompleksas;
1804 Aukštųjų Šančių
piliakalnis;
26587 Sand÷lių
kompleksas.

Teritorija Nr. 40. Perlojos

26905 Kauno

1

Kultūros paveldo vertyb÷s , kurios gali būti
reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
Nagrin÷jama teritorija Nr. 11 nuo Veršvų piliakalnio
ir jo apsaugos zonos yra nutolusi apie 500 metrų į
vakarus. Nuo saugomos kultūros vertyb÷s teritoriją
skiria
penkiaaukščių
namų
kvartalas
bei
Raudondvario plentas. Teritorijoje numatoma keisti
naudojimo pobūdį į daugiaaukščių gyvenamųjų
namų statybos ir komercin÷s paskirties objektų. Toks
teritorijos naudojimo pakeitimas netur÷s įtakos
min÷tai kultūros paveldo vertybei. Neigiamą įtaką
gal÷tų tur÷ti tik sklype statomi aukštybiniai pastatai,
vizualiai užstosiantys piliakalnio zoną nuo
Lamp÷džio ežero vakarin÷s pus÷s. Tačiau remiantis
Kauno miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema,
aukštybinių pastatų nagrin÷jamoje teritorijoje statyti
negalima.
Teritorija Nr. 21 Žemųjų Šančių rajone šalia A.
Juozapavičiaus prospekto ir Siūlų gatv÷s sankryžos.
Teritorija
užstatyta
pastatais,
pramoniniais
įrengimais, nepatenka į kultūros paveldo vertybių
ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja.
Bendrajame plane šis sklypas yra
pavaizduotas kaip pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorija, numatomas teritorijos keitimas į
komercin÷s paskirties objektų teritoriją. Teritorijos
aplinkoje maždaug už 300-400 metrų į pietryčius yra
Kauno Šančių karinio miestelio šiaurin÷s dalies
pastatų kompleksas, maždaug už 1 km į šiaur÷s rytus
- Aukštųjų Šančių piliakalnio apsaugos zona,
maždaug už 1 km į šiaurę – Kauno tvirtov÷s
sand÷lių kompleksas. Nagrin÷jamos teritorijos
naudojimo pakeitimo sprendiniai min÷toms kultūros
paveldo vertyb÷ms įtakos netur÷s, nes sprendiniai
n÷ra susiję su aukštybinių pastatų statyba, kuri gal÷tų
tur÷ti neigiamą vizualinį poveikį.
Teritorija Nr. 40 yra Panemun÷je, Perlojos g.,

Pagal KPD Kauno teritorinio skyriaus 2009-09-11 raštą Nr. 2K-1566
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Teritorijos, kurios gali
tur÷ti reikšmingą poveikį
g. 49

Teritorija Nr. 47.
Raudondvario pl. 109A,
kadastro Nr.
1901/0041:56

Kultūros paveldo
vertyb÷s, kurios gali
būti reikšmingai
paveiktos
ketvirtasis karinis
miestelis vad.
Panemun÷s
kareivin÷mis

26569 Kauno tvirtov÷s
Linkuvos įtvirtinimo
statinių kompleksas;
16005 Kristaus
Prisik÷limo bažnyčia

Teritorija Nr.53.
R.Kalantos g. 199

1352 Pažaislio
kamaldulių vienuolyno
ansamblis

Teritorija Nr. 69.

1805 Veršvų piliakalnis

Kultūros paveldo vertyb÷s , kurios gali būti
reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
besiribojanti su pramon÷s objektų teritorija,
gyvenamąja
ir
infrastruktūros
teritorijomis.
Teritorijoje stovi Kauno tvirtov÷s oro paj÷gų oro
balionų lakavimo angaras ir ji patenka į kultūros
paveldo teritoriją 26905 „Kauno ketvirtasis karinis
miestelis vad. Panemun÷s kareivin÷mis“. Šiuo metu
ji yra komercin÷s paskirties objektų teritorija,
numatomas keitimas į paramon÷s ir sand÷liavimo
objektų teritoriją, nes šiuo metu teritorija naudojama
būtent tokioms reikm÷ms. Keitimas kultūros paveldo
vertybei įtakos netur÷s arba tur÷s teigiamą įtaką, jei
bus naudojamas ir išsaugotas oro balionų lakavimo
angaras, pastatą tvarkant pagal kultūros vertybei
taikomus reikalavimus. Neišsaugojus pastato
vertingųjų savybių kultūros vertyb÷ patirtų žalą.
Teritorija Nr. 47 su kultūros paveldo vertyb÷mis ar
jų apsaugos zonomis nesiriboja. Teritorijos aplinkoje
maždaug už 0,5 km į šiaurę yra
Linkuvos
įtvirtinimas, už 200-300 m į rytus Kristaus
Prisik÷limo bažnyčios vizualin÷s apsaugos zonos
riba. Teritorijoje Nr. 47 buvo planuojama keisti
naudojimo pobūdį į daugiaaukščių ir aukštybinių
pastatų statybos teritoriją, tačiau d÷l Kauno miesto
aukštybinių pastatų išd÷stymo schemos reikalavimų
bei sklypo specifikos tik dalis teritorijos bus
keičiama į komercin÷s paskirties objektų teritoriją, o
likusioje dalybe liks galioti patvirtinti bendrojo plano
sprendiniai. Tokie teritorijos naudojimo pakeitimai
min÷toms kultūros paveldo vertyb÷ms netur÷s.
Neigiamas vizualinis poveikis joms atsirastų tik tuo
atveju, jei būtų patvirtinti pirminiai bendrojo plano
pakeitimo sprendiniai.
Teritorija Nr. 53
yra Pažaislio šile, apaugusi
vertingu mišku (pušynu). Šiuo metu teritorijoje yra
veikiantis viešbutis, įrengta jachtų prieplauka,
teritorija nepatenka į kultūros paveldo vertybių ribas
ir jų apsaugos zonas, tačiau patenka į povandeninio
kultūros paveldo teritoriją (būtina papildoma
paskirtis – konservacin÷ teritorija). Atsižvelgiant į
sklypo savybes (esamą užstatymą, želdinius)
numatomas teritorijos pakeitimas į rekreacinę
teritoriją, nors ir buvo planuotas keitimas į
komercin÷s paskirties objektų teritoriją. Teritorijos
Nr. 53 aplinkoje (maždaug už 1 km) yra kultūros
paveldo vertyb÷ - Pažaislio kamaldulių vienuolyno
ansamblis. Šiam kultūros paveldo objektui numatytas
teritorijos Nr. 53 pakeitimas įtakos netur÷s, nes
pakeitimas nesusijęs su aukštybinių pastatų statyba,
kuri gal÷tų tur÷ti kultūros paveldo vertybei neigiamą
vizualinį poveikį.
Nagrin÷jama teritorija Nr. 11 nuo Veršvų piliakalnio
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Teritorijos, kurios gali
tur÷ti reikšmingą poveikį

Kultūros paveldo
vertyb÷s, kurios gali
būti reikšmingai
paveiktos

Teritorijos Žemutiniuose
Kaniūkuose prie
Raudondvario pl.

Teritorija Nr. 73. Teritorija
tarp Marvel÷s g. ir
Nemuno up÷s

Kultūros paveldo
vertyb÷s 31242, 183,
1803, 31241 (Marvos
(Marvel÷s) buvusio
dvaro sodyba; Marvel÷s
piliakalnis su
gyvenviete)

Teritorija Nr. 74.
Antakalnio g. 44

26596 Kauno tvirtov÷s
sand÷lių kompleksas

Teritorija Nr. 102. Baltijos
g. 1, 1A, 1C, 1D ir Giedros

26354 Kauno tvirtov÷s
8-asis fortas

Kultūros paveldo vertyb÷s , kurios gali būti
reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
ir jo apsaugos zonos yra nutolusi apie 500 metrų į
vakarus. Nuo saugomos kultūros vertyb÷s teritoriją
skiria penkiaaukščių namų kvartalas
bei
Raudondvario plentas. Teritorijoje numatoma keisti
naudojimo pobūdį į daugiaaukščių gyvenamųjų
namų statybos ir komercin÷s paskirties objektų. Toks
teritorijos naudojimo pakeitimas netur÷s įtakos
min÷tai kultūros paveldo vertybei. Neigiamą įtaką
gal÷tų tur÷ti tik sklype statomi aukštybiniai pastatai,
vizualiai užstosiantys piliakalnio zoną nuo
Lamp÷džio ežero vakarin÷s pus÷s. Tačiau Kauno
miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema
aukštybinių pastatų nagrin÷jamoje teritorijoje statyti
negalima.
Nagrin÷jama teritorija Nr. 73 yra tarp Nemuno up÷s
ir Marvel÷s gatv÷s, neužstatyta, apaugusi pieva,
krūmais ir medžiais. Teritorija nesiriboja ir
nepatenka į kultūros paveldo vertybių zonas.
Teritorijoje numatoma keisti naudojimo pobūdį iš
bendro naudojimo į inžinerin÷s infrastruktūros,
komercin÷s paskirties objektų, visuomenin÷s
paskirties objektų, pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritoriją. Sklype numatoma įrengti upių uostą.
Teritorijos aplinkoje maždaug už 300-400 metrų yra
kultūros paveldo vertyb÷s: Marvos buvusio dvaro
sodyba, Marvel÷s piliakalnis su gyvenviete.
Teritoriją nuo šių vertybių skiria Marvel÷s gatv÷,
Marvel÷s žirgyno pastatas ir Kauno miesto vandens
valymo įrenginių kompleksas. Šiuo metu kultūros
vertybių aplinkoje dominuoja valymo įrenginių
kompleksas ir vakarin÷je dalyje –Kauno miesto
vakarinio aplinkkelio (Via Baltica) transporto
mazgas. Šie objektai vizualiai užgožia kultūros
paveldo vertybes. Tod÷l teritorijos Nr. 73 naudojimo
pakeitimo sprendiniai jokio vizualinio poveikio
min÷toms kultūros paveldo vertyb÷ms netur÷s.
Rengiant teritorijos detalųjį planą būtina atlikti
archeologinius tyrimus.
Nagrin÷jama teritorija Nr. 74 yra neužstatyta, nuo
Kauno tvirtov÷s sand÷lių komplekso apsaugos zonos
yra nutolusi apie 50-100 metrų. Apsaugos zoną nuo
teritorijos skiria geležinkelio atšaka ir miško juosta.
Teritorijoje Nr. 74 numatoma keisti naudojimo
pobūdį į daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos,
išsaugant želdinius. Toks teritorijos naudojimo
pakeitimas netur÷s įtakos min÷tai kultūros paveldo
vertybei. Be to, sand÷lių kompleksas yra išsid÷stęs
upelio sl÷nyje, apaugusiame mišku, tod÷l vizualiai
saugomoms vertyb÷ms įtakos netur÷s.
Nagrin÷jama teritorija yra šalia Baltijos ir Giedros g.,
apaugusi žole, krūmais, medeliais. Teritorija
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Teritorijos, kurios gali
tur÷ti reikšmingą poveikį

Kultūros paveldo
vertyb÷s, kurios gali
būti reikšmingai
paveiktos

g. 15

Teritorija Nr. 106.
Teritorijos esančios prie A.
ir J.Gravrogkų g. 4, 6, 8,
K.Baršausko g.66B

26533 Kauno tvirtov÷s
dešiniojo Nemuno
kranto centrinio
įtvirtinimo redutas

Kultūros paveldo vertyb÷s , kurios gali būti
reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
nepatenka į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo
vertybių ribas ir jų apsaugos zonas, taip pat su jomis
nesiriboja. Maždaug už 200 m į pietvakarius nuo
nagrin÷jamos teritorijos yra Kauno tvirtov÷s 8-ojo
forto apsaugos zonos riba. Teritorijos Nr. 102
naudojimą planuota keisti į aukštybinių ir
daugiaaukščių pastatų statybos teritoriją, tačiau tai
prieštarautų Kauno miesto aukštybinių pastatų
išd÷stymo schemai. Atsižvelgiant į tai, teritorijos
naudojimo paskirtį numatoma keisti į daugiaaukščių
gyvenamųjų namų statybos, nenumatant aukštybinių
pastatų statybos. Tokie pakeitimai min÷tam kultūros
paveldo objektui įtakos netur÷tų. Be to, forto
apsaugos zona jau yra apstatyta daugiaaukščiais
gyvenamaisiais namais.
Nagrin÷jama
teritorija
Nr.106
ribojasi
su
komercin÷s paskirties objektu (prekybos centro
teritorija), o taip pat ribojasi su kultūros paveldo
objektu - Kauno tvirtov÷s dešiniojo Nemuno kranto
centrinio įtvirtinimo redutu ir dalis jos patenka į jo
apsaugos zoną. Bendrajame plane šis sklypas yra
rekreacin÷s teritorijos ir komercin÷s paskirties
objektų teritorijos. Teritorijos naudojimo paskirtį
buvo planuota keisti į daugiaaukščių ir aukštybinių
pastatų statybos, tačiau toks pakeitimas prieštarautų
Kauno miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo
schemai. Atsižvelgiant į tai, teritorijos naudojimo
paskirtį
numatoma
keisti
į
daugiaaukščių
gyvenamųjų namų statybos, nenumatant aukštybinių
pastatų statybos. Šis bendrojo plano pakeitimas taip
pat gali tur÷ti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių
saugomai kultūros, tod÷l užstatymo pobūdį ir
užstatymo reikalavimus reik÷tų derinti su rengiamu
Kauno tvirtov÷s dešiniojo Nemuno kranto centrinio
įtvirtinimo reduto specialiuoju planu.

57
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas

5. SU KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO
PLANO II PAKEITIMU SUSIJUSIOS APLINKOS APSAUGOS
PROBLEMOS, ATKREIPIANT DöMESĮ Į PROBLEMAS, SUSIJUSIAS
SU APLINKOS APSAUGAI SVARBIOMIS TERITORIJOMIS
Kadangi, Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimas yra susijęs su
atskiromis nedidel÷mis teritorijomis, išsid÷sčiusiomis įvairiose savivaldyb÷s teritorijos vietose,
išskiriamos tik pagrindin÷s, su Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo
metu nagrin÷jamomis teritorijomis susijusios, aplinkos apsaugos problemos:
• vandens taršos padid÷jimas;
• pasekm÷s visuomen÷s sveikatai;
• pasekm÷s kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui.
Išskiriamos pagrindin÷s aplinkos apsaugos problemų atsiradimų priežastys:
• gyvenamųjų teritorijų pl÷tra;
• pramon÷s ir komercinių įmonių teritorijos pl÷tra;
• inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tra.
Pagrindin÷s aplinkosaugos problemos, susijusios su Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano II pakeitimu, yra nulemtos aplinkosauginių reikalavimų derinimo su numatyta
atskirų sklypų pl÷tra. Aplinkosaugin÷s problemos priklausys ne nuo teritorijų pl÷tojimo krypties, o
nuo konkretaus teritorijos panaudojimo, t.y. nuo to, koks bus teritorijos užstatymas, kokios
konkrečios veiklos bus vykdomos teritorijose, koks bus tų veiklų mastas. Rengiant Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimą, neįmanoma atlikti detalaus teritorijų
panaudojimo tyrimo ir nustatyti, kokios konkrečios veiklos ir jų mastai bus vykdomi
nagrin÷jamuose sklypuose. Pl÷tojant nagrin÷jamas teritorijas, galimų veiklų vykdymo jose
leistinumas poveikio aplinkai požiūriu bus nustatomas vadovaujantis LR planuojamos ūkin÷s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka.
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6. TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS ARBA NACIONALINIU
LYGMENIU NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ
SU KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO
PLANO II PAKEITIMU, KAIP RENGIANT PLANO PAKEITIMUS
ATSIŽVELGTA Į ŠIUOS TIKSLUS IR APLINKOS APSAUGĄ
Atliekant Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo strateginį
pasekmių aplinkai vertinimą, išskiriami pagrindiniai aplinkos apsaugos tikslai, kuriais
vadovaujantis tur÷tų būti parengtas Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas.
Tarptautiniu lygiu:
1992 m. birželio 3-14 d. Rio de Žaneire priimtoje „Darbotvark÷ 21: Subalansuotos pl÷tros
veiksmų programa. Rio deklaracija: apie aplinką ir pl÷trą.“ išskiriami šie pagrindiniai principai:
• pl÷tra turi atitikti dabarties ir ateities kartų raidos ir aplinkos poreikius;
• siekiant subalansuotos pl÷tros, aplinkos apsauga negali būti atsieta nuo bendrojo raidos
proceso;
• valstyb÷s privalo neskatinti ar sulaikyti bet kokios veiklos ar medžiagų, sukeliančių
pavojų aplinkai ar žmonių sveikatai perk÷limą į kitas valstybes;
• poveikio aplinkai vertinimas, kaip valstybin÷ priemon÷, turi būti panaudojama įvertini
numatomai veiklai, jeigu ji gal÷tų tur÷ti žalingo poveikio aplinkai ir yra kompetentingos šalies
valdžios sprendimo objektas.
Europos Bendrijos lygiu:
Europos bendrijos aplinkosauginių veiksmų programoje „Aplinka 2010: Mūsų ateitis, mūsų
pasirinkimas“ išskiriami tikslai:
• kova su klimato kaita ir visuotiniu atšilimu;
• natūralių buveinių ir laukin÷s gamtos išsaugojimas;
• aplinkos ir sveikatos klausimų sprendimas;
• gamtos išteklių ir atliekų valdymas.
Nacionaliniu lygiu:
1. Nacionalin÷je Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje (Žin., 2005, Nr. 1395019):
• skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos apsaugos ir augimo sąveiką;
• suderinti aplinkos apsaugos ir ekonominio bei socialinio vystymosi interesus, užtikrinti
švarią ir sveiką aplinką, efektyvų gamtos išteklių naudojimą, ekonominę visuomen÷s gerovę ir
stiprias socialines garantijas;
• plačiai diegti ir ekonomiškai skatinti švarius, moderniomis technologijomis pagrįstus
gamybos būdus;
• skatinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
didinimą;
• išsaugoti šalies kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, skatinti atkurti pažeistus gamtos
elementus, užtikrinti racionalų šalies kraštovaizdžio ir biologin÷s įvairov÷s naudojimą.
2. Nacionalin÷je darnaus vystymosi strategijoje (Žin., 2003, Nr. 89-4029):
• pramon÷s vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių
technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti
išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai;
• didinti gamybos ekonominį ir ekologinį efektyvumą, pasiekti, kad BVP vienetui
pagaminti pramonei energijos ir vandens reik÷tų beveik perpus mažiau, pasiekti pagal šiuos
rodiklius esamą ES valstybių vidurkį;
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• pl÷toti mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą, skatinančius kurti ir diegti naujas,
mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančias gamybos technologijas, jas tobulinti, taupiau naudoti
energiją ir kitus gamtos išteklius;
• ekonomiškai skatinti žiniomis ir aukštosiomis technologijomis pagrįstas pramon÷s šakas,
turinčias mažesnį neigiamą poveikį aplinkai; aplinką mažinančių priemonių diegimas gali būti
skatinamas ir vietin÷s valdžios per įvairias mokestines lengvatas;
• didinti vietinių atsikuriančiųjų išteklių ir antrinių žaliavų perdirbimą, pl÷sti poveikį
aplinkai mažinančios technikos, įrenginių ir daugkartinio naudojimo pakuočių gamybą, plačiau
diegti švaresn÷s gamybos metodus;
• kurti šiuolaikišką būsto infrastruktūrą, geras, higieniškas buities sąlygas, didinti būsto
energetinį efektyvumą, užtikrinti šiuolaikiškas, geros kokyb÷s visiems prieinamas viešąsias
paslaugas, mažinti neigiamą būsto poveikį aplinkai;
• pl÷toti turizmą ir rekreaciją, drauge užtikrinti gamtinių ir kultūrinių Lietuvos regionų
savitumo išsaugojimą, kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, teigiamus ekonominius ir socialinius
pokyčius kaimiškose teritorijose, sudaryti sąlygas kuo geriau pažinti kraštą, formuoti teigiamą jo
įvaizdį;
• tobulinti teis÷s aktus, užtikrinančius tinkamą rekreacijos ir turizmo verslui pl÷toti
aplinką, užtikrinti, kad šis verslas būtų pl÷tojamas atsižvelgiant į teritorijų talpumą ir nekenktų
aplinkai;
• vykdyti visuomen÷s aplinkosauginį švietimą;
• ugdyti išsilavinusius, savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomen÷s narius, pl÷toti
intelektualinį visuomen÷s potencialą, kad žinios ir mokslas užtikrintų darnų ekonominių, socialinių
ir aplinkosaugos siekių įgyvendinimą.
3. Lietuvos ūkio (ekonomikos) pl÷tros iki 2015 metų ilgalaik÷je strategijoje (Žin., 2002,
Nr. 60-2424):
• orientuotis į mažaatliekę, mažiau teršiančią gamybą, gamtos ir energijos išteklių
taupymą bei ekologiškai švarios produkcijos gamybą, skatinti daugkartin÷s taros ir daugkartinių
medžiagų gamybą bei naudojimą, antrinių žaliavų perdirbimą bei atliekų (ypač pavojingų) saugų
tvarkymą, aplinkosaugos technikos gamybą;
• statybų sektoriuje taikyti energiškai veiksmingas ir mažiausiai gamtą teršiančias
technologijas. Skatinti panaudoti įvairių pramon÷s šakų gamybos proceso atliekas statybai;
organizuoti statybos praktinę veiklą taip, kad per visą statinio gyvavimo laikotarpį būtų maksimaliai
sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir minimaliai suvartojama energijos išteklių.
Kadangi Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimas yra susijęs su
atskiromis nedidel÷mis teritorijomis, jis siejasi ne su visais aukščiau išvardintais tikslais. Rengiant
plano pakeitimus atsižvelgta į svarbiausius Europos Sąjungos tikslus aplinkos apsaugos srityje,
tokius kaip aplinkos kokyb÷s gerinimas, visuomen÷s sveikatos saugojimas, racionalus gamtos
išteklių naudojimas, biologin÷s įvairov÷s saugojimas, kuriant Natura 2000 ekologinį tinklą, ypač
didelį d÷mesį skiriant vertingų miesto želdinių išsaugojimui. Rengiant pakeitimus taip pat
atsižvelgta į vertingo kraštovaizdžio išsaugojimą, vandens ir dirvožemio apsaugos reikalavimus,
kultūros paveldo ir gamtos apsaugos reikalavimus.
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7.

GALIMOS REIKŠMINGOS TIESIOGINöS, NETIESIOGINöS,
KAUPIAMOSIOS, SĄVEIKAUJANČIOS (SINERGETINöS),
TRUMPALAIKöS, VIDUTINöS TRUKMöS, ILGALAIKöS, NUOLATINöS,
LAIKINOS, TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS PASEKMöS APLINKAI
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių įgyvendinimo
pasekm÷s nustatomos sprendinių pasekmių lentel÷s pagalba. Sprendinių pasekmių vertinimas
atliktas poveikiui bioįvairovei, saugomoms teritorijoms, gamtiniam karkasui ir kraštovaizdžiui,
kultūros paveldui, visuomenei ir sveikatingumui, vandeniui ir dirvožemiui, orui, klimatui,
materialiam turtui, verslo aplinkai, ekonominei pl÷trai.
Sprendinių reikšmingumas vertinamas naudojant šį žym÷jimą reikšmingumui nustatyti:
•
•
•
•
•

„+“ tik÷tinos reikšmingos teigiamos pasekm÷s.
„-„ tik÷tinos reikšmingos neigiamos pasekm÷s.
„+/-„ tik÷tinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekm÷s.
„0“ nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių.
„?“ nepakanka informacijos.

7.1. lentel÷je pateiktas bendras visų nagrin÷jamų teritorijų sprendinių bendras vertinimas, o
atskirų teritorijų vertinimas pateiktas 1 priede.
7.1. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių poveikis
aplinkos komponentams
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Visuomen÷ ir
sveikatingumas
Vanduo ir
dirvožemis
Oras

Ekonomin÷ pl÷tra

Teritorijų
Intensyvios
visose
pl÷tros
seniūnijose
alternatyva

Verslo aplinka

Kaupiamasis

Materialinis turtas

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis
Sinergetinis

Klimatas

Status Quo
alternatyva

Poveikio
efektas

Bioįvairov÷ ir
ekotinklas, Natura
2000 ir saugomos
teritorijos
Kraštovaizdis

Planuojama
Alternatyva
teritorija

Kultūros paveldas

SPAV vertinimo komponentai

Komentaras

Bendras
vertinimas
atliktas
susumavus
visų
teritorijų
vertinimo
rezultatus
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Apibendrinant gautus vertinimo rezultatus, galima teigti kad Status Quo alternatyvos
įgyvendinimas tur÷tų neigiamą ilgalaikį poveikį materialinio turto srityje, verslo aplinkai ir miesto
ekonominei pl÷trai. Visų trijų nagrin÷tų alternatyvų atveju poveikis orui ir klimato kaitai
nenumatomas. Kitų nagrin÷tų aspektų atžvilgiu alternatyvų įgyvendinimas tur÷s bendrą ilgalaikį
teigiamą poveikį.
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8.
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO
PLANO II PAKEITIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS REIKŠMINGOMS
NEIGIAMOMS PASEKMöMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR
KOMPENSUOTI
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimas yra susijęs su atskiromis
nedidel÷mis teritorijomis, išsid÷sčiusiomis įvairiose miesto teritorijos vietose. Galimas bendrojo
plano pakeitimo sprendinių įgyvendinimo neigiamas poveikis yra susijęs su atskirų teritorijų esama
situacija ir numatomu funkciniu panaudojimu. Rengiant bendrojo plano pakeitimus visais atvejais
atsižvelgta į galimą neigiamą poveikį aplinkos komponentams. Ypatingas d÷menys buvo skiriamas
komponentams susijusiems su aplinkos apsauga.

Objektas

Saugomos
teritorijos

Miškai

Upių sl÷niai
Gyvenamosios
teritorijos
Komercija ir
paslaugos

Pramon÷

8.1. lemtel÷. Priemon÷s neigiamoms pasekm÷ms sumažinti
Priemon÷s
• pl÷tra ir urbanizacija saugomose teritorijose nenumatoma, arba
numatoma tiek, kiek tai neprieštarauja saugomų teritorijų
reglamentams;
• saugomos kultūros paveldo teritorijos ir atskiros vertyb÷s naudojamos
laikantis tausojančiojo naudojimo principų, remiantis jų apsaugos
reglamentais.
• išsaugomas miesto teritorijos miškingumas, vertingi želdiniai, tokiu
būdu pagerinant sąlygas augalijai ir gyvūnijai klest÷ti ir nenukent÷tų
kraštovaizdžio estetin÷ ir gamtin÷–fizin÷ kokyb÷.
• upių ir upelių, kaip gamtinio karkaso migracinių koridorių, teritorijose
išsaugojamos upelių apsaugos, šlaitų apsaugos juostos su jose esančiais
želdiniais.
• naujų gyvenamųjų teritorijų pl÷tra numatoma atsižvelgiant į teritorijų
aplinkos sąlygas, esamą užstatymą, aplinkinių teritorijų užstatymo
pobūdį ir galimą poveikį vietovių kraštovaizdžiui, visuomen÷s sveikatai.
• komercin÷s paskirties teritorijos pl÷tojamos nepažeidžiant vietos
bendruomenių ir gamtosauginių interesų, pagal bendrojo plano rengimo
nuostatų rekomendacijas komercinius objektus šalia pagrindinių miesto
arterijų.
• pramonin÷s teritorijos planuojamos, atsižvelgiant į esamą jų naudojimo
specifikaciją, gretimų teritorijų naudojimo pobūdį, galimą poveikį
teritorijos želdiniams, saugomos teritorijoms ir kultūros paveldo
vertyb÷ms.
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9.
PASIRINKTŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS
BENDROJO PLANO II PAKEITIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONöS
REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMöMS APLINKAI IŠVENGTI,
SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS BEI
PRIEŽASTYS, DöL KURIŲ PASIRINKTOS SVARSTYTOS PLANO
PAKEITIMO ALTERNATYVOS
Kaip ir ankstesniame Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitime, yra
nagrin÷jamos trys Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos pl÷tros alternatyvos:
• Status Quo - esamos situacijos alternatyva;
• Intensyvios pl÷tros alternatyva;
• Nuosaikios pl÷tros alternatyva;
Status quo – esamos situacijos alternatyva. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis
planas yra nekeičiamas. Tokiu atveju esama aplinka pajus tam tikrą tiek teigiamą, tiek neigiamą
poveikį.
Intensyvios pl÷tros alternatyva. Kauno mieste atsigauna gyvenamosios ir kitokios statybos,
taip pat intensyv÷ja ir kitokia ekonomin÷ veikla. Taip pat, sugrąžinus dalį miesto teritorijų
buvusiems žem÷s savininkams, šie siekia pagaliau pasinaudoti atgautąja nuosavybe, patys
imdamiesi kokios nors veiklos arba parduodami sugrąžintus sklypus kitiems asmenims. Intensyvios
pl÷tros alternatyva prioritetu laiko atskirtų miesto savivaldyb÷s gyventojų individualius verslo bei
statybų siekius. Tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties būdai ir pobūdžiai pakeičiami visais atvejais,
taip sudarant galimybes atskiriems fiziniams ar juridiniams asmenims įgyvendinti savo statybų,
verslo ar kitokios svarbios veiklos projektus. Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų
skatinamos inovacijos mieste, plečiamas būsto fondas, leidžiama pl÷totis verslui.
Nuosaikios pl÷tros alternatyva. Nagrin÷jamų Kauno miesto savivaldyb÷s bendrojo plano
pakeitimų vietų paketo turinys atspindi natūralias, miestui būdingas vystymosi kryptis. Tačiau šios
kryptys dažnai orientuotos į tikslus, atnešančius greitą naudą pirmiausiai atskirų teritorijų
savininkams ar nuomininkams. Siekiant maksimizuoti visuomeninę naudą ilgalaik÷je
perspektyvoje, kai kuriose nagrin÷jamose bendrojo plano vietose tikslinga palikti galioti 2003 metų
sprendinius. Be to, svarbu išsaugoti kai kurių Kauno miesto vertingų urbanistinių id÷jų, kurios
pasikartoja iš eil÷s keliuose miesto bendruosiuose planuose, tęstinumą. Būtina išaugoti ir galimybes
toliau vystyti ir neužkirsti galimybių tobulinti svarbiausias miesto struktūrines posistemes, tokias
kaip miesto želdynų, saugomų teritorijų bei kultūros paveldo vertybių teritorijų, transporto sistemos.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių galimos
neigiamos pasekm÷s saugomoms teritorijoms, miškams ir vertingiems želdiniams, upių ir upelių
sl÷niams, visuomenei ir sveikatingumui, verslo ir ekonominei miesto pl÷trai bei priemon÷s
neigiamoms reikšmingoms pasekm÷ms išvengti yra įvertintos intensyvios pl÷tros alternatyvoje arba
nuosaikios pl÷tros alternatyvoje, o atskirais atvejais abiejose min÷tose alternatyvose. Neigiamų
reikšmingų pasekmių aplinkai atveju planuoti bendrojo plano pakeitimai neįgyvendinami, arba
įgyvendinami tik iš dalies numatant poveikio mažinimo priemones, tokias kaip apsauginių juostų
palikimas, želdinių išsaugojimas, dalies teritorijos priskyrimas bendrojo naudojimo teritorijoms.
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10. VERTINIMO, ĮSKAITANT VISUS SUNKUMUS (TECHNINIUS
TRŪKUMUS ARBA NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR
ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS SUSIDURTA KAUPIANT REIKIAMĄ
INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių vertinimas
buvo atliekamas šiais metodais:
•
•
•

Pagal analogus ir kitus informacijos šaltinius, lyginant esamus ir planuojamus sprendinius,
bei jų poveikio skirtumus;
Atliekant ekspertinį vertinimą numatytiems sprendiniams (dendrologų išvados, kultūros
paveldo departamento išvados);
Vertinant kelių aspektų akumuliacines pasekmes teritorijai, t.y vertinant kelių aspektų
sąveiką ir tarpusavio priežastinius ryšius.

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių poveikio
aplinkai vertinimas atliekamas panaudojant statistinę medžiagą apibūdinančią įvairius socialinius,
ekonominius veiksnius ir atsižvelgiant į teis÷s aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų, kultūros
paveldo apsaugą ir naudojimą bei aplinkos apsaugą, nuostatas. Rengiant Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos bendrojo plano II pakeitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, nebuvo
susidurta su reikšmingos informacijos stoka, kas gal÷tų tur÷ti reikšmingos įtakos SPAV ataskaitoje
pateikiamai analizei. Dažniausias pagrindinis vertinimo sunkumas - informacijos apie vieno
aplinkos komponento sąlygojamą poveikį kitam aplinkos komponentui trūkumas. Konkrečius
nedidelių teritorijų aplinkos kokyb÷s pokyčius yra labai sud÷tinga nustatyti net taikant geografines
informacines sistemas, nes aplinkos komponentų ir išorinių veiksnių sąveika gali lemti ne vieną
poveikio variantą. Konkretų nagrin÷jamų teritorijų naudojimo pakeitimo poveikį galima į vertinti
tik įvertinus jose konkrečias vykdomas veiklas, kurios n÷ra strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
objektas.
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11.

NUMATYTŲ TAIKYTI STEBöSENOS (MONITORINGO)
PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių įgyvendinimo
pasekmių steb÷sena bus vykdoma valstybiniu, savivaldybių ir ūkio subjektų lygmeniu Lietuvos
Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824) nustatyta tvarka, kad būtų
laiku nustatytos nenumatytos reikšmingos neigiamos pasekm÷s aplinkai ir imtasi tinkamų veiksmų
susidariusiai pad÷čiai ištaisyti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo tvarka, pateikiamas
aplinkos monitoringo įgyvendinimas:
• Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti informaciją, leidžiančią
integruotai vertinti gamtinius procesus ir antropogeninį poveikį gamtinei aplinkai bei gamtin÷s
aplinkos kokybę Lietuvos Respublikos teritorijoje, prognozuoti ir valdyti gamtin÷s aplinkos būklę ir
ūkin÷s veiklos įtaką jai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Jis apima natūralias ir
antropogeniškai veikiamas gamtines sistemas. Valstybinį aplinkos monitoringą organizuoja
Aplinkos ministerija, jį vykdo Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos, Žem÷s ūkio
ministerija ar jos įgaliotos institucijos, Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstyb÷s
institucijos.
• Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie
savivaldybių teritorijų gamtin÷s aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos
priemones ir užtikrinti tinkamą gamtin÷s aplinkos kokybę. Savivaldybių aplinkos monitoringas
vykdomas pagal savivaldyb÷s aplinkos monitoringo programą, kurią rengia savivaldyb÷s vykdomoji
institucija. Savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jų rengimo, vykdymo,
savivaldybių aplinkos monitoringo kontrol÷s užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato
Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai. Šiuos nuostatus rengia ir tvirtina Aplinkos
ministerija.
• Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų taršos
šaltinių išmetamų teršalų kiekį ir ūkin÷s veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų sukeliamos
taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal
ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą, kurią rengia patys ūkio subjektai. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo programų turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, kontrol÷s užtikrinimo ir
informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Šiuos nuostatus
rengia ir tvirtina Aplinkos ministerija.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.
D1-354 patvirtintomis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykl÷mis, Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių įgyvendinimo steb÷seną vykdys
Kauno miesto savivaldyb÷s administracija.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių įgyvendinimo
steb÷senos metu:
• stebimi ekonominio potencialo, ūkin÷s veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto
rinkos raidos pokyčiai;
• vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra;
• analizuojami sveikatos apsaugos ir socialin÷s rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų
pokyčiai;
• analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija;
• analizuojamos kitos pagrindin÷s ekonomin÷s veiklos sąlygos ir kiti aplinkos kokybę
įtakojantys faktoriai.
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Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atlieka Kauno apskrities viršininko administracija. Valstybin÷s teritorijų
planavimo priežiūros bendroji tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m.
balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintuose Teritorijų planavimo ir statybos valstybin÷s
priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatuose (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2004, Nr. 1094075).
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12.

SANTRAUKA

Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių objektas –
atskiros teritorijos išsid÷sčiusios įvairiuose miesto vietov÷se. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano pakeitimai vykdomi remiantis Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2007 m.
sprendimais Nr. T-4, T-128, T-425, T-645 bei 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-122.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitimas organizuojamas, norint
sudaryti palankesnes sąlygas gyvenamosios statybos, verslo ir visuomeninių teritorijų pl÷trai,
atsižvelgiant į savivaldyb÷s gyventojų pageidavimus, 2003 m. patvirtinto bendrojo plano
urbanistin÷s vizijos r÷muose ir laikantis tų pačių patvirtintų miesto pl÷tros strateginių tikslų
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo tikslas - pakoreguoti
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano sprendinius pagal fizinių ir juridinių asmenų
prašymus, bei Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos specialistų siūlymus, kuriems pritar÷
Kauno miesto savivaldyb÷s Taryba.
Miesto bendrojo plano pakeitimo strategija - kryptingi miesto struktūros principai, taikomi
visoms miesto dalims. Kiekvienai miesto daliai bendruoju planu yra suformuoti specifiniai pl÷tros
uždaviniai: 1. efektyvus miesto teritorijos panaudojimas; 2. tolygiai ir funkciškai išpl÷tota struktūra;
3. kokybiška aplinka. Miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo siekiama per apleistų ir neaiškios
paskirties teritorijų efektyvų panaudojimą, optimalų esamų teritorijų tankinimą, kompaktizavimą.
Bendrojo plano pakeitimo sprendiniai rengti pagal miesto pl÷tros koncepciją bei nustatytas pl÷tros
gaires.
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1591 patvirtintomis Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisykl÷mis, kaip ir
ankstesniuose bendrojo plano rengimo etapuose yra siūlomos trys Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos vystymo alternatyvos:
1. Status Quo alternatyva.
2. Intensyvios pl÷tros alternatyva.
3. Nuosaikios pl÷tros alternatyva.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.
D1-354 patvirtintomis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykl÷mis, Kauno miesto
savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II pakeitimo sprendinių įgyvendinimo steb÷seną vykdys
Kauno miesto savivaldyb÷s administracija. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano II
pakeitimo teritorijų planavimo priežiūrą atlieka Kauno apskrities viršininko administracija.
Valstybin÷s teritorijų planavimo priežiūros bendroji tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintuose Teritorijų planavimo ir
statybos valstybin÷s priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatuose (Žin., 1997, Nr. 34851; 2004, Nr. 109-4075).
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PRIEDAI
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