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GRAFINö DALIS:
Koncepcijos kryptis — 2003 m. parengto bendrojo plano sprendinių tęsimo
alternatyva:
2003 m. miesto bendrojo plano modelis (erdvin÷ ir funkcin÷ struktūra).
2003 m. miesto bendrojo plano pagrindinis br÷žinys.
Koncepcijos kryptis — kokybin÷s pl÷tros alternatyva:
Erdvin÷ struktūra, M 1:25 000.
Funkciniai prioritetai, M 1:25 000.
Papildomi br÷žiniai:
Esami kultūros paveldo objektai ir teritorijos.
Esamos būkl÷s žem÷s naudojimas. Saugomos teritorijos.
Susisiekimo infrastruktūros koncepcijos chema
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1. Įvadas
Kaunas, antrasis didžiausias Lietuvos miestas, yra šalies teritorijos centre, išsid÷stęs
dviejų didžiausių Lietuvos upių — Nemuno ir Neries santakoje. Šalia Kauno užtvenkus
Nemuną, suformuotos Kauno marios. Miestas yra pagrindinių Lietuvos susisiekimo kelių
sankirtoje ir yra svarbus tranzito mazgas. Jį kerta du tarptautiniai transporto koridoriai (I „Via
Baltica“ ir IXB Kijevas—Klaip÷da), oro ir geležinkelio trasos. Kaunas — didelis pramon÷s,
kultūros, technologinio ir mokslinio potencialo centras.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos plotas — 157 kv. km. Kauno miesto savivaldyb÷s
gyventojų skaičius — 333 316 (2011 m. liepos 1 d. duomenys). Pagal gyventojų tankumą
Kaunas užima antrą vietą Lietuvoje — 2220 gyventojų 1 kv. km.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 2013—2023 m. rengimo teisinis
pagrindas — Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T652 „D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimo“.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas yra Kauno miesto savivaldyb÷s
teritorijos erdvin÷s pl÷tros, teritorijos urbanistinio (apibr÷žto teritorijų planavimo teis÷s aktais
ir dokumentais) valdymo, tvarkymo bei saugojimo dokumentas, kuriuo motyvuotai nustatomi
teritorijos erdvin÷s pl÷tros tikslai, uždaviniai, prioritetai ir sprendiniai pl÷trai įgyvendinti,
nurodomos sprendinių įgyvendinimo sąnaudos ir seka. Vystymo kryptys, erdvin÷s raidos
koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o konkretūs sprendiniai — 10 metų (2013—
2023 m.) laikotarpiui.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimas iš dalies finansuojamas
pagal 2007—2013 m. žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Bendrojo plano
reng÷jas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Planavimo darbų veiklos rezultatas — parengtas Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo planavimo dokumentas, kuris bus skirtas:
• Kauno miesto savivaldyb÷s administracijai — pad÷s įgyvendinti LR teis÷s aktais
apibr÷žtas funkcijas miesto teritorijų tvarkymo klausimais. Miesto bendrasis
planas yra tiesioginis dokumentas įvairioms miesto infrastruktūros dalims pl÷toti,
ūkin÷s veiklos, gamtos ir kultūros vertybių teritorijų subalansuotai pl÷trai, siekiant
sukurti patrauklų miestą jo gyventojams, investuotojams ir svečiams. Nustatomi
pl÷tros prioritetai ir konkrečios problemos bei trūkumai, leisiantys operatyviai
priimti optimalius sprendimus, gerinančius miesto infrastruktūros būklę;
• Visuomenei — leis geriau ir aiškiau suvokti miesto struktūrą, dalyvauti jo
teritorijų planavime. Per nustatytas planavimo procedūras tur÷s įtakos miesto
teritorijų pl÷trai, jų panaudojimo būdui, taip bus sudaryta galimyb÷ pagerinti
gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas;
• Investuotojams — parodys teritorijų patrauklumą, pl÷tros galimybes bei
perspektyvas įvairioms veiklos rūšims. Sudarys galimybę nesunkiai orientuotis
bendrojo plano reglamentuose ir suteiks lygias investicines galimybes visiems
rinkos dalyviams;
• Teritorijų planavimo dokumentų reng÷jams — leis kryptingai rengti detaliojo ir
specialiojo planavimo dokumentus ir išvengti prieštaravimų tarp jų. Bendrojo
plano sprendiniai bus pateikiami rengiant teritorijų planavimo dokumentus kaip
konkrečios ir išsamios miesto planavimo sąlygos, atspindinčios miesto pl÷tros
interesus.
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Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano 2013–2023 m. rengimo teisinį
pagrindą užtikrina Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr.
T-652 „D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano rengimo“. Bendrąjį planą
rengia Kauno SĮ „Kauno planas“, UAB „Lyderio grup÷“ ir UAB „Urbanistika“ veikiantys
jungtin÷s veiklos sutarties pagrindu.
Kauno miesto bendrasis planas rengiamas, vadovaujantis:
• Lietuvos Respublikos bendruoju planu, patvirtintu 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852);
• Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. birželio m÷n. 3 d. nutarimu Nr. 672
patvirtintu Kauno apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu (Žin., 2009,
Nr. 81-3372);
• Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto
savivaldyb÷s tarybos 2003 m. geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. T-242;
• Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. rugs÷jo 30 d. sprendimu Nr. T-535
„D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitimo“;
• Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2006 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. T-312
„D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo
patvirtinimo“;
• Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-462
„D÷l Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo
patvirtinimo“;
• Kauno miesto degalinių išd÷stymo specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto
savivaldyb÷s tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-751;
• Aukštybinių pastatų išd÷stymo Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje specialiuoju
planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2007 m. kovo 1d. sprendimu
Nr. T-69;
• Didžiųjų prekybos įmonių išd÷stymo Kauno miesto teritorijoje specialiuoju planu,
patvirtintu Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.
T-547;
• Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto
savivaldyb÷s tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-296;
• Kauno rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano sprendiniais (patvirtintas
Kauno rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1)“;
• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais, parengtais
objektams, esantiems Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje;
• Saugomų teritorijų, esančių Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje specialiaisiais
planais;
• Kitais Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos specialiaisiais ir detaliaisiais planais
bei schemomis.
• Kauno miesto 2005—2015 metų strateginiu planu.
• Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto
savivaldyb÷s tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-535 ir Vilniaus
miesto savivaldyb÷s tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-229;
• Išduotomis planavimo sąlygomis, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teis÷s
aktais ir kitais LR įstatymais, taisykl÷mis, normatyvais.
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2. Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo planavimo tikslas — sukurti miesto
ateities viziją, atitinkančią 2006—2015 metų e. Kauno strateginį planą, įvertinti ir tęsti miesto
planavimą, suformuoti miesto aplinką, tinkamą Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos
ilgalaikiam ir nuolatiniam erdviniam vystymui, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus
rezultatas — miesto reikšm÷s did÷jimas, miesto būties ger÷jimas, erdvin÷ darna.
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo planavimo uždaviniai:
1) nustatyti miesto vietą ir ypatumus Baltijos jūros regiono, šalies, Vilniaus ir Kauno
dvimiesčio, regiono, rajono įtakos zonos kontekste, išryškinant miesto privalumus,
pl÷tros būdų savitumus ir išskirtinumus, galinčius padidinti miesto svarbą;
2) nustatyti pl÷tros sritis ir kryptis, kurioms reikia keisti, papildyti arba rengti naujus
teritorijų planavimo dokumentus. Numatyti teritorijas, kuriose tikslinga vykdyti
žem÷s konsolidavimą. Užtikrinti miesto bendrojo planavimo tęstinumą, išnagrin÷ti
galiojančio bendrojo plano preliminariųjų sprendinių (dabar – koncepcijos) iki
2020 m. ir specialiųjų planų integravimą į rengiamo bendrojo plano sprendinius;
3) suformuoti miesto erdvin÷s pl÷tros modelį, išryškinantį miesto gamtos ir kultūros
paveldo išskirtinumą, per ilgą laiką susiformavusias savitas miesto urbanistines
struktūras, remiantis šiuolaikin÷s darnios pl÷tros principais ir naudojantis Europos
ir pasaulio miestų planavimo praktika ir patirtimi. Modelis privalo remtis miesto
savitumo paieška ir išryškinimu;
4) pateikti viso miesto ir jo dalių, nustatytų pagal bendrus vyraujančius požymius,
pl÷tros koncepciją, kurioje būtų apibr÷žtas pl÷tros pobūdis, įvardijamos tvarkymo,
naudojimo, saugojimo strategin÷s kryptys ir miesto tvarkymo pasiūlymai, susieti
su planuojamais miesto pl÷tros siekiais;
5) tobulinti esamą miesto urbanistinę struktūrą, vadovaujantis šiuolaikine darnios
pl÷tros samprata, atsižvelgiant į istorinį paveldą, erdvinę sanklodą ir teigiamus
neįvykdytus ankstesniojo bendrojo plano sprendinius. Nustatyti ir patikslinti
planuojamų teritorijų naudojimo reglamentus, įtvirtinant daugiafunkcio teritorijų
naudojimo principus, atsižvelgiant į aplinkos ir gamtinių išteklių apsaugos
reikalavimus, ekonominio ir socialinio pl÷tojimo poreikius;
6) pagal bendrus vyraujančius požymius išd÷styti planuojamos teritorijos dalis
(kvartalus ir zonas), nurodyti pagrindinę žem÷s naudojimo paskirtį ir funkcinius
prioritetus;
7) nustatyti kultūros paveldo rūšių apsaugos, prioritetines zonas įvertinus paveldo
teritorijų ir objektų svarbą miesto struktūrai ir įvaizdžiui, jų fizinę būklę, numatyti
kultūros paveldo objektų tausojamo naudojimo ir apsaugos kryptis, pateikti
paveldo teritorijų ir svarbiausių objektų pritaikymo šiuolaikin÷ms funkcijoms —
kultūrinei veiklai, turizmo paslaugoms teikti ir kt. galimybes;
8) pl÷toti miesto viešųjų erdvių struktūrą — visuomenines, kultūrines, istorines,
rekreacines, socialines, sporto ir sveikatinimo erdves kaip būtiną ir svarbią miesto
viešajam gyvenimui ir semantiniam įvaizdžiui sistemą. Susieti šią struktūrą su
erdviniu požiūriu svarbiais miesto struktūros komponentais;
9) numatyti galimybę vystyti ir tobulinti miesto socialinę ir visuomeninę
infrastruktūrą, teikti pasiūlymus pl÷toti švietimo, ugdymo, socialin÷s pagalbos,
sveikatos apsaugos ir kitus socialinius tinklus, numatyti kultūros, sporto ir turizmo
objektus, valdymo įstaigas mieste ir jiems rezervuoti ar paimti visuomen÷s
reikm÷ms šias teritorijas;
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10) vadovaujantis šalies ir miesto ekonomin÷s ir socialin÷s raidos bei investicijų
skatinimo strateginiais dokumentais, numatyti teritorijas, tinkamas prioritetin÷ms
ūkio šakoms vystyti, inovacijoms diegti. Nustatyti realius miesto teritorijų pl÷tros
poreikius bendrojo plano sprendinių galiojimo laikotarpiui. Nustatyti
konvertuojamų ir naujų miesto teritorijų panaudojimo prioritetus, siekiant
koncentruoti ir taupyti miesto ir valstyb÷s biudžeto investicines l÷šas;
11) formuoti visavertę, sveiką ir darnią gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką.
Suformuoti kraštovaizdžio, biologin÷s įvairov÷s ir gamtinio karkaso palaikymo
sistemą. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones,
formuoti rekreacinių teritorijų, bendrojo naudojimo, apsauginių, rekreacinių ir kitų
želdynų sistemą;
12) tobulinti ir pl÷toti susisiekimo infrastruktūrą, skirtą motoriniam ir bevarikliam
transportui, p÷sčiųjų takų sistemą, pateikti pasiūlymus d÷l geležinkelio, vandens,
oro transporto mieste panaudojimo. Pateikti motyvuotą nuomonę d÷l išorinio
transporto sistemų, darančių poveikį miesto pl÷trai, vystymo. Tobulinti ir pl÷toti
visų rūšių inžinerinę infrastruktūrą mieste ir jo įtakos zonoje;
13) rezervuoti teritorijas, reikalingas miesto infrastruktūros, visuomen÷s ir miesto
poreikiams tenkinti, įvertinus žem÷naudą.
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3. Bendrojo plano
alternatyvos

koncepcijos

vizija,

kryptys

bei

3.1. Kauno miesto vizija
Bendroji Kauno miesto vizija yra patvirtinta Kauno miesto 2005—2015 metų
strateginiame plane. Ji buvo atnaujinta 2012 metais (Kauno miesto savivaldyb÷s tarybos
sprendimas NR. T-9, 2012-01-26). Šios vizijos formuluot÷ pateikta žemiau:
„Kaunas — universitetinis Baltijos jūros regiono miestas, mokslo, žinių ekonomikos,
inovacijų ir aukštųjų technologijų kūrimo sl÷nis, multimodalinio transporto ir logistikos
centras koridoriuje tarp Rytų ir Vakarų, šalies kultūros židinys, sporto sostin÷ ir upeivyst÷s
centras.
Jame patogiai gyvena kūrybinga, veikli, dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomen÷.
Integruotos mokslo, verslo ir studijų galimyb÷s įtraukia kiekvieną bendruomen÷s narį
dalyvauti atviro visiems miesto gyvenime, harmoningos aplinkos išsaugojime ir gerov÷s
kūrime.
Tai miestas, kuriame kiekvienas gali save realizuoti.“
2012 m. atnaujinta Kauno miesto vizija iš esm÷s atitinka anksčiau, 2003 m. Kauno miesto
bendrajame plane patvirtintą miesto viziją. Kartu 2003 m. bendrajame plane buvo patvirtina ir
miesto urbanistin÷ vizija, kuri išliko aktuali ir dabar.
Šioje 2013—2023 m. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano koncepcijoje
siūloma ir toliau laikytis iš dalies pakoreguotos 2003 m. bendrojo plano urbanistin÷s vizijos.
Kauno miesto urbanistin÷ vizija:
• Kaunas — antrasis savo dydžiu ir svarba Lietuvos miestas, Kauno regiono centras,
europinio rango metropolin÷s sistemos Vilnius—Kaunas dalis.
• Tai polifunkcinis, raiškios ir optimalios struktūros miestas, kuriame suderinta
patraukli gyvenamoji aplinka su verslo, visuomenin÷mis, rekreacin÷mis zonomis
ir išpl÷tota socialine infrastruktūra.
• Miestas teritoriškai nesiplečia, urbanistiniai pokyčiai vykdomi pertvarkant miesto
vidines teritorijas, jas modernizuojant ir konvertuojant pagal poreikį.
• Kaunas — logistikos ir susisiekimo centras, multimodalinis transporto mazgas
(kelių, geležinkelio, oro ir upių transportas, europinio standarto geležinkelio
jungtis).
• Miestas, kuriame istorin÷ aplinka yra išsaugota ir panaudojama nūdienos
reikm÷ms — turizmui, poilsiui, kultūrai.
• Miestas su optimaliai išpl÷tota želdynų sistema – miškais, parkais, šlaitais,
žaliosiomis jungtimis, gerinančiomis aplinkos būklę ir pritaikytomis poilsiui bei
rekreacijai.
• Miestas, atvertas į upes ir žaliuosius plotus savo viešosiomis erdv÷mis —
aikšt÷mis, gatv÷mis, krantin÷mis, jame n÷ra dykrų ir nesutvarkytų teritorijų.
• Miestas yra turizmo, rekreacijos ir sporto centras, pasižymintis stabiliais vietos ir
užsienio turistų srautais.
• Miesto gatvių struktūra aiški ir patogi, su gerai organizuotu eismu. Daugelyje
visuomeninių ir gyvenamų teritorijų prioritetas viešajam transportui, bevarikliam
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•

transportui bei p÷sčiųjų eismui, taip pat yra palaikomas netradicinis ir istorinis
transportas (funikulierius, vandens transportas)
Inžinerin÷ infrastruktūra — magistraliniai ir vietiniai tinklai — optimaliai
išpl÷toti.

3.2. 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyva
2003 m. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas buvo rengiamas nuo 1997
m. — gerokai ilgesnį laikotarpį nei šiuo metu yra rengiami miestų bendrieji planai. Tuo metu
ekonomin÷ situacija nebuvo gera, sunykusios stambiosios įmon÷s nefunkcionavo, trūko
investicijų, didelis nedarbas. Tačiau rengiant šį bendrąjį planą buvo tikimasi bendros
situacijos pager÷jimo ir tai atsispindi plano sprendiniuose. Juose buvo numatyta didel÷ pl÷tra
ir urbanizacija neužstatytose teritorijose, o pramonin÷se teritorijose siūlyta konversija į
komercines teritorijas. Numatyta ir rimta transporto sistemos korekcija, kurios didel÷ dalis
sprendinių buvo perimta iš dar ankstesnio, 1986 metų generalinio plano.
Šuo metu matyti, kad didesnioji dalis 2003 m. bendrojo plano sprendinių dar n÷ra
įgyvendinta. 10 metų laikotarpis pasirod÷ per trumpas. Tod÷l pirmoji siūloma dabar rengiamo
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyva numato tęsti
2003 m. bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, be esminių korektūrų.
Šioje 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyvoje numatomos tokios
koncepcijos kryptys:
1. Perimti ir tęsti ankstesniojo bendrojo plano urbanistinius sprendinius be didesnių
korektūrų, išskyrus tas, kurių reikalauja pasikeitusi teritorijų planavimo
reglamentavimo teisin÷ baz÷.
2. Pl÷toti 2003 m. bendrojo plano miesto modelį, pagal kurį Kaunas — tai vientisa
nereguliarios kompaktiškos formos monocentrin÷ struktūra, kur istorinis centras
yra pl÷tojamas keliomis pagrindin÷mis kryptimis.
3. Pagal dabartinę situaciją koreguoti ankstesnio bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo eiliškumą ir nustatyti prioritetus.

3.3. Kokybin÷s pl÷tros alternatyva
2003 m. Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas pasižym÷jo labai dideliu
planuojamos teritorijos susmulkinimu pagal žem÷s naudojimo paskirtis, būdus ir pobūdžius.
Tai l÷m÷ tuo metu galiojantys ir bendrąjį teritorijų planavimą reguliavę teis÷s aktai. D÷l šios
priežasties bendrąjį planą teko keisti du kartus. Pakeitimai daugiausiai ap÷m÷ žem÷s
naudojimo būdų keitimą atskiruose sklypuose. Tarp jų nebuvo n÷ vieno esminio miesto
struktūros pakeitimo.
Kitų Lietuvos miestų bendrųjų planų rengimo patirtis taip pat parod÷, kad labai smulkus
planuojamos teritorijos planavimas pagal žem÷s naudojimo paskirtis, būdus ir pobūdžius yra
neefektyvus ir veda prie dažno bendrųjų planų keitimo, nereikalingai po keletą metų stabdo
statybų pl÷trą ir investicijas.
Atsižvelgiant į tai, kad didel÷ 2003 m. bendrojo plano sprendinių dalis dar n÷ra
įgyvendinta ir kad planavimas pagal žem÷s naudojimo būdus yra neefektyvus, siūloma antroji
— kokybin÷s pl÷tros Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano koncepcijos
alternatyva. Ši alternatyva taip pat remiasi 2003 m. bendrojo plano sprendiniais, tačiau jie visi
yra peržiūrimi. Vertinama, ar konkretūs sprendiniai pasiteisino, ar yra prasm÷s juos perkelti į
naujai rengiamą bendrąjį planą, ar geriau yra jų atsisakyti.
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Šio bendrojo plano koncepcijos alternatyvos kryptys iš dalies atitinka 2003 m. bendrojo
plano miesto struktūros pl÷tojimo nuostatas ir miesto pl÷tros strateginius tikslus. Kartu
įvedama ir naujos koncepcijos kryptys. Šios naujos kryptys nustatytos, atsižvelgiant į per
paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sukauptą teritorijų planavimo patirtį ir atitinka naujausias
tendencijas, išryšk÷jusias teritorijų planavimo reglamentavime.
1. 2013—2023 m. bendrojo plano sprendiniai reguliuos teritorijų planavimą Kauno
mieste tik tiek kiek reikia visuomen÷s interesui užtikrinti. Jis nustatomas per
bendrojo plano turinį — veiklos objektus ir jos apribojimus.
2. Rengiant miesto bendrojo plano sprendinius bus remiamasi pasauline ir europine
išsivysčiusių valstybių urbanistine praktika („naujojo urbanizmo“ principais,
Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija, ES temine miesto aplinkos strategija,
Europos kraštovaizdžio konvencija.
3. Bus perimami 2003 m. bendrojo plano aktualūs sprendiniai, juos atnaujinant pagal
šiuo metu galiojančius teis÷s aktus ir rengiamas Miestų, miestelių ir kaimų
(gyvenamųjų vietovių) planavimo normas (LR Aplinkos ministerija, 2009,
http://www.am.lt/VI/files/0.456798001240561714.pdf) bei naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo koncepciją (Žin., 2010-04-24,
Nr. 47-2248). Bus atskirtos urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos,
neurbanizuojamose teritorijose bus griežtai ribojama naujų statinių statyba
(išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus). Urbanizuojamose teritorijose bus
numatomos daugiafunkcin÷s zonos, siekiant užtikrinti gerą darbo vietų
pasiekiamumą bei gyventojų aptarnavimą, kiek tam neprieštarauja higienos ir
kitos planavimo normos
4. Bendrasis planas nustatys atitinkamų teritorijų naudojimo strategijas, funkcinių
prioritetų sklaidą ir tvarkymo principus bei zoninius žem÷s naudojimo
reikalavimus (tarp jų – urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų maksimalios
pl÷tros parametrus, kraštovaizdžio ir paveldo vertybių išsaugojimo ir kitus
režimus), savivaldybių reikšm÷s saugomus objektus ir teritorijas, infrastruktūros
objektus, gyvenamųjų vietovių sistemos hierarchiją — urbanistinių centrų sistemą
ir funkcinius ryšius tarp jų.
5. Didžiausias d÷mesys bus skiriamas miesto esamo urbanistinio audinio
racionalizavimui, atnaujinimui ir netolygaus miesto dalių augimo išlyginimui,
miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo didinimui.
6. Bus ieškoma kuo paprastesnių techninių sprendimų, pl÷tojant viešąją
infrastruktūrą ir transportą, peržiūrimi 2003 m. bendrojo plano transporto ir
inžinerin÷s dalies sprendiniai ir koreguojami pagal dabartinę situaciją ir
tendencijas.
7. Bendrojo plano sprendiniais bus siekiama racionalaus teritorijų išnaudojimo ir
išlaikyti Kauną kaip kompaktišką miestą.
8. Bus siekiama respektuoti ir naujai įvertinti miesto urbanistinį paveldą bei
kraštovaizdį. Kauno miestovaizdį numatoma kurti išryškinant Nemuno bei Neries
sl÷nius su šlaitais kaip svarbiausias kompozicines ašis.
9. Bus peržiūrima ir koreguojama miesto viešųjų rekreacinių teritorijų sistema ir
pasiūlymai viešosios rekreacin÷s infrastruktūros pl÷trai.
10. Bet kokie sprendiniai želdynų sistemos dalyje tur÷s nemažinti esamų rekreacinių
želdynų teritorijų mieste. Miškų teritorijos, kaip miesto urbanistin÷s struktūros
dalis, vertinamos pirmiausiai pagal jų vietą miesto urbanistiniame karkase ir
galimybes tenkinti rekreacinius miesto gyventojų poreikius.
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11. Bendruoju planu nebus nustatomi tie reikalavimai, kurie priskiriami statinio
projekto rengimo, žem÷valdų ir statybos ar technologijų projektavimo
kompetencijai (žem÷s sklypų ribų, servitutų nustatymas; konkretaus žem÷s
naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas pagal teritorijų planavimo dokumentuose
nustatytus apribojimus; konkretūs inžineriniai ir technologiniai sprendimai;
konkrečių nuo objekto veiklos ir technologijos priklausančių sanitarinių apsaugos
zonų ribų nustatymas ir kita).

4. Miesto urbanistin÷ struktūra
Kauno miesto urbanistin÷ struktūra susikūr÷ per ilgą laikotarpį ir yra daugelio amžių
miesto pl÷tros rezultatas. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar miesto tolimesn÷ raida priklausys nuo
Lietuvoje vykstančių ekonominių, visuomeninių ir politinių procesų.
Rengiamo miesto bendrojo plano koncepcijoje miesto urbanistin÷ struktūra nagrin÷jama ir
pl÷tojama pateikiant teritorijų privalumus, panaudojimo galimybes, miesto struktūros
optimalią sąrangą, įvairių funkcinių zonų suderinimo būdus.
Miesto urbanistin÷ struktūra išreiškiama per miesto erdvin÷s struktūros modelį ir
funkcinių prioritetų erdvin÷s sklaidos modelį. Erdvin÷s struktūros modelis yra schema, kuri
išreiškia miesto fizinę sąrangą per urbanistinį ir gamtinį karkasus.
Funkcinių prioritetų išd÷stymas savo ruoštu detalizuoja ir konkretizuoja erdvin÷s
struktūros modelį. Juo parodoma atskirų miesto dalių vyraujanti funkcin÷ paskirtis.

4.1. Erdvin÷ struktūra
Kauno miesto erdvin÷s struktūros modelį sudaro miesto urbanistinio ir gamtinio karkaso
elementai. Urbanistinio karkaso svarbiausios dalys yra miesto centrų sistema, urbanistin÷s
ašys bei miesto pagrindinių gatvių tinklas.
Mieste išskiriamos urbanistikai svarbios centrin÷s teritorijos: Senamiestis ir
Naujamiestis.
Kauno miestas prad÷jo augti Nemuno ir Neries santakoje, urbanizacija plito šių upių
tarpupyje ir v÷liausiai miesto ribose atsidūr÷ teritorijos, esančios dešiniajame Neries ir
kairiajame Nemuno krante. Dabartinis Senamiestis yra miesto istorin÷ šerdis, dvasinis centras
ir lankomiausia vieta, tiek pačių kauniečių, tiek miesto svečių. Viena didžiausių problemų
šioje teritorijoje yra transportas, ir jį bendruoju planu siūloma spręsti iš esm÷s, mažinant
tranzitinį transportą Gertrūdos gatve.
Naujamiestis atlieka dabartinio miesto centro funkcijas. Ši teritorija taip pat kenčia nuo
transporto problemų bei viešosios infrastruktūros susid÷v÷jimo. Vis dar sud÷tinga ekonomin÷
situacija taip pat mažina Naujamiesčio gyvybingumą. Šiuo metu Naujamiestis baigiasi ties
Karo ligonin÷s gatve. Bendruoju planu dabartinę miesto centro teritoriją siūloma pl÷sti,
įjungiant teritorijas apie Kaunakiemio gatvę bei geležinkelio depą, o taip pat ir teritorijas
kairiajame Nemuno krante priešais salą.
Kitais specializuotais urbanistiniais centrais miesto erdvin÷s struktūros sud÷tyje laikomos
pačios svarbiausios pramonin÷s ir logistikos teritorijos bei svarbiausios rekreacin÷s teritorijos.
Pramon÷ yra labai svarbus dalykas Kauno miestui, tai sritis, kuri užtikrina miesto
ekonominį gyvybingumą. Svarbiausiu miesto pramoniniu centru išlieka pramon÷s rajonas tarp
Taikos, Chemijos gatvių bei Pramon÷s pr. ir Ateities plento. Naujai kuriamas viešosios
logistikos centras, susijęs su planuojama europinio standarto geležinkelio trasa, numatomas
Palemone, esamo geležinkelio mazgo teritorijoje. Siūloma išlaikyti ir atgaivinti pramon÷s
centą ir Julijanavoje. Ši teritorija yra svarbi ir tuo, kad visame kairiajame Nemuno krante yra
daug mažesnis darbo vietų skaičius negu kitoje pus÷je, o tai sukelia nemažą švytuoklinę
migraciją ir generuoja kertančius miesto centrą transporto srautus.
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Kaip visai nauja pramon÷s ir logistikos teritorija (centras) žymimas plotas prie vakarinio
aplinkkelio. Šis sprendinys yra tęstinis iš 2003 metų bendrojo plano.
Rekreaciniais ir sporto centrais laikomos tokios miesto teritorijos kaip Nemuno sala,
Ąžuolyno parkas kartu su stadionu, Panemun÷s šilas, Pažaislio šilas su Kauno marių
prieplaukomis, Kleboniškio miško parkas, Lamp÷džių miško parkas ir tvenkinys, S. Dariaus ir
S. Gir÷no aerodromas, Neries krantin÷s, Kalniečių, Dainavos, Santarv÷s parkai. Šios
teritorijos yra itin svarbios miestiečių poilsiui ir jose būtina pl÷toti viešąją rekreacijos
infrastruktūrą.
Kaip naujai kuriamas sporto kompleksas pažym÷ta teritorija prie Kauno kolegijos.
Mieste taip pat nurodomos mišraus naudojimo komerciškai aktyvios erdv÷s, kuriose
koncentruojasi paslaugos, biurų nuoma, prekyba ir taip pat gana svarbi gyvenamoji funkcija.
Šios erdv÷s atlieka ir lokalių pocentrių funkcijas. Jos numatomos Žemaičių pr., Raudondvario
pr., Veiverių g., Juozapavičaus pr., Vaidoto g. ir planuojamame Europos prospekto tęsinyje
link Vakarinio lanksto, Savanorių prospekte ties Kalniečiais..
Mieste išskiriamos trys pagrindin÷s metropolin÷s urbanistin÷s ašys, kurios jungia Kauną
su užmiestin÷mis teritorijomis. Tai Savanorių prospektas, Veiverių gatv÷, Raudondvario
plentas. Šių gatvių fiziniams parametrams ir kokybei turi būti skiriamas didelis d÷mesys.
Lokaliomis urbanistin÷mis ašimis laikomos Žemaičių gatv÷ taip pat trasa iš Varnių,
Nuokaln÷s gatvių, Tvirtov÷s al÷jos ir Taikos prospekto, Juozapavičiaus prospektas, Europos
prospektas — jo tęsinys iki vakarinio lanksto yra dar tik planuojamas. Lokalios urbanistin÷s
ašys jungia tarpusavyje metropolines ašis ir atskiras miesto dalis.
Miesto erdvin÷s struktūros modelyje didelis d÷mesys skiriamas ir gamtiniam karkasui.
Gamtinio karkaso elementai, kaip pirminiai, formuoja urbanistinio karkaso dalių išsid÷stymą.
Savo ruoštu urbanistinis karkasas performuoja gamtinio karkaso dalis.
Kauno mieste svarbiausi stambaus mastelio gamtinio karkaso elementai, kurių neturi
užgožti urbanistin÷s struktūros, yra upių sl÷niai, susidedantys iš pačių upių, jų apatinių terasų
ir šlaitų.
Erdvin÷s struktūros br÷žinyje, kaip vienas gamtinio karkaso elementas, rodomi ir
svarbiausi miesto želdynų bei miškų plotai. Laikomasi nuostatos, kad įsteigtų atskirųjų
želdynų plotai turi nesumaž÷ti.
Miesto erdvin÷s struktūros suvokimui ir apžvelgiamumui užtikrinti yra nurodomi
svarbiausi vizualin÷s apžvalgos taškai ir juostos. Šie vizualin÷s apžvalgos taškai, rengiant
bendrojo plano sprendinius, pasitarnaus kaip pagrindas tose vietose numatant bendrojo
naudojimo teritorijas.
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4.2. Funkciniai prioritetai
Kauno miesto koncepcijoje siūlomos tokios funkcinių prioritetų zonos:
1. Miesto centrų zona.
2. Mišri gyvenamoji ir verslo zona.
3. Gyvenamoji zona.
4. Sodininkų bendrijų sodai.
5. Pramon÷s, gamybos, verslo ir infrastruktūros objektų zona.
6. Kauno tvirtov÷s objektų svarbiausios teritorijos.
7. S. Dariaus ir S. Gir÷no aerodromas.
8. Bendro naudojimo zona su želdynais, miškais, rekreacin÷mis teritorijomis.
9. Neužstatoma žem÷s ūkio zona.
10. Vandenų zona.
Miesto centrų zona apima Senamiestį, Naujamiestį ir dalį Žemosios Fredos teritorijos.
Čia numatomos mišrios polifunkcin÷s teritorijos. Zona skirta administravimo, biurų,
kultūrinei, politinei veiklai ir įvairių valdymo institucijų koncentravimui kartu su
gyvenamosiomis ir komercin÷mis funkcijomis. Miesto centrų zona turi pasižym÷ti išskirtine
architektūra ir kokybiška viešąją infrastruktūra.
Mišri gyvenamoji ir verslo zona numatoma tose vietose, kur tikslinga greta
gyvenamosios funkcijos vystyti įvairią komercinę bei paslaugų veiklą. Ši zona skirta
gyvenamųjų namų, prekybos, paslaugų, aptarnavimo objektų, administracinių pastatų ir kitų
pastatų, skirtų su taršia gamyba nesusijusioms darbo vietoms, statybai. Komercin÷ ir ūkin÷
veikla šioje zonoje turi būti leidžiama LR galiojančių higienos normų bei specialiųjų žem÷s ir
miško naudojimo sąlygų. Tokia veikla turi nedaryti neigiamo poveikio gyvenamosioms
teritorijoms.
Gyvenamoji zona apima esamas miesto daugiabučių ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų
teritorijas, senuosius sodybinio užstatymo kvartalus, miesto periferinę zoną, kurioje vyksta
individualių namų statybos, taip pat visuomenin÷s paskirties teritorijas. Šioje zonoje turi būti
gyvenamųjų kvartalų aptarnavimui privaloma socialin÷, paslaugų ir kita infrastruktūra, taip
pat bendrojo naudojimo teritorijos ir želdynai. Gyvenamoji zona n÷ra monofunkcin÷, čia
galima ir komercin÷ veikla, nedaranti neigiamos įtakos gyventojams.
Sodininkų bendrijų sodai apima esamas sodų teritorijas.
Pramon÷s, gamybos, verslo ir infrastruktūros objektų zona skirta taršiai gamybai,
sand÷liavimui, logistikai, atliekų perdribimui, infrastruktūros objektams.
Kauno tvirtov÷s objektų svarbiausios teritorijos turi didelę įtaką miesto urbanistinei
struktūrai ir yra unikalus miesto kultūros paveldo objektas. Bendruoju planu siūloma įtvirtinti
Kauno tvirtovę kaip ypatingą miesto objektą ir suteikti jos teritorijoms konservacinę žem÷s
paskirtį.
S. Dariaus ir S.Gir÷no aerodromas yra konservacin÷s paskirties teritorija. Jis
išskiriamas kaip atskira miesto funkcin÷ zona.
Bendro naudojimo zona su želdynais, miškais, rekreacin÷mis teritorijomis apima
miesto žaliuos plotus, miškus, vandenviečių teritorijas, rekreacines teritorijas, kapines,
botanikos ir zoologijos sodus. Šioje zonoje gali būti įsiterpusių esamų kitos paskirties
teritorijų.
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Neužstatomos žem÷s ūkio teritorijos numatomos Nemuno ir Nev÷žio santakos
kraštovaizdžio draustinyje.
Vandenų zona apima Nemuną, Nerį, Kauno marias, Lamp÷džių ir Vaišydavos
tvenkinius.
Visose funkcinių prioritetų zonose gali būti transporto koridorių, inžinerin÷s
infrastruktūros objektų, bendro naudojimo teritorijų ir želdynų.

5. Susisiekimo sistema
Kauno miesto susisiekimo sistemą numatoma pl÷toti remiantis konkurencingos ir darnios
transporto sistemos vizija, kuri išd÷styta ES baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto
erdv÷s kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto
sistemos kūrimas“.
Efektyvi ir darni susisiekimo sistema tiesiogiai įtakoja miesto socialinį–ekonominį
gyvybingumą bei aplinkos kokybę. Tinkamas teritorijų užstatymo ir susisiekimo sistemų
koordinavimas, kompaktiško miesto modelio vystymas, darbo ir gyvenamųjų vietų
subalansavimas bei viešojo transporto prioriteto įgyvendinimas yra pagrindiniai faktoriai
sudarantys prielaidas darniai susisiekimo sistemai atsirasti.
Kauno miesto susisiekimo sistemos vystymo tikslai yra:
• mažinti gyventojų transportinio judrumo poreikį;
• mažinti susisiekimo trukmę;
• mažinti transporto priemonių ridą;
• didinti viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių;
• didinti eismo saugą;
• mažinti transportinio triukšmo ir oro taršos lygį urbanizuotose teritorijose;
• mažinti teritorijos poreikį susisiekimui;
• užtikrinti ekonomiškai ir socialiai pagristą susisiekimo kainą.
Kauno miestas d÷l savo geografin÷s pad÷ties tarptautinių susisiekimo komunikacijų
atžvilgiu yra susiformavęs kaip multimodalinis transporto centras, kuriame susikerta
svarbiausi kelių, geležinkelių, oro ir vandens keliai. Šios išor÷s transporto sistemos
persidengia su miesto vidaus transporto sistemomis ir sudaro sud÷tingą multimodalinį
susisiekimo sistemos tinklą, kurio pl÷tra turi būti koordinuojama tarpusavyje.
20 – ies metų koncepcijos laikotarpiui pagrindinis d÷mesys tur÷s būti skiriamas:
• efektyvios multimodalin÷s transporto sistemos kūrimui (kelių,
geležinkelių, oro ir vandens transporto sistemų integracijai tarpusavio
suderinamumui);
• geležinkelių tinklo pl÷trai (greitojo europin÷s v÷ž÷s geležinkelio „Rail
Baltica“ tiesimui bei geležinkelio ir oro uostų tarpusavio integracijai);
• krovinių ir keleivių pervežimų vidaus vandens keliais atgaivinimui;
• miesto viešojo transporto pl÷trai suteikiant jam prioritetines eismo sąlygas
bei suformuojant konkurencingą viešojo transporto sistemą privačių
automobilių atžvilgiu;
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•
•

•
•
•
•

gatvių tinklo pl÷trai, užtikrinant patogius susisiekimo ryšius, mažinant
susisiekimo trukmę ir transporto priemonių ridą;
Senamiesčio ir Naujamiesčio aplinkos humanizavimui, mažinant
transporto srautus bei sudarant palankesnes sąlygas žmonių socialinei
veiklai;
eismo saugos keliuose sąlygų gerinimui;
efektyvių eismo valdymo sistemų diegimui;
ekologiškų transporto priemonių naudojimo skatinimui ir jų aptarnavimo
infrastruktūros pl÷trai;
bevariklio transporto pl÷trai;

5.1. Išoriniai transporto ryšiai
5.1.1. Geležinkelių transportas
„Rail Baltica“ trasa ir su ja susisijusios infrastruktūros išvystymas. Numatoma
nutiesti europin÷s v÷ž÷s (1435 mm pločio) „Rail Baltica“ geležinkelio trasą, užtikrinant
susisiekimą geležinkeliais su ES valstyb÷mis bei pagerinant šalies importo, eksporto bei
tranzito galimybes šiaur÷s—pietų kryptimis. Kartu su šia geležinkelio trasa planuojama steigti
viešąjį logistikos centrą Palemone bei vystyti LEZ kartu su viešuoju logistikos centru. Šie
veiksniai bus svarbiausi vystant Kauną, kaip industrinį tarptautinį logistikos centrą.
Kauno miestui „Rail Baltica“ svarbi ir kaip naujos kokyb÷s tarptautinių keleivių
pervežimų organizavimo galimyb÷. Tod÷l labai svarbu siekti integruoti į transeuropinio
keleivinio geležinkelio sistemą ir Kauno geležinkelio stotį. Taip pat būtina pasiekti, kad
traukiniai, vykstantys iš Kaliningrado, stotų centrin÷je Kauno miesto geležinkelio stotyje.

1 pav. Kauno miesto išor÷s susisiekimo schema.
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Tiesioginis susisiekimas tarp Vilniaus ir Kauno oro uostų bei geležinkelio stočių.
Vystant dvimiesčio id÷ją numatoma geležinkelio atkarpą „Vilnius—Kaunas“ sujungti su
Kauno oro uosto terminalu įrengiant elektrifikuoto geležinkelio ruožą Karm÷lava—
Pravienišk÷s (apie 11,5 km). Tokiu būdu, Kauno bei Vilniaus tarptautiniai oro uostai būtų
sujungti į vieningą efektyviai veikiančią transporto sistemą, patogią šalies gyventojams bei
patrauklią tarptautiniam keleivių tranzitui. Efektyvesniam oro uosto ir geležinkelio transporto
integravimui siūloma papildomai numatyti elektrifikuotą geležinkelio atšaką, kuri užtikrintų
susisiekimą tarp Kauno geležinkelio stoties iki Kauno oro uosto.
Šios priemon÷s ženkliai pagerintų Kauno kaip Lietuvos ir tarptautinio transporto mazgo
galimybes ir svarbą, atsirastų naujos galimyb÷s pritraukti tarptautinių keleivių srautus
(Karaliaučiaus, Suvalkų regiono keleivius) ir tur÷tų teigiamą įtaką ne tik Kauno miestui, bet ir
kitiems Lietuvos regionams.

5.1.2. Vidaus vandenų transportas
Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net keturis į valstybinių
vidaus vandenų kelių sąrašą įtrauktus vandens kelius: Nemuną, Kauno marias, Neries bei
Nev÷žio upes. Kaune yra visa reikalinga infrastruktūra — esami bei numatomi keleivių ir
krovinių uostai bei prieplaukos, laivų remonto teritorija, taip pat Kaune įsikūrusios vidaus
vandenų kelių administracin÷s ir organizacin÷s struktūros. Tarptautin÷s reikšm÷s valstybinis
vidaus vandens kelias E-41 Kaunas—Jurbarkas—Klaip÷da yra vienas prioritetinių valstybin÷s
reikšm÷s susisiekimo infrastruktūros objektų. Vidaus vandenų transporto vystymas, laivybos
skatinimas bei infrastruktūros gerinimas yra tiek vienas iš ES prioritetų, tiek viena iš mūsų
valstyb÷s Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) transporto sistemos pl÷tros strategijos krypčių.
Vidaus vandens kelio E41 išvystymas. Numatoma E 41 vidaus vandens kelią Nemunu ir
Kuršių mariomis modernizuoti, padidinant jo gylį, įsteigiant krovinių prieplauką Marvel÷je ir
rekonstruojant esamus bei įrengiant naujus keleivių uostus ir prieplaukas visame jo ruože.
Siekiant didinti susisiekimo vidaus vandenimis patrauklumą numatoma įrengti pagrindinę
keleivinę prieplauką arčiau miesto centro prie Nemuno salos.
Laivyba Neries upe. Neries upe laivyba šiuo metu nevyksta, tačiau ši up÷ yra įtraukta į
valstybin÷s reikšm÷s vidaus vandenų sąrašą ir yra perspektyvus vandens kelias, tod÷l siūloma
vystyti laivybą šia upe ir įrengti keleivines prieplaukas.
Laivybos kaip priemiestinio susisiekimo išvystymas. Tikslinga vidaus vandenų
transporto infrastruktūrą panaudoti ne tik turizmo ir pramogų tikslais, bet ir integruoti į bendrą
Kauno miesto ir priemiesčio bei tarpmiestinio (Kaunas—Nida) susisiekimo sistemą. Būtinas
ne tik esamų priemiestinių maršrutų Kaunas—Kulautuva—Kaunas, Kaunas—Rumšišk÷s—
Kaunas, Kaunas—Kruonio HAE—Kaunas palaikymas, bet ir susisiekimo kokyb÷s gerinimas
užtikrinant reguliarų ir greitą susisiekimą vandens maršrutais. Siekiant populiarinti
susisiekimą vidaus vandens transportu būtina tobulinti gyventojų informavimo sistemą apie
vidaus vandens transporto paslaugas, maršrutų grafikus, kainas ir t. t.

5.1.3. Oro transportas
Kauno miestas turi puikiai išvystytą oro transporto infrastruktūrą. Pagal keleivių ir
krovinių pervežimų apimtis yra antras šalyje po Vilniaus oro uosto ir s÷kmingai konkuruoja
su Vilniaus bei Rygos oro uostais, vystydamas žemų kainų oro linijas bei didindamas krypčių
pasirinkimą. D÷l šių priežasčių ir pastarųjų metų tendencijų, prognozuojama, kad Kauno oro
uoste keleivių pervežimai augs sparčiau negu Vilniaus oro uoste. Siūloma šiuos du oro uostus
Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmon÷s kodas 133810450, el. paštas kaunoplanas@takas.lt

16
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJA

vystyti kaip vieningai veikiančią sistemą, kas sąlygotų tolygesnį skrydžių pasiskirstymą ir
sumažintų investicijų poreikį į oro uostų infrastruktūros vystymą.

5.1.4. Kelių transportas
Priemiestinis Kauno miesto susisiekimo automobilių keliais tinklas yra pakankamai gerai
išvystytas. Kauno miesto išorinius ryšius užtikrina 17 valstybin÷s reikšm÷s kelių, iš kurių 3
yra magistralin÷s reikšm÷s keliai, 6 krašto reikšm÷s ir 8 rajonin÷s reikšm÷s keliai. Didžiausi
srautai pasiskirsto magistraliniuose keliuose A1 „Vilnius—Kaunas—Klaip÷da“, A5
„Kaunas—Marijampol÷—Suvalkai“ (Via Baltica) ir A6 „Kaunas—Zarasai—Daugpilis“. Jie
vystomi kaip nepertraukiamo eismo magistralin÷s jungtys.
Rytin÷s miesto dalies transporto srauto eismo sąlygos yra mažiau kokybiškos. Siūloma
suformuoti rytinį Kauno miesto aplinkkelį kaip nepertraukiamo eismo gatvę visas sankryžas
įrengiant skirtinguose lygiuose bei pastatant naują tiltą žemiau Kauno marių. Geresniam
Kauno miesto integravimui į šias magistrales numatoma vidaus gatvių tinklo pl÷tra.
Kai kurios priemiestin÷s Kauno gyvenviet÷s kenčia nuo tranzitinio eismo poveikio.
Priemiestinio susisiekimo pagerinimui siūlomas Raudondvario pietinis aplinkkelis su tiltu per
Nev÷žį, Ringaudų aplinkkelis, tiesiogin÷ jungtis tarp Lapių ir A6 magistralinio kelio įrengiant
tiltą per Nerį. Taip pat numatoma sumažinti neigiamą transporto poveikį Karm÷lavos
gyventojams.

5.2. Miesto gatvių tinklas
Teritorijų užstatymo ir susisiekimo sistemų koordinavimas ir darni pl÷tra. Miesto
transportas n÷ra savitikslis reiškinys, jis turi tenkinti gyventojų ir verslo poreikius, tod÷l
transporto poreikį nulemia urbanistinis miesto modelis. Siekiant tur÷ti darnią transporto
sistemą, kurią savo strateginiuose dokumentuose deklaruoja ES komisija, privalome tur÷ti
darnią urbanistinę sistemą. Urbanistin÷ miesto sistema turi būti tokia, kad ji mažintų
gyventojų ir verslo transportinio judrumo poreikį (tinkamai planuojant žem÷naudą), suteiktų
galimybę rinktis tarp transporto rūšių bei tam tikruose koridoriuose sugeb÷tų koncentruoti
keleivių srautus, kad būtų galima tur÷ti efektyvią VT sistemą.
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2 pav. Kauno miesto susisiekimo sistema.

Gatvių tinklo pl÷tra. Kauno miesto gatvių tinklas istoriškai formavosi pagal radialinę
struktūrą, v÷liau ją bandyta papildyti žiedine sistema, tačiau ši sistema neužbaigta iki galo.
Nepaisant turimo, vieno tankiausių tarp didžiųjų Lietuvos miestų, gatvių tinklo, jis n÷ra iki
galo suformuotas. Esami urbanistiniai ir gamtiniai apribojimai lemia, kad Kauno miesto
transporto ryšiai tarp kai kurių rajonų yra nepakankamai patogūs. Siekiant užtikrinti efektyvų
transporto srautų paskirstymą, mažinti susisiekimo trukmę bei transporto priemonių ridą
numatoma tęsti Kauno miesto gatvių tinklo formavimą pagal radialinę–žiedinę sistemą.
Principin÷s gatvių tinklo schemos, pateiktos koncepcijos br÷žiniuose, atskiros jungtys yra
tikslintinos užtikrinant, kad jos netur÷s žalingo poveikio kultūros paveldo bei gamtiniu
požiūriu jautrioms teritorijoms.
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Greito eismo magistralių (A kategorija) sistema. Kauno miestas turi pakankamai
neblogai išvystytą greito eismo magistralių sistemą, kurią šiandien sudaro keliai A1
„Vilnius— Kaunas—Klaip÷da“, A5 „Kaunas—Marijampol÷—Suvalkai“ (Via Baltica), A6
„Kaunas—Zarasai—Daugpilis“. Suformavus rytinį Kauno aplinkkelį, ši sistema iš esm÷s būtų
užbaigta. Papildomai numatoma apjungti A1 ir A6 kelius greito eismo magistrale kuri praeitų
tarp Ramučių ir Karm÷lavos gyvenviečių. Taip pat numatoma geriau integruoti esamą gatvių
tinklą į magistralinių gatvių sistemą įrengiant naujas gatvių atkarpas bei skirtingų lygių
transporto mazgus.
Pagrindinių ir aptarnaujančių gatvių (B, C kategorijos) sistema. Šių gatvių tinklo
pagrindin÷ paskirtis užtikrinti susisiekimą tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų
transporto stočių, formuoti ryšius su užmiesčio keliais, sudaryti pagrindines viešojo transporto
linijas bei aptarnauti ilgesnius miesto vidaus transporto ryšius.
B ir C kategorijų gatvių tinklo pagrindu baigiama formuoti radialin÷–žiedin÷ gatvių tinklo
struktūra. Pagrindinį miesto centro žiedą siūloma suformuoti išimtinai B kategorijos gatvių
tinklu užtikrinant didesnį jo pralaidumą bei susisiekimo greitį. Principinis šių gatvių tinklas
pateikiamas grafin÷je dalyje.
Transporto srautų centrin÷je miesto dalyje (Senamiestyje ir Naujamiestyje)
mažinimas. Senamiestis ir Naujamiestis kaip kultūros paveldo objektas, miestiečių
susibūrimo vieta bei miesto įvaizdžio dalis neturi būti perkrautas transporto srautais bei jų
sukeliamomis neigiamomis pasekm÷mis. Principin÷ miesto centro vystymo kryptis tur÷tų būti
aplinkos humanizavimas, mažinant pernelyg stambių gatvių techninius parametrus bei geriau
pritaikant upių krantines gyventojų poreikiams. Iš centrin÷s miesto dalies būtina eliminuoti
kaip galima daugiau tranzitinio eismo, taip pat sumažinti tikslinį automobilių transporto
srautą, siūlant patrauklias kelion÷s alternatyvas. Tranzitinio eismo eliminavimui numatoma
baigti formuoti centro žiedą pratęsiant Linkuvos gatvę iki Europos prospekto, didinti H ir O.
Minkovskių gatv÷s techninius parametrus bei mažinti Karaliaus Mindaugo pr. techninius
parametrus. Tikslinio srauto mažinimui numatoma P+R tipo aikštelių pl÷tra Senamiesčio ir
Naujamiesčio periferijoje, viešojo transporto prioriteto įgyvendinimas, dviračių pl÷tra. Taip
pat svarstytinos finansin÷s transporto srauto mažinimo priemon÷s, tokios kaip automobilių
stov÷jimo mokesčių didinimas bei įvažiavimo į miesto centrą apmokestinimas.
Eismo valdymo sistemos. Intelektin÷s eismo valdymo sistemos gali pad÷ti tolygiau
paskirstyti eismo srautus bei sumažinti jų prastovas gatvių tinkle. Siūloma formuoti žaliosios
bangos transporto srautų koridorius bei įrengti eismo valdymo centrą.
Eismo saugos gerinimas. Avaringumo lygis Lietuvos miestuose, taip pat ir Kaune, vis
dar yra labai didelis. Problema yra ta, kad nemažai infrastruktūros ir eismo organizavimo
sprendimų neatitinka eismo saugos reikalavimams. ES kelia ambicingus tikslus eismo saugos
srityje, tod÷l saugaus eismo priemonių diegimui galima tik÷tis nemažo finansavimo. Saugaus
eismo sąlygų užtikrinimui reikia sistemin÷s analiz÷s. Būtina įgyvendinti avaringumo
steb÷seną, nustatyti ir šalinti nepakankamų eismo saugos sąlygų priežastis.

5.3. Automobilių aptarnavimo infrastruktūra
Automobilių parkavimo sistema. Vystant miesto susisiekimo sistemą svarbu įvertinti
visų transporto sektorių tarpusavio sąveiką bei laikytis bendrų tikslų ir susisiekimo sistemos
vystymo nuostatų. Šiuolaikinių miestų erdv÷s, ypač centrin÷s istorin÷s miestų dalys, n÷ra
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paj÷gios atlaikyti augančio automobilizacijos lygio keliamų pasekmių: triukšmo, užterštumo,
gatvių laidumo bei ypač automobilių parkavimo problemų. Automobilių stov÷jimo vietų
pl÷tra miesto centrin÷je dalyje bei geresnių parkavimo sąlygų sudarymas pritrauktų dar
didesnį individualaus transporto skaičių į pakankami jautrią miesto dalį. Viešojo transporto
sistemos išvystymas bei gyventojų skatinimas ja naudotis tur÷tų būti vienas pagrindinių tikslų
siekiant darnaus miesto vystymo. Parkavimo aikštelių pl÷tra miesto centrin÷je dalyje yra labai
ribota, o daugeliu atvejų neįmanoma. Koreguojant parkavimo tarifus, didinant kainą labiausiai
apkrautose parkavimo zonose, mažinant nemokamų ir didinant mokamų zonų teritorijas būtų
galima pasiekti tolygesnio automobilių pasiskirstymo miesto centrin÷je dalyje bei efektyviau
išnaudoti esamas parkavimo galimybes.
Parkavimo aikštelių prie centrin÷s dalies žiedo pl÷tra. Tolimesn÷je perspektyvoje,
Kauno miesto centrin÷s dalies transporto problemas galima būtų spręsti įgyvendinant
daugiaaukščių parkavimo aikštelių sistemą. Jos tur÷tų atsirasti prie pagrindinių miesto viešojo
transporto maršrutų — arterijų. Aikštel÷s tur÷tų būti išd÷stytos pakankamai nedideliu atstumu
nuo miesto centrin÷s dalies, užtikrinant susisiekimo p÷sčiomis ir viešuoju transportu
galimybes.
Parkavimo aikštelių pl÷tra daugiabučių gyvenamųjų rajonų kvartaluose. Kauno
miestui ypatingai aktuali daugiabučių gyvenamųjų rajonų automobilių stov÷jimo vietų
problema. Miegamųjų rajonų kiemai yra perpildyti automobiliais, užstatyti šaligatviai,
pravažiavimai, vaikų žaidimo aikštel÷s. Daugiabučių gyvenamųjų rajonų zonose numatoma
pl÷sti automobilių stov÷jimo aikštelių, ypač požeminių, infrastruktūrą.
Degalinių tinklo pl÷tra. Kauno miesto degalinių tinklas n÷ra pakankamas. Įvertinant
Kauno miesto perspektyvinį automobilizacijos lygio augimą, degalinių poreikis dar did÷s,
tod÷l reikalinga miesto degalinių tinklo pl÷tra. ES siekis iki 2030 metų dvigubai sumažinti
įprastiniu kuru varomų automobilių naudojimą, o 2050 metų jų visiškai atsisakyti, pareikalaus
degalinių pritaikymo pakitusiam automobilių parkui.

5.4. Viešasis transportas
Atlikus Kauno miesto viešojo transporto (VT) sistemos esamos būkl÷s analizę,
identifikuotos viešojo transporto sistemos problemos:
• žema aptarnavimo kokyb÷ d÷l susid÷v÷jusių transporto priemonių;
• mažas VT maršrutų dažnis d÷l pernelyg didelio skirtingų maršrutų
skaičiaus;
• nesuteiktas pakankamas prioritetas viešajam transportui gatvių tinkle;
• mažas susisiekimo VT greitis.
Konkurencingos VT sistemos kūrimas. Numatoma pl÷toti miesto autobusų ir troleibusų
maršrutų tinklą, sujungiant pagrindinius keleivių traukos centrus. Atsižvelgiant į troleibusų
teikiamus pranašumus lyginant su dyzeliniais autobusais (ekologiška elektra varoma
transporto rūšis, pigi eksploatacija, lanksti energijos gamyba, didelis energetinis efektyvumas)
numatoma pl÷sti kontaktinį troleibusų tinklą.
Siekiant didinti viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių reikia:
• suteikti eismo prioritetą gatvių tinkle, pl÷sti VT eismo juostų skaičių;
• optimizuoti maršrutų sistemą;
• užtikrinti, kad VT eismo intervalai atitiktų keleivių poreikius;
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užtikrinti valandinių bilietų sistemos įdiegimą;
atnaujinti transporto priemonių parką;
suteikti tikslią informaciją keleiviams ir operatyviai ją atnaujinti;

Optimali transporto priemonių talpa. Siekiant koreguoti VT eismo intervalus,
reikalinga, kad maršrutą aptarnautų optimalios talpos transporto priemon÷s ir jų dažnis atitiktų
keleivių srautus. Būtina naikinti svarbiausių, didžiausius keleivių srautus pritraukiančių,
maršrutų dubliavimą mažos talpos viešojo transporto priemon÷mis. Privačių mikroautobusų
veikla yra komercin÷, tod÷l jie važin÷ja labiausiai apkrautais VT koridoriais. Pagal Lietuvos
miestų VT sistemai keliamus reikalavimus įvardintus STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“, Kauno miesto viešojo transporto sistema neatitinka tik
minimalaus eismo intervalui keliamų reikalavimų, kad šis butų ne didesnis už 30 min. Šis
reikalavimas netenkinamas miesto periferin÷je dalyje, kurią aptarnauja pavieniai maršrutai.
Visuomen÷ suinteresuota, kad VT maršrutai kursuotu didesniu dažniu, tod÷l nepaklausius
maršrutus, kuriuos aptarnauja didel÷s talpos autobusai mažu dažniu, tur÷tų aptarnauti mažos
talpos viešojo transporto priemon÷s, kurios kursuotų dažniau, prisitaikant prie keleivių srautų.
Tokiu būdu, būtų geriau užpildomos transporto priemon÷s, paklausa atitiktų pasiūlą ir
transporto priemonių talpos paj÷gumus.
Elektroninio laiko bilieto įvedimas. Kauno miesto viešajame transporte reikia pabaigti
pilnai įdiegti elektroninio bilieto sistemą, įgalinančią aptarnauti keleivius vykstančius su
pers÷dimu. Šis principas gali būti taikomas vienkartinių bilietų naudotojams. Ši sistema leistų
optimizuoti KVT maršrutų tinklą, sumažinant maršrutų skaičių, ypač d÷l dubliavimo ir
suintensyvinti darbą pagrindiniuose VT koridoriuose.
Tikslios informacijos pateikimas keleiviams ir jos operatyvus atnaujinimas.
Numatoma išpl÷sti VT stotelių, kuriose pateikiama informacija realiu laiku, tiek pagrindin÷se
stotel÷se ir pers÷dimo vietose, tiek internete ir mobiliaisiais telefonais.

5.5. Dviračių takai
Dviračių eismas gali būti organizuojamas planuojant E, F kategorijų nemotorizuoto eismo
gatves, įrengiant dviračių taką už gatv÷s važiuojamosios dalies, pažymint dviračių eismo
juostą gatv÷s važiuojamojoje dalyje arba organizuojant dviračių eismą bendrame transporto
sraute. Siekiant vystyti dviračių transportą būtina sukurti ne tik svarbiausių E ir F kategorijų
nemotorizuoto eismo gatves, bet ir užtikrinti tankų susisiekimo dviračiais tinklą visuose
urbanizuotose teritorijose, įrengiant naujus dviračius takus, nužymint zoną skirtą dviračių
eismui esamuose plačiuose šaligatviuose arba organizuojant dviračių eismą bendrame sraute
D kategorijos gatv÷se pagal STR 2.06.01 reikalavimus.
Dviračių infrastruktūros vystymas:
• suformuoti vieningą ir vientisą Kauno miesto dviračių tinklo sistemą sujungiant
miesto dviračių takus su rajono dviračių takų tinklu; įrengti naujus dviračių takus
ar panaudoti esamą susisiekimo sistemos infrastruktūrą dviračių eismui prie
svarbiausių traukos objektų;
• rekonstruoti blogos dangos būkl÷s dviračių takus;
• prapl÷sti infrastruktūros priemonių įdiegimą, įrengiant stovus dviračių statymui
prie traukos objektų, taikyti vieningo dizaino mažosios architektūros formas;
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norint išsaugoti Kauno miesto savotišką architektūrą, kultūros paminklus reiktų
apriboti automobilių įvažiavimą į Senamiestį, centrinę miesto dalį ir jos prieigas,
šiose teritorijose suteikiant prioritetą p÷stiesiems ir dviratininkams;
kaip alternatyva gali būti naudojamas elektrinis dviratis („segv÷jus“). Šie dviračiai
nekelia triukšmo, ekologiški, elektriniais dviračiais gali naudotis net senyvo
amžiaus žmon÷s.

6. Inžinerin÷ infrastruktūra
6.1. Vandens tiekimas ir nuotektų šalinimas
6.1.1. Vandentieka
Požeminio vandens resursai, poreikiai ir jų prognoz÷s. Šiuo metu Kauno miestas
aprūpinamas vandeniu iš penkių vandenviečių, kurių požeminio vandens atsargos siekia 250
tūkst. m³/p. Miestas savo poreikiams tesunaudoja apie 16 % šio resurso. Respublikos
statybin÷s normos RSN 26-90 numato, kad bendras buitinio vandens sunaudojimas Kaune
skaičiuotinas 370 l/p. gyv. arba 118,8 tūkst. m³/p. Tat galima konstatuoti, kad esami
eksploataciniai požeminio vandens resursai yra pakankami šiandieniniams miesto poreikiams
tenkinti.
Planuojant vandens poreikį ateičiai privalu atsižvelgti į galimą aptarnaujamų gyventojų
kaitą, jų poreikių did÷jimą bei pramon÷s vystymąsi. Paskutinį dešimtmetį gyventojų kiekis
Kauno mieste tur÷jo maž÷jimo tendenciją ir 2011 m sudar÷ 337 tūkst. Centralizuotu
vandentiekiu naudojosi 94 % miesto gyventojų. Kiekvienam jų buitin÷ms reikm÷ms tenkinti
teko po 43,2 m³/m. (118,3 l/d). Šiandieniniai išgaunamo požeminio vandens nuostoliai yra
labai dideli ir siekia 34 %. Pagrindin÷s vandens netektys didžiąja dalimi priklauso nuo avarijų
kiekio. Numatoma, kad planuojamu periodu bus renovuojamas vamzdynas, keičiant avaringus
ketaus ir plieno vamzdžius polimeriniais. Darome prielaidą, kad tai sumažins vandens netektis
iki 10 %. Remiantis tuo, galime teigti, kad 2032 m. Kauno miesto geriamo vandens poreikis
bus iki 137 tūkst.m³/p. Šie skaičiavimai rodo, kad esami eksploataciniai požeminio vandens
resursai yra pakankami miesto poreikiams tenkinti planuojamu periodu.
Buitinio vandens kokybinių reikalavimų tenkinimas. Kauno miesto vandenviečių
išgaunamo požeminio vandens kokyb÷ n÷ra gera. Kaip ir daugelyje vietų Lietuvoje, čia
aptinkamas padidintas geležies ir mangano kiekis. Mieste reikia įrengti papildomus vandens
gerinimo įrenginius. Šiandienin÷s Lietuvos HN 24:2003 praktiškai sutampa su ES geriamo
vandens standartu. N÷ra prielaidų manyti, kad Lietuvoje galiojantys reikalavimai geriamo
vandens kokybei kistų.
Tikimyb÷, kad Kaunas liktų be g÷lo vandens yra labai nedidel÷, kadangi vanduo imamas
iš vandenviečių, kurių atsargos yra daugiau nei pakankamos.
Vandens tiekimo paslaugos prieinamumas. Šiuo metu centralizuotu vandens tiekimu
yra aprūpinta apie 94 % Kauno miesto gyventojų. Likusi gyventojų dalis naudojasi šuliniais,
negiliais gręžiniais išgaudami gruntinį vandenį. Numatoma, kad iki 2032 metų miesto
vandentiekiu naudosis 95 % miesto gyventojų.
Vandentiekio techninio stovio perspektyva. Šiuo metu Kaune eksploatuojama apie
1159 km vandentiekio tinklų. Didžiąja dalimi naudojami plieniniai ir ketaus vamzdžiai. Jie
n÷ra ilgaamžiai. D÷l korozijos įvyksta plieninių vamzdžių prarūdijimai, ketinių vamzdžių
skilimai. Tai sukelia avarijas ir vandens nutek÷jimus. Nuostoliai Kauno vandentiekio
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tinkluose viršija 34 % ir vertinami kaip dideli. D÷l korozijos vamzdynuose susikaupusios
rūdžių sąnašos sukelia nepageidautiną antrinį tiekiamo vandens užteršimą. Tai yra nepriimtina
nei ekologiniu, nei higieniniu, nei ekonominiu požiūriu. Šias problemas galima spręsti
renovuojant vamzdyną. Šiuolaikin÷s technologijos leidžia metalinius vamzdžius dengti
specializuotomis cementin÷mis dangomis, stabdančiomis korozijos procesą. Naujai
klojamoms linijoms ar perklojamoms linijoms naudojami vamzdžiai iš polimerinių medžiagų.

6.1.2. Vandenvala
Buitinių nuotekų sistemos vystymas. Šiuo metų buitines nuotekas į miesto tinklus
nukreipia 90,0 % miesto gyventojų. Akivaizdu, kad savo išvystymu Kauno miesto buitinių
nuotekų surinkimo sistema mažai kuo atsilieka nuo vandentiekio. Vos 4 % kauniečių
naudojasi centralizuotu vandens tiekimu, būdami neprisijungę prie miesto buitinių nuotekų
tinklų. Tie, kas n÷ra prisijungę prie bendros nuotekų sistemos, naudojasi vietiniais nuotekų
surinkimo šuliniais, išgriebimo duob÷mis. Dažni atvejai kai, išgriebimo duob÷s n÷ra sandarios
ir nuotekos patenka į gruntą. Tai didina gruntinio vandens taršą, o tuose rajonuose gyventojai
būtent ir naudoja gruntinį vandenį buičiai.
Norint išvengti šių nepageidaujamų reiškinių, būtina vystyti nuotekų surinkimo sistemą
kartu su vandentiekiu tose miesto užstatytose teritorijose, kur dar jo n÷ra. Kadangi dauguma
tokių teritorijų yra miesto periferijoje, parenkant vamzdžių diametrus būtina įvertinti ir galimą
tinklo pl÷trą į priemiestines gyvenvietes.
Šiuo metu Kaune eksploatuojama apie 689 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų.
Savitakių nuotekų vamzdynai yra ketiniai, keraminiai arba betoniniai, o sl÷giniai vamzdynai
— ketiniai arba polietileniniai. Pagrindin÷ nuotekų surinkimo sistemos problema yra ketinių ir
keraminių vamzdžių skilimai ir nutek÷jimai. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro maždaug
40 % nuo surenkamo kiekio. Kauno valymo įrenginiai dabar yra paj÷gūs susitvarkyti su
papildoma apkrova d÷l infiltracijos, tačiau nutek÷jimai iš nesandarių savitakinių vamzdžių
didina gruntinio vandens taršą ir blogina miesto ekologinę situaciją.
Nuotekų valymo įrenginių galimybių įvertinimas. Kauno miesto buitin÷s nuotekos
apvalomos naujuose valymo įrenginiuose. Projektinis nuotekų valymo įrenginių paj÷gumas
82 tūkst. m³/p. Nuotekų valymas savyje apima mechaninį ir biologinį valymą, įskaitant azoto
ir fosforo junginių šalinimą. Išleidžiamos nuotekos pilnai tenkina šiandieninius
aplinkosauginius reikalavimus, o teršalų kiekis keleriopai mažesnis nei yra leistina.
Surenkama ir apvaloma kasmet po 22—24 mln.m³ buitinių nuotekų, tat valymo įrenginiai yra
apkrauti apie 80 % savo projektinių galimybių. Galime tvirtinti, kad nuotekų valymo
įrenginiai tenkina šiandieninius miesto poreikius ir atitinka aplinkosauginius reikalavimus.
Vertinant galimus susidarančių nuotekų kiekius planuojamo periodo pabaigoje, už
pagrindą turime priimti planuojamus sunaudoti vandens kiekius, tai yra 137 tūkst. m³/p. Dalis
šio vandens bus panaudota želdynų laistymui bei gatvių, aikščių, šaligatvių plovimui ir bus
pašalinta per lietaus kanalizacijos tinklą. Teoriškai į buitinį nuotekyną tur÷tų patekti 145 tūkst.
m³/p., įvertinant leistiną 12 % gruntinių vandenų infiltraciją į nuotekų tinklus jau yra
viršijamas esamų valymo įrenginių paj÷gumas. Tačiau tai yra tik teoriniai išskaičiavimai
parengti dabar galiojančiomis vandens vartojimo normomis RSN 26-90. Realiai šiandien
kauniečiai sunaudoja tik nedidelę dalį to vandens kiekio, ką numato normatyvai.
Galime daryti prielaidą, kad esamų valymo įrenginių paj÷gumo pakaks visam
planuojamam laikotarpiui.
Lietaus nuotekų tinklų pl÷tra. Lietaus nuotekų tinklas yra svarbi šiuolaikinio miesto
technin÷s infrastruktūros dalis, užtikrinanti normalų miesto transporto ir kitų infrastruktūrinių
dalių funkcionavimą. Kaune naudojama pagrindinai uždara nuotekų nuvedimo sistema, kuri
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savo struktūra praktiškai atkartoja gatvių tinklą. Šios nuotekos tiesiogiai įtakoja vandens
telkinių ekologinę pusiausvyrą. Tod÷l yra labai svarbu riboti teršalų patekimą į atvirus
vandenis su lietaus nuotekomis.
Šiuo metu Kaune apvaloma tik labai menka dalis lietaus nuotekų. Degalin÷s bei kai
kurios pramon÷s teritorijos turi savo lokalias naftos produktų gaudykles, iš kurių apvalytos
nuotekos perduodamos į miesto tinklą. Vystant toliau lietaus nuotekų surinkimo ūkį būtina
optimizuoti išleidiklių kiekį ir prie kiekvieno jų pastatyti valymo įrenginius.

6.1.3. Vandentiekio ir vandenvalos sistemų vystymo prioritetai
Visumoje Kauno miesto vandentiekio ir vandenvalos sistemos yra gerai išvystytos ir
didžiąja dalimi atlieka joms iškeltus uždavinius. Tačiau su laiku kylant gyventojų
vartotojiškiems poreikiams bei griežt÷jant aplinkosauginiams reikalavimams, šios sistemos
turi būti nenutrūkstamai modernizuojamos. Siekiant optimalaus resursų panaudojimo,
numatome prioritetus vandentiekio ir vandenvalos sistemų vystymui.
Kaip svarbiausią ir neatid÷liotiną prioritetą, numatome vandens gerinimo įrenginių
įrengimą Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų, Vaišydavos vandenviet÷se.
Antras pagal svarbą uždavinys būtu lietaus surinkimo sistemos tobulinimas, įrengiant
lokalius valymo įrenginius prie išleidiklių. Kadangi tokių objektų miesto teritorijoje yra gan
daug tai šis procesas negali būti labai greitas, o gali būti ištęstas net iki 10 metų.
Trečias pagal svarbą prioritetas būtų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išvystymas
„bevandeniuose“ Kauno miesto rajonuose. Tai suteiktų galimybę ženkliai miesto gyventojų
daliai naudoti buityje kokybišką vandenį ir pagerintų miesto ekologinę situaciją.
Esamų vandentiekio linijų ir buitinių nuotekų atnaujinimas ar perklojimas turi būti
nepertraukiamas procesas. Numatytos darbų apimtys gali būti ištęstos visam planuojamam
periodui.

6.2. Atliekų tvarkymas
Kauno mieste jau funkcionuoja konteinerin÷ atliekų surinkimo sistema. Tai priimtiniausia
atliekų surinkimo sistema, kuri diegiama visoje šalyje. Planuojamo periodo eigoje numatoma
pl÷sti konteinerinių atliekų aikštelių skaičių, sudarant sąlygas rūšiuoti komunalines atliekas.
Kauno mieste susidarančios neperdirbamos mišrios komunalin÷s atliekos yra šalinamos
Lapių sąvartyne. Jis yra įrengtas 19 km nuo miesto, Kauno rajono Lapių seniūnijos Lepšiškių
kaime. Numatomo periodo eigoje, numatoma komunalines atliekas šalinti min÷tame
sąvartyne.
Kauno mieste veikia 7 atliekų pri÷mimo punktai. Juos eksploatuoja skirtingos įmon÷s.
Atliekų pri÷mimo punktai skiriasi ir pagal priimamas atliekas. Didžiausi atliekų pri÷mimo
punktai yra Ašigalio g. 20 ir Julijanavos g. 1A. juos eksploatuoja UAB „Kauno švara“.
Numatoma pl÷sti pri÷mimo punktų tinklą. Konkrečių naujų atliekų pri÷mimo punktų skaičių
padiktuos reali būtinyb÷.
Miesto atliekų tvarkymo prioritetai. Atliekų tvarkymas išvystytas pakankamai.
Did÷jant surenkamų atliekų kiekiui būtina skirti didelį d÷mesį atliekų surinkimui bei
sutvarkymai. Svarbiausiu atliekų tvarkymo prioritetas planuojamo periodo eigoje yra
konteinerinių aikštelių pl÷tra sudarant sąlygas jas rūšiuoti. Antras pagal svarbą prioritetas
atliekų pri÷mimo punktų pl÷tra.

6.3. Ryšių infrastruktūra
Ryšių, telekomunikacijų sistema ir ypač internetinio ryšio tinklo pl÷tra yra svarbus
uždavinys, kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikin÷s informacin÷s technologijos
leidžia efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų
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plitimą į visas mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis, pasiekti, kad šios ryšio
priemon÷s būtų prieinamos visiems potencialiems vartotojams. Planuojamo periodo eigoje
būtina pl÷sti mobilaus ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio
operatoriams.
Miesto ryšių infrastruktūros vystymo prioritetai. Parenkant miesto ryšių vystymo
prioritetus atsižvelgiama į užduočių svarbą bei laukiamą maksimalią naudą panaudojant
minimalias l÷šas. Svarbiausiu prioritetu miesto ryšių ūkio vystyme tampa internetinio ryšio
pl÷tra Kauno mieste ir jo apylink÷se. Kitas prioritetas pagal svarbą: mobilaus ryšio pl÷tra
sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio operatoriams.
Ryšių tinklų vystymą naujai užstatomose teritorijose padiktuos reali būtinyb÷. Dabartiniu
etapu suku nusakyti kurios iš numatomų teritorijų bus įsisavintos pirmiausia. Tinklų vystymas
šiose teritorijose bus nusakomas detaliais planais.

6.4. Centralizuotas šilumos tiekimas
Koncepcijos stadijoje numatoma parengti šilumos tinklų vystymo kryptis atsižvelgiant į
miesto urbanistinę pl÷trą ir numatomas teritorijas daugiaaukštei statybai. Mažaaukštei
gyvenamajai teritorijai centralizuotas šilumos tiekimas n÷ra tikslingas.
Problema su kuria susiduria Kauno miesto šilumos ūkis — tai išsivysčiusi didel÷
energetin÷ priklausomyb÷ nuo tiekiamų gamtinių dujų. Gamtin÷s dujos technologiniu ir
ekologiniu požiūriu yra efektyviausias organinis kuras. Tačiau esant gamtinių dujų tiekimo
monopoliui, jos gali tapti ekonominio ar politinio šantažo įrankiu. Neatmestinas ir dujų
tiekimo sutrikimas d÷l techninių priežasčių.
Siekiant mažinti Kauno energetinę priklausomybę nuo tiekiamų gamtinių dujų, tikslinga
skatinti šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tuo tikslu teritorijose,
nepatenkančiose į centralizuoto aprūpinimo šiluma zonas būtina skatinti geotermin÷s bei
saul÷s energijos panaudojimą.
Pagal merų paktą Kaunas yra įsipareigojęs iki 2020 m sumažinti CO2 išlakas bent 20 %.
Atsižvelgiant į parengtą merų pakto darnios energetikos veiksmų planą numatoma:
1. Didelio efektyvumo termofikacin÷s elektrin÷s statyba Kauno medicinos
universiteto klinikoje;
2. Biodujų, susidarančių tvarkant nuotekų valyklų dumblą, panaudojimas šilumos ir
elektros energijos gamybai;
3. Kauno termofikacin÷je elektrin÷je aukšto efektyvumo kogeneracinių blokų
pritaikymas;
4. Biokuro katilo įrengimas „Inkaro“ katilin÷je;
5. Kogeneracin÷s j÷gain÷s deginančios municipalines atliekas statyba.

6.5. Elektros energijos gamyba ir tiekimas
Kaune pastaraisiais metais suvartojama apie 900 GWh elektros energijos. Energijos
suvartojimo kiekiai iki 2008 m. augo, bet 2009 m. įvyko ženklus nuopuolis. Tai sietina su
bendromis makroekonomin÷mis šalies tendencijomis. Elektros energijos suvartojimo
sumaž÷jimą ženkliausiai nul÷m÷ pramon÷s poreikiai. Prognozuojant elektros energijos
sunaudojimą ateityje, atsižvelgiama į gyventojų bei pramon÷s poreikius. Vertinant ateities
prognozes, atsižvelgiama į poreikius didinančius ir poreikius mažinančius faktorius.
Pagrindinis elektros energijos poreikį didinantis faktoriai yra bendras miesto ekonominių
rodiklių ir BVP augimas, pramon÷s vystymasis. Kaip poreikį mažinantys faktoriai vertinami
naujų technologijų, leidžiančių naudoti elektros energiją ekonomiškesniu režimu,
panaudojimas. Šiandien vidutiniškai vienam Kauno miesto gyventojui tenka 2600 kWh per
metus. Optimistiniu variantu aktyviai vystantis pramonei tik÷tina, kad planuojamo periodo
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pabaigai vienam gyventojui teks 4000 kWh, tada miesto metiniai elektros energijos poreikiai
sudarys apie 1270 GWh. Esamas perdavimo tinklas ir pastočių paj÷gumai yra paskaičiuoti
panašioms apkrovoms.
Numatoma pl÷sti elektros perdavimo tinklą. Numatoma nutiesti kabelines elektros
perdavimo linijas :
• apjungiančias TP Murava - TP Nemunas (110 kV);
• apjungiančią TP Kaunas – Kauno energija (330 kV);
• apjungiančią TP Kaunas – TP Eigulių (110 kV);
Numatoma nutiesti 110 kV oro linijos atšaką į Sarg÷nus.

6.6. Gamtinių dujų tiekimas
Per metus Kauno miestas suvartoja apie 110 mln. m³ gamtinių dujų, neskaitant
termofikacin÷s elektrin÷s. Pagrindinai dujos yra naudojamos šilumos gamybai. Miesto
gyventojai naudoja dujas buityje, maisto gamybai. Prognozuoti dujų sąnaudas ateityje yra
gan÷tinai sunku. Tik÷tina, kad dujų sąnaudos skirtos patalpų šildymui išliks artimos
dabartin÷ms. Priemon÷s, skirtos esamų pastatų šiluminei varžai didinti, dalinai kompensuos
šilumos poreikius naujai statomiems pastatams. N÷ra aiškios Kauno pramon÷s vystymosi
kryptys, atitinkamai nežinomi ir būsimi pramon÷s poreikiai gamtin÷ms dujoms. Galimas
reikšmingesnis dujų poreikis Kaune n÷ra numatomas.
Numatoma pl÷sti skirstomųjų dujotiekių tinklus. Šių tinklų pagrindines vystymo kryptis
nulems miesto urbanistin÷ pl÷tra. Neatsižvelgiant į numatomą urbanistinę pl÷trą skirstomąjį
dujotiekį tikslinga pl÷sti Palemone, Rokuose ir Vaišvydavoje.

7. Viešoji rekreacin÷ infrastruktūra
Kauno miesto viešoji rekreacin÷ infrastruktūra apima gyventojų bei miesto svečių poilsiui
skirtus teritorijų plotus bei jų įrangą. Viešosios rekreacin÷s infrastruktūros teritorijas sudaro
miesto žalieji plotai įeinantys į miškų, atskirųjų želdynų teritorijas, taip pat rekreacin÷s
paskirties teritorijos, skirtos trumpalaikiam poilsiui.
Svarbiausi viešosios rekreacin÷s infrastruktūros vystymo tikslai yra šie:
1. Miesto istorinę aplinką, kultūros paveldą ir gamtines teritorijas išsaugoti ir
panaudoti miesto įvaizdžio formavimui bei šiandienos reikmių — turizmo,
rekreacijos ir kultūros pl÷trai.
2. Miestą atverti į upes ir žaliuosius plotus savo viešosiomis erdv÷mis — aikšt÷mis,
parkais, gatv÷mis, krantin÷mis.
3. Vystyti ir įtvirtinti sampratą, kad Kauno miestas yra turizmo, rekreacijos ir sporto
centras.
4. Visuomeninių ir gyvenamųjų teritorijų tarpusavio susisiekimo prioritetas Kaune
skiriamas viešajam transportui, bevarikliam transportui bei p÷sčiųjų eismui.
Palaikomas netradicinis, išskirtinis, istorinis miesto transportas — funikulierius,
vandens transportas.
5. Užtikrinti Kauną garsinančių renginių tęstinumą, gilinti sporto tradicijas.
6. Kaunas stiprus rekreacinių teritorijų gausa ir tai būtina išlaikyti. Miestas turi kelias
kurortines vietas —Panemunę, Lamp÷džius, Kauno marių regioninį parką.
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Kauno miesto viešosios rekreacin÷s infrastruktūros pl÷tros poreikis.
Kauno miesto turizmo ir rekreacijos pl÷tros poreikį sąlygoja šie aspektai:
• teritorijų reikalingų miesto gyventojų kasdieniniam, savaitgaliniam poilsiui
trūkumas;
• teritorijų reikalingų miesto svečių — turistų aptarnavimo infrastruktūrai įrengti
trūkumas;
• naujų poilsio formų, laisvalaikio praleidimo būdų atsiradimas bei populiar÷jimas.
Be norminio rekreacinių želdynų poreikio, rekreacinių ir turizmo teritorijų formavimas
gamtin÷se miesto teritorijose, taip pat n÷ra atsiejamas nuo žaliųjų jungčių, apsauginių želdinių
teritorijų, rekreacin÷s paskirties teritorijų formavimo. Bendrai rekreacinių ir turizmo teritorijų
gamtin÷je aplinkoje formavimo problemas galima išskirti į šias:
1. Želdynų plotai nevertinami: neįvertinama želdynų nauda, jų reikšm÷
laisvalaikio praleidimui, sportui, sveikam gyvensenos būdui, poilsiui,
miesto reprezentacijai.
2. Skiriamos per mažos investicijos želdynų formavimui ir tvarkymui.
3. Miškų paskirties žem÷s ir konservacin÷s paskirties žem÷s persidengimas
kai kuriuose Kauno miesto kultūros paveldo objektuose. IV, V, VIII fortų,
Linkuvos įtvirtinimo, Centrinio įtvirtinimo Botanikos sode, I, VI baterijų,
sand÷lių kompleksų Lakūnų pl., Panemun÷je — būtina išspręsti šią
problemą.
4. Daugeliui parkų ir skverų parengti detalieji planai n÷ra patvirtinti.
5. Mieste nepakankamai įrengta rekreacin÷ infrastruktūra: dviračių takų
sistemos trūkumas, sunkiai prieinami šlaitai, apžvalgos aikštel÷s, žaliųjų
zonų infrastruktūra (šviestuvai, suolai, kita mažoji architektūra)
susid÷v÷jusi, sugadinta arba dar neįrengta.
6. Miestui trūksta įrengtų atvirų sporto vietų — stadionų, aikštynų, aikštelių.

7.1. Žalieji plotai ir poilsio gamtoje teritorijos
Rekreacijos teritorijų gamtin÷je aplinkoje poreikis yra grindžiamas remiantis Želdynų
įstatymu (2008 m.), Atskirųjų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normomis (2007 m.).
Atskirųjų želdynų sistemos normuojama dalis — parkai, skverai, anksčiau min÷tuose
teritorijų balansuose įeina į bendro naudojimo teritorijų bei rekreacin÷s paskirties plotus.
Bendras šių teritorijų balansas Kauno miesto teritorijos ribose yra toks:
• Bendro naudojimo teritorijos — 278,24 ha;
• Rekreacin÷s paskirties teritorijos — 110,55 ha.
Nemaža rekreacin÷s paskirties želdynams tinkamų teritorijų dalis įeina į miškų ūkio
paskirties bei žem÷s ūkio paskirties teritorijų plotus. Šių teritorijų bendras ploto balansas
Kauno miesto teritorijoje yra toks:
• Žem÷s ūkio paskirties teritorijos sudaro 1227,52 ha;
• Miškų ūkio paskirties žem÷ — 2428,6 ha.
Žem÷s ūkio paskirties teritorijos daugeliu atvejų, yra prie vandens telkinių, upių, upelių.
Miško ūkio paskirties žem÷je yra miškai tinkami rekreacijai: miško parkai, rekreaciniai
miškai. Šių teritorijų gamtinių sąlygų tinkamas įvertinimas gali sudaryti pagrindą vertingų
rekreacin÷s paskirties želdynų sukūrimui.
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Svarbu pamin÷ti, kad didžioji dalis bendro naudojimo bei rekreacin÷s paskirties teritorijų
yra neregistruotos. Taip pat, dalis rekreacin÷s paskirties želdynams naudojami žem÷s plotai
yra priskirti miškų ūkio paskirties žemei.
Rekreacinių zonų kūrimo galimyb÷ bei perspektyvos Kauno mieste gali būti siejamos su
rekreacijai tinkamiausių teritorijų panaudojimu bei vystymu. Rekreacin÷ms zonoms
tinkamiausios teritorijos yra išskiriamos įvertinant pagrindinius rekreacinius gamtinius
elementus: miško parkus, rekreacinius miškus, išraiškingą ir tinkamą žiemos sportui reljefą,
tinkamas teritorijas paplūdimiams, rekreacijai tinkamas akvatorijas, taip pat įvertinant
estetiškai vertingą kraštovaizdį — upių bei kitų vandens telkinių sl÷nius, šlaitus, kalvas ir kt.
Įvertinant tai, kad esami rekreacin÷s paskirties želdynai neužtikrina visų miesto
gyvenamųjų teritorijų norminio aptarnavimo, šių rekreacinių želdynų pl÷trą numatoma
vykdyti panaudojant teritorijas turinčias aukštą gamtinį potencialą bei taip pat įvertinant
rekreacin÷s paskirties želdynų reikiamą išd÷stymą gyvenamosiose teritorijose, remiantis
anksčiau min÷tais teis÷s aktais.

7.2. Šlaitai ir regyklos
Išskirtinis Kauno miesto bruožas — upių sl÷nių šlaitai, formuojantys savitą, specifinę
miesto aplinką, gausinantys miesto žaliąją aplinką, jungiantys atskiras gamtines miesto
teritorijas, prisidedantys prie švaresnio miesto oro. Rekreaciniu požiūriu šlaitai yra vertingi
savo išskirtin÷mis gamtos sąlygomis, — nuo jų viršutin÷s terasos atsiveria miesto ir jo
apylinkių panoramos.
Regyklos, apžvalgos taškai Kauno mieste leidžia apžvelgti įvairaus didumo teritorijas —
iš kai kurių atsiveria įspūdingos panoramos, iš kai kurių — tik atskiros miesto architektūros ar
gamtos detal÷s, nedidel÷s miesto teritorijos. Savo pobūdžiu apžvalgos taškai gali būti
skirstomi į statinius ir dinaminius. Iš statinių apžvelgiamos vietoje matomos teritorijos, o
dinaminę apžvalgą suformuoja jud÷jimas pakankamai atvira apžvalgai teritorija.
Daugumos regyklų ir apžvalgos taškų problema yra jų priežiūra, atveriamo vaizdo
nuolatinis formavimas (kraštovaizdinių kirtimų poreikis). Dar viena problema yra pri÷jimų
trūkumas prie šlaitų viršutin÷s terasos, teritorijos viršutin÷je šlaitų terasoje išsaugojimas
viešam pri÷jimui, rekreacinių teritorijų formavimui. Taip pat ne mažiau aktuali problema yra
dominuojančios žalios (neužstatytos) šlaitų struktūros išsaugojimas.

7.3. Vandens telkinių rekreacinis panaudojimas
Kaune vandens telkinių yra pakankamai gausu, tačiau jie nepasižymi labai palankiomis
rekreacijai galimyb÷mis. Kauno mieste yra 3 oficialūs paplūdimiai. Intensyviausiai poilsiui
prie vandens yra naudojamos Kauno marios.
Kaip viena iš svarbių turizmo bei rekreacijos sričių yra vandens turizmas. Šiuo metu
Kaune up÷s n÷ra pakankamai tam išnaudojamos – up÷s seklios, vandens kelias nutrūksta ties
Kauno HE užtvanka. Įvertinant patrauklias turizmui sąlygas, pagal galimybes siūloma pl÷toti
laivybą didžiausiomis up÷mis, įrengti naujas keleivines prieplaukas.
Kauno miestui svarbus buriavimo, motorlaivių sportas. Miestas yra prie didžiausio šalyje
dirbtinio vandens telkinio — Kauno marių. Augant miestui bei susidom÷jimui vandens
sportu, o taip pat siekiant sudaryti didesnes galimybes įvairesniam laisvalaikio praleidimui,
išnaudojant vandens akvatorijas, yra poreikis pl÷sti jachtų uosto teritoriją (įkuriant naują
jachtų uostą).
Sporto infrastruktūros vystymo vandenyje požiūriu, miestui taip pat reikalingas
akademinio irklavimo kanalas. Prie Lamp÷džių ežero esančiai irklavimo bazei šiuo metu n÷ra
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galimybių pilnai funkcionuoti, organizuoti varžybų. Esančiame vandens telkinyje šiuo metu
n÷ra suformuotos tinkamos kanalo trasos su 2 km irklavimo takais.

7.4. Sporto teritorijos
Vertinant teritorijų poreikį, reikalingą sporto objektų išvystymui, svarbu išskirti sporto
miestelio komplekso svarbą. Šiuo metu Kauno mieste vykstantys sporto renginiai tampa
tradiciniais. Jiems vykti n÷ra pakankamos sporto objektų infrastruktūros — daugelis sporto
aikštynų yra per daug nutolę vienas nuo kito, jiems trūksta įrangos. Tod÷l Kauno mieste
reikalinga teritorija, kurioje gal÷tų įsikurti sporto miestelis su pilna sporto aikštynų bei
aptarnavimo infrastruktūra.
Būtina atkreipti d÷mesį į nedidelių sporto ir žaidimų aikštelių poreikį ir tolygią sklaidą
miesto kvartaluose, vietiniuose jų želdiniuose ir pan. Šios aikštel÷s tur÷tų užtikrinti aktyvios
veiklos, žaidimų pasiekiamumą nedideliu spinduliu gyvenantiems miestiečiams, jaunesnio ir
vidutinio amžiaus vaikams. Keliuose parkuose įrengtų panašių aikštelių populiarumas
patvirtina esamą poreikį.

8. Miesto želdynų sistema
Kauno miesto želdynų sistemą sudaro želdynų teritorijos įeinančios į miškų ūkio
paskirties žemę bei želdynų teritorijos įeinančios į kitos paskirties žemę (atskirieji želdynai,
bendro naudojimo teritorijos, rekreacin÷s paskirties teritorijos trumpalaikiam poilsiui).

8.1. Želdynai miškų ūkio paskirties žem÷je
Kauno mieste esančius miškus pagal Miškų įstatymą galima suskirstyti pagal atskiras jų
grupes į rezervatinius miškus, rekreacinius miškus, apsauginius miškus, ūkinius miškus.
I grup÷s, rezervatinių miškų Kauno mieste n÷ra.
II grup÷s, (specialios paskirties A) ekosistemų apsaugos miškai Kauno mieste. Šiuos
miškus sudaro miškų masyvai esantys saugomose teritorijose: Veršvos kraštovaizdžio
draustinio, Nev÷žio kraštovaizdžio draustinio, Kamšos botaninio-zoologinio draustinio,
Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinio, Jiesios kraštovaizdžio draustinio bei
Kauno teriologinio draustinio miškai.
II grup÷s, (specialios paskirties B) rekreacinių miškų Kauno mieste yra daugiausia. Šios
grup÷s miškai išsid÷stę viso miesto teritorijoje, jiems priskirti miesto parkų ir kitų žaliųjų
zonų miškų masyvai.
III grup÷s, apsauginių miškų Kauno mieste yra labai mažai — į Kauno miesto ribas
patenka tik šio pogrupio Davalgonių miško pakraščiai ties Ateities plento ir kelio A1 sankirta.
IV grup÷s, ūkinių miškų Kauno mieste taip pat beveik n÷ra — į Kauno miesto ribas
patenka tik šio pogrupio Dubravos miško pakraščiai.
Kauno mieste yra 2370 ha valstybin÷s reikšm÷s miškų (2005 m. liepos 14 d. Vyriausyb÷s
nutarimu Nr. 765 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr.
1154 „D÷l valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“).
Pagrindinis bendrojo plano tikslas sudaryti sąlygas miškų ūkio paskirties teritorijų plotus
apsijungti į vientisą sistemą. Tam numatoma panaudoti tiek pačių miškų teritorijas, tiek kitos
paskirties žem÷s teritorijas kaip: atskiruosius želdynus, rekreacines teritorijas, bendro
naudojimo teritorijas. Taip pat šias teritorijas numatoma vystyti išlaikant bei gerinant
gamtinio karkaso kokybę.
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8.2. Želdynai kitos paskirties žem÷je
Želdiniai kitos paskirties žem÷je yra atskirieji želdynai, bendro naudojimo teritorijos,
rekreacin÷s paskirties teritorijos trumpalaikiam poilsiui.
Atskirieji želdynai skirstomi į: 1) rekreacin÷s paskirties želdynus; 2) mokslin÷s, kultūrin÷s
ir memorialin÷s paskirties želdynus; 3) apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynus.
Mokslin÷s, kultūrin÷s ir memorialin÷s paskirties želdynus Kauno mieste sudaro specialios
paskirties parkai ir renginių vietos. Prie jų galima priskirti Botanikos sodą, ir Zoologijos sodą.
Dalis šio pobūdžio teritorijų yra artimos konservacin÷s paskirties žem÷s, kultūros paveldo
objektų žem÷s sklypams.
Daugiausia rekreacinių ir kultūrinių želdynų yra Palemone, Petrašiūnuose, Linkuvoje,
Vaišvydavoje, Naujamiestyje, Aukštuosiuose Šančiuose, Paneryje, Vilijampol÷je,
Žaliakalnyje.
Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynai. Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties
želdynai Kauno mieste skirstomi į ekosistemų apsauginius želdynus (šlaitų, vandens telkinių),
sanitarinius apsauginius želdynus (pramon÷s įmonių sanitarinių zonų teritorijose, kelių
apsaugos zonose, gatvių želdiniai), priešv÷jinius, orą gryninančius, izoliacinius, estetinę ir
kraštovaizdinę reikšmę turinčius želdynus.
Apsauginiai želdiniai ypatingai svarbūs pramoninių zonų teritorijose. Ypač atskiriant
pramon÷s įmones nuo gyvenamųjų teritorijų, taip pat nuo intensyviausių jud÷jimo trasų. Šios
želdynų teritorijos šiuo metu yra suformuotos Kauno pramon÷s rajone Naujasodyje. Be
atskirųjų apsauginių želdynų, šias funkcijas taip pat atlieka priklausomieji želdynai.
Apsauginių želdinių funkcijas taip pat atlieka žaliosios teritorijos vandenviečių apsaugos
zonose.
Svarbu pabr÷žti, kad daugelis apsauginių želdynų taip pat atlieka estetinę funkciją. Tai
želdynai išsid÷stę miestui svarbiose teritorijose — transporto mazguose, greta svarbiausių
kelių. Kauno mieste apsauginiai želdynai buvo prad÷ti formuoti prie miesto aplinkkelių,
Islandijos plento, VIA Baltikos ir kt., prie svarbiausių įvažiavimų į Kauno miestą. Tačiau šiuo
metu šių želdynų formavimui iškyla daug problemų d÷l privačios nuosavyb÷s žem÷s sklypų
skyrimo šiose teritorijose, pastatų statybos. Suskaidant šias apsaugines juostas naujais
statiniais yra prarandamos miestovaizdžio vertingos panoramos nuo vienų iš intensyviausiai
naudojamų miesto apžvalginių trasų. Daugelis žem÷s sklypų šiose zonose yra žem÷s ūkio
paskirties.
Apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynai daugeliu atvejų formuoja miesto panoramas,
padidina miesto estetinę vertę. Tod÷l ateityje tokio pobūdžio želdynai tur÷tų būti išskirti kaip
reprezentacinę miesto svarbą turintys želdynai (prie svarbiausių kelių, gatvių, prospektų).
Rekreacin÷s paskirties želdynai. Remiantis atskirųjų želdynų normomis, rekreaciniai
želdynai yra normuojami, taip pat klasifikuojami pagal jų pad÷tį bei reikšmę mieste. Pagal
reikšmę rekreaciniai želdynai yra skirstomi į centrinius, rajoninius ir vietinius.
Rekreacinių želdynų poreikis Kauno miesto teritorijose n÷ra tolygus. Mieste didžiausia
problema yra su vietinių želdynų teritorijomis. Kadangi vietiniai rekreaciniai želdynai turi
būti arčiau gyvenamųjų teritorijų, jų išsid÷stymo tankis daugelyje Kauno teritorijų turi būti
didesnis. Jų daugiausia trūksta teritorijose, kuriose yra suformuotas ekstensyvus, tačiau
ištisinis užstatymas. Tai daugiausia mažaaukščių sodybinių gyvenamųjų namų teritorijose,
priemiesčiuose (Paneryje, Veršvuose, Sarg÷nuose bei kt.). Taip pat šių želdynų trūksta šiuo
metu naujai vystomuose Kauno miesto pl÷tros plotuose (Romainiuose, Linkuvoje, Aleksote,
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Kazliškiuose, Amaliuose). Pagrindinis rekreacinių želdynų formavimo koncepcinis uždavinys
užtikrinti norminį pasiekiamumą nuo toliausios gyvenamosios vietos iki rekreacinio želdyno
(rajoninio bei ypatingai vietinio rekreacinio želdyno).
Kiti želdynai. Didžioji dalis rekreacin÷s paskirties teritorijų trumpalaikiam poilsiui taip
pat atlieka rekreacinę funkciją. Iš jų kaip svarbiausias galima išskirti miesto pliažų teritorijas.
Taip pat nemažiau svarbus gyventojų poilsiui yra urbanizuotos viešųjų erdvių bendro
naudojimo teritorijos. Daugelyje šių teritorijų yra įrengtos poilsio zonos, želdiniai. Išskirtinę
sakralinę miesto bendro naudojimo želdynų dalį sudaro miesto kapin÷s. Šias visas bendro
naudojimo bei rekreacin÷s paskirties teritorijas numatoma vystyti bendrai su visa rekreacinių
želdynų sistema.

8.3. Žaliosios jungtys
Rekreacinių teritorijų ir jų želdynų sistemos formavimui svarbią reikšmę turi žaliosios
jungtys. Remiantis ankstesniais planavimo dokumentais šių jungčių pagalba buvo numatyta
sujungti svarbiausias poilsio zonas į bendrą miesto rekreacinę sistemą. Tokias linijines jungtis
tur÷jo sudaryti p÷sčiųjų bei dviračių (žiemą — slidžių) trasos, linijiniai rekreaciniai želdynai
su apžvalgos ir poilsio aikštel÷mis. Tačiau šiuo metu ši sistema dar n÷ra sukurta. Kaip tokias
funkcionuojančias linijines jungtis galima išskirti tik atskiras dviračių takų trasas, tačiau kol
kas tai tik atskiri sistemos elementai, o ne visa sistema.

8.4. Gamtinis karkasas
Želdynų teritorijos sudaro miesto gamtinio karkaso pagrindą. Miesto gamtinio karkaso
teritorijos bendrojo plano koncepcijoje formuojamos įvertinant atskirų gamtinio pobūdžio
teritorijų apjungimą tarpusavyje, jų sujungimą į vientisą sistemą. Tai yra apjungiant vandens
telkinių, upelių teritorijas, miškų, kitų želdynų teritorijas. Į gamtinį karkasą patenkančiose
urbanizuojamose teritorijose numatoma formuoti atskirųjų želdinių teritorijas — žaliosios
jungtys, parkai, skverai bei kt. (remiantis Gamtinio karkaso nuostatais (Žin., 2010, Nr. 874619). Jų konkretūs plotai, o taip pat naudojimo ir tvarkymo reglamentai bus konkretizuojami
bei nustatomi bendrojo plano sprendinių stadijoje.

9. Saugomos gamtin÷s teritorijos
Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje yra 16 draustinių ar jų dalių, 8 gamtos paveldo
objektai, 1 regioninis parko dalis, 11 „Natura2000“ tinklui priskiriamų teritorijų.
Iš 16 Kauno miesto teritorijoje esančių draustinių 8 yra zoologiniai, 1 botaninis–
zoologinis, 4 —kraštovaizdžio, 3 — archeologiniai ir urbanistiniai. Visų draustinių bendras
plotas siekia 1174,58 ha, arba apie 7,5 proc. viso savivaldyb÷s ploto.
Zoologiniai draustiniai:
• Julijanavos teriologinis draustinis;
• Kauno teriologinis draustinis;
• Milikonių teriologinis draustinis;
• Romainių 1-asis teriologinis draustinis;
• Romainių 2-asis teriologinis draustinis;
• S÷menos 1-asis teriologinis draustinis;
• S÷menos 2-asis teriologinis draustinis;
• Kauno ornitologinis draustinis.
Botaniniai – zoologiniai:
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• Kamšos botaninis - zoologinis draustinis.
Archeologiniai:
• Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis draustinis.
Urbanistiniai/ architektūriniai:
• Kauno tvirtov÷s V forto architektūrinis draustinis.
• Pažaislio architektūrinis draustinis.
Kraštovaizdžio:
• Jiesios kraštovaizdžio draustinis;
• Nemuno ir Nev÷žio santakos kraštovaizdžio draustinis;
• Nev÷žio kraštovaizdžio draustinis;
• Veršvos kraštovaizdžio draustinis.
Į Kauno miesto teritoriją patenka dalis Kauno marių regioninio parko. Parko plotas
9886,48 ha, iš jų Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijoje — 777,90 ha.
Kauno mieste yra 11 teritorijų priskirtų „Natura2000“ tinklui. Visos jos yra svarbios
buveinių apsaugai, o viena iš jų – Kauno marios yra taip pat svarbi ir paukščių apsaugai.
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos:
• Jiesios up÷ ir jos sl÷niai;
• Julijanavos fortas;
• Kamšos miškas;
• Kauno ąžuolynas;
• Kauno marios;
• Milikonių fortas;
• Neries up÷;
• Nev÷žio žemupys;
• Rokų fortas;
• Romainių ąžuolynas.
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos:
• Kauno marios.
Kauno mieste yra 8 objektai priskirti gamtos paveldui. Daugiausiai jų yra botanin÷s
kilm÷s, t. y. medžiai.
Gamtos paveldo objektai:
• Adomo Mickevičiaus akmuo.
Botaniniai:
• Girionių dendrologinę vertę turintis parkas.
Medžiai, krūmai:
• Taikos kalno ąžuolas;
• Pušys Ses÷s (Kauno m. sav.);
• Lamp÷džių liepa Gražuol÷;
• Vytauto parko liepa;
• Senoji Kauno obelis;
• Ąžuolo ir pušies draugyst÷.
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10.

Nekilnojamasis kultūros paveldas

Kauno miesto BP sprendiniai turi būti įgyvendinami, remiantis pagrindin÷mis kultūros
paveldo apsaugos nuostatomis:
1) išsaugoti ir gaivinti paveld÷tą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą;
2) stiprinti valstyb÷s institucijų ir visuomen÷s atsakomybę už kultūros paveldo
išsaugojimą.
Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalis rengiama, remiantis Lietuvos
Respublikos ratifikuota Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija (1997 m.) —
kultūros ir gamtos paveldas turi būti integruotas į bendras planavimo programas.
Pagrindin÷ kultūros paveldo objektų apsaugos kryptis yra integralios kultūros paveldo
apsaugos sampratos ir siekianti kultūros paveldo objektų išsaugojimo, naudojant juos
visuomen÷s reikm÷ms.
Kultūros paveldo apsauga tur÷s būti realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui ir
naudojimui, kultūriniam turizmui pl÷toti.
BP nekilnojamojo kultūros paveldo sprendiniai užtikrins dalies 2003 m patvirtinto BP
kultūros paveldo sprendinių tęstinumą.
BP sprendiniais numatomi išsaugoti Kauno miesto kultūrinio kraštovaizdžio savitumai:
1) unikalios gamtin÷s sąlygos — didžiausių upių santakos sl÷niai su natūraliais
šlaitais ir sl÷niuose išsid÷sčiusios Senamiesčio ir Naujamiesčio teritorijos su
istoriškai susiklosčiusiu užstatymu ir dominant÷mis;
2) Kauno tvirtov÷s statiniai ir teritorijos, jų formuojamas kultūrinis kraštovaizdis;
3) Neatsiejamos nuo miesto identiteto Kauno miesto istorin÷s dalys, su joms būdinga
urbanistine struktūra.
Pateikiami du Kauno bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalies koncepcijos
variantai: 1) 2003 m. patvirtinto bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalies
sprendinių; 2) 2003 m. patvirtinto bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių
korektūra, atsižvelgiant į pasikeitusią įstatyminę bazę, atliktus mokslo tyrimo, darbus,
dabartinę pad÷tį ir realias tendencijas.
Šiuo antru atveju, kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose planuojama
veiklą reglamentuoti specialiaisiais planais ir paveldo apsaugą reglamentuojančiais teis÷s
aktais. Taip pat siūloma koncentruotis į esamų kultūros paveldo vietovių ir pavienių objektų
saugojimą ir tvarkymą. Vadovaujantis nuostatomis ‚,Kaunas — tvirtov÷s miestas“ ir ‚,Kaunas
— Laikinoji Lietuvos sostin÷“, didžiausias d÷mesys turi būti skiriamas svarbiausių Kauno
miesto išskirtinumą lemiančių tvirtov÷s ir tarpukario laikotarpio statinių kompleksų bei
atskirų statinių apsaugai ir tvarkymui.
Siūloma inicijuoti visų Kauno tvirtov÷s teritorijų ir statinių bei inžinerinių įrenginių
(autentiškų kelių atkarpų, geležinkelio linijų) įrašymą į NKV registrą,. Parengti visos Kauno
tvirtov÷s objektų specialųjį planą arba apsaugos reglamentą. Kauno tvirtov÷s gynybinių
statinių teritorijoms nustatyti konservacinę paskirtį. Užbaigti ir patvirtinti Kauno Senamiesčio
ir Naujamiesčio apsaugos reglamentus. Sumažinti 2003 m. BP pasiūlytų svarstyti d÷l įrašymo
į NKV registrą teritorijų plotą.
Inicijuoti atskirų istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vert÷s požymius, paveldosauginį
įvertinimą ir jo pagrindu spręsti d÷l įrašymo į kultūros vertybių registrą bei veiklą jose
reglamentuojančių teis÷s aktų parengimo:
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1. Žaliakalnio dalis tarp Kauko laiptų, Vileišio a., Savanorių pr. Zanavykų g,. Neries
šlaitų (Neries ir Nemuno sl÷nių atragis) ir Nemuno sl÷nio šlaito; — siūloma
saugoti gubernijos ir tarpukario laikotarpių gatvių tinklą;
2. Aukštosios Fredos dalis į rytus nuo Botanikos sodo — siūloma saugoti dar
tvirtov÷s laikais susidariusį gatvių tinklą;
3. Linksmadvario dalys tarp Dariaus ir Gir÷no g. bei Nemuno sl÷nio šlaitų; —
siūloma saugoti tarpukario, laikotarpio gatvių tinklą;
4. Aleksoto senoji dalis Nemuno pakrant÷je — viena seniausių miesto teritorijų,
siūloma saugoti LDK ir gubernijos laikais susidariusį, prie reljefo prisitaikiusį
gatvių tinklą;
5. Žemųjų Šančių dalis prie Nemuno (krantai) — siūloma pasirinktoje teritorijos
dalyje saugoti savaiminį gatvių tinklą;
6. Buvusio Panemun÷s kurorto teritorija — vienas suplanuotų tarpukario Lietuvos
kurortų, plano struktūrą dalinai įtakojo tvirtov÷s aerodromas, – siūloma saugoti
tarpukario laikotarpio gatvių tinklą, autentiškų sklypų fragmentus;
7. Buvusio Aukštosios Panemun÷s miestelio turgaus aikšt÷s konfigūraciją ir
miestelio centro gatvių tinklą;
8. Vilijampol÷s seniausioji dalis — viena seniausių miesto teritorijų, siūloma
saugoti LDK laikais suplanuoto miestelio gatvių tinklą;
9. Naujamiesčio teritorijos prapl÷timas Vytauto pr ir Trakų g., – siūloma saugoti
gubernijos ir tarpukario laikotarpių gatvių tinklą;
10. Kauno tvirtov÷s (KT) artilerijos ir Lietuvos aviacijos dirbtuvių teritorija —
siūloma saugoti išlikusius statinius;
11. Karin÷ geležinkelio stotis — siūloma saugoti išlikusius statinius ir rampą;
12. KT gamykla ‚,Arsenal‘‘, v÷liau — siaurųjų geležinkelių dirbtuv÷s - siūloma
saugoti išlikusius statinius;
13. XIX a. pab. geležinkeliečių gyvenviet÷ — siūloma saugoti pastatus;
14. Aukštųjų Šančių šlaitų tarpukario laik. užstatymas — siūloma saugoti gatvių
tinklą;
15. KT II karinio miestelio teritorijos prapl÷timas — siūloma saugoti didžiausią
tarpukario Lietuvos stadioną ir kariškių gyv. namus;
16. Pokario laikotarpio pastatų teritorija — siūloma saugoti pastatus.
Pastaba: pateikti preliminarūs reglamentai - šiose vietov÷se siūloma saugoti ir kai kuriuos
atskirus pastatus bei užstatymo fragmentus, turi būti atliktas jų paveldosauginis įvertinimas.
1. Inicijuoti kai kurių, kultūros paveldo objektų, įtrauktų į NKV registrą teritorijų ir
apsaugos zonų ribų korektūrą.
2. Užtikrinti archeologijos vertybių - Senamiesčio, piliakalnių ir senov÷s
gyvenviečių apsaugos tikslo – mokslinio pažinimo įgyvendinimą, piliakalnių
teritorijų apvalymą nuo želdinių ir prieigų sutvarkymą.
3. Miškų paskirties žem÷s IV, V, VIII, fortų, Linkuvos įtvirtinimo, Centrinio
įtvirtinimo Botanikos sode, I, VI baterijų, sand÷lių kompleksų Lakūnų pl.,
Panemun÷je, teritorijose paskirties pakeitimas.
4. Vadovaujantis Senamiesčio reglamento nuostatomis, regeneruoti jo planinę
struktūrą, nukreipiant nuo Senamiesčio tranzitinius transporto srautus.
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11.

Socialin÷ aplinka

Ryškūs pastarojo dešimtmečio socialin÷s būkl÷s pokyčiai Kauno miesto lemia socialin÷s
ir ekonomin÷s infrastruktūros pl÷tros kryptis. Maž÷jantis miesto gyventojų skaičius bei
Europos Sąjungos statistikos agentūros parengtos gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos
(prognoz÷s), bendrojo plano koncepcijos laikotarpiu neleidžia prognozuoti gyventojų
skaičiaus did÷jimo1 Kauno mieste. Per mažas gimstamumas, didel÷ emigracija yra ne tik
gyventojų skaičiaus, bet ir visuomen÷s sen÷jimo priežastis. Senstanti miesto visuomen÷,
blog÷janti gyventojų ekonomin÷ situacija lemia did÷jančias socialinių paslaugų (tame tarpe ir
socialinio būsto) ir socialin÷s paramos apimtis. Sumaž÷jęs gyventojų skaičius lemia
mažesnius ir švietimo įstaigų poreikius bei mokyklų tinklo pertvarkos programos
įgyvendinimą. Netolygus gyventojų skaičiaus ir darbo vietų atskirose miesto dalyse
pasiskirstymas, susiformavę funkciniai miesto rajonai, netolygus socialinių bei savivaldyb÷s
įstaigų išsid÷stymas ir vidin÷s migracijos procesai sąlygoja augančius gyventojų susisiekimo
poreikius bei susisiekimo sistemos pl÷tros kryptis. Blog÷janti daugelio gyvenamųjų masyvų
būkl÷ yra nepakankamų investicijų į gyvenamųjų namų priežiūrą ir remontus per pastarąjį
dvidešimtmetį padarinys. Daugelis daugiabučių rajonų namų ir infrastruktūros jau šiuo metu
reikalauja didelių investicijų. Sveikatos priežiūros sektoriaus situacijos ger÷jimas iš dalies yra
susijęs su privataus sektoriaus pl÷tra. Rekreacinių įstaigų sklaida yra per maža periferiniuose
miesto rajonuose. Šios įvardintos aplinkos tendencijų keliamos problemos socialiniu požiūriu
ir ypač atsižvelgiant į demografinius pokyčius turi būti sprendžiamos per esamų teritorijų
kokybinę pl÷trą.
Gyvenamųjų zonų pl÷tra. Maž÷jantis gyventojų skaičius lemia mažesnius naujų
gyvenamųjų zonų pl÷tros poreikius. Tad prioritetas turi būti teikiamas esamų gyvenamųjų
zonų kokyb÷s gerinimui: daugiabučių renovacijai, kiemų infrastruktūros ir želdinių gerinimui.
Pl÷tojant būstų fondą didelį d÷mesį būtina skirti augančiam socialinio būsto poreikiui.
Atsižvelgiant į kai kurių daugiaaukščių namų kvartalų amžių bei poreikius juos perstatyti,
reikalinga numatyti rezervines teritorijas daugiaaukščių namų kvartalų statybai. Tokiais
rezerviniais plotais gal÷tų būti neužstatytos gyvenamosios teritorijos Kazliškiuose bei
Linkuvoje.
Visuomeninių, švietimo, sveikatos, rekreacinių ir socialinių įstaigų pl÷tra. Šių įstaigų
teritorijų pl÷tra taip pat turi būti orientuota į kokybinę pl÷trą. Naujų rekreacinių įstaigų pl÷tra
periferin÷se teritorijose tur÷tų vykti kartu su kokybine gyvenamųjų zonų pl÷tra. Nežiūrint
maž÷jančio bendrojo lavinimo mokyklų poreikio ir maž÷jančio mokinių skaičiaus, esamų
mokyklų teritorijos ateityje tur÷tų išlikti mokslo įstaigų paskirties.

12.

Ekonomin÷ aplinka

Kaip ir socialin÷s aplinkos aspektu, taip ir ekonomin÷s aplinkos aspektu Kauno miesto
teritorijų pl÷troje prioritetas turi būti skirtas kokybinei pl÷trai, t.y. geriau išnaudojant
susiformavusias ir besiformuojančias pramon÷s bei verslo zonas, apleistų pramoninių zonų
potencialą. Įvairaus pobūdžio pramon÷s pl÷tra skatinama esamuose pramoniniuose rajonuose
rytin÷je miesto dalyje — Naujasodyje, Palemone, Petrašiūnuose. Tuo tarpu pramonin÷se
zonose, apsuptose gyvenamųjų namų kvartalų, tikslinga pl÷toti mažiau taršią gamybą, arba
skatinti tokių zonų konversiją į komercin÷s paskirties teritorijas ar gyvenamosios paskirties
teritorijas (jei tokia koncesija atitiktų higienos ir kitus reikalavimus). Miestas tur÷tų išnaudoti
ir prie miesto suformuotą laisvąją ekonominę zoną (LEZ), nes ji turi didelį potencialą
pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Turi būti kuriami ryšiai tarp pramoninio
1

Anksčiau planuojant miesto pl÷trą buvo orientuojamais, kad miesto gyventojų skaičius gali išaugti iki 0,5

mln.
Kauno SĮ "Kauno planas", Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, įmon÷s kodas 133810450, el. paštas kaunoplanas@takas.lt

35
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJA

Naujasodžio rajono bei LEZ-o, taip skatinat Naujasodyje pl÷totis verslus aptarnaujančius
LEZ-e besikuriančias įmones. Gerinant pramon÷s produkciją ir paslaugas bei konkuruojant
rinkose, pl÷tojant naujas ir modernizuojant veikiančias gamybos įmones būtina taikyti
modernias gamybos technologijas, pasitelkti gerąją praktiką, inovacijas, vietos mokslininkų
sukuriamus produktus, išnaudoti miesto švietimo sektoriaus potencialą.
Būtina išnaudoti ir Kauno miesto įvairių rūšių turizmo potencialą. Pl÷tojant vandens
turizmą, reikalinga pl÷toti ne tik naujas prieplaukas, ar kitą vandens kelių infrastruktūrą bet ir
skatinti keleivin÷s laivybos verslus. Kultūrinio turizmo potencialą būtina stiprinti tvarkant
kultūros įstaigų pastatus bei gerinant jų paslaugų kokybę. Komercin÷se zonose būtina skatinti
ir pigesnes nakvynes siūlančių apgyvendinimo įstaigų pl÷trą. Taip pat siekiant kompleksiškai
ir kryptingai pl÷toti viešąją rekreacinę infrastruktūrą reikalinga suformuoti aiškią turizmo
produktų pl÷tros strategiją.
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