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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ANTROJO 
PAKEITIMO KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ BEI STRATEGINIO PASKEMŲ 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS KOREGAVIMAS PAGAL 
KONSULTAVIMOSI METU GAUTAS PASTABAS 

Konsultavimasis su visuomene buvo atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu  Nr. 967  patvirtinto „Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ VII dalies 27, 28 ir 29 punkto 
reikalavimais bei Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. kovo 14 d. nutarimu  Nr. 247 
patvirtintų „Visuomen÷s dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ II dalies 5.3., 6, 7, 8, 
9 ir 10 punkto reikalavimais. Skelbimas apie parengtą Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepciją, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą 
bei susipažinimo su parengtais dokumentais terminus ir pasiūlymų teikimo terminus buvo 
išspausdintas 2009 m. spalio 14 d. dienraščio „15min“ numeryje bei patalpintas Kauno miesto 
savivaldyb÷s internetiniame puslapyje (skelbimo kopijos pateiktos 1 priede).   

Konsultavimosi su visuomene metu buvo gautos pastabos ir pasiūlymai d÷l 6 nagrin÷jamų 
teritorijų: 

Teritorijos Nr. 13 (teritorija prie pastato Sąjungos a. 3A); 
Teritorijos Nr. 41(teritorija Vaišvydavoje, kadastro Nr. 1901/0292:404); 
Teritorijos Nr. 47 (teritorija Raudondvario pl. 109A, kadastro  Nr. 1901/0041:56); 
Teritorijos Nr. 58 (teritorija Ateities pl. 2B); 
Teritorijos Nr. 97 (teritorija Aukštutiniuose Kaniūkuose (sklypo Nr.65-3)); 
Teritorijos Nr. 103 (teritorija šv.Gertrūdos g.51 ir šv.Gertrūdos g.51/Kumelių g.17).  
Šioje ataskaitoje pateiktos visuomen÷s pastabos ir pasiūlymai d÷l Kauno miesto 

savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ir strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei priimti sprendimai d÷l jų. UAB „EIP Kaunas“  ir SĮ 
„Kauno planas“ pakoregavo Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrojo 
pakeitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą bei parengtos koncepcijos 
sprendinius pagal visuomen÷s pateiktas motyvuotas pastabas. Pateiktos visuomen÷s 
nemotyvuotos pastabos ir pasiūlymai, o taip pat pasiūlymai prieštaraujantys galiojantiems teis÷s 
aktams, kitiems patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams, bendrojo plano rengimo 
nuostatoms ir išduotoms planavimo sąlygoms buvo atmesti. Sprendimus d÷l pastabų ir pasiūlymų 
atmetimo arba pritarimo jiems pri÷m÷ planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldyb÷s 
administracija. 
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PASTABOS IR PASIŪLYMAI DöL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS 
BENDROJO PLANO ANTROJO PAKEITIMO KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ BEI 
STRATEGINIO PASKEMŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS BEI PRIIMTI 

SPRENDIMAI DöL JŲ 
 

Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 13 (teritorija prie pastato Sąjungos a. 3A) 

Pastabas d÷l teritorijos Nr.13  esančios adresu Sąjungos a. 3A pateik÷ pilietis Egidijus 
Noreika (rašto kopija pateikta 2 priede). Pilietis nesutinka su siūlomais Kauno miesto 
savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano pakeitimo sprendiniais siūlomais teritorijai Nr. 13 ir siūlo 
suformuojant atskirą sklypą jo paskirtį keisti į komercin÷s paskirties objektų. Bendrojo plano 
antrojo pakeitimo metu siūloma palikti teritoriją bendro naudojimo, urbanizuotų teritorijų viešųjų 
erdvių.  

Į pastabą neatsižvelgta. Kauno miesto bendrojo plano II pakeitimo koncepcijos 
sprendiniuose žem÷s paskirties siūloma nekeisti ir palikti galiojančio Kauno miesto BP 
sprendinius – bendrojo naudojimo teritoriją. Toks sprendimas priimtas, nes teritorija patenka į 
Sąjungos aikšt÷s ribas, ir pagal dendrologinę išvadą, paskirties pakeitimas darytų neigiamą įtaką 
miesto želdynų sistemai. Vertingų želdymų teritorijos žem÷s paskirties pakeitimas prieštarautų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 
išduotų planavimo sąlygų reikalavimui neplanuoti bendro naudojimo būdo pakeitimų teritorijose, 
apželdintose vertingais želdiniais.  

Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 41(teritorija Vaišvydavoje, kadastro Nr. 

1901/0292:404) 

Pasiūlymas  d÷l teritorijos Nr.41,  esančios Vaišvydavoje prie Vaišvydavos karjero,  
besiribojančios su karjero šlaitu,  pateik÷ piliečiai: Rita Drūlien÷, Mykolas Januška, Marijona 
Birut÷ Ibianskien÷, Arvydas Stanislovas Šustauskas, Ovidijus Naujalis, Martynas Drūlia, Karolis 
Drūlia (raštų kopijos pateiktos 2 priede). Min÷ti piliečiai siūlo visoje nagrin÷jamoje teritorijoje 
keisti žem÷s paskirtį numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą, remiantis motyvais, kad 
pakeitus žem÷s ūkio paskirtį į gyvenamąją bus užtikrinta piliečių teis÷ laisvai disponuoti savo 
turtu ir bus išspręsta aktuali būsto įsigijimo problema. Bendrojo plano antrojo pakeitimo metu 
siūloma žem÷s paskirtį į gyvenamąją teritoriją keisti tik dalyje nagrin÷jamos teritorijos, o 
likusioje dalyje, besiribojančioje su vandens telkinio šlaitu, palikti šiuo metu galiojančius 
bendrojo plano sprendinius. D÷l nagrin÷jamos teritorijos naudojimo pobūdžio pastabas yra 
pateikę Vaišvydavos kaimo gyventojai, atstovaujami Olego Sitnikovo (2 priedas), kurie pateik÷ 
pastabas d÷l vandens telkinio pasaugos juosto išsaugojimo užtikrinant laisvą pri÷jimą prie 
vandens telkinio.  

Pasiūlymas patenkintas tik iš dalies, atsižvelgiant į Vaišvydavos kaimo gyventojų 
pateiktas pastabas. Kauno miesto bendrojo plano II pakeitimo koncepcijos sprendiniuose žem÷s 
paskirtis į gyvenamąją yra pakeičiama tik dalyje teritorijos, o dalyje esančioje šalia vandens 
telkinio šlaito siūloma nekeisti ir palikti galiojančio Kauno miesto BP sprendinius – bendrojo 
naudojimo teritoriją. Toks sprendimas priimtas, nes teritorija patenka į vandens telkinio apsaugos 
juostą, kuri, remiantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
nustatymo tvarkos aprašu (Žin. 2007, Nr. 23-892), yra 50 m nuo pakrant÷s šlaito viršutin÷s 
briaunos. Remiantis Specialiosiomis žem÷s ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr. 22-
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652; 1996, Nr. 2-43, Nr. 93-2193; 2007, Nr. 105-4294; 2008 Nr. 44-1643) vandens telkinių 
apsaugos juostose draudžiama statyti pastatus, tverti tvoras. D÷l šios priežasties žem÷s naudojimo 
pobūdžio keitimas į gyvenamąją teritoriją teritorijos dalyje, patenkančioje į vandens telkinio 
apsaugos juostą  neturi pagrindo. Be to, būtina atsižvelgti į Kauno regiono aplinkos apsaugos 
departamento išduotų planavimo sąlygų reikalavimą neplanuoti bendro naudojimo želdynų 
mažinimo  intensyviai  rekreacijai naudojamose teritorijose, pvz. prie Vaišvydavos tvenkinio. 
Taip pat būtina atsižvelgti į parengtą Vaišvydavos parko detalųjį planą, kuriame numatyta, kad 
nagrin÷jamos 41 teritorijos dalyje, patenkančioje į vandens telkinio apsaugos juostą, užstatymas    
yra draudžiamas. 

 Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 47 (teritorija Raudondvario pl. 109A, 

kadastro  Nr. 1901/0041:56) 

Pasiūlymus ir pastabas d÷l teritorijos Nr.47,  esančios Raudondvario plente, 
besiribojančios su Nemuno upe,  pateik÷ UAB „Domus firma“ atstovaujama direktoriaus 
Giedriaus Buinevičiaus (rašto kopija pateikta 2 priede). Min÷ta įstaiga siūlo visoje nagrin÷jamoje 
teritorijoje keisti žem÷s paskirtį į komercin÷s paskirties objektų teritoriją bei prašo pateikti 
motyvus d÷l kurių keitimas atliekamas tik dalyje teritorijos. Bendrojo plano antrojo pakeitimo 
metu siūloma žem÷s paskirtį į komercinę teritoriją keisti tik neužliejamoje teritorijos dalyje, o 
užliejamoje dalyje palikti šiuo metu galiojančius bendrojo plano sprendinius. 

Pastaba ir pasiūlymas atmesti. Kauno miesto bendrojo plano II pakeitimo koncepcijos 
sprendiniuose žem÷s paskirtis į komercinę yra pakeičiama tik nedidel÷je dalyje teritorijos,  kuri 
nepatenka į užliejamą zoną. Teritorijos užliejamoje dalyje (up÷s vandens aukščio tikimyb÷ 27,4 
m Baltijos aukščių sistemoje) esančioje šalia vandens telkinio šlaito siūloma nekeisti ir palikti 
galiojančio Kauno miesto BP sprendinius – bendrojo naudojimo teritoriją. Toks sprendimas 
priimtas atsižvelgti į Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento išduotų planavimo sąlygų 
reikalavimą neplanuoti statybinių teritorijų užliejamose teritorijose. 

Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 58 (teritorija Ateities pl. 2B) 

Pasiūlymą ir pastabas  d÷l teritorijos Nr.58,  esančios Ateities pl.,  pateik÷ piliečiai: A. 
Meškelien÷ ir S. Andriuškevičien÷. Min÷tos piliet÷s yra žem÷s sklypo teritorijoje savinink÷s. Jos 
siūlo visoje nagrin÷jamoje teritorijoje keisti žem÷s paskirtį numatant mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybą, kaip nurodyta Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakyme 
2008-01-28 Nr. A-311.  

Pasiūlymas patenkintas. Įvertinus geležinkelio sanitarin÷s apsaugos zonos reikalavimus, 
Kauno miesto bendrojo plano II pakeitimo koncepcijos sprendiniuose žem÷s paskirtis visoje 
teritorijoje keičiama į gyvenamąją, numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą. 

Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 97 (teritorija Aukštutiniuose Kaniūkuose 

(sklypo Nr.65-3)) 

Pasiūlymus ir pastabas d÷l teritorijos Nr.97, esančios Aukštuosiuose Kaniūkuose,  pateik÷ 
piliečiai Mindaugas Žūkas ir Violeta Žūkien÷ (rašto kopija pateikta 2 priede). Min÷ti piliečiai 
siūlo dalyje nagrin÷jamos teritorijos keisti žem÷s paskirtį į gyvenamąją teritoriją numatant 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą. Parašymo motyvas: teritorija nepatenka į saugomas 
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teritorijas, ribojasi su gyvenamųjų namų teritorijomis ir dalis kurioje prašoma pakeisti žem÷s 
naudojimo pobūdį yra apaugusi pieva, o ne mišku.  

Pasiūlymas patenkintas. Atsižvelgiant į pateiktus motyvus ir pateiktus dokumentus, dalyje 
teritorijos, nepriklausančioje miškų žemei (pagal Valstybin÷s miškotvarkos tarnybos pateiktus 
duomenis), siūloma keisti žem÷s paskirtį į gyvenamąją teritoriją numatant mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybą, vietoje anksčiau numatytos inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos. 

Pastabos ir pasiūlymai d÷l teritorijos Nr. 103 (teritorija šv.Gertrūdos g.51 ir 

šv.Gertrūdos g.51/Kumelių g.17) 

Pasiūlymus ir pastabas d÷l teritorijos Nr.103,  pateik÷ UAB "Balticum construction 
projects" atstovaujama generalinio direktoriaus V. Grimailos (rašto kopija pateikta 2 priede). 
Min÷ta įstaiga siūlo visoje nagrin÷jamoje teritorijoje keisti žem÷s paskirtį į gyvenamosios 
paskirties teritoriją, numatant visos teritorijos užstatymą, remiantis motyvais, pateiktais Kauno 
architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos pos÷džio protokole Nr. 7 ir KVAD protokole Nr. T-
10. 

Pasiūlymas atsižvelgiant į pateiktus dokumentus patenkintas. Kauno miesto bendrojo 
plano II pakeitimo koncepcijos sprendiniuose žem÷s paskirtis siūloma keisti į komercinę 
(atsižvelgiant į vyraujančią paskirtį senamiesčio teritorijoje),  numatant užstatymą visoje 
nagrin÷jamoje teritorijoje. 
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1 PRIEDAS. SKELBIMŲ DöL VISUOMENöS INFORMAVIMO APIE PARENGTUS 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ANTROJO 

PAKEITIMO KONCEPCIJOS SPRENDINIUS BEI STRATEGINIO PASKEMŲ 
APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ KOPIJOS 
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2 PRIEDAS. VISUOMENöS PATEIKTŲ RAŠTŲ DöL KAUNO MIESTO 
SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ANTROJO PAKEITIMO 
KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ BEI STRATEGINIO PASKEMŲ APLINKAI 
VERTINIMO ATASKAITOS KOPIJOS 

E. Norkaus rašto kopija  
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Vaišvydavos kaimo gyventojų rašto kopija 
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R. Drūlien÷s rašto kopija  
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A. S. Šustausko rašto kopija 
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M. B. Ibianskien÷s rašto kopija 
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M. Januškos rašto kopija 
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O. Naujalio rašto kopija 
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bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

K. Drūlios rašto kopija 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               

  25 
Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               

  26 
Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

M. Drūlios rašto kopija 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               
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Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               

  28 
Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

UAB „Domus firma“ rašto kopija 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               
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Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

A. Meškelien÷s ir S. Andriuškevičien÷s rašto kopija 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               
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Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

M. Žūko ir V.  Žūkien÷s rašto kopija 

 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               
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Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

 
 



Kauno miesto savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano antrasis pakeitimas               

  32 
Konsultavimosi su visuomene ir jos pateiktų pastabų d÷l strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos bei 
bendrojo plano antrojo pakeitimo koncepcijos sprendinių ataskaita 

UAB "Balticum construction projects"rašto kopija 

 


