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ĮVADAS 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2013-2023 m. – tai Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos erdvinės plėtros, teritorijos urbanistinio valdymo, tvarkymo bei saugojimo 

dokumentas, kuriuo motyvuotai nustatomi teritorijos erdvinės plėtros tikslai, uţdaviniai, prioritetai ir 

sprendiniai plėtrai įgyvendinti, nurodomos sprendinių įgyvendinimo sąnaudos ir seka. Bendrajame 

plane vystymo kryptys, erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o konkretūs 

sprendiniai – 10 metų laikotarpiui. Bendrasis planas yra reikalingas Kauno miesto savivaldybei, 

investuotojams, bendruomenei bei teritorijų planuotojams. Jo paskirtis – uţtikrinti socialinės, 

susisiekimo, inţinerinei infrastruktūros tinkamą planavimą, gamtos ir kultūros vertybių teritorijų 

subalansuotą plėtrą, įvairių veiklos rūšių teritorijų plėtrą, gyventojų gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygų 

gerinimą, detalaus ir specialaus teritorijų planavimo dokumentų tarpusavio suderinimą, o taip pat 

miesto plėtros perspektyvų vertinimą.  

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013–2023 m. rengimo darbai yra iš dalies 

finansuojami Europos Sąjungos paramos lėšomis pagal 2007–2013 m. ţmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas― įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas―. 

Bendrojo plano rengimo teisinį pagrindą uţtikrina Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 

gruodţio 15 d. sprendimas Nr. T-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

rengimo―. Bendrojo plano rengimo tikslas  – sukurti miesto ateities viziją, atitinkančią 2006–2015 

metų Kauno strateginį planą, įvertinti ir tęsti miesto planavimą, suformuoti miesto aplinką, tinkamą 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos ilgalaikiam ir nuolatiniam erdviniam vystymui, kuriuo 

pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – miesto reikšmės didėjimas, miesto būties gerėjimas, 

erdvinė darna. Bendrojo plano organizatoriaus funkcijas atlieka Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorius, o planą rengia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys SĮ „Kauno 

planas―, UAB „Lyderio grupė― ir UAB „Urbanistika―. 

Viena iš bendrojo plano rengimo dalių yra bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas.  Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – tai Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, 

kurio metu rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, konsultuojamasi, 

atsiţvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir tvirtinant bendrojo plano 

sprendinius, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano priėmimo ir tvirtinimo. Bendrojo plano SPAV proceso metu yra rengiami šie 

dokumentai: 

 SPAV apimties vertinimo dokumentas; 

 SPAV ataskaita; 

 Konsultavimosi su visuomene ir derinančiomis institucijomis ataskaita. 

Ši Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano SPAV  ataskaita yra rengiama remiantis 

planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-

18 nutarimu Nr. 967, bei parengtu ir su derinančiomis institucijomis suderintu SPAV apimties 

vertinimo dokumentu. 

1. BENDROJO PLANO SĄSAJA SU KITAIS TERITORIJŲ 

PLANAVIMO BEI TEISINIAIS DOKUMENTAIS 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2013–2023 m. rengiamas vadovaujantis 

teritorijų planavimą reglamentuojančiais ir su jais susijusiais teisės aktais bei atsiţvelgiant į jau 

parengtus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus nurodytus bendrojo plano darbų programoje 

ir institucijų išduotose planavimo sąlygose: 
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 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120 (Ţin.,1995, Nr.107-2391; 

2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5532; 2006, Nr.66-2429; 2007, Nr.39-1437; 2008, Nr.10-337, 

Nr. 50-1847, Nr.135-5232; 2009, Nr. 159-7205, Nr. 144-6351; 2010, Nr. 65-3195, Nr.84-

4404); 

 Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Ţin., 2004, Nr. 

83-3029; 2007, Nr. 73-2917); 

 Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Ţin., 2004, Nr. 

83-3029; 2006, Nr. 145-5559); 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais (Ţin., 1996,         

Nr. 60-1417; 2010, Nr. 91-4814); 

 Lietuvos Respublikos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės 

geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 

2000 m. balandţio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Ţin., 2000, Nr. 36-1019); 

 Ţemės sklypų pagrindinės ţemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdţių specifikacija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-

151 (Ţin., 2005, Nr. 41-1317); 

 Lietuvos Respublikos ţemės įstatymu (Ţin.,1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 

 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu 

(Ţin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105); 

 Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Ţin., 2000, Nr. 74-2262); 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Ţin., 1995,                     

Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571); 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Ţin., 1992, Nr. 5-75); 

 Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (Ţin., 2004, Nr. 164-5971); 

 Specialiosiomis ţemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Ţin., 1992, Nr. 22-

652; 1996, Nr. 2-43); 

 Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 

sistemos―, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu 

Nr. 61 (Ţin., 1999, Nr. 27-773); 

 Susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

lapkričio 24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 (Ţin., 2006, Nr. 130-4924); 

 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2003 m. geguţės 29 d. sprendimu Nr. T-242; 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-535 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo―; 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. T-312 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo―; 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. Nr. sprendimu T-462 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo patvirtinimo―; 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo― (Ţin., 1996, 

Nr.90-2099; 2004, Nr.112-4189; 2007, Nr.33-1190; 2010, Nr.78-4010); 

 Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. 19 (Ţin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu  Nr. 967  patvirtintu  

„Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu― (Ţin., 2004, 

Nr.130-4650; 2007, Nr.131-5292; 2010, Nr.139-7125; 2011, Nr.50-2431); 

 Lietuvos Respublikos bendruoju planu, patvirtintu 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154 (Ţin., 2002, Nr. 110-4852); 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-12-09 nutarimu Nr. 1568 (Ţin., 2003, 

Nr. 116-5282); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009  m. birţelio  mėn. 3 d. nutarimu Nr. 672 

patvirtintu Kauno apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu (Ţin., 2009, Nr. 81-

3372); 

 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių prieţiūros ir plėtros 

programa; 

 Kelių eismo konvencija (Ţin., 2002, Nr.2-54); 

 LR transporto veiklos pagrindų įstatymu (Ţin. 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034); 

 LR kelių įstatymu (Ţin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr.101-4492); 

 LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Ţin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-

5213); 

 Kelių prieţiūros tvarkos aprašu (Ţin., 2004, Nr.25-771); 

 Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos generalinio komisaro 

2005-10-24 įsakymu Nr. 5-V-671 (Ţin., 2005, Nr. 130-4700); 

 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai― (Ţin., 2008, Nr. 9-322); 

 Sanitarinių apsaugos zonų ribų ir reţimo taisyklėmis, patvirtintomis LR sveikatos 

apsaugos ministro  2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 (Ţin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 

152-6849); 

 Automobilių kelių juostos naudojimo inţineriniams tinklams kloti bendrosiomis 

taisyklėmis BI ITK 09 (Ţin. 2009, Nr. 133-5825); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. geguţės  12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl 

specialiųjų ţemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo― (Ţin., 19922, Nr.22-652) bei 

aktualiais šio nutarimo pakeitimais; 

 Gamtinio karkaso nuostatais (Ţin., 2010, Nr. 87-4619); 

 Atskirųjų rekreacinės paskirties ţeldynų plotų normų ir priklausomųjų ţeldynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašą (Ţin., 2007, Nr. 137-5624); 

 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Ţin.,1995, Nr.3-37) aktualia 

redakcija; 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Ţin., 1993, Nr. 63-1188); 
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 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo. 

(Ţin., 1996, Nr.182-1965) aktualia redakcija; 

 Kauno rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta 

2009 m. sausio 29 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-212; 

 Kauno miesto istorinės dalies, vad. Kauno Naujamiesčiu, vertingųjų savybių įteisinimo 

aktu 2009 m. gruodţio 1 d. Nr. KPD-RM-1313; 

 Kauno miesto istorinės dalies, vad. Kauno Naujamiesčiu (UK22149) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialiojo planu (teritorijos ir apsaugos zonų ribų planu), 

kurio koncepcijai pritarta LR kultūros ministerijos 2010 liepos 20 d. raštu Nr. (1.10-4)-1-

395; 

 M. K. Čiurlionio dailės ir istorijos muziejų  rūmų  (UK1125) ir kariliono su laikrodţiu 

(UK25903) kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu; 

 S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (UK16943) kultūros paveldo 

apsaugos specialiuoju planu; 

 Kauno pilies liekanų (UK839) kultūros paveldo specialiuoju planu; 

 Kauno Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapų (UK16576) kultūros paveldo apsaugos 

specialiuoju planu; 

 Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu (UK23731) kultūros paveldo apsaugos specialiuoju 

planu; 

 Aukštybinių pastatų ir didţiųjų prekybos centrų išsidėstymo Kauno mieste specialiaisiais 

planais; 

 Geleţinkelio kelių ir jų apsaugos zonas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1992 m. geguţės  12 d. nutarimu  Nr. 343 bei aktualiais šio nutarimo pakeitimais; 

 Europos standarto geleţinkelio trąšos tiesimo specialiojo plano sprendiniais, patvirtintais 

LR vyriausybės  1999 m.  lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1273; 

 LR vyriausybės  2009 m.  gruodţio 23 d. nutarimu Nr. 1802 „Dėl neatidėliotinų veiksnių, 

kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“ , taip pat numatomo 

geleţinkelio „Rail Baltica“ statybą, pagal LR teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą LR 

Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154―; 

 Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-27 nutarimu Nr. 1442; 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis (Ţin., 2010, Nr. 39-1877); 

 Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo statybos ir naudojimo specialieji 

reikalavimai (Ţin., 2000, Nr. 18-451); 

 Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius (patvirtintas Kauno 

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1)―; 

 Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiuoju planu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. 

sprendimu Nr. TS-385; 

 Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo 

ţemėtvarkos schemomis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-341; 

 Laisvosios ekonominės zonos specialiuoju planu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. TS-346; 
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 Kauno rajono savivaldybės teritorijos objektų – degalinių išdėstymo specialiuoju planu, 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-68 

 Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2009 m. balandţio 23 d.; 

 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Ţin., 1996, Nr. 105-2393); 

 Ilgalaike (iki 2025metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija (Ţin., 2005, 

Nr.79-2860); 

 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo 

nuostatais (Ţin., 2005, Nr. 118-4273); 

 Vidaus vandenų eksploatavimo taisyklėmis (Ţin., 2009, Nr. 141-6251; 2010, Nr. 121-

6199); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu 1119 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašo patvirtinimo― (Ţin., 1995, 

Nr. 73-1709); 

 Europos susitarimu dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelių (AGN) 

(Ţin., 2000, Nr. 29-801); 

 Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu 

(Ţin., 2004, Nr. 113-4228); 

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos aprašu 

(Ţin., 2007, Nr. 23-892); 

 Europos Tarybos direktyva 92/43/EEB „Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 

floros apsaugos―; 

 Europos Tarybos direktyva 79/409/EEB Dėl laukinių paukščių apsaugos; 

 Rokų (Kauno tvirtovės IV) forto gamtotvarkos planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 

2010m. balandţio 23 d. įsakymu Nr. D1-334 (Ţin., 2010, Nr. 49-2414); 

 Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, darančiais įtaką bendrojo plano 

sprendiniams; 

 Kitais Kauno miesto savivaldybės teritorijos specialiaisiais ir detaliaisiais planais bei 

schemomis. 

2. BENDROJO PLANO KONCEPCIJA 

Bendrojo plano koncepcijos rengimo etape yra nagrinėjami du Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos plėtros krypčių variantai: 

 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimas (artimas Status Quo atvejui); 

 Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių įgyvendinimas. 

Šie du koncepcijos variantai su nedidelėmis korekcijomis atitinka 2003 metais patvirtintą 

bendrojo plano urbanistinę viziją, todėl bendrąja prasme kiekvieno jo atveju bus išlaikomas 2003 m.  

bendruoju planu pradėtos miesto urbanistinės plėtros tęstinumas. Šiuo atveju atsiţvelgiant į miesto 

aplinką bei demografinę situaciją, yra labiau orientuojamasi į kokybinės miesto teritorijų plėtros 

variantą. Pagrindiniai išskirtų plėtros krypčių aspektai: 

 2003 m.  bendrojo plano sprendinių tęsimo variantas. Šis variantas remiasi anksčiau rengto ir 

2003 m. patvirtinto Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais, kurie buvo orientuoti į didelę 

plėtrą bei urbanizaciją neuţstatytose teritorijose, pramoninių teritorijų konversijas, gana dideles 
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transporto sistemos korekcijas. Pagrindinės korekcijos, lyginant su ankstesnio plano koncepcija, 

yra pakeitimai susiję su teritorijų planavimo reglamentavimo teisinės bazės pokyčiais bei 

ankstesnio bendrojo plano sprendinių eiliškumo ir prioritetų nustatymas atsiţvelgiant į dabartinę 

situaciją. 

Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių įgyvendinimo variantas. Šis variantas taip pat remiasi 

2003 m. bendrojo plano sprendiniais, tačiau jie visi yra perţiūrimi, yra įvertinama, ar konkretūs 

sprendiniai pasiteisino, ar yra tikslinga juos perkelti į naujai rengiamą bendrąjį planą, ar geriau yra jų 

atsisakyti. Tokia bendrojo plano krypti iš dalies atitinka 2003 m. bendrojo plano miesto struktūros 

plėtojimo nuostatas ir miesto plėtros strateginius tikslus. Tačiau be jų į bendrąjį planą įraukiamos ir 

papildomos nuostatos, pagal paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sukauptą teritorijų planavimo patirtį  bei 

naujausias tendencijas, išryškėjusias teritorijų planavimo reglamentavime. Varianto atveju didelis 

dėmesys yra skiriamas netolygaus miesto dalių augimo išlyginimui, miesto teritorijos panaudojimo 

efektyvumui didinimui, racionaliam miesto teritorijų išnaudojimui, miestovaizdţio kūrimui upių slėnių 

ir šlaitų  pagrindu. 

3. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI JEI KAUNO 

MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 

SPRENDINIAI NEBUS ĮGYVENDINTI 

3.1. Kauno miesto aplinka ir jos pokyčiai 

Esamos aplinkos būklės ir jos pokyčių Kauno miesto teritorijoje apţvalga yra parengta pagal 

bendrojo plano esamos būklės analizę bei apima: 

 Išorės aplinkos įvertinimą; 

 Socialinės būklės įvertinimą; 

 Ekonominės būklės įvertinimą; 

 Gamtinės aplinkos įvertinimą; 

 Aplinkos kokybės įvertinimą; 

 Urbanistinės situacijos įvertinimą; 

 Susisekimo sistemos būklės įvertinimą; 

 Inţinerinės infrastruktūros įvertinimą. 

Esamos aplinkos analizės duomenys pagal įvardintas sritis leidţia ne tik suformuoti miesto plėtros 

koncepciją, bet ir pagrįsti SPAV ataskaitos rezultatus. 

3.1.1. Miesto išorės aplinka 

Kaunas yra beveik pačiame Lietuvos centre, vakarinių ir rytinių Lietuvos sienų atţvilgiu ir kiek 

arčiau pietinės nei šiaurinės sienos. Miestas išsidėstęs dviejų didţiausių Lietuvos upių – Nemuno ir 

Neries – santakoje, abiejose upių slėnio terasose. Geografiniu poţiūriu, Kauno miestas yra netoli 

geografinio Europos centro, priklauso Baltijos jūros regionui. Tai yra antras pagal dydį ir reikšmę 

miestas Lietuvoje, bei ketvirtas pagal dydį Baltijos valstybių miestas po Rygos, Vilniaus ir Talino. 

Miestą galima laikyti ir I lygmens T kategorijos – valstybinio bei makroregioninio ir tarpvalstybinio 

lygmens centro sudėtine dalimi, jei toks centras būtų formuojamas apjungiant Kauno ir Vilniaus 

potencialą (suformuojant Vilniaus-Kauno dvimiestį).  

  Europoje Kaunas ir jo gretimoji aplinka neišsiskiria nei dydţiu, nei ekonomine, nei politine 

galia. Miestas Europoje yra labiausiai ţinomas ir kaip Europos transporto trasų sankirta, o taip pat 

sportininkų pasiekimais bei Hanzos miestų šventėmis. Tačiau, neţiūrint sąlyginai menko išskirtinumo 

Europos kontekste, miestas yra labai svarbus šaliai.  Nepaisant per pastarąjį dvidešimtmetį sumenkusių 

gamybos pajėgumų ir sumaţėjusio gyventojų skaičiaus, miesto reikšmė šaliai visai nesumaţėjo. Jame 
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yra vis dar sukoncentruota didelė dalis Lietuvos pramoninio, techninio bei mokslinio šalies potencialo. 

Kauno ekonominė ir socialinė įtaka pasireiškia ir gretimoms teritorijoms – Kauno rajonui, šiaurės 

vakarinei daliai Kaišiadorių rajono, kuriuos galima laikyti Kauno arealu. Su minėtomis teritorijomis 

Kauno miestą sieja abipusiai inţineriniai ir socialiniai ryšiai, rekreaciniai interesai. Kauno rajone yra 

tokie svarbūs Kauno miestui objektai kaip oro uostas, laisvoji ekonominė zona, sąvartynas, logistikos 

objektai, kapinės, o Kauno arealo gyventojai mieste turi ekonominių, socialinių, komercinių ir 

administracinių interesų, susijusių su darbo vietomis, kultūra, mokslu, paslaugomis ir prekyba, 

viešosiomis paslaugomis. 

3.1.2. Socialinė būklė 

Kauno miesto socialinės būklės pokyčiai per pastarąjį dvidešimtmetį yra bene ryškiausi. Viena 

pagrindinių miesto problemų – spartus gyventojų skaičiaus maţėjimas. Per paskutinius 20 metų Kauno 

miesto gyventojų skaičius sumaţėjo beveik 20 proc. ir šiuo metu siekia apie 321 tūkst.  Demografinėse 

prognozėse artimiausią dešimtmetį gyventojų skaičiaus didėjimas nėra numatytas, o remiantis Europos 

Sąjungos statistikos agentūros parengtomis gyventojų skaičiaus maţėjimo prognozėmis yra sunku 

prognozuoti gyventojų skaičiaus augimą ir vėlesniais dešimtmečiais. Kauno mieste taip pat 

susiduriama su visuomenės senėjimo procesu. Mieste pensinio amţiaus gyventojų dalis nuolat didėja, 

o darbingo amţiaus bei vaikų dalis maţėja. Visuomenė mieste senėja esant nepakankamam gyventojų 

gimstamumui, didėjant vidutinei gyvenimo trukmei, augant darbingo amţiaus gyventojų emigracijos 

mastams. Ryškūs yra ir demografiniai netolygumai atskirose miesto dalyse. Didţiausias gyventojų 

skaičius bei gyventojų tankis yra miegamuosiuose miesto rajonuose, o maţiausias  - periferiniuose 

miesto rajonuose. Tačiau periferiniuose, skirtingai nei miegamuosiuose rajonuose ar miesto centrinėje 

dalyje, gyventojų natūrali kaita yra teigiama. Bendrai vertinant daugelyje miesto dalių natūrali 

gyventojų kaita yra neigiama, t.y. gyventojų gimsta maţiau nei miršta. Bendrą miesto gyventojų 

skaičiaus maţėjimą stipriai įtakojo ir dideli emigracijos mastai bei neigiami vidinės migracijos 

rodikliai. Vien dėl vidinės migracijos procesų Kaunas pastarąjį dešimtmetį neteko vidutiniškai po 

1400 gyventojų kasmet, o dėl emigracijos į uţsienį rodikliai yra dar didesni.  

Senstanti visuomenė, didelė emigracija, blogėjanti gyventojų ekonominė padėtis  bei negerėjantys 

demografiniai rodikliai pastarąjį dešimtmetį lėmė ir socialinių paslaugų bei socialinės paramos apimtis 

Kauno mieste. Vis daugiau Kauno miesto savivaldybės bei valstybės lėšų reikia siekiant uţtikrinti 

paţeidţiamų grupių socialinius poreikius mieste. Mieste sparčiai auga socialinio būsto poreikis. Nors 

gyvenamojo fondo bendras plotas mieste didėja, viešosios nuosavybės būstų, kuriems priskiriami 

socialiniai būstai, plotas maţėja.  

Nepalankios demografinės tendencijos per pastarąjį dešimtmetį lėmė ir švietimo įstaigų poreikius. 

Kartu su gyventojų skaičiumi maţėjantis mokinių skaičius lėmė bendrojo lavinimo įstaigų poreikio 

maţėjimą bei mokyklų tinklo pertvarką. Maţėjantis mokinių skaičius lemia ir studentų skaičių Kaune 

esančiose aukštosiose mokyklose. Nepaisant pastangų gerinti studijų kokybę, pastebima aukštųjų 

mokyklų studentų bendro skaičiaus maţėjo tendencija.  

Kauno mieste per pastarąjį dešimtmeti atsiradus daug privačių medicinos įstaigų (privačių klinikų, 

vaistinių, stomatologijos kabinetų), situacija sveikatos prieţiūros sektoriuje pagerėjo. Lyginant su 

kitomis šalies vietovėmis, daugelis sveikatos prieţiūros rodiklių Kauno mieste yra aukštesni. Kauno 

miesto savivaldybė yra pirmoje vietoje pagal gydytojų, odontologų ir lovų ligoninėse skaičių. Gana 

gera situacija yra išlikusi ir visuomeninių organizacijų srityje. Valstybinių ir savivaldos įstaigų sklaida 

mieste yra pakankama, o kultūros įstaigų skaičius yra vienas didţiausių šalyje.  

Rekreacinių įstaigų, esančių ir socialinės ir rekreacinės sistemų sudėtinėmis dalimis, sklaida yra 

pakankama centrinėje miesto dalyje, tačiau yra kiek per maţa periferiniuose miesto rajonuose. 

Rekreacinių įstaigų plėtrai mieste vis dar per menkai yra išnaudojamos rekreacinės gamtinės teritorijos 

periferinėse miesto dalyse. Sporto įstaigų pagrindinės problemos yra susijusios su sporto 

infrastruktūros būkle. Gana daug pavienių sporto objektų (aikštelių aikštynų) mieste yra netvarkomi ir 

nykstantys, kas maţina gyvenamosios aplinkos kokybę. Daugelio gyvenamųjų rajonų problema yra ne 
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tik minėta nykstanti sporto infrastruktūra, bet ir blogėjanti gyvenamųjų namų aplinkos infrastruktūra 

bei pati namų būklė. Pagrindinės miesto gyvenamųjų masyvų problemos šiuo metu yra susijusios su 

susidėvėjusiomis senų namų konstrukcijomis bei inţinerinėmis sistemomis, nusidėvėjusia susisiekimo 

infrastruktūra ir komunaliniais tinklais, ţeldinių būkle, parkavimo vietų trūkumu, nusidėvėjusiomis 

ţaidimų aikštelėmis, takeliais ir pan. 

3.1.3. Ekonominė būklė 

Kaunas yra ne tik antras pagal dydį Lietuvos miestas bet ir svarbus šalies ir regiono komercijos ir 

gamybos centras, kartu turintis ir turistinį potencialą. Miesto ekonominis potencialas  koncentruojasi 

pramoniniuose miesto rajonuose, pramoninėse bei komercinėse zonose, kuriose yra didţiausias įmonių 

bei darbo vietų skaičius. Kauno ekonominei plėtrai yra svarbi ir su miestu besiribojanti Kauno laisvoji 

ekonominė zona (LEZ). 

Lyginant su kitais šalies miestais, Kaunas pasiţymi išvystyta pramone. Naujasodţio, Palemono ir 

Petrašiūnų miesto dalyse yra labiausiai išvystytos pramonės zonos, kuriose veikia per 300 gamybos 

įmonių. Kitų miesto dalių pramoninių zonų plėtra per pastaruosius 20 metų yra sumenkusi, dalis 

pramoninių zonų yra konvertuotos į komercinių įmonių zonas. Sudėtingiausia situacija yra su 

bankrutavusių stambių gamyklų kompleksais („Drobės―
1
, „Dirbtinio pluošto―, „Inkaro―, „Kauno 

ketaus liejyklos―, „Kauno mėsos kombinato―, „Šilko―), esančiais skirtingose miesto dalyse. Tik dalis 

šių kompleksų  buvo pritaikytos komercinei ar gamybinei veiklai, o likusios šių kompleksų 

infrastruktūros potencialas vis dar yra neišnaudojamas, jo būklė kasmet blogėja. Tad siekiant uţtikrinti 

ūkio augimą mieste turi būti efektyviau panaudojami minėtas gamybinių teritorijų potencialas, turi 

būti sakinamos investicijos į didelę pridedamąją vertę kuriančias sritis (chemijos, elektronikos, 

informacinių technologijų, mašinų ir jų komponentų gamybos, farmacijos, orlaivių modernizavimo), o 

taip pat būtina modernizuoti mieste jau išplėtotas pramonės (statybinių medţiagų, tekstilės, baldų, 

maisto) šakas, kuriose yra susiformavusios tradicijos bei kurios turi didelę patirtį turinčius, 

kvalifikuotus, vietinius ţmogiškuosius išteklius. Kadangi pramonės produkcija ir paslaugos susiduria 

su vis didėjančia Azijos šalių bei kitų Centrinės ir Rytų Europos šalių (ypač Lenkijos) pagaminamos 

produkcijos konkurencija tiek šalies viduje, tiek uţsienio rinkose, plėtojant naujas ir modernizuojant 

veikiančias gamybos įmones būtina taikyti modernias gamybos technologijas, pasitelkti gerąją 

praktiką, inovacijas, vietos mokslininkų sukuriamus produktus, išnaudoti miesto švietimo sektoriaus 

potencialą.  

Kasdieninio ir periodinio aptarnavimo prekybos įstaigos Kauno mieste yra išsidėsčiusios 

sąlyginai tolygiai, tai sudaro galimybę miesto gyventojams visose miesto dalyse gauti vienodą 

aptarnavimo lygį (prekybos įmonių rūšys, aptarnavimo kokybė, pasiekiamumas, prekių asortimentas ir 

kt.). Didţiausias maţmeninės prekybos įstaigų skaičius yra miesto centre (Naujamiestyje) bei daug 

gyventojų turinčiose miesto dalyse – Eiguliuose ir Dainavoje. Didmeninės prekybos įstaigų skaičiumi 

išsiskiria Naujasodţio rajonas, turintis geras sąlygas ne tik pramonei, bet ir didmeninei prekybai 

plėtoti. Paslaugų įmonių didţiausia koncentracija yra miesto centre bei Savanorių prospekto zonoje. 

Pagrindinės prekybos ir paslaugų sektoriaus problemos pastaraisiais metais yra susijusios su 

sumaţėjusiomis apyvartomis, kurias lėmė ekonominė krize. Šiuo metu mieste veikiančių įmonių 

prekybos ir paslaugų apimtys vėl didėja.  

Kaunas turi gana didelį turizmo potencialą. Kaune galima vystyti įvairių rūšių (verslo, sporto, 

poilsio, kultūrinį ir kt.) turizmą, o antrojo pagal svarbą valstybės miesto statusas, Senamiesčio 

architektūrinė vertė, didelis muziejų ir kultūros paveldo objektų skaičius, kultūriniai ir sporto 

renginiai, plėtojama apgyvendinimo įstaigų infrastruktūra bei turizmo paslaugos sudaro palankias 

sąlygas pritraukti tiek vietinius, tiek uţsienio turistus. Svarbus faktorius, leidţiantis mieste plėtotis 

turizmo sektoriui – geras susisekimas oro ir kelių transportu bei susisiekimo vandens transportu 

galimybės. Pastaraisiais metais turistų susidomėjimas Kauno miestu auga, didėja tiek vietinių, tiek 

                                                      

 
1
 Šiuo metu AB „Drobė― komplekso statiniai yra demontuoti. 
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uţsienio turistų skaičius. Pagrindinėmis turizmo sektoriaus problemos mieste išlieka  vis dar per maţai 

išvystyta dviračių infrastruktūra, pigias nakvynės paslaugas turistams teikiančių įstaigų trūkumas. Dėl  

nesuformuotos aiškios turizmo produktų plėtros strategijos, yra sunku kompleksiškai ir kryptingai 

plėtoti viešąją rekreacinę infrastruktūrą. 

Kauno ekonominiame sektoriuje susiduriama su nemaţai išorės problemų, stabdančių gamybos ir 

paslaugų plėtrą, tačiau miestas turi daug pranašumų ir galimybių plėtoti ekonomiką, pritraukiant 

uţsienio bei įmonių materialines investicijas. Nors dėl 2008-2009 metais ištikusios ekonominės krizės 

bei sumenkusių finansinių srautų įmonių materialinės investicijos mieste sumaţėjo, tas sumaţėjimas 

nebuvo toks ţenklus kaip kituose šalies miestuose. Pastaraisiais metais Kaune fiksuojamas ir vienas 

sparčiausių tiesioginių uţsienio investicijų augimų šalyje. Šį augimą lemia miesto gera geografinė 

padėtis, išvystyta susisiekimo infrastruktūra visomis transporto rūšimis. Minėtus privalumus paţymi ir 

uţsienio investuotojai, investuojantys Kauno mieste. 

3.1.4. Gamtinė aplinka 

Klimato reiškiniai turi nemaţai įtakos miesto apţeldinimo išdėstymui, ţeldinių rūšinei sudėčiai, 

vasaros statinių ir įrenginių pobūdţiui, formuojant gamtinį ir urbanistinį karkasą bei inţinerinę 

infrastruktūrą. Kauno miesto klimatas yra pereinamojo tipo tarp jūrinio ir kontinentinio tipų bei  maţai 

skiriasi nuo bendro šalies klimato. Jis yra palyginti šiltas su švelnia ţiema, kuriai būdinga nestora ir 

daţniausiai nepastovi sniego danga. Kritulių Kaune iškrenta 550-600 mm per metus, daugiausiai – 

šiltuoju metų laiku. Mieste vidutinis vėjo greitis per metus  svyruoja sąlyginai nedaug. Stipriausi vėjai 

fiksuojami ţiemos metu, silpniausi – vasaros pabaigoje ir rudens pradţioje. Vėjuotumo ir kitų 

meteorologinių reiškinių nedidelius skirtumus miesto teritorijoje lemia reljefo pokyčiai. Upių 

slėniuose vėjai maţesni, tačiau fiksuojami didesni ekstremalių temperatūrų svyravimai.  

Kauno miesto ir apylinkių geologinei sąrangai – kvartero storymei būdingi ledyninės kilmės 

priemoliai ir priesmėliai. Smėlis ir ţvyras labiau paplitę ţemės paviršiuje, jis vyrauja Nemuno ir 

Nevėţio santakoje, Nemuno ir Neries slėnių ruoţuose. Kvartero dangos storis didţiojoje miesto 

teritorijos dalyje svyruoja tarp 50 - 90 m., tačiau vietomis jis pasiekia net 150 - 180 m storį, o kai kur 

upių slėniuose sudaro vos kelis metrus. Mieste vyrauja vidutinio stiprumo, stiprūs ir labai stiprūs 

gruntai (sunkūs priemoliai ir moliai), todėl gruntų inţinerinės geologinės sąlygos yra palankios miestui 

statyti. Silpni gruntai pasitaiko tik nedideliuose plotuose, o intensyvūs geologiniai procesai šiuo metu 

vyksta tik upių slėnių šlaituose ir Kauno marių pakrantėse. 

Didţioji dalis Kauno upių krantų yra natūralūs. Betoninės krantinės yra įrengtos tik  ties centrine 

miesto dalimi Nemuno upėje (ties Karaliaus Mindaugo pr., dalimi Marvelės g.). Natūralios krantinės 

(krantai)  turi didţiausią estetinį bei rekreacinį potencialą, todėl prie jų svarbu rezervuoti teritorijas, 

kuriose būtų įrengiami parkai, pasivaikščiojimo takai.  

Viena svarbiausių ţmogaus veiklos pasekmes mieste kompensuojančių priemonių, padedančių 

išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą, yra ţeldynai. Kauno mieste yra 2370 ha valstybinės reikšmės 

miškų  bei 1338,9 ha miško parkų.  Bendrai Kaunas pasiţymi medţių ir krūmų gausa. Ţeldiniai sudaro 

estetišką miesto aplinką, susieja urbanizuotas ir gamtines teritorijas. Kuriant estetišką miesto vaizdą 

svarbų vaidmenį atlieka atskiri ţeldynai (parkai, skverai, miesto sodai, ţaliosios jungtys ir kt.) ir 

integruoti ţalumos plotai (gyvenamosios, visuomeninės ir komercinės paskirties, pramonės įmonių 

teritorijos ir kt.). 

Saugomos teritorijos – tai sausumos ir vandens plotai aiškiomis ribomis, turintys pripaţintą 

mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir 

naudojimo reţimas. Saugomų teritorijų plotas Kauno mieste teritorijos sudaro per 1,8 tūkst. ha. Į 

Kauno miesto ribas patenka dalis Kauno marių regioninio parko teritorijos, mieste yra 16 draustinių (3 

iš jų yra minėtame regioniniame parke), 8 gamtos paveldo objektai.  11 miesto teritorijų yra priskirtos 

Natura 2000 tinklui. Šios paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos daţnai kartu yra ir 

draustinių ar regioninio parko teritorijos. Šiose teritorijose yra saugomos retos gyvūnų ir augalų rūšys 

bei jų buveinės. Nors miestas nėra laikomas prigimtine aplinka gyvūnijai, tačiau jame yra susidarę 
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savotiškos gyvūnų bendrijos. Tarp mieste aptinkamų gyvūnų rūšių yra ir retųjų paukščių, vabzdţių, 

šikšnosparnių rūšių. 

Gamtinė aplinka yra svarbi formuojant rekreacines miesto teritorijas (poilsio zonas). Svarbiausios 

rekreacinės teritorijos Kaune kartu apima ir miesto reikšmės rekreacinius ţeldynus Ţaliakalnyje, 

Panemunėje, Lampėdţiuose, Paţaislyje (Petrašiūnuose) bei Kleboniškyje. 

3.1.5. Aplinkos kokybė 

Gamtiniai aplinkos komponentai, tokie kaip oras, vanduo, dirvoţemis  yra betarpiškai susiję su 

gyvenamąja aplinka ir turi didelę įtaką gyventojų gyvenimo kokybei, urbanistiniams procesams. 

Miestų teritorijoje šie komponentai patiria ţenklią antropogeninę apkrovą, ir tai daţnai ir tampa 

gamtinių elementų kokybės, o kartu ir gyvenamosios aplinkos blogėjimo prieţastimi.  

Lyginant su aplink esančiais rajonais, Kauno mieste išmetamų oro teršalų kiekiai yra ţenkliai 

didesni. Kauno mieste didţiausi oro taršos šaltiniai yra didelės pramonės įmonės bei transportas. 

Mieste iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą kasmet išmetama virš 3 tūkst. tonų oro teršalų, o iš 

mobilių taršos šaltinių, vertinant preliminariai, dvigubai daugiau – per 6 tūkst. tonų. Pastaraisiais 

metais Kauno miestas iš stacionarių taršos šaltinių išmeta daugiausiai teršalų visoje Kauno apskrityje. 

Neţiūrint to, mieste matyti ir  akivaizdţių teigiamų rezultatų kontroliuojant bei maţinant stacionarių 

taršos šaltinių sukeliamą oro taršą. Nuo 2002 metų bendras iš stacionarių  šaltinių išmetamų teršalų 

kiekis sumaţėjo 27 proc. Ypač sumaţėjo sieros dioksido emisijos. Tačiau lakūs organiniai junginiai 

išlieka viena pagrindinių teršalų grupių. Jų išmetimus lemia daug Kaune veikiančių gamybos įmonių, 

gamybos procesuose naudojančių  įvairius tirpiklius, daţus, lakus. 

Didţiausias teršalų emisijos į atmosferą šaltinis Kauno mieste yra transporto priemonės su vidaus 

degimo varikliais. Autotransporto tarša auga dėl mieste sparčiai augančio automobilizacijos lygio. Oro 

taršai nemaţai įtakos turi ir tranzitinio transporto srautai, judantys Kaune susikertančiomis 

svarbiausiomis šalyje tarptautinėmis magistralėmis. Pagal valstybinio monitoringo bei Kauno miesto 

aplinkos monitoringo statistinius duomenis yra fiksuojamos bendros oro taršos mieste didėjimo 

tendencijos ir tai tikėtina yra susiję su didėjančia automobilizacija ir transporto intensyvumu, nes pagal 

statistinius duomenis stacionarių šaltinių taršos apimtys turi aiškią maţėjimo tendenciją. Tad siekiant 

sumaţinti oro uţterštumą Kaune, būtina sumaţinti transporto srautų keliamas problemas, ypač miesto 

centre, kur oro teršalams yra nepalankios išsisklaidymo meteorologinės sąlygos. 

Antropogeninė apkrova tenkanti atskiriems upių pabaseiniams Kauno mieste yra netolygiai 

pasiskirsčiusi. Net apie 47 proc. Kauno gyventojų gyvena miesto zonoje patenkančioje į Neries 

maţųjų intakų (su Nerimi) pabaseinį, nors bendras miesto plotas šiame pabaseinyje yra tik 20,7 proc. 

Neries maţųjų intakų (su Nerimi) pabaseinyje yra išgaunamas didelis kiekis poţeminio vandens, 

tačiau šis panaudotas vanduo (nuotekos) patenka į Kauno miesto nuotekų valyklą, o išvalytos  

nuotekos išleidţiamos Nemuno maţųjų intakų pabaseinyje. Tad miesto įtaka labiausiai pasireiškia 

būtent Nemuno upei (ne miesto ribose), o kitoms upėms – Neriai, Nevėţiui, Jiesiai miesto įtaka 

maţesnė. Tačiau diegiamos įvairios įtaką maţinančios priemonės mieste neleidţia uţtikrinti geros 

Neries ir Nemuno upių būklės dėl tarptautinės taršos, todėl jos yra priskiriamos rizikos vandens 

telkiniams. Minėtų upių vandens kokybės kaitos tendencijos rodo, kad Kauno mieste upių tarša, ypač 

esant nepalankioms hidrologinėms sąlygoms (pvz. esant maţam upių debitui), gali kelti problemų. 

Vandens kokybė telkiniuose lemia ir miesto maudyklų kokybę. Kauno mieste yra 3 oficialiai 

įteisintos maudyklos: Kauno marių 1-asis paplūdimys, Kauno marių 2-asis paplūdimys ir  Lampėdţių 

karjero paplūdimys. Tačiau visuomenė vasaros šiltuoju metų intensyviai naudojasi ir kitomis 

neįteisintomis maudyklomis – Vaišvydavos karjeru, Panemunės seniais paplūdimiais. Remiantis 

vandens kokybės minėtose Kauno miesto maudyklose vertinimo duomenimis, galima teigti, kad 

bendra vandens kokybės maudyklose būklė yra gana gera. Problematiškiausia situacija yra 

senuosiuose Panemunės paplūdimuose bei Kauno marių I-ajame paplūdimyje, kur yra daţniau 

fiksuojami ţarninių enterokokų rodiklių neatitikimai normoms. Pastarosios  maudyklos  yra šalia 

Nemuno upės, o jų vandens kokybę lemiama ir tarptautinė tarša. 
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Kauno miestas patenka į Pietryčių Lietuvos kvartero bei Nemuno ir Neries, Nevėţio ţemupio 

poţeminio vandens baseinus. Vandens kokybė šiuose poţeminio vandens baseinuose daţniausiai yra 

gera. Tačiau  gruntinio vandens, kuris galėtų būti išgaunamas šachtinių šulinių pagalba, kokybė Kauno 

mieste yra prasta. Šis vanduo beveik visoje miesto teritorijoje yra gana stipriai uţterštas azoto 

junginiais (nitratais, amonio jonais). Maţiausios, t.y. foninės azoto junginių gruntiniame vandenyje  

koncentracijos yra fiksuojamos Kauno mieste esančiuose miško parkuose, kuriuose vyrauja natūrali 

gamtinė arba jai artima aplinka. Poţeminis vanduo mieste įvairioms reikmėms yra išgaunamas tik iš 

vieno - Nemuno ir Neries, Nevėţio ţemupio poţeminio vandens baseino, maitinamo įvardintų upių 

vandeniu. Šio baseino teritorijoje yra įrengtos visos Kauno miesto vandenvietės (Eigulių, Kleboniškio, 

Vičiūnų, Petrašiūnų ir Vaišvydavos). Jose ūkio ir buities reikmėms mieste yra bendrai  išgaunama nuo 

13,2 iki 14,2 mln. kubinių metrų vandens per metus. Pastaraisiais metais vandens sunaudojimas buities 

reikmėms maţėja ir tai lemia tam tikrų problemų susijusių su didesniu nei poreikis vamzdynų 

pralaidumu bei juose besikaupiančiomis nuosėdomis.  

Pastarąjį dešimtmetį Kauno mieste pagerėjo nuotekų išvalymo procesai. Iki 2008 metų į 

paviršinius vandens telkinius didţioji dalis miesto nuotekų iš valyklos buvo išleidţiamos 

nepakankamai išvalytos, tačiau nuo 2008 metų, įrengus biologinius valymo įrenginius, 96-97 proc. 

nuotekų yra išvalomos iki leistinų normų.  

Didelė dirvoţemio tarša bei dirvoţemio erozija lemia nepalankią gyvenamąją aplinką tam tikrose 

miesto dalyse ir sąlygoja tam tikrų aplinkos gerinimo priemonių bei finanisnių išteklių joms 

įgyvendinti poreikį. Dirvoţemio tarša turi neigiamos įtakos ir vandens telkinių kokybei, nes teršalai iš 

dirvoţemio į vandens telkinius patenka migruodami kartu su gruntiniu ir lietaus vandeniu. Iš 110 kv. 

km tirtos Kauno miesto teritorijos,  9,6 proc. uţterštumo sunkiaisiais metalais lygis viršija leistiną ribą. 

Labiausiai dirvoţemis yra uţterštas švinu, cinku bei variu. Vilijampolės, Šančių, Centro, Petrašiūnų, 

Aleksoto gamybinės, karinės bei inţinerinės infrastruktūros teritorijos pasiţymi didelėmis sunkiųjų 

metalų koncentracijomis dirvoţemyje ir dideliu dirvoţemio uţterštumu. Tam tikros miesto zonos yra 

uţterštos ir naftos produktais. Viena labiausiais uţterštų  naftos produktais zonų šalyje yra Kauno 

geleţinkelio stoties zona, kurioje dirvoţemis yra uţterštas  skalūnų alyva. Dirvoţemyje susikaupusi 

skalūnų alyva kartu su gruntiniu vandeniu gana intensyviai filtruojasi į Nemuno upę ties geleţinkelio 

tiltu taip teršdama upės vandenį bei dugną. Daugelis su dirvoţemio erozija susijusių geologinių 

procesų Kaune yra gamtiniai, tačiau yra ir ţmogaus ūkinės veikos sukeltų reiškinių, pvz. Kauno marių 

krantų abrazija, nuošliauţų susiformavimas iškasose, kai kurių griovų formavimasis.  

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai Kauno mieste yra: automobilių triukšmas iš gatvių, sankryţų, 

automobilių stovėjimo aikštelių; geleţinkelio linijų triukšmas; lokalinių šaltinių (ventiliatorių, 

transformatorinių ir kt.) triukšmas. Triukšmo lygis tam tikrose miesto zonose šiuo metu pasiekia 

pavojingus gyventojų sveikatai lygius. Daugelyje miesto intensyvaus eismo gatvių dieną triukšmo 

lygis jau šiuo metu viršija leistinas ribas, todėl augant automobilizacijai triukšmas mieste tampa vis 

aktualesne problema. Pagal 2007-2008 metais parengtą Kauno miesto strateginį triukšmo ţemėlapį, 

didţiausi triukšmo lygiai yra fiksuojami šalia pagrindinių miesto magistralinių gatvių, o taip pat 

miesto aplinkkeliuose, bei šalia geleţinkelio linijų. Tai vienareikšmiškai rodo, kad sausumos 

transportas turi didţiausią įtaką triukšmo lygiams Kaune. Triukšmo problemos mieste turėtų būti 

sprendţiamos valdant transporto keliamą triukšmą. 

3.1.6. Urbanistinė situacija 

Kaunas yra harmoningai subalansuotoje urbanistinėje aplinkoje, netoli šalies sostinės, taip pat arti 

kitų apskričių centrų – Marijampolės, Alytaus – bei reikšmingų savivaldybių centrų – Jonavos, 

Kėdainių, Prienų.  Jo urbanistinę – architektūrinę struktūrą nulėmė miesto gamtinė situacija ir istorinės 

aplinkybės. Nemuno ir Neries upių, maţųjų upelių suformuotas reljefas, ţalieji plotai sukūrė teritorijos 

urbanizacijos savitumus.  

Funkcine ir estetine prasme Kaunui ypač būdingi ir svarbūs upių slėnių ţemėvaizdţiai. Nemunas, 

Neris ir kitos maţesnės upės bei jų slėniai sukūrė Kauno miesto teritorijoje savitą kraštovaizdį. Jie yra 
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miesto gamtinio karkaso elementai, o didţiųjų upių slėniai yra ir nacionalinės svarbos gamtinio 

karkaso migracijos koridoriai. Šių slėnių ribose yra ryškiausi reljefo pokyčiai mieste, jų gamtinė 

morfostruktūra yra Kauno miesto urbanistinės struktūros savitumo, miestovaizdţio identiteto ir miesto 

vizualinio įvaizdţio raiškos pagrindas. Šie gamtiniai koridoriai įsiterpia į miesto teritoriją, gerina 

miesto aplinką, palaiko biologinę įvairovę, didina ekologinės kompensacijos lygį, švelnina 

urbanizacijos procesų poveikį. Kauno miesto teritorijoje yra ir gana dideli ţalių masyvų plotai, kurie, 

kartu su gretimais Kauno apylinkių miškais, sudaro gamtinį foną ir gerina miesto aplinkos kokybę. 

Neţiūrint teigiamos įtakos, paminėti gamtiniai elementai, kartu su kai kuriais urbanistiniais 

elementais, lemia ir daugelį dabar egzistuojančių urbanistinės teritorijos plėtros problemų. Upių vagos 

ir tiltų trūkumas iki šiol riboja urbanistinę plėtrą, nes neleidţia sukurti kokybiškų funkcinių ryšių tarp 

atskirų miesto dalių. Nemuno ir Neries upių  šių upių šlaitai yra statūs, apie 40 metrų aukščio, vietomis 

išvagoti griovų, netinkamų gatvėms tiesti. Tiesiant gatves būtina aplenkti ir mieste esančius vertingus 

ţaliuosius plotus, saugomas kultūros paveldo vertybes. Tad greta esančios miesto dalys, tokios 

Aleksotas, Vilijampolė, Ţaliakalnis, atskirtos natūralių gamtos barjerų, vystėsi savarankiškai, o 

susiformavusias autonomiškas jų gatvių struktūras sujungę tiltai, dėl per maţo jų skaičiaus, funkcinių 

susisiekimo problemų tarp šių dalių galutinai neišsprendė. Susisiekimo galimybes tarp anksčiau 

minėtų miesto dalių riboja ir Kauno miesto Senamiesčio gatvių struktūra, kuri yra charakteringa 

laikotarpiui prieš automobilių atsiradimą. Gatvės Senamiestyje buvo suformuotos siauros, skirtos 

pėsčiųjų bei arkliais traukiamų transporto priemonių eismui, todėl nėra pritaikytos šiuo metu esančio 

eismo poreikiams. 

Kauno miesto teritoriją pastaruosius 40 metų stengiamasi plėtoti  kaip kompaktišką, koncentrinę 

struktūrą. Tačiau neţiūrint to, miesto plėtra minėtu laikotarpiu nebuvo tolygi ir dėl įvairių prieţasčių 

bei seniau suformavusių miesto dalių struktūros atsirado tam tikri miesto urbanistiniai išskirtinumai. 

Išskirtinis yra Senamiestis, pasiţymintis vertingais statiniais bei unikalia gatvių ir aikščių struktūra. 

Urbanistikos ir architektūros paminklų yra ir Ţaliakalnyje, Vilijampolėje, Ţemuosiuose Šančiuose, 

Panemunėje. Dėl intensyvesnės miesto plėtros šiaurės rytų bei šiaurės vakarų kryptimis miesto 

konfigūracija tapo asimetrinė, todėl mieste pailgėjo atstumai tarp centro, didţiųjų gyvenamųjų ir 

pramonės masyvų. Ţvelgiat į periferinius miesto rajonus matyti, kad miesto teritorija, 1996 m. 

pakeitus Kauno miesto savivaldybės teritorijos ribas, buvo suformuota neatsiţvelgiant į susiklosčiusią 

situaciją bei kelių tinklą. Teritorijos konfigūracija miesto aplinkkelių atţvilgiu tapo iškarpyta, joje yra 

sunku suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. 

Kauno miestui būdinga ir didelė teritorijų funkcinė diferenciacija, nes mieste susiformavę 

stambios teritorijos su viena vyraujančia paskirtimi, pvz. gyvenamąja ar pramonine. Dėl šios 

prieţasties yra nesubalansuota darboviečių, būstų, poilsio zonų struktūra visose miesto dalyse, kuri 

didina švytuoklinę migraciją mieste. Kauno miestas savo plano struktūra, pagrindinėmis gatvėmis, 

aikštėmis yra atitrūkęs nuo gamtos vertybių – upių, jų šlaitų. Upių pakrantės yra atskirtos nuo miesto 

visuomeninių ir gyvenamųjų zonų, pramonės įmonių sklypais, sandėliais, magistralinėmis gatvėmis, o 

ţalieji plotai paupiuose ir upių slėnių šlaituose daţniausiai yra apleisti ir todėl nelankomi. Upių slėnių 

šlaitų prieigos uţtvertos sklypais. 

Bendrai vertinant miesto urbanistinį  potencialą pagal fraktalinį indeksą, visa miesto teritorija yra 

pakankamai gerai pasiekiama, o gatvių tinklas yra pakankamai tolygus visame mieste ir gali būti 

radikaliai nekeičiamas. Pagal pastatų fraktalinės analizės rezultatus, Senamiestis, Naujamiestis 

Ţaliakalnis bei Ţemieji Šančiai turi artimą vienas kitam fraktalinį indeksą, nors jų morfostruktūra iš 

esmės skiriasi. Tai rodo, jog miesto teritorijos uţstatymo kompleksiškumą galima didinti, 

neprarandant atskirų teritorijų vertingų charakteristikų. Fraktalinė analizė taip pat leidţia teigti, kad 

viešųjų erdvių sistema mieste yra neišvystyta ir pakankamai kryptingai neformuota, o didelis gamtinis 

potencialas miesto reikmėms yra panaudotas tik nedidele dalimi. Pagrindinės urbanistinio potencialo 

plėtros teritorijomis galima įvardinti Kalniečius - Eigulius – Dainavą, Šilainius, Fredą, Rokus – 

Vaišvydavą. 

Pagrindiniai paskutinio dešimtmečio Kauno miesto urbanistiniai pokyčiai vyko įgyvendinant 2003 

iki 2011 metų  miesto bendrojo plano nuostatas. Nors minėtu laikotarpiu buvo atlikti 2 bendrojo plano 

pakeitimai, parengti 9 specialieji ir 2547 detalieji planai, jie esminės įtakos numatytam miesto 
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struktūros modeliui neturėjo. Nuo 2003 metų plėtojant miestą buvo: pastatyta naujų daugiabučių ir 

maţaaukščių pastatų naujose bei konvertuotose teritorijose; renovuota daugiabučių pastatų; pastatyta 

visuomeninių, komercinių, rekreacijos, sandėliavimo bei pramonės objektų;  atkurta ir sutvarkyta 

paveldo objektų; dalis pramonės plėtrai skirtų teritorijų konvertuota į kitų funkcijų teritorijas. Tačiau 

pati miesto plėtra pastarąjį dešimtmetį tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai vyko lėčiau nei buvo planuota 

dėl ekonominių, teisinių bei demografinių prieţasčių. Daug bendrojo plano sprendinių buvo 

neįgyvendinti arba įgyvendinti tik iš dalies. 

3.1.7. Susisiekimo sistema 

Palanki Kauno miesto geografinė padėtis šalies kontekste sudaro puikias susisiekimo sąlygas su 

visais Lietuvos regionais. Miesto išorinius ryšius uţtikrina 17 valstybinės reikšmės kelių, iš kurių 3 yra 

magistralinės reikšmės keliai, 6 krašto reikšmės keliai ir 8 rajoninės reikšmės keliai. Susisiekimo 

komunikacijų atţvilgiu Kaunas Lietuvoje uţima strateginę padėtį. Išorės susisiekimo pagrindą sudaro 

Europos TEN tinklo transporto koridoriai: I-asis transporto koridorius „Via Baltica― ir IX-ojo 

transporto koridoriaus atšakos: B „Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda― ir D „Kaunas-Kaliningradas. 

Abu transporto koridorius sudaro kelių ir geleţinkelių linijos. Kaunas taip pat turi antrą pagal 

perveţamų keleivių srautą šalyje oro uostą ir tarptautinės reikšmės valstybinį vidaus vandens kelią E-

41 Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda. Patogi miesto padėtis prioritetinių Europos susisiekimo tinklo 

elementų atţvilgiu uţtikrina integraciją ne tik į tarptautinį susisiekimo komunikacijų tinklą, bet ir 

sudaro geras sąlygas multimodalinės transporto sistemos, tarptautinės logistikos bei verslo vystymui. 

Dėl susiformavusios transporto infrastruktūros didelę eismo dalį miesto prieigose sudaro 

tranzitinis transportas. Svarbu yra tai, kad didţiausi tranzitiniai transporto srautai nekerta miesto 

centro. Intensyviausias  transporto eismas Kauno miesto prieigose vyksta IXB transporto koridoriuje 

(magistralinis kelias A1 „Vilnius-Kaunas-Klaipėda―), kur VMPEI siekia 23,5 tūkst. transporto 

priemonių. Pastaraisiais metais miesto prieigose eismo intensyvumas auga.   

Kauno apskrities teritorijoje susikerta transeuropiniai I-asis (Rail Baltica) ir IXB (Kijevas-

Minskas-Vilnius-Klaipėda su IXD  atšaka nuo Kaišiadorių per Kauną iki valstybės sienos su Rusijos 

federacija) geleţinkelio koridoriai. Iš Kauno miesto teritoriją kertančių geleţinkelių intensyviausiai 

krovinių gabenimas vyksta ruoţu Kaišiadorys-Palemonas 14,6 tūkst. t./ km ir ruoţu Palemonas-

Kaunas 5,9 tūkst. t./km. Iš Kauno geleţinkelio stoties per metus išvyksta 422,8 tūkst. keleivių. Miestui 

geleţinkelių sektoriuje vienas aktualiausių ir svarbiausių susisiekimo infrastruktūros objektų yra 

Europinės vėţės geleţinkelio „Rail Baltica― trasos įgyvendinimas. „Rail Baltica― trasa ir su ja 

susisijusios infrastruktūros išvystymas Kauno mieste (stotis Palemone bei geleţinkelio atšaka, kaip 

sudėtinė projekto dalis, iki  Karmėlavos oro uosto bei šalia jo esančios Laisvosios ekonominės zonos) 

bus vienas reikšmingiausių Kauno, kaip industrinio tarptautinio logistikos centro vystymo veiksnių. 

Kauno civilinis oro uostas, esantis Karmėlavoje (Kauno raj.), turi ilgiausią šalyje kilimo – tūpimo 

taką. Pastarąjį dešimtmetį Kauno oro uoste keleivių srautas išaugo daugiau kaip 10 kartų,  uostas taip 

pat yra vienas didţiausių krovinių veţimo centrų Baltijos valstybėse. Kauno oro uostas dėl išvystytos 

infrastruktūros, patogios geografinės padėties, šalia esančios laisvosios ekonominės zonos bei 

numatomos perspektyvinės „Rail Baltica― atšakos iki Karmėlavos, turi visas galimybes tapti stambiu 

tarptautiniu multimodalinės transporto sistemos centru. 

Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net tris į valstybinių vidaus 

vandenų kelių  sąrašą įtrauktus vandens kelius: Nemuno upę, Kauno marias bei Neries upę. Kaune yra 

visa reikalinga infrastruktūra – keleivių prieplaukos, laivų remonto teritorija, vidaus vandenų kelių 

administracinės ir organizacinės struktūros. Planuojama įrengti ir krovinių gabenimui skirtą prieplauką 

Marvelėje.  

Lyginant Kauną su kitais Lietuvos miestais, galima teigti, kad jis pasiţymi sąlyginai dideliu 

gyventojų bei gatvių tinklo  tankiu, kas sudaro prielaidas efektyviam transporto srautų paskirstymui, 

įtakoja kelionės būdo pasirinkimą, kelionės ilgį bei trukmę. Miesto kompaktiškumas leidţia daugiau 

kelionių atlikti pėsčiomis, dviračiais ir visuomeniniu transportu, todėl lengvaisiais automobiliais 
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atliekamų kelionių dalis piko metu tesiekia 36 %.  Nepalankiais susisiekimo poreikius formuojančiais 

faktoriais galima įvardinti  darbo ir gyvenamųjų vietų disproporciją atskiruose miesto rajonuose bei 

gyventojų kėlimosi į priemiesčius tendenciją. Šie reiškiniai didina gyventojų kelionių atstumą, 

sugaištą laiką bei lengvųjų automobilių srautą gatvių tinkle. Neţiūrint to kelionės į darbą/ mokymo 

įstaigas ir iš darbo/ mokymo įstaigų trunka sąlyginai nedaug – iki 35 min. Susisiekimo sąlygas 

automobiliais ir viešuoju transportu miestiečiai vertina gerai, tačiau labai blogai vertina gatvių būklę.  

Susisekimą per mieste esančias upes uţtikrina 10 tiltų: Č. Radzinausko (Noreikiškių), 

Vilijampolės, Varnių, Šiaurinis (Kleboniškio), Aleksoto, M. K. Čiurlionio, Panemunės, Uţtvankos 

(Hidroelektrinės), Jiesios tiltas, Rokų tiltas (Marijampolės plente). Kauno miesto apvaţiuojamųjų 

kelių (gatvių) tinklas suformuotas pakankamai gerai ir atlieka savo funkciją, išskyrus pietrytinę miesto 

dalį, kur tranzitinio eismo nukreipimas nėra tinkamai išspręstas. Pats Kauno miesto gatvių tinklas, 

nepaisant sąlyginai didelio jo tankumo, nėra pilnai išbaigtas. Tarp tam tikrų miesto rajonų egzistuoja 

susisiekimo jungčių trūkumas, yra kelių naujų tiltų poreikis.  

Palyginus eismo intensyvumo per Kauno miesto tiltus duomenis, yra nustatyta, pastarąjį 

dešimtmetį transporto srautai mieste išaugo apie 2 kartus. Transporto srauto struktūroje dominuoja 

lengvieji automobiliai ir mikroautobusai, o sunkiasvoris transportas (autobusai, troleibusai, 

sunkveţimiai) siekia  7,7 %. Susisiekimo greitis Kauno miesto ilgus transporto ryšius aptarnaujančiose 

gatvėse yra pakankamai didelis ir siekia apie 50 km/h, gerokai pranokdamas susisiekimo viešuoju 

transportu greitį. Magistralinės reikšmės keliuose, kertančiuose miestą, susisiekimo greitis siekia 82 – 

93 km/h. Pagrindinės spūsčių zonos mieste formuojasi miesto centrinės dalies prieigose. Intensyvus 

eismas, kurį lemia aukštas automobilizacijos lygis (486 aut./ 1000 gyv.), ir gana didelis susisekimo 

greitis turi įtakos avaringumui mieste. Mieste egzistuoja apie 200 avaringų vietų, o pagal įskaitinių 

eismo įvykių skaičių tenkantį 1000 gyventojų Kaunas yra avaringiausias tarp 5 didţiųjų Lietuvos 

miestų. 

Didţiausios Kauno miesto automobilių parkavimo problemos yra gyvenamųjų rajonų kiemuose 

bei šalia jų esančiuose gatvių ruoţuose. Pagal parkavimo tyrimų duomenis, vidutinis Kauno miesto 

gyvenamųjų rajonų mokamų automobilių  stovėjimo aikštelių uţpildymas siekia apie 62 %, kiemų ir 

gatvių  - 110 %. Kauno miesto centrinėje dalyje yra įrengta apie 2900 mokamų automobilių stovėjimo 

vietų, suskirstytų į zonas, o zonų kaina svyruoja nuo 1-4 Lt. Didţiausias stovinčių automobilių 

skaičius buvo fiksuojamas raudonojoje (3 Lt) ir geltonojoje (4 Lt) zonose. 

Kauno mieste yra 80 degalinių, tačiau poreikis, įvertinant šiandieninį miesto automobilizacijos 

lygį bei miesto automobilių parką, siekia 109 degalines. Automobilizacijos lygis vis dar išlaiko 

augimo tendencijas, todėl galima teigti, kad Kauno mieste automobilių aptarnavimo lygis nėra 

pakankamas ir ateityje šis trūkumas stiprės, jeigu degalinių tinklas nebus plečiamas. 

Kauno miesto viešojo transporto sistemą sudaro troleibusų, autobusų ir maršrutinių taksi tinklas. 

Šią sistemą aptarnaujantys veţėjai: AB „Autrolis―, UAB „Kauno autobusai―, 38 įmonės turinčios 

licencijas maršrutiniais taksi veţti keleivius. Maršrutų sistema yra pagrįsta tiesioginiais maršrutais tarp 

gyvenamųjų ir darbo vietų, siekiant kiek įmanoma sumaţinti persėdimų skaičių. Bendrai viešojo 

transporto sistema per metus perveţa nuo 80 – 90 mln. keleivių. Iš jų daugiausiai perveţama 

troleibusais ir autobusais, o maršrutinių taksi perveţamų keleivių skaičius turi maţėjimo tendenciją. 

Šiandien troleibusai apima beveik visas tankiai apgyvendintas Kauno dalis, išskyrus Milikonius ir 

Smėlius. Kauno visuomeninio transporto sistema beveik visais reglamentuojamais punktais atitinka 

Lietuvos miestų visuomeninio transporto sistemai keliamus reikalavimus pagal STR 2.06.01:1999 

„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos―. Pagrindinės visuomeninio transporto problemomis 

Kauno mieste išlieka per maţas reisų daţnumas, per maţas prioritetas visuomeniniam transportui, 

ţema vaţiavimo kokybė dėl senų transporto priemonių ir maţas viešojo transporto vaţiavimo greitis. 

Pagal apklausas daug Kauno mieto gyventojų turi dviračius. Nepaisant to, kelionės dviračiais nėra 

labai paplitusios, nes jų populiarumą maţina sudėtingas Kauno miesto reljefas, didelis aukščių 

skirtumas, nepalankios klimato sąlygos, nesaugus dviračiams eismas  bei nepakankamai išplėtotas 

dviračių takų tinklas ir infrastruktūra. Apklausų duomenimis dauguma gyventojų  esamą susisiekimo 

dviračiais sistemą vertina nepalankiai. Šiuo metu Kauno mieste yra 47 km dviračių takų, tačiau jie 
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nesudaro vientiso tinklo, dalis dviračių takų neatitinka šiandien galiojančių reglamentų. Siekiant 

vystyti dviračių tinklą papildomai suplanuoti 177 km takų.  

3.1.8. Inţinerinė infrastruktūra 

Kauno miesto eksploataciniai vandens ištekliai yra daugiau nei pakankami. Bendri vandenviečių 

išţvalgyti eksploataciniai ištekliai siekia 250 tūkst. kub. m per dieną, tuo tarpu vidutinis geriamojo 

vandens išgavimas mieste sudaro tik apie 61 tūkst. kub. m per dieną. Kauno mieste vandentiekio 

skirstomojo tinklo ilgis yra apie 1159 km. Didţioji jo dalis yra ketinių vamzdţių, įrengta iki 1980 

metų. Šiuo metu esamo tinklo būklė prasta, reikalinga tinklo renovacija. Šiuo metu uţbaigti ar 

tebevykdomi vandentiekio projektai Vijūkų – Romainių (15,8 km), Linksmadvario (0,6 km), 

Vaišvydavos - Zuikinės – Armališkių (16,7 km), Aleksoto – Fredos (12,0 km) gyvenamuosiuose 

rajonuose panaudojant ES lėšas. Naujai klojamoms trasoms naudojami vamzdţiai iš polimerinių 

medţiagų. Kauno mieste prie Kauno marių veikia techninio vandens pirmojo pakėlimo siurblinė, 2 

linijomis aptarnaujanti Kauno šiluminę elektrinę. 

 Bendras nuotekų surinkimo vamzdynų ilgis Kaune yra apie 689 km, o vidutinis jų amţius siekia 

apie 30 metų. Vamzdynai yra įrengti iš keraminių vamzdţių, o slėginiai vamzdynai  – ketus vamzdţių. 

Dėl nusidėvėjimo esama vamzdynų būklė prasta, reikalinga nuotekų tinklų renovacija. 2008 metais 

Kauno mieste pastatyti biologinio valymo įrenginiai, tad nuo to laiko nuotekų apdorojimas vyksta 

mechaniškai ir biologiškai. Šiuo metu uţbaigti ar tebevykdomi buitinių nuotekų tinklų projektai 

Vijūkų – Romainių (14,6 km), Linksmadvario (5,8 km), Vaišvydavos - Zuikinės – Armališkių (19,0 

km), Aleksoto – Fredos (10,3 km) gyvenamuosiuose rajonuose panaudojant ES lėšas. Naujai 

klojamiems vamzdynams naudojami polimerinių medţiagų vamzdţiai.  

Kauno miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis yra apie 314 km. Tinklas daugiausiai yra įrengtas iš 

gelţbetoninių vamzdţių, o vidutinis tinklų amţius siekia 40 metų.  Dėl nusidėvėjimo esamų tinklų 

būklė yra prasta. Be to, lietaus nuotekų tinklai mieste nėra pakankamai gerai išvystyti, nuotekos 

praktiškai nevalomos. Lietaus nuotekų valymo įrenginiai yra kai kuriose pramonės įmonių, degalinių, 

autoservisų teritorijose. Bendri tinklu surenkami lietaus vandens kiekiai nėra ţinomi. Paviršinės 

(lietaus) nuotekos nuvedamos į atvirus vandens telkinius: Amalės, Girstupio, Veršvos, Sąnašos, 

Sėmenos, Jiesios, Marvelės upelius, griovius, Nemuno ir Neries upes. Kai kuriuose miesto rajonuose 

yra mišri nuotekų surinkimo sistema, kai į dalį gyvenamųjų namų buitinių nuotekų tinklus pajungta 

lietaus nuotekų sistema. Didţiausi mišrios kanalizacijos baseinai – Senamiestyje ir Naujamiestyje. 

Siekiant maţinti lietaus nuotekų įtaką paviršinių vandenų ekosistemoms, reikalinga rekonstruoti apie 

50 proc. išleistuvų, prie išleistuvų įrengti valymo įrenginius. Taip pat būtina rekonstruoti apie 40 proc. 

magistralinių tinklų. 

Kauno mieste veikia 7 atliekų priėmimo punktai, kurių pobūdis skiriasi pagal priimamas atliekas. 

Šiuos punktus eksploatuoja skirtingos įmonės. Atliekų surinkimo paslaugos mieste sąlyginai gerai 

išplėtotos, tačiau visiškai priešinga situacija su atliekų rūšiavimu. Šiuo metu nors ir didėja naujų 

rūšiavimo konteinerinių pastatymas į esamas aikšteles, atliekų rūšiavimas vis dar vyksta vangiai.  

Kauno miesto centralizuotiems šilumos tinklams energija yra tiekiama iš 18 katilinių. Kauno 

termofikacinė elektrinė, Šilko katilinė, Pergalės katilinė ir Petrašiūnų elektrinė sujungti į integruotą 

šilumos tinklą. Likusios 14 katilinių aptarnauja izoliuotus šilumos tinklus. Kaune centralizuotai šiluma 

tiekiama 5500 vartotojų. Bendri šiluminės energijos poreikiai (neįvertinant nuostolių) mieste siekia 

apie 1160 GWh per metus. 

Kaune elektros energija gaminama Kauno HE ir Kauno termofikacinėje elektrinėje. Kauno HE 

kasmet pagamina apie 400 GWh, o termofikacinė elektrinė - apie 600 GWh elektros energijos. Miesto 

skirstomasis elektros tinklas susideda iš devyniolikos transformatorinių pastočių, 1429 km 10 kV 

linijų ir 1621 km 0,4 kV linijų, mieste eksploatuojamos 1026 transformatorinės (10/0,4 kV). Didesnė 

linijų dalis miesto teritorijoje yra sukabeliuota, o 10 kV orinių linijų santykinai nedaug. 

Kauną pasiekia du 55 bar slėgio magistraliniai dujotiekiai. Dalis gaunamų dujų sunaudojama 

Kauno miesto poreikiams, o dalis keliauja tranzitu. Miesto poreikiams tenkinti įrengtos dvi dujų 
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skirstymo stotys Ramučiuose (pajėgumas 120 000 kub. m per val.) ir šalia Domeikavos (pajėgumas 30 

000 kub. m per val.). Gamtinių dujų skirstomieji tinklai apima didţiąją urbanizuotą miesto dalį. Šiuos 

skirstomuosius tinklus sudaro 1215 km  ilgio vamzdynas ir 153 dujų reguliavimo punktai. Per metus 

Kaune yra suvartojama apie 110 mln. kub. m dujų, neskaitant Kauno termofikacinės elektrinės.   

Laidinio ryšio paslaugas mieste teikia AB TEO LT. Kauno mieste įrengtos 25 automatinės 

telefono stotys, kurios uţtikrina gerą laidinio ryšio darbą. Šiuo metu laidinio ryšio paslaugų abonentų 

skaičius lyginant su praėjusiu dešimtmečiu ţenkliai sumaţėjęs. Tam įtakos turėjo sparti mobilaus ryšio 

plėtra. Mobilaus ryšio paslaugas Kauno mieste teikia trys operatoriai: UAB „Bitė GSM―,  UAB 

„Omnitel― ir UAB „Tele–2―. Internetinio ryšio paslaugas Kauno mieste teikia apie 30 operatorių. 

3.2. Aplinkos pokyčiai jei bendrasis planas nebūtų įgyvendintas 

Kauno miesto bendrojo planavimo vieni iš tikslų – įvertinti ir tęsti miesto planavimą, suformuoti 

miesto aplinką, tinkamą Kauno miesto savivaldybės teritorijos ilgalaikiam ir nuolatiniam erdviniam 

vystymuisi. Šiais tikslais siekiamas pozityvus rezultatas – miesto reikšmės didėjimas, miesto būties 

gerėjimas, erdvinė darna. Keliant uţdavinius įvardintiems planavimo tikslams pasiekti daug dėmesio 

yra skirta miesto gamtai ir kultūros paveldui išryškinti, aplinkos ir gamtinių išteklių apsaugos 

reikalavimų tenkinimui, darnios aplinkos kūrimui bei kraštovaizdţio, biologinės įvairovės ir gamtinio 

karkaso palaikymo sistemos suformavimui. 

Ankstesnis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo orientuotas tiek į 

kokybinę, tik didesnę miesto teritorinę plėtrą. Tačiau jame neišskyrus aiškių prioritetinių krypčių, 

daug bendrojo plano sprendinių liko neįgyvendinti, o miesto urbanistinė plėtra atskirose miesto dalyse 

vyko netolygiai. Miesto aplinkos pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį rodo, kad ankstesnio bendrojo 

plano sprendiniais nustatyta miesto plėtra savo apimtimi ir laiko atţvilgiu buvo per didelė. Blogėjantys 

miesto demografiniai  rodikliai bei šių rodiklių neigiamos prognozės verčia orientuotis ne į kiekybinę, 

bet į kokybinę miesto teritorijos plėtrą. Tad rengiamame bendrajame plane 2013-2023 m. prioritetas 

yra teikiamas būtent kokybinei esamų miesto teritorijų plėtrai, išlaikant kompaktišką miesto struktūrą 

ir didinant esamų teritorijų panaudojimo efektyvumą.  

Neįgyvendinta rengiamo bendrojo plano koncepcija, gali turėti įtakos tiek atskirų aplinkos 

komponentų, tiek bendros miesto aplinkos neigiamiems pokyčiams. Plano neįgyvendinimo atveju 

miesto plėtra vyktų vadovaujantis anksčiau rengtu bendruoju planu, ne pagal prioritetus
2
. 

Prognozuojami galimi pokyčiai yra pateikti 3.1. lentelėje. 

3.1. lentelė. Informacija apie prognozuojamus pokyčius, jei bendrojo plano koncepcija nebūtų 

įgyvendinta  

Komponentas arba 

sritis 
Tikėtini pokyčiai 

Socialinė aplinka 

Neišskyrus bendrojo plano prioritetinių sprendinių, miesto plėtra intensyviau gali 

vykti ne kokybine, bet kiekybine plėtra, urbanizuojant neuţstatytas teritorijas. 

Intensyvesnė teritorinė miesto plėtra maţintų miesto kompaktiškumą ir esamų 

uţstatytų teritorijų kokybinę plėtrą, o kartu ir gyvenamosios aplinkos kokybę. 

Neigiamų demografinių ir socialinių rodiklių bei ribotų finansinių išteklių atţvilgiu, 

tai neigiamai atsilieptų socialinei ir demografinei miesto plėtrai. Per lėtai gerėjanti 

gyvenamosios aplinkos kokybė, prisidėtų prie tokių neigiamų socialinių reiškinių 

gyventojų emigracija, vidinė migracija į kitus rajonus, o kartu ir prie visuomenės 

senėjimo proceso bei kitų su tuo susijusių reiškinių. 

Ekonominė aplinka 

Tikėtina, kad neįgyvendinta bendrojo plano koncepcija ekonominės miesto aplinkos 

pokyčiams ryškios tiesioginės neigiamos įtakos neturės. Didţiausias neigiamas 

poveikis ekonomikai pasireikš netiesiogiai per socialinę aplinką, inţinerinės 

infrastruktūros (ypač susisiekimo sistemos) galimos lėtesnės ar nekryptingos plėtros 

                                                      

 
2
 2003 m. bendrajame plane nėra aiškiai nustatyti prioritetai, t.y. nėra išskirtų svarbiausių ir maţesnės svarbos 

sprendinių. 
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Komponentas arba 

sritis 
Tikėtini pokyčiai 

pasekmes.  

Inţinerinė 

infrastruktūra 

Ryškiausi neigiami pokyčiai tikėtini susisekimo sistemos srityje. 2003 metų plano 

sprendiniai yra orientuoti į gana didelę susisiekimo sistemos korekciją. Jame 

numatytų transporto trasų jungčių įgyvendinimas techniniu aspektu, teisiniu bei 

finansinių išteklių, o kartu ir laiko poţiūriu yra sudėtingas. Todėl daug numatytų 

svarbių susisiekimo sprendinių per pastarąjį dešimtmetį nebuvo įgyvendinta. Pagal 

naujoje bendrojo plano koncepcijoje numatytas nuostatas, bus priimti paprastesni 

techniniai (planavimo poţiūriu) sprendimai transporto sistemai plėtoti, bus numatyti 

prioritetai, todėl tikimasi, kad naujoji koncepcija artimiausiu dešimtmečiu leis realiai 

įgyvendinti numatytus sprendinius ir taip pagerinti susisiekimo sąlygas mieste. 

Neįgyvendinta bendrojo plano koncepcija, dėl neišskirtų aiškių pirotininių sprendinių, 

neuţtikrins kryptingo ir savalaikio transporto sistemos plėtojimo. Panašūs pokyčiai 

tikėtini ir kituose inţinerinės infrastruktūros sektoriuose. 

Gamtinis karkasas 

Gamtinio karkaso formavimo atţvilgiu didelių pokyčių nebūtų. Pagrindinis neigiamas 

pokytis yra susijęs su 2003 m. bendrajame plane ţeldynams priskirtomis teritorijomis. 

Minėtame plane dalis teritorijų buvo priskirtos ţeldynams, nors jose ţeldynų nėra. 

Tokiu būdu, kai kurios minėtų teritorijų pateko į gamtinio karkaso formavimą, nors 

realiai jos gamtiniam karkasui įtakos neturi ir nėra reikšmingos. Naujoje bendrojo 

plano koncepcijoje numatyta patikslinti esamų ţeldynų teritorijas, t.y. iš naujo 

įvertinti (inventorizuoti) ţeldynus ir į gamtinį karkasą įtraukti tik teritorijas, kurios 

turėtų būti priskirtos ţeldynams. Tad neįgyvendinus bendrojo plano koncepcijos, 

gamtiniame karkase gali likti teritorijų, kurios neturėtų patekti į gamtinį karkasą, o kai 

kurios teritorijos, turinčios patekti į gamtinį karkasą, į jį nepatektų (Pastaba: pagal 

rengiamo bendrojo plano koncepcijos nuostatus, bet kokie sprendiniai ţeldynų 

sistemos dalyje turės nemaţinti esamų rekreacinių ţeldynų teritorijų mieste). 

Rengiamame bendrajame plane gamtinis karkasas atitinka reikalavimus, numatytus 

gamtinio karkaso nuostatuose. Jis apima saugomas gamtines teritorijas, miesto miškus 

ir vandenis, ţeldynų sistemą, gamtinio karkaso elementus numatytus Lietuvos 

Respublikos bendrajame plane bei apskrities bendrajame plane. Bendrajame plane 

ţeldynų teritorijos perţiūrimos ir priskiriamos prie atitinkamų atskirųjų ir 

priklausomųjų ţeldynų kategorijų, kaip numatyta LR Ţeldynų įstatyme. Detalesni 

gamtinio karkaso sprendiniai yra nagrinėjami bendrojo plano sprendinių 

konkretizavimo stadijoje. 

Aplinkos oras ir 

vanduo  

Neigiami aplinkos oro pokyčiai yra netiesioginiai, susiję su susisiekimo sistemos 

galimos lėtesnės ar nekryptingos plėtros pasekmėmis ir galima intensyvesne 

kiekybine miesto plėtra, tikėtina neįgyvendinus bendrojo plano koncepcijos. Tikėtina, 

kad  intensyviau urbanizuojamos neuţstatytos teritorijos didintų susisiekimo 

atstumus, o kartu ir oro taršą mieste. Susisiekimo infrastruktūros plėtros prioritetų 

išskyrimo nebuvimas lemtų lėtesnę minėtos infrastruktūros plėtrą, ir tai neuţtikrins 

tinkamų susisiekimo sąlygų bei didins transporto priemonių sukeliamą taršą. Ryškūs 

pokyčiai vandens taršos atţvilgiu nenumatomi. 

Dirvoţemis 

Dirvoţemio neigiami pokyčiai yra susiję su dirvoţemio erozija ir dirvoţemio tarša. 

Intensyviausi dirvoţemio erozijos reiškiniai vyksta upių bei Kauno marių krantuose, 

upių slėniuose esančiose raguvose.  Šie reiškiniai daţniausiai yra gamtiniai procesai, 

vykstantys savaime, nepriklausomai nuo ţmogaus ūkinės veiklos. Tik labai nedidelė 

dalis erozijos procesų (daugiausiai šlaituose) yra sukelti ūkinės veiklos. Dirvoţemio 

tarša yra didţiausia pramonės, inţinerinės infrastruktūros teritorijose. Dirvoţemio 

taršos pokyčiai yra susiję su buvusių gamybinių teritorijų išvalymu. Šis procesas yra 

būtinas įgyvendinant pramoninių teritorijų konversiją į komercines ar gyvenamosios 

paskirties teritorijas, o pramoninių zonų konversija numatyta tiek 2003 metų 

bendrajame plane, tiek šiuo metu rengiamame bendrajame plane. Todėl 

neįgyvendinus rengiamo bendrojo plano koncepcijos dirvoţemio pokyčiai turėtų vykti 

panašiai kaip ir ją įgyvendinus.  

Triukšmas 

Didţiausi triukšmo šaltiniai mieste yra kelių ir geleţinkelių transportas. Atsiţvelgiant 

į tankų miesto gatvių ir kelių tinklą bei naujajame bendrajame plane numatytą 

santykinai maţą gatvių tinklo plėtrą, galima teigti, kad transporto triukšmo lygiai 

labiausiai priklauso nuo transporto srautų apimčių ir automobilizacijos lygio, o ne 
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Komponentas arba 

sritis 
Tikėtini pokyčiai 

planuojamos (neplanuojamos) infrastruktūros. Triukšmo lygio pokyčiai, bendrojo 

plano koncepcijos įgyvendinimo atveju, pasireikšti gali tik lokaliai, t.y. naujai 

įrengiamų transporto jungčių aplinkoje triukšmo lygis gali padidėti, tačiau atitinkami 

sumaţėtų esamų gatvių aplinkoje. Tad bendru atveju transporto triukšmo lygių 

pokyčiai, sąlygoti įgyvendintos arba neįgyvendintos bendrojo plano koncepcijos, 

nepasireikš.   

Biologinė įvairovė 

Biologinei įvairovei išsaugoti yra itin svarbios mieste esančios saugomos teritorijos 

bei miesto ţeldynai. Kaip ir 2003 metų bendrajame plane, rengiamame bendrajame 

plane jiems skiriamas didelis dėmesys. Rengiamame bendrajame plane planuojant 

sprendinius yra atsiţvelgiama į esamas saugomų teritorijų ribas, jų statusą bei 

reglamentus, ţeldinių vertingumą ir reikšmingumą. Didelis dėmesys yra skiriamas ir 

gamtiniam karkasui.  Tačiau atsiţvelgiant į tai, kad svarbiausių biologinei įvairovei 

teritorijų - saugomų teritorijų ribos mieste yra nepakitusios, galima teigti, kad tiek 

įgyvendinus, tiek neįgyvendinus bendrojo plano koncepciją tiesioginis neigiamas 

poveikis biologinės įvairovės aspektu maţai tikėtinas. Biologinės įvairovės pokyčius 

gali lemti netiesioginiai poveikiai, tačiau jų apimtys ir pobūdţius planavimo etape 

sunku nustatyti.  

Kultūros paveldas 

Vienas svarbiausių ir išskirtiniausių kultūros paveldo objektų Kauno mieste yra 

Kauno tvirtovės kompleksas. Jam rengiamame bendrajame plane yra skiriamas didelis 

dėmesys. 2003 m. bendrajame plane daliai tvirtovės objektų buvo suteikta miškų 

paskirtis, kas apsunkina tokių objektų tvarkymą ar pritaikymą turizmui ir pan. Šiuo 

metu rengiamame bendrajame plane numatyta Kauno tvirtovės objektams suteikti 

konservacinę paskirtį bei numatyti Kauno tvirtovės specialaus plano parengimo 

būtinybę. Tad neįgyvendinta bendrojo plano koncepcija gali lemti neigiamus minėto 

objekto pokyčius. Kitų kultūros paveldo objektų pokyčius mieste gali lemti įvairus 

netiesioginiai poveikiai, tačiau jų sąsajas su bendrojo plano sprendiniais planavimo 

etape yra sunku nustatyti. 

Kraštovaizdis 

Bendruoju atveju miesto kraštovaizdţio pokyčiai tiek įgyvendinus, tiek neįgyvendinus 

bendrojo plano koncepcijos išliktų panašūs. Rengiamame bendrajame plane, kaip ir 

2003 metų bendrajame plane, didelis dėmesys yra skiriamas miestovaizdţio kūrimui 

išryškinant upių slėnius ir šlaitus. Neįgyvendinus bendrojo plano koncepcijos tikėtina 

intensyvesnė neuţstatytų miesto teritorijų urbanizacija priemiesčiuose, kas lokaliai 

keistų priemiesčių kraštovaizdį.  

4. GALIMO REIKŠMINGO POVEIKIO TELRITORIJOS IR JŲ 

CHARAKTERISTIKOS 

Jautriausios galimo reikšmingo poveikio teritorijos yra susijusios su įvairaus pobūdţio 

saugomomis teritorijomis, kurias galima suskirstyti į 2 grupes – saugomas gamtines ir kultūros 

vertybių teritorijas. Poveikis tokioms teritorijoms reikšmingas gali būti dėl kelių prieţasčių. Viena jų – 

tiesioginis fizinis poveikis šioms teritorijoms įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, kita – ryškus 

netiesioginis poveikis įgyvendinant bendrojo plano sprendinius šalia šių saugomų teritorijų. Saugomos 

teritorijos įsteigtos siekiant išsaugoti vertingą fauną ir/ ar florą arba gamtinius kompleksus ir daţnai 

saugomos rūšys yra jautrios įvairiems aplinkos pokyčiams. Dar viena prieţastis reikšmingam 

poveikiui yra susijusi su kultūros vertybių teritorijų sprendiniais, kurie gali duoti teigiamą poveikį 

vertybių išsaugojimui ir pritaikymui tausojančiam naudojimui. 

Saugomos teritorijos.  Kauno miesto savivaldybės teritorijoje yra 16 draustinių ar jų dalių, 8 

gamtos paveldo objektai, 1 regioninis parko dalis, 11 NATURA 2000 tinklui priskiriamų teritorijų. Iš 

16 Kauno miesto teritorijoje esančių draustinių pusė yra zoologiniai, 1 botaninis –zoologinis, 4 – 

kraštovaizdţio, 3 – archeologiniai ir urbanistiniai. Visų draustinių bendras plotas siekia 1174,58 ha, 

arba apie 7,5 proc. viso savivaldybės ploto.  Draustinių išsidėstymas Kauno mieste pateiktas 4.1. 

paveiksle. 
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4.1. pav. Draustinių išsidėstymas Kauno mieste 

4.1. lentelė. Informacija apie Kauno mieste esančius draustinius, rizikos veiksnius ir tikėtiną 

bendrojo plano poveikį 

Eil. 

Nr. 

Draustinio 

pavadinimas 

Draustinio steigimo 

tikslas 

Rizikos veiksniai, 

galintys daryti 

neigiamą poveikį 

saugomoms 

vertybėms 

Tikėtinas bendrojo plano poveikis 

1. 

Julijanavos 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas. 

Draustinio teritorijai 

suteiktas buveinių 

apsaugai svarbios 

teritorijos statusas 

(tarptautinės svarbos). 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Tikėtinas neţymus teigiamas poveikis, 

nes forto teritorija, kurioje yra 

draustinis, bus ne tik išskirtas kaip 

saugoma teritorija, bet jam, kaip 

kultūros paveldo objektui,  bus 

suteikta konservacinė paskirtis, o 

galima veikla jame bus reglamentuota 

specialiuoju Kauno tvirtovės 

specialiuoju planu 

2. 

Kauno 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti gausiausias 

Lietuvoje šikšnosparnių 

ţiemavietes. Draustinio 

teritorijai suteiktas 

buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos 

statusas (tarptautinės 

svarbos). 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Tikėtinas neţymus teigiamas poveikis, 

nes forto teritorija, kurioje yra 

draustinis, bus ne tik išskirtas kaip 

saugoma teritorija, bet jam, kaip 

kultūros paveldo objektui,  bus 

suteikta konservacinė paskirtis, o 

galima veikla jame bus reglamentuota 

specialiuoju Kauno tvirtovės 

specialiuoju planu bei Rokų forto 

gamtotvarkos planu. 

3. 

Milikonių 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas.  

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

Tikėtinas neţymus teigiamas poveikis, 

nes forto teritorija, kurioje yra 

draustinis, bus ne tik išskirtas kaip 
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Eil. 

Nr. 

Draustinio 

pavadinimas 

Draustinio steigimo 

tikslas 

Rizikos veiksniai, 

galintys daryti 

neigiamą poveikį 

saugomoms 

vertybėms 

Tikėtinas bendrojo plano poveikis 

Draustinio teritorijai 

suteiktas buveinių 

apsaugai svarbios 

teritorijos statusas 

(tarptautinės svarbos). 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

saugoma teritorija, bet jam, kaip 

kultūros paveldo objektui,  bus 

suteikta konservacinė paskirtis, o 

galima veikla jame bus reglamentuota 

specialiuoju Kauno tvirtovės 

specialiuoju planu 

4. 

Romainių 1-

asis 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas. 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, ne šiuo metu draustinis yra 

šalia itin intensyvaus eismo 

magistralės, kurios poveikis jau šiuo 

metu yra susijęs su triukšmu, oro 

tarša, fiziniais aplinkos pokyčiais. Tad 

įvardintų rizikos veiksnių pokyčiai 

gali pasireikšti nepriklausomai nuo 

bendrojo plano sprendinių. 

5. 

Romainių 2-

asis 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas. 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, ne šiuo metu draustinis yra 

šalia itin intensyvaus eismo 

magistralės, kurios poveikis jau šiuo 

metu yra susijęs su triukšmu, oro 

tarša, fiziniais aplinkos pokyčiais. Tad 

įvardintų rizikos veiksnių pokyčiai 

gali pasireikšti nepriklausomai nuo 

bendrojo plano sprendinių. 

6. 

Sėmenos 1-

asis 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas. 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Šiuo metu draustinis yra šalia gan 

intensyvaus eismo pietrytinio miesto 

aplinkkelio, bei intensyvaus traukinių 

eismo geleţinkelio linijos, kurios 

poveikis jau šiuo metu yra susijęs su 

triukšmu, oro tarša, fiziniais aplinkos 

pokyčiais. Nors bendrajame plane yra 

planuojami sprendiniai, susiję su 

minėto aplinkkelio plėtra bei 

geleţinkelio plėtra (Rail Baltica), jie 

didelės neigiamos įtakos draustiniui 

neturės, nes transporto srautų lemiamų 

rizikos veiksnių pokyčiai gali vykti 

nepriklausomai nuo to ar sprendiniai 

bus įgyvendinti, ar nebus įgyvendinti.    

 7. 

Sėmenos 2-

asis 

teriologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti šikšnosparnių 

ţiemojimo vietas. 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Šiuo metu draustinis yra šalia gan 

intensyvaus eismo pietrytinio miesto 

aplinkkelio, bei intensyvaus traukinių 

eismo geleţinkelio linijos, kurios 

poveikis jau šiuo metu yra susijęs su 
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Eil. 

Nr. 

Draustinio 

pavadinimas 

Draustinio steigimo 

tikslas 

Rizikos veiksniai, 

galintys daryti 

neigiamą poveikį 

saugomoms 

vertybėms 

Tikėtinas bendrojo plano poveikis 

triukšmu, oro tarša, fiziniais aplinkos 

pokyčiais. Nors bendrajame plane yra 

planuojami sprendiniai, susiję su 

minėto aplinkkelio plėtra bei 

geleţinkelio plėtra (Rail Baltica), jie 

didelės neigiamos įtakos draustiniui 

neturės, nes transporto srautų lemiamų 

rizikos veiksnių pokyčiai gali vykti 

nepriklausomai nuo to ar sprendiniai 

bus įgyvendinti, ar nebus įgyvendinti.    

8. 

Kauno 

ornitologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti ţiemojančius 

vandens paukščius.  

Teritorijai galioja 

bendrieji veiklos 

reglamentai. 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Ūkinė veikla – 

vandens 

transportas; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Ryškiausias poveikis šio draustinio 

pietinei daliai yra tikėtinas dėl 

bendrajame plane numatytos 

pietrytinio miesto aplinkkelio plėtros. 

Tačiau atsiţvelgiant į dabartinę 

draustinio aplinką, bendras poveikis 

draustiniui turėtų  būti neţymus. 

Minėta draustinio dalis jau šiuo metu 

patenka į didelio technogeninio 

poveikio zoną. Poveikį jai daro Kauno 

HE, geleţinkelis, kertantis 

hidroelektrinės uţtvanką, dabartinio 

pietrytinio aplinkkelio trasa, 

pramoninės Petrašiūnų zonos esančios 

Nemuno pakrantėje. Pramoginės 

laivybos plėtojimo atveju poveikis 

draustinyje ţiemojančias paukščiams 

nepasireikš, nes ţiemojimo periodas 

nesutampa su navigacijos periodu 

(laivyba upėse ţiemą nevyksta). 

9. 

Kamšos 

botaninis - 

zoologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti gyvūnus, o 

taip pat retus augalus ir 

jų augimvietes.  

Draustinio teritorijai 

suteiktas buveinių 

apsaugai svarbios 

teritorijos statusas 

(tarptautinės svarbos). 

- Oro tarša; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, nes ši teritorija  patenka į 

upių slėnių šlaitų zoną, kurios 

pagrindu formuojamas tiek 

miestovaizdis, tiek gamtinis karkasas. 

Draustinis yra ties Kauno miesto ir 

Kauno rajono riba, o į Kauno miestą 

patenka tik nedidelė draustinio dalis. 

Ši zona priskiriama miškingoms 

teritorijoms, joje nenumatytas 

uţstatymas ar panaši plėtra. 

Aplinkinių teritorijų plėtra atitinka iki 

šiol susiformavusią.  

10. 

Palemono 

gynybinių 

įtvirtinimų 

archeologinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti ir eksponuoti 

XV a. ir XX a. pradţios 

gynybinių įtvirtinimų 

kompleksą, atkurti ir 

sutvarkyti technikos ir 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Tikėtinas neţymus teigiamas poveikis, 

nes įtvirtinimų teritorija, kurioje yra 

draustinis, bus ne tik išskirtas kaip 

saugoma teritorija, bet jam, kaip 

kultūros paveldo objektui,  bus 

suteikta konservacinė paskirtis, o 
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Eil. 

Nr. 

Draustinio 

pavadinimas 

Draustinio steigimo 

tikslas 

Rizikos veiksniai, 

galintys daryti 

neigiamą poveikį 

saugomoms 

vertybėms 

Tikėtinas bendrojo plano poveikis 

architektūros bei 

archeologijos paminklų 

teritoriją. 

galima veikla jame bus reglamentuota 

specialiuoju Kauno tvirtovės 

specialiuoju planu. Teritorijos 

naudojimą, ūkines veiklas joje  taip 

pat reglamentuoja Kauno marių 

regioninio parko tvarkymo planas. 

11. 

Kauno 

tvirtovės V 

forto 

architektūrinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti ir eksponuoti 

XIX a. pabaigos-XX a. 

pradţios Kauno 

tvirtovės antrojo ţiedo 

vieną stambiausių 

technikos ir 

architektūros paminklų, 

atkurti ir sutvarkyti jo 

aplinką pagal XX a. 

pradţios būklę. 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Tikėtinas neţymus teigiamas poveikis, 

nes forto teritorija, kurioje yra 

draustinis, bus ne tik išskirtas kaip 

saugoma teritorija, bet jam, kaip 

kultūros paveldo objektui,  bus 

suteikta konservacinė paskirtis, o 

galima veikla jame bus reglamentuota 

specialiuoju Kauno tvirtovės 

specialiuoju planu. Teritorijos 

naudojimą, ūkines veiklas joje  taip 

pat reglamentuoja Kauno marių 

regioninio parko tvarkymo planas. 

12. 

Paţaislio 

architektūrinis 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti ir eksponuoti 

XVII-XVIII a. Lietuvos 

baroko unikalų 

paminklą (barokinę 

baţnyčią, vienuolyno 

korpusus, forestoriumą, 

oficinas, eremitų 

namelius, šulinius, 

bokštą, kitus 

pagalbinius pastatus) ir 

vaizdingą jo aplinką. 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Tikėtina, kad bendrasis planas 

poveikio šiam draustiniui neturės, nes 

kaip ir ankstesniame bendrajame 

plane, teritorija bus išskirta kaip 

saugoma. Reikšmingo poveikio veikla 

teritorijoje ribos ne tik draustinio 

reglamentai, bet ir kultūros paveldo 

objektų reikalavimai bei  Kauno marių 

regioninio parko tvarkymo planas. 

13. 

Jiesios 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti Jiesios upės 

slėnio kraštovaizdį su 

raiškiomis atodangomis, 

eroziniais šlaitais ir 

krantais, o taip pat retas 

augalų rūšis. Draustinio 

teritorijai suteiktas 

buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos 

statusas (tarptautinės 

svarbos). 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Ūkinė veikla – 

vandens 

transportas; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, nes ši teritorija  patenka į 

upių slėnių šlaitų zoną, kurios 

pagrindu formuojamas gamtinis 

karkasas. Ši zona priskiriama 

miškingoms teritorijoms, joje 

nenumatytas uţstatymas ar panaši 

plėtra. Aplinkinių teritorijų plėtra 

atitinka iki šiol susiformavusią. 

14. 

Nemuno ir 

Nevėţio 

santakos 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti Nemuno ir 

Nevėţio santakos 

kraštovaizdţio groţį bei 

gamtos ir kultūros 

vertybes kaip mokslo, 

rekreacijos ir sveiko 

miesto išteklius, 

išsaugoti neapstatytą 

natūralų Nemuno slėnį 

kaip mikroklimatinę ir 

aerodinaminę ţaliąją 

- Vandens tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, nes didţioji dalis 

teritorijos yra numatoma kaip 

neuţstatoma ţemės ūkio teritorija arba 

kaip miško parkas. Aplinkinių 

teritorijų plėtra atitinka iki šiol 

susiformavusią. 
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Eil. 

Nr. 

Draustinio 

pavadinimas 

Draustinio steigimo 

tikslas 

Rizikos veiksniai, 

galintys daryti 

neigiamą poveikį 

saugomoms 

vertybėms 

Tikėtinas bendrojo plano poveikis 

juostą ir migracinį 

miesto gamtinio 

karkaso koridorių, o 

taip pat  išsaugoti 

Nemuno ir Nevėţio 

upių šlaitų bei slėnių 

ţeldinius kaip miesto 

ţaliųjų plotų sistemos 

dalį. 

15. 

Nevėţio 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti erozinio 

senslėnio tipo Nevėţio 

upės slėnio 

kraštovaizdį. Draustinio 

teritorijos daliai yra 

suteiktas paukščių ir 

buveinių apsaugai 

svarbios teritorijos 

statusas (tarptautinės 

svarbos). 

- Triukšmas; 

- Vandens tarša; 

- Oro tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Ūkinė veikla – 

vandens 

transportas; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, nes ši teritorija  patenka į 

upių slėnių šlaitų zoną, kurios 

pagrindu formuojamas gamtinis 

karkasas. Ši zona priskiriama 

miškingoms teritorijoms, joje 

nenumatytas uţstatymas ar panaši 

plėtra. Aplinkinių teritorijų plėtra 

atitinka iki šiol susiformavusią. 

16. 

Veršvos 

kraštovaizdţio 

draustinis 

Steigimo tikslas - 

išsaugoti Veršvos 

upelio slėnio 

kraštovaizdį kaip 

vientisą gamtinį-

kultūrinį teritorinį 

kompleksą. 

- Vandens tarša; 

- Hidrologinių 

reţimų pokyčiai; 

- Fiziniai aplinkos 

pokyčiai. 

Draustinio teritorija bendrajame plane 

yra išskirta kaip saugoma teritorija. 

Tikėtina, kad bendrojo plano  

įgyvendinimas neturės įtakos šiam 

draustiniui, nes ši teritorija  patenka į 

gamtinį karkasą ir išlieka miškų ar 

ţeldynų teritorija. Joje nenumatytas 

uţstatymas ar panaši plėtra. 

Aplinkinių teritorijų plėtra atitinka iki 

šiol susiformavusią. 

Į Kauno miesto teritoriją patenka dalis Kauno marių regioninio parko. Parke galioja valstybiniams 

parkams taikomi veiklos reglamentai, jame draudţiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti 

saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Parke 

esantiems draustiniams taikomas draustiniams nustatytas veiklos reglamentavimas. Tad plėtra į parko 

teritoriją patenkančioje Kauno dalyje bus vykdoma vadovaujantis minėtais reglamentais. 

Kauno mieste yra 11 teritorijų priskirtų Natura 2000 tinklui (4.2 pav.) . Visos jos yra svarbios 

buveinių apsaugai, o viena iš jų – Kauno marios yra taip pat svarbi  ir paukščių apsaugai. Visos Natura 

2000 tinklui taip pat priskirtos teritorijos mieste yra priskirtinos esantiems miškams arba ţeldynams, 

arba vandenų teritorijoms, arba saugomoms teritorijoms. Tokiose teritorijose, daţniausiai 

patenkančiose į gamtinį karkasą, nenumatytas uţstatymas ar panaši plėtra, jos išlieka gamtinėmis arba 

artimos joms. Tad tikėtinas poveikis Natura 2000 tinklui priskirtoms teritorijoms gali pasireikšti per 

netiesioginius aplinkinių teritorijų plėtros poveikius saugomoms floros ar faunos rūšims. Informacija 

juos pateikta 4.2. lentelėje. Pagal joje pateiktą informaciją tikėtina, kad Kauno miesto teritorijos 

bendrojo plano įgyvendinimas gali turėti poveikį Julijanavos, Milikonių ir Rokų fortuose 

ţiemojantiems šikšnosparniams. Tačiau tikslesnis poveikis, jo mastas ir pasireiškimo tikimybė turėtų 

būti nustatytas specialiojo planavimo metu, rengiant Kauno tvirtovės specialųjį planą. 
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4.2. lentelė.  Bendrojo plano įgyvendinimo tikėtinas poveikis Natura 2000 tinklo teritorijoms 
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Ūdra 

Jiesios upė ir jos 

slėniai 

x x  x x x x 

Maţai tikėtinas  

Kauno marios Maţai tikėtinas  

Neries upė Maţai tikėtinas  

Nevėţio ţemupys Maţai tikėtinas  

Šikšnosparnis 

Kūdrinis 

pelėausis) 

Kauno marios 

x x x x x  x 

Maţai tikėtinas  

Rokų fortas Tikėtinas 

Poveikis, jo 

mastas ir 

pasireiškimo 

tikimybė 

priklausys nuo 

Kauno tvirtovės 

specialiojo plano 

sprendinių 

Šikšnosparnis 

Europinis 

plačiaausis 

Julijanavos fortas 

x x x x x  x 

Tikėtinas Poveikis, jo 

mastas ir 

pasireiškimo 

tikimybė 

priklausys nuo 

Kauno tvirtovės 

specialiojo plano 

sprendinių 

Milikonių fortas Tikėtinas 

Rokų fortas Tikėtinas 

Niūraspalvis 

auksavabalis 

Kauno ąţuolynas 

  x  x   

Maţai tikėtinas  

Kauno marios Maţai tikėtinas  

Romainių 

ąţuolynas 
Maţai tikėtinas  

Pumpurinis 

plokščiavabalis 

Jiesios upė ir jos 

slėniai 
  x  x   

Maţai tikėtinas  

Kamšos miškas Maţai tikėtinas  

Kauno marios Maţai tikėtinas  

Kartuolė 
Kauno marios 

 x  x x   
Maţai tikėtinas  

Neries upė Maţai tikėtinas  

Paprastasis 

kirtiklis 
Neries upė  x  x x   Maţai tikėtinas  

Paprastasis 

kūjagalvis 
Neries upė  x  x x   Maţai tikėtinas  

Upinė nėgė Neries upė  x  x x   Maţai tikėtinas  

Salatis 
Kauno marios 

 x  x x   
Maţai tikėtinas  

Neries upė Maţai tikėtinas  

Baltijos lašiša Neries upė  x  x x   Maţai tikėtinas  

Pleištinė skėtė Neries upė  x  x x   Maţai tikėtinas  

Juodasis peslys Kauno marios x     x x Maţai tikėtinas  

Plovinė vištelė Kauno marios    x x  x Maţai tikėtinas  

Tulţys Kauno marios    x  x x Maţai tikėtinas  
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4.2. pav. Natura 2000 tinklui priskirtų teritorijų  išsidėstymas Kauno mieste 

Kauno mieste yra 8 objektai priskirti gamtos paveldui. Daugiausiai jų yra botaninės kilmės, t. y. 

medţiai. Informacija apie gamtos paveldo objektus ir galimą poveikį jiems yra  pateikta 4.3. lentelėje. 

4.3. lentelė. Gamtos paveldo objektai Kauno mieste 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Tikėtinas bendrojo plano poveikis objektui 

1. Adomo Mickevičiaus akmuo Poveikis nenumatomas 

2. Girionių dendrologinę vertę turintis parkas Poveikis nenumatomas 

3. Taikos kalno ąţuolas Poveikis nenumatomas 

4. Pušys Sesės (Kauno m. sav.) Poveikis nenumatomas 

5. Lampėdţių liepa Graţuolė Poveikis nenumatomas 

6. Vytauto parko liepa Poveikis nenumatomas 

7. Senoji Kauno obelis Poveikis nenumatomas 

8. Ąţuolo ir pušies draugystė Poveikis nenumatomas 

 

Kultūros paveldo objektų teritorijos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) registro 

duomenimis Kauno mieste yra  691 nekilnojamo kultūros paveldo objektas, į šį skaičių neįtraukiant 

tokių pavienių objektų, kaip baţnyčių altoriai, sakyklos, stacijos, statiniuose esanti sienų tapyba, 

paveikslai, kryţiai, skulptūros ir pan. Kultūros paveldo vertybių išsidėstymas Kauno miesto 

savivaldybės teritorijoje pateiktas 4.3 pav., o paveldo objektų sąrašas – ataskaitos 1 priede. 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  SPAV ATASKAITA 

29 

UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas 

info@lyderio.lt 

 

4.3. pav. Kultūros paveldo objektų ir teritorijų išsidėstymas Kauno mieste 

Šaltinis: Kultūros vertybių registras 

Tikėtina, kad bendrojo plano poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams ir jų teritorijoms 

bus teigiamas, nes bendrojo plano sprendiniai bus įgyvendinti remiantis pagrindinėmis, Pasaulio 

kultūros ir gamtos paveldo globos konvenciją atitinkančiomis,  kultūros paveldo apsaugos nuostatomis 

- išsaugoti ir gaivinti paveldėtą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą bei stiprinti valstybės 

institucijų ir visuomenės atsakomybę uţ kultūros paveldo išsaugojimą. Didţiausias teigiamas poveikis 

tikėtinas Senamiesčiui, Naujamiesčiui, daugeliui Kauno tvirtovės statininių teritorijų, kitoms 

istorinėms miesto dalims. Remiantis rengiamo bendrojo plano nuostatomis: 

- kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veiklą reglamentuoti 

specialiaisiais planais ir paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 

- planuojama parengti visos Kauno tvirtovės objektų specialųjį planą arba apsaugos reglamentą; 

- siūloma inicijuoti atskirų istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vertės poţymius, 

paveldosauginį įvertinimą ir jo pagrindu priimti sprendimą dėl jų įrašymo į kultūros vertybių 

registrą; 

- siūloma inicijuoti kai kurių, kultūros paveldo objektų, įtrauktų į NKV registrą teritorijų ir 

apsaugos zonų ribų korektūrą; 

- siekiama regeneruoti Senamiesčio planinę struktūrą, nukreipiant nuo jo tranzitinius transporto 

srautus. 

Planuojant miesto susisiekimo sistemą, bei atsiţvelgiant į ankstesnio bendrojo plano sprendinius  

yra mieste numatomos naujos gatvių jungtys. Trys tokios jungtys yra kultūros paveldo objektų 

aplinkoje: Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso aplinkoje, Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno 

kranto centrinio įtvirtinimo komplekso aplinkoje, Kauno tvirtovės 4-ojo forto aplinkoje. 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  SPAV ATASKAITA 

30 

UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas 

info@lyderio.lt 

Įgyvendinti susisiekimo sistemos sprendiniai gali turėti tam tikrų pasekmių įvardintiems 

kultūros paveldo objektams. 

 Naujos gatvės trasa Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso aplinkoje yra būtina, siekiant 

uţtikrinti tinkamą miesto susisiekimo sistemos struktūrą. Koncepcijos stadijoje yra numatyta tik 

principinė trasos trajektorija ir nenumatyti konkretesni sprendiniai. Siekiant fiziškai nepaţeisti 

kultūros paveldo vertybės, Kėdainių g. – Josvainių gatvės trasoje yra numatyta įrengti tunelį po 

įtvirtinimo kompleksu (detalesnė informacija bus pateikta sprendinių konkretizavimo stadijoje). Tai 

yra vienintelis galimas techninis sprendimas įrengti minėtą gatvės trasą. Toks sprendimas esant 

pakankamam įsigilinimui nepaţeistų Linkuvos įtvirtinimo, o tunelis prasidėtų Kėdainių g. ir ţemės 

paviršių pasiektų Prūsų g. prieigose. Konkrečios tunelio įrengimo sąlygos ir reikalingi atlikti tyrimai 

būtų numatyti ir suderinti projektuojant tunelį. Projektavimo stacijoje būtų atliktas ir poveikio aplinkai 

vertinimas, nustatytas šio objekto konkretus poveikis ir pasekmės.  

Gatvės trasa Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo komplekso teritorijoje 

taip pat yra būtina, siekiant uţtikrinti tinkamą susisiekimo sistemos struktūrą. Šios trasos sprendinys 

yra numatytas šiuo metu galiojančiame 2003 m. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame 

plane. Koncepcijos stadijoje taip pat yra numatyta tik principinė trasos trajektorija, tačiau nenumatyti 

konkretūs sprendiniai. Siekiant maţesnio galimo neigiamo poveiklio kultūros paveldo objektui, 

sprendinių konkretizavimo stadijoje gatvės trasą bus siekiam nukreipti esamomis gatvėmis: P. Mašioto 

g., Sodininkų g., Bitininkų g., Simno g. ir Ţ. E. Ţilibero g. Tokiu atveju jungiant Ţ. E. Ţilibero ir 

Simno g. trasa minimaliai kirstų kultūros paveldo teritoriją ties jau šiuo metu stipriai paţeista 

(paveiktas) kultūros paveldo vertybės zona. 

Kauno tvirtovės 4-ojo forto teritorijos aplinkoje yra numatyta gatvė, kurios trasa jungtųsi su 

pietrytiniu miesto aplinkkeliu. Įvardintos gatvės trasa numatyta šalia kultūros paveldo teritorijos ir jos 

nekerta. Dėl šios prieţasties jos Kauno tvirtovės 4-ojo forto teritorijai reikšmingo poveikio neturės.  

5. SU KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS 

BENDRUOJU PLANU SUSIJUSIOS APLINKOS 

APSAUGOS PROBLEMOS 

Aplinkosauginių problemų atsiradimo prieţastimis būtų galima įvardinti gyvenamųjų teritorijų, 

susisiekimo infrastruktūros, pramoninių teritorijų ir rekreacinės infrastruktūros intensyvią plėtrą, o  

bendrojo plano sprendiniai tiesiogiai ar netiesiogiai gali įtakoti aplinkosaugines problemas susijusias 

su: 

 Upių tarša; 

 Oro tarša; 

 Triukšmu; 

 Dirvoţemio tarša; 

 Tiesioginiu ir netiesioginiu poveikiu biologinei įvairovei; 

 Fiziniu poveikiu gamtinei aplinkai 

 Fiziniu poveikiu kultūros paveldui. 

Įvardinti taršos ir neigiamo poveikio elementai yra ypač svarbūs saugomose vertingose gamtinėse 

ir kultūros pavaldo teritorijose. 

Rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas orientuojasi į miesto teritorijos 

kokybinę plėtrą, todėl didelė dalis jo sprendinių bus skirti aplinkos kokybės gerinimui, o kartu ir 

aplinkosauginėms problemoms spręsti. Įgyvendinti susisiekimo sistemos sprendiniai bendrame 

kontekste, turėtų uţtikrinti tinkamą transporto srautų paskirstymą, bevariklio transporto naudojimą,  

maţinti transporto neigiamą poveikį, jo keliamą oro taršą, o taip pat uţtikrinti kultūros paveldo 

teritorijų – Senamiesčio ir Naujamiesčio geresnę būklę. Bendrajame plane numatytas pramoninių zonų 

konversijos į komercines ar gyvenamąsias teritorijas tęsimas uţtikrins oro taršos maţinimą atskirose 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  SPAV ATASKAITA 

31 

UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas 

info@lyderio.lt 

miesto dalyse, o netiesiogiai ir uţterštų pramonių zonų išvalymą. Gamtinis karkasas bendrajame plane, 

kaip ir ankstesniame bendrajame plane, apims mieste esančias gamtines bei saugomas teritorijas bei 

ţeldynus, ir tai uţtikrins biologinės įvairovės išsaugojimą bei teigiamą poveikį gamtinei aplinkai. 

Bendrajame plane numatytos komunalinės, inţinerinės (vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų) 

infrastruktūros plėtojimas, nuostatos dėl energetinės infrastruktūros plėtros bei atsinaujinančių šaltinių 

(saulės, geoterminės energijos) naudojimo skatinimo maţins upių vandens, oro taršą. 

Atsiţvelgiant į sąlyginai išvystytą susisekimo sistemą Kaune, triukšmo, kurį labiausiai lemia 

sausumos transportas, problema bendrojo plano sprendiniais yra sunkiai išsprendţiama, nes labiau 

priklauso ne nuo transporto infrastruktūros plėtos, bet nuo bendrų eismo srautų. Triukšmo poveikis 

gali būti realiai maţinimas tik įvairiomis inţinerinėmis priemonėmis, techninių projektų įgyvendinimo 

stadijoje, arba netiesiogiai maţinamas reguliuojant transporto srautus, plėtojant viešąjį ar bevariklį 

transportą. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano atveju, didţiausiosios tikėtinos 

aplinkosauginės problemos yra susijusios su transporto infrastruktūros plėtros sprendiniais greta 

saugomų teritorijų.  Pagal bendrojo plano koncepciją pietrytinio miesto aplinkkelio trasa kerta Kauno 

ornitologinio draustinio pietinę dalį, o numatyta transporto jungtis Kėdainių g.- Varnių g. ribojasi su 

Kauno tvirtovės objektų teritorija.  

6. APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU KAUNO 

MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRUOJU 

PLANU 

6.1. Tarptautinio lygio aplinkosaugos tikslai 

Rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas atitinka Europos Bendrijos ir 

kitų tarptautinių aplinkos apsaugą reglamentuojančių dokumentų, kuriuos ratifikavo Lietuvos 

Respublika, pagrindines nuostatas bei juose numatytus tikslus: 

 Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokole numatytą tikslą - 

skatinti tvarią plėtrą ir laikytis kiekiais numatytų įsipareigojimų riboti ir maţinti išmetamus 

teršalus;  

 Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijoje dėl rūgštėjimo eutrofikacijos ir 

paţemio ozono maţinimo numatytą tikslą, pagal kurį kiekviena šalis, kuriai nustatytas į 

atmosferą išmetamų teršalų limitas, maţina savo metinius išmetamus teršalų kiekius ir išlaiko jų 

lygį, atsiţvelgdama i Konvencijos priede numatytą limitą ir terminus; 

 Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje numatytus tikslus kultūros ir gamtos 

paveldui suteikti tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į 

bendras planavimo programas; 

 Europos kraštovaizdţio konvencijoje numatytus tikslus: skatinti kraštovaizdţio apsaugą, 

tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdţio klausimais; 

integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į teritorijų ir miestų planavimo politiką bei kultūros, 

aplinkos, ţemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą politikos sritį, 

galinčią turėti poveikio kraštovaizdţiui;  

 ES tarybos direktyvoje dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43EEB, 

1992 05 21) nustatytus tikslus skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsiţvelgiant į 

ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane didelis dėmenys yra skiriamas gamtiniam 

karkasui, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldui, susiformavusio kraštovaizdţio išryškinimui. 
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6.2. Nacionalinio  lygio aplinkosaugos tikslai 

Rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas atitinka nacionalinio lygmens 

aplinkos apsaugą reglamentuojančių bei aukštesnio lygio teritorijų planavimo dokumentų pagrindines 

nuostatas bei juose numatytus aplinkosauginius tikslus:  

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytus tikslus: uţtikrinti šalies 

subalansuotą raidą; kuo geriau panaudoti turimą šalies teritorijos potencialą; nedaryti ţalos 

šalies gamtinei bei kultūrinei aplinkai; išsaugoti bei stiprinti šalies teritorijos savitumą; išlaikyti 

ir stiprinti turimą aplinkos sveikumo bei kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės apsaugos, 

gamtinio karkaso palaikymo sistemą; šalies ir regionų savitumus formuojančioms gamtinėms ir 

kultūrinėms aplinkos vertybėms garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą; uţtikrinti 

tik ekologiškai pagristų kraštotvarkos programų realizavimą; teritorijos raidos tikslus 

optimizuoti suderinant urbanistinę sistemą, kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės apsaugą, 

kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių teritorijų naudojimą ir socialinės–kultūrinės bei 

techninės infrastruktūros teritorinę plėtrą; Subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą 

maksimaliai panaudojant turimą įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, maţinant transporto 

poveiki aplinkai; 

 LR saugomų teritorijų įstatyme numatytus tikslus: išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo 

teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdţio ir biologinę įvairovę; uţtikrinti 

kraštovaizdţio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą; 

sudaryti sąlygas paţintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, 

propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus; 

 LR teritorijų planavimo įstatyme numatytus tikslus:  išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, 

ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą; formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, 

darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes 

gyvenimo sąlygas; saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros 

paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos; formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas 

kraštovaizdţio ekologinei pusiausvyrai palaikyti arba jai atkurti; 

 Gamtinio karkaso nuostatus, nustatančius bendruosius gamtinio karkaso teritorijų formavimo 

principus, apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo reikalavimus; 

 Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos reglamentų nuostatuose numatytus 

aplinkosauginius tikslus. 

Rengiamo bendrojo plano nuostatos remiasi įvardintais dokumentais bei jiems neprieštarauja. 

7. GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės nustatomos 

sprendinių pasekmių lentelės pagalba. Sprendinių pasekmių vertinimas atliktas pagal: 

 poveikį teritorijos vystymosi urbanistinei darnai (poveikis urbanistiniam karkasui; 

gamtiniam karkasui ir jo apsaugai; poveikis ūkinės veiklos sritims (veiklos sąlygoms)); 

 poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (poveikis miesto rekreacinei, gamtinei 

aplinkai; estetinei teritorijos kokybei); 

 poveikį visuomenės sveikatai (poveikis miesto gyventojų sveikatai, poveikis nustatytoms 

sanitarinėms apsaugos zonoms); 

 poveikį socialinei aplinkai (poveikis socialiniams rodikliams, poveikis gyventojų 

uţimtumui,  poveikis kultūrai, švietimui, sveikatos apsaugai); 

 poveikį kultūros paveldui ir jo apsaugai (poveikis kultūros paveldo teritorijoms, 

poveikis kultūros paveldo būklei ir vertingosioms savybėms;. 

 atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams; 
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 poveikį saugomos teritorijos ir jų apsaugai (poveikis saugomų teritorijų vertybėms, 

poveikis gamtos paveldo objektams; poveikis saugomos rūšims bei biologinei 

įvairovei); 

 poveikį eismo saugumui  (poveikis eismo saugomumo priemonių ir susisiekimo 

infrastruktūros plėtrai);    

 poveikį valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtrai; 

 poveikį aplinkos kokybei ir gamtos išteklių naudojimui (poveikis vandeniui, orui, 

dirvoţemiui, jų kokybei, gamtos išteklių eksploatacijai).  

 Poveikis ekonominė aplinkai (poveikis investicijoms, verslui, gamybos pajėgumams, 

verslo sąlygoms, poveikis valstybės ir savivaldybių biudţetams).  

Sprendinių reikšmingumas įvertintas naudojant šiuos ţymėjimus: 

 „+― – tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės; 

 „-― – tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės; 

 „+/-― – tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės; 

 „0― – nenumatoma nei teigiamų nei neigiamų pasekmių; 

 „~― – nepakanka informacijos reikšmingumui nustatyti. 
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7.1. lentelė. Sprendinių pasekmių vertinimo lentelė 

SPAV vertinimo komponentai, sritys 

I Kryptis: 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimas 
II Kryptis: Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių 

įgyvendinimas 
Komentarai ir/ar 

pastabos 
Pasekmių pobūdis 

Trumpalaikis 
Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis Trumpalaikis 

Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis 

Teritorijos vystymosi urbanistinė darna 

 Urbanistinis karkasas   0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Gamtinis karkasas 0 +/- + 0 0 0 + + 0 0 Komentaras3 

Ūkinės veiklos sąlygos 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Gamtinė aplinka ir kraštovaizdis 

Rekreacinė aplinka 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0 Komentaras4 

Gamtinė aplinka 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Estetinei teritorijos kokybė 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0 Komentaras5 

Visuomenės sveikata 

Gyventojų sveikata 0 ~ ~ 0 0 0 ~ + 0 0 Komentaras6 

Sanitarinės apsaugos zonos 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Socialinė aplinka 

Socialiniai rodikliai 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0  

Gyventojų uţimtumas + +/- ~ 0 0 + +/- ~ 0 0 Komentaras7 

Kultūra 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Švietimas 0 +/- ~ 0 0 + + + 0 0 Komentaras 8 

Sveikatos apsauga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bendruomeninė plėtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

                                                      

 
3
 1 krypties atveju, gamtinio karkaso atţvilgiu bendrojo plano įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių vidutiniu laikotarpiu dėl šiuo metu gamtiniam karkasui priskirtų ne gamtinių 

teritorijų.  
4 2003 m. bendrajame plane rekreacinių teritorijų plėtros nuostatos yra per maţai išryškintos, nėra suformuotas rekreacinių teritorijų tinklas su jungtimis ir tai gali turėti tiek teigiamas, tiek neigiamas 

ilgalaikes pasekmes rekreacinės aplinkos atţvilgiu. 
5  2003 m. bendrojo plano atveju į gamtinį karkasą įtrauktos bendro naudojimo teritorijos, kuriose visiškai nėra ţeldinių. Dėl jų apsaugos ir riboto naudojimo ar nekryptingo formavimo (prieţiūros) tokios 

teritorijos gali virsti dykromis, neturinčiomis ţeldynų poţymių (pvz. uţţels Sasnovskio barščiais). Todėl estetinės teritorijos kokybės poţiūriu tai gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų ilgalaikių 

pasekmių. 
6 Gyventojų sveikatos pasekmėms vertinti nepakanka informacijos, nes gyventojų sveikata netiesiogiai priklauso nuo daugelio veiksnių. Aišku tik viena, kad įgyvendinti aplinkos kokybę gerinantys 

bendrojo plano sprendiniai pagal 2 kryptį turės ilgalaikes teigiamas pasekmes gyventojų sveikatos atţvilgiu (dėl maţėjančios aplinkos taršos).  
7 Gyventojų uţimtumo atţvilgiu bendrojo plano įgyvendinimas turės teigiamos įtakos trumpuoju laikotarpiu ir tai yra susijęs bendrajame plane numatytais infrastruktūros plėtros darbais. Vidutiniu 

laikotarpiu tai gali turėti tiek neigiamas, tiek teigiamas pasekmes dėl sukurto ir vėliau sumaţėjusio tam tikros darbo jėgos poreikio. Ilguoju laikotarpiu bendrojo plano pasekmes gyventojų uţimtumui 

sunku įvertinti, nes bendrasis planas nevertina konkrečių verslo sektoriaus plėtros sprendinių, nuo kurių labiausiai priklauso gyventojų uţimtumas.  
8 2003 m. bendrojo plano atveju  sprendiniai buvo orientuoti į teritorinę plėtrą bei socialinio sektoriaus augimą. Šiuo atveju švietimo sektoriuje taip pat buvo numatytas augimas. Tačiau demografinė ir 

socialinė raida rodo, kad augimo nebuvo ir jis nėra prognozuojamas ateityje. Tad bendrojo plano įgyvendinimas pagal pirmą kryptį gali turtėti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių švietimo sektoriui 

vidutiniu laikotarpiu. Ilgalaikes minėtos krypties įgyvendinimo pasekmes miesto švietimo sektoriui sunku prognozuoti. 
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SPAV vertinimo komponentai, sritys 

I Kryptis: 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimas 
II Kryptis: Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių 

įgyvendinimas 
Komentarai ir/ar 

pastabos Pasekmių pobūdis 

Trumpalaikis 
Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis Trumpalaikis 

Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis 

Kultūros paveldas ir jo apsauga 

Kultūros paveldo teritorijos 0 +/- +/- 0 0 0 +/- + +/- 0 Pastaba9 

Kultūros paveldo būklė ir vertingosios savybės 0 +/- +/- 0 0 0 + + +/- 0 Pastaba10 

Atitikimas patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams 

Atitikimas aukštesnio lygio planavimo 

dokumentams 
0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Atitikimas ţemesnio lygio planavimo dokumentams 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0  

Saugomos teritorijos ir jų apsauga 

Saugomų teritorijų vertybės 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Gamtos paveldo objektai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Saugomos floros ir faunos rūšys 0 + + ~ ~ 0 + +/- ~ ~ Pastaba11 

Biologinė įvairovė 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Eismo saugumas  

Eismo saugumo priemonės 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0  

Susisiekimo infrastruktūra 0 + + 0 + 0 + + 0 +  

Valstybinės reikšmės keliai 

Valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtra  0 0 +/- 0 0 0 0 + 0 0 Komentaras12 

Aplinkos kokybė ir gamtos išteklių naudojimas 

Vandens kokybė 0 + + + + 0 + + + +  

Oro kokybė 0 + + + + 0 + + + +  

Dirvoţemio kokybė 0 0 + 0 + 0 0 + 0 +  

Gamtos išteklių eksploatacija 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0  

Ekonominė aplinka 

Investicijos + +/- +/- 0 0 0 + + 0 0 Komentaras13 

                                                      

 
9 Priklausomai gamtosauginių bei paveldosauginių aspektų suderinimo numatomo Kauno tvirtovės specialiojo plano sprendiniuose, bendrojo plano įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų 

pasekmių kultūros paveldui priskirtų Kauno tvirtovės objektų  teritorijų plėtrai, kuriose yra įsteigti teriologiniai draustiniai, o taip pat dėl kai kurių susisiekimo sprendinių, esančių Kauno tvirtovės 

statinių aplinkoje. 
10 Priklausomai gamtosauginių bei paveldosauginių aspektų suderinimo numatomo Kauno tvirtovės specialiojo plano sprendiniuose, bendrojo plano įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų 

pasekmių kultūros paveldo būklei Kauno tvirtovės objektų  teritorijose, kuriose yra įsteigti teriologiniai draustiniai. 
11 Priklausomai gamtosauginių bei paveldosauginių aspektų suderinimo numatomo Kauno tvirtovės specialiojo plano sprendiniuose, bendrojo plano įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų 

pasekmių saugomoms faunos rūšims Kauno tvirtovės objektų  teritorijose, kuriose yra įsteigti teriologiniai draustiniai. 
12 Valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtra 1 krypties atveju apsiriboja esama pietrytinio aplinkkelio trasa per Kauno HE uţtvanką. Atsiţvelgiant į itin sudėtingas technines kelio per Kauno HE plėtros 

perspektyvas, tokia valstybinės reikšmės kelių plėtra Kaune gali turėti tiek teigiamas, tiek neigiamas ilgalaikes pasekmes.  
13 Dėl per detalaus atskirų teritorijų funkcinių prioritetų išskyrimo 2003 m. bendrajame plane, tikėtinos vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės investicijų pritraukimo 
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SPAV vertinimo komponentai, sritys 

I Kryptis: 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimas 
II Kryptis: Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių 

įgyvendinimas 
Komentarai ir/ar 

pastabos Pasekmių pobūdis 

Trumpalaikis 
Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis Trumpalaikis 

Vidutinio 

laikotarpio 
Ilgalaikis Sinergetinis Kaupiamasis 

Verslo sąlygos + +/- +/- 0 0 0 + + 0 0 Komentaras14 

Gamybos pajėgumai 0 0 +/- 0 0 0 0 +/- 0 0 Komentaras15 

Valstybės ir savivaldybės biudţetai 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0  

Bendras vertinimas 

Teritorijos vystymosi urbanistinė darna 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Gamtinė aplinka ir kraštovaizdis 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0  

Visuomenės sveikata 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Socialinė aplinka 0 + +/- 0 0 + + + 0 0  

Kultūros paveldas ir jo apsauga 0 +/- +/- 0 0 0 + + +/- 0  

Atitikimas patvirtintiems teritorijų planavimo 

dokumentams 
0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Saugomos teritorijos ir jų apsauga 0 + + 0 0 0 + + 0 0  

Eismo saugumas 0 + + 0 + 0 + + 0 +  

Valstybinės reikšmės keliai 0 0 +/- 0 0 0 0 + 0 0  

Aplinkos kokybė ir gamtos išteklių naudojimas 0 + + + + 0 + + + +  

Ekonominė aplinka + +/- +/- 0 0 0 + + 0 0  

Įvertinimas bendrai 0 + +/- 0 0 0 + + 0 0  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
aspektu. Per didelis funkcinių prioritetų detalumas ilgalaikėje perspektyvoje reikalaus bendrojo plano pakeitimų, siekiant pritraukti privačias ir tiesiogines uţsienio investicijas. 

14 Dėl per detalaus atskirų teritorijų funkcinių prioritetų išskyrimo 2003 m. bendrajame plane, tikėtinos ilgalaikės tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės verslo sąlygų aspektu. Per didelis funkcinių 

prioritetų detalumas ilgalaikėje perspektyvoje reikalaus bendrojo plano pakeitimų ir tai gali turėti ir teigiamą ir neigiamą poveikį verslo aplinkai. 
15 Bendrajame plane numatyta kai kurių pramonės teritorijų konversija į kitos paskirties teritorijas ilgalaikėje perspektyvoje gali turėti ne tik teigiamų, bet ir neigiamų pasekmių gamybos pajėgumų aspektu, 

dėl sumaţėjusios pramonės teritorijų pasiūlos.  
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8. PRIEMONĖS, REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS 

PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŢINTI AR 

KOMPENSUOTI 

Siekiant sumaţinti galimas reikšmingas neigiamas Kauno miesto teritorijos bendrojo plano 

pasekmes aplinkai ar jų išvengti, reikalingas: 

 Aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymasis visose ūkio srityse; 

 Aplinkosauginių priemonių diegimas miesto įmonėse; 

 Visuomenės informavimas apie įgyvendinamus bendrojo plano sprendinius; 

 Vadovavimasis bendrojo plano sprendiniais rengiant ţemesnio lygio teritorijų 

planavimo dokumentus; 

 Kultūros paveldo teritorijų specialiųjų planų bei saugomų teritorijų tvarkymo schemų, 

uţtikrinančių šių teritorijų tinkamą tvarkymą bei naudojimą, parengimas; 

 Vandens tiekimo, nuotekų (buitinių, gamybinių, lietaus) šalinimo bei valymo 

infrastruktūros plėtojamose miesto teritorijose vystymas; 

 Ūkinių veiklų, galinčių turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai 

vertinimų atlikimas; 

 Ekologinio gyventojų švietimo plėtojimas, skatinant gyventojų ekologinį sąmoningumą. 

9. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS 

BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS 

Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano įgyvendinimo alternatyvos atitinka 2 ataskaitos dalyje 

įvardintas koncepcijos kryptis.
 16

  

2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyva 

Šios alternatyvos pasirinkimą sąlygojo tai, kad 2003 m. bendrojo plano koncepcija buvo rengta 20 

metų, o didesnioji dalis 2003 m. bendrojo plano sprendinių dalis dar nėra įgyvendinta, nes 10 metų 

laikotarpis pasirodė per trumpas. 

Pagal šią alternatyvą, bendrojo plano sprendiniuose numatyta didelė plėtra ir urbanizacija 

neuţstatytose teritorijose, o pramoninėse teritorijose siūloma konversija į komercines teritorijas. Taip 

pat numatyta ir gana didelė transporto sistemos korekcija, kurios dalis sprendinių yra perimta iš 1986 

metų generalinio plano. Alternatyva numato tęsti 2003 m. bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, be 

esminių korektūrų. Alternatyvos atveju numatoma: 

1. Perimti ir tęsti ankstesniojo bendrojo plano urbanistinius sprendinius be didesnių 

korektūrų, išskyrus tas, kurių reikalauja pasikeitusi teritorijų planavimo reglamentavimo 

teisinė bazė; 

2. Plėtoti 2003 m. bendrojo plano miesto modelį, pagal kurį Kaunas — tai vientisa 

nereguliarios kompaktiškos formos monocentrinė struktūra, kur istorinis centras yra 

plėtojamas keliomis pagrindinėmis kryptimis;  

3. Pagal dabartinę situaciją koreguoti ankstesnio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

eiliškumą ir nustatyti prioritetus. 

Ši alternatyva pasiţymi dideliu planuojamos teritorijos susmulkinimu pagal ţemės naudojimo 

paskirtis ir būdus. 

                                                      

 
16

 Alternatyvas atitinkantys brėţiniai yra pateikti  bendrojo plano koncepcijoje, pridėtoje prie SPAV ataskaitos. 
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Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių įgyvendinimo alternatyva 

Šios alternatyvos pasirinkimą lėmė tai, kad planavimas pagal ţemės naudojimo paskirtis ir būdus 

yra neefektyvus ir lemia daţną bendrųjų planų keitimą, nereikalingai po keletą metų stabdo statybų 

plėtrą ir investicijas. Kita alternatyvos pasirinkimo prieţastis ta, kad didelė 2003 m. bendrojo plano 

sprendinių dalis dar nėra įgyvendinta.  

Ši alternatyva taip pat remiasi 2003 m. bendrojo plano sprendiniais, tačiau jie visi yra perţiūrimi. 

Vertinama, ar konkretūs sprendiniai pasiteisino, ar yra prasmės juos perkelti į naujai rengiamą bendrąjį 

planą, ar geriau yra jų atsisakyti. Alternatyva iš dalies atitinka 2003 m. bendrojo plano miesto 

struktūros plėtojimo nuostatas ir miesto plėtros strateginius tikslus, tačiau kartu įvedamos ir naujos 

kryptys, nustatytos, atsiţvelgiant į per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sukauptą teritorijų planavimo 

patirtį  bei naujausias tendencijas, išryškėjusias teritorijų planavimo reglamentavime. Alternatyvos 

atveju: 

 2013—2023 m. bendrojo plano sprendiniai reguliuos teritorijų planavimą Kauno mieste tik tiek, 

kiek reikia visuomenės interesui uţtikrinti. Jis nustatomas per bendrojo plano turinį — veiklos 

objektus ir jos apribojimus; 

 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 kraštovaizdţio konvencija; 

 Bus perimamai 2003 m. bendrojo plano aktualūs sprendiniai, juos atnaujinant pagal šiuo metu 

galiojančius teisės aktus ir rengiamas Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) 

planavimo normas bei naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 

koncepciją. Bus atskirtos urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos, neurbanizuojamose 

teritorijose bus grieţtai ribojama naujų statinių statyba (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus). 

Urbanizuojamose teritorijose bus numatomos daugiafunkcinės zonos, siekiant uţtikrinti gerą 

darbo vietų pasiekiamumą bei gyventojų aptarnavimą, kiek tam neprieštarauja higienos ir kitos 

planavimo normos; 

 Bendrasis planas nustatys atitinkamų teritorijų naudojimo strategijas, funkcinių prioritetų 

sklaidą ir tvarkymo principus bei zoninius ţemės naudojimo reikalavimus (tarp jų – urbanizuotų 

ir urbanizuojamų teritorijų maksimalios plėtros parametrus, kraštovaizdţio ir paveldo vertybių 

išsaugojimo ir kitus reţimus), savivaldos reikšmės saugomus objektus ir teritorijas, 

infrastruktūros objektus, gyvenamųjų vietovių sistemos hierarchiją – urbanistinių centrų sistemą 

ir funkcinius ryšius tarp jų; 

 Didţiausias dėmesys bus skiriamas miesto esamo urbanistinio audinio racionalizavimui, 

atnaujinimui ir netolygaus miesto dalių augimo išlyginimui, miesto teritorijos panaudojimo 

efektyvumui didinimui; 

 Bus ieškoma kuo paprastesnių techninių sprendimų, plėtojant viešąją infrastruktūrą ir 

transportą, perţiūrimi 2003 m. bendrojo plano transporto ir inţinerinės dalies sprendiniai ir jie 

koreguojami juos pagal dabartinę situaciją ir tendencijas; 

 Bendrojo plano sprendiniais bus siekiama racionalaus teritorijų išnaudojimo bei išlaikyti Kauną 

kaip kompaktišką miestą; 

 Bus siekiama respektuoti ir naujai įvertinti miesto urbanistinį paveldą bei kraštovaizdį. Kauno 

miestovaizdį numatoma kurti išryškinant Nemuno bei Neries slėnius su šlaitais kaip 

svarbiausias kompozicines ašis; 

 Bus perţiūrima ir koreguojama miesto viešųjų rekreacinių teritorijų sistema ir pasiūlymai 

viešosios rekreacinės infrastruktūros plėtrai; 

 Bet kokie sprendiniai ţeldynų sistemos dalyje turės nemaţinti esamų rekreacinių ţeldynų 

teritorijų mieste. Miškų teritorijos, kaip miesto urbanistinės struktūros dalis, vertinamos 
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pirmiausiai pagal jų vietą miesto urbanistiniame karkase ir galimybes tenkinti rekreacinius 

miesto gyventojų poreikius; 

 Bendruoju planu nebus nustatomi tie reikalavimai, kurie priskiriami statinio projekto rengimo, 

ţemėvaldų ir statybos ar technologijų projektavimo kompetencijai (ţemės sklypų ribų, servitutų 

nustatymas; konkretaus ţemės naudojimo būdo ir pobūdţio nustatymas pagal teritorijų 

planavimo dokumentuose nustatytus apribojimus; konkretūs inţineriniai ir technologiniai 

sprendimai; konkrečių nuo objekto veiklos ir technologijos priklausančių sanitarinių apsaugos 

zonų ribų nustatymas ir kita). 

10. VERTINIMO SUNKUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURTA 

KAUPIANT REIKIAMĄ INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS 

Bendrojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimas atliekamas panaudojant esamos būklės 

analizę, parengtą pagal statistinę ir modeliavimų medţiagą, apibūdinančią įvairius gamtinius, 

socialinius, ekonominius, aplinkosauginius, kultūros paveldo veiksnius. Rengiant Kauno miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, nebuvo 

susidurta su didele informacijos stoka, kas neleistų įvertinti reikšmingų bendrojo plano įgyvendinimo 

pasekmių. Pagrindinė vertinimo problema yra susijusi su aiškių metodikų, tam tikriems aspektams 

vertinti, trūkumu. Kai kurie reiškiniai, kurių aspektu buvo atliekamas vertinimas, yra labai 

kompleksiški, greitai kintantys laiko atţvilgiu, priklausantys nuo daug netiesioginių poveikių. Dėl šių 

prieţasčių jų sinergetines pasekmes yra sunku tiksliai įvertinti net ir taikant geoinformacines sistemas, 

dėl skirtingų poveikių matavimo dimensijų.  

Kita problema, su kuria susiduriama vertinant bendrojo plano įgyvendinimo pasekmes, yra 

tikslesnės informacijos apie tam tikrų reiškinių poveikius gyvajai gamtai ir augalams trūkumas. 

Bendrai šalyje yra atlikta per maţai tyrimų apie reiškinių poveikius tam tikroms gyvūnų ir augalų 

rūšims. Vertinant pasekmes saugomoms rūšims remiamasi tik pagrindiniais tam tikrų reiškinių 

poveikiais gyvūnams ir augalams. 

11. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS PRIEMONIŲ 

APRAŠYMAS 

Kauno miesto bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena (monitoringas) iki 2009 m. buvo 

nevykdoma, o pirmoji plano stebėsenos ataskaita buvo parengta struktūrizuotai 2010 m., pagal 

bendrojo plano dalis ir temas. Tačiau pagal  Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo, 

Savivaldybės teritorijos bendrojo plano taisyklių ir  Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų 

rengimo taisyklių nuostatas turi būti vykdoma patvirtinto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsena, prieţiūra ir kontrolė, o kartu turi būti nuolat kaupiama ir analizuojama informacija, 

nustatomas investicijų poreikis, rengiamos programos bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013-2023 m. stebėsena bus vykdoma 

kompleksiškai, įgyvendinant: 

Kauno miesto Kauno miesto ilgalaikio strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėseną; 

Kauno miesto aplinkos stebėseną (monitoringą); 

Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną. 

 

Kauno miesto ilgalaikio strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsena. Ši stebėsena yra 

tiesiogiai susijusi su bendrojo plano sprendinių, apimančių viešąjį interesą,  įgyvendinimu. 

Bendrajame plane numatytos infrastruktūros, kultūros ir kitų viešųjų objektų plėtros finansavimas bus 
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uţtikrinamas įgyvendinant savivaldybės veiklos programas, strateginius veiklos planus bei ilgalaikį 

strateginį plėtros planą. Pagal savivaldybės patvirtinto Kauno miesto ilgalaikio strateginio plano 

prieţiūros ir koregavimo sistemos aprašo nuostatas, strateginio plano priemonių, kurios kartu būna ir 

tam tikri bendrojo plano sprendiniai, įgyvendinimo stebėsena vykdoma kasmet, analizuojant 

priemonių poveikį ir paţangą. 

Kauno miesto aplinkos stebėsena (monitoringas). Stebėsena vykdoma kasmet ir apima 

pagrindinių aplinkos komponentų – oro, vandens ir miesto ţeldinių būklės stebėjimus. Pagal šios 

stebėsenos duomenų pokyčių tendencijas galima nustatyti ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

reikšmingą poveikį bei pasekmes. 

Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena. Ši stebėsena 

turi būti vykdoma nuolat, tačiau  jos ataskaitos, skirtingai nei anksčiau minėtų stebėsenų atveju, gali 

būti rengiamos rečiau. Rekomenduojamas (tikslingas) stebėsenos ataskaitų rengimo daţnumas – ne 

rečiau kaip kas 5 metai. Rengiant bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo  stebėsenos ataskaitas 

būtina atsiţvelgti į parengtų Kauno miesto ilgalaikio strateginio plėtros plano įgyvendinimo 

stebėsenos bei Kauno miesto aplinkos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų duomenis. Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo vertinimas turės būti atliekamas struktūrizuotai pagal išskirtas bendrojo 

plano dalis ir temas. 
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SANTRAUKA 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – tai Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu 

rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, konsultuojamasi, atsiţvelgiama į 

vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir tvirtinant bendrojo plano sprendinius, teikiama 

informacija, susijusi su sprendimu dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano priėmimo 

ir tvirtinimo. SPAV  ataskaita yra parengta remiantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2004-08-18 nutarimu Nr. 967, bei parengtu ir su 

derinančiomis institucijomis suderintu SPAV apimties vertinimo dokumentu.  

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2013–2023 m. rengiamas vadovaujantis 

teritorijų planavimą reglamentuojančiais ir su jais susijusiais teisės aktais bei atsiţvelgiant į jau 

parengtus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus nurodytus bendrojo plano darbų programoje 

ir institucijų išduotose planavimo sąlygose.  Plano nuostatos atitinka Europos Bendrijos ir kitų 

tarptautinių aplinkos apsaugą reglamentuojančių dokumentų, kuriuos ratifikavo Lietuvos Respublika, 

pagrindines nuostatas, o taip pat nacionalinio lygmens aplinkos apsaugą reglamentuojančių bei 

aukštesnio lygio teritorijų planavimo dokumentų pagrindines nuostatas bei juose numatytus 

aplinkosauginius tikslus. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane didelis dėmenys yra 

skiriamas gamtiniam karkasui, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldui, susiformavusio 

kraštovaizdţio išryškinimui. 

Bendrojo plano koncepcijos rengimo etape yra nagrinėjami du Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos plėtros krypčių variantai, kurie kartu yra ir bendrojo plano alternatyvos. Šios alternatyvos su 

nedidelėmis korekcijomis atitinka 2003 metais patvirtintą bendrojo plano urbanistinę viziją, todėl 

bendrąja prasme kiekvienos jos atveju bus išlaikomas 2003 m. bendruoju planu pradėtos miesto 

urbanistinės plėtros tęstinumas.  

 2003 m.  bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyva. Ši alternatyva remiasi anksčiau rengto 

ir 2003 m. patvirtinto Kauno miesto bendrojo plano sprendiniais, kurie buvo orientuoti į didelę plėtrą 

bei urbanizaciją neuţstatytose teritorijose, pramoninių teritorijų konversijas, gana dideles transporto 

sistemos korekcijas. Pagrindinės korekcijos, lyginant su ankstesnio plano koncepcija, yra pakeitimai 

susiję su teritorijų planavimo reglamentavimo teisinės bazės pokyčiais bei ankstesnio bendrojo plano 

sprendinių eiliškumo ir prioritetų nustatymas atsiţvelgiant į dabartinę situaciją. 

Teritorijų kokybinės plėtros sprendinių įgyvendinimo alternatyva. Ši alternatyva taip pat 

remiasi 2003 m. bendrojo plano sprendiniais, tačiau jie visi yra perţiūrimi, yra įvertinama, ar 

konkretūs sprendiniai pasiteisino, ar yra tikslinga juos perkelti į naujai rengiamą bendrąjį planą, ar 

geriau yra jų atsisakyti. Tokia bendrojo plano krypti iš dalies atitinka 2003 m. bendrojo plano miesto 

struktūros plėtojimo nuostatas ir miesto plėtros strateginius tikslus. Tačiau be jų į bendrąjį planą 

įraukiamos ir papildomos nuostatos, pagal paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sukauptą teritorijų 

planavimo patirtį  bei naujausias tendencijas, išryškėjusias teritorijų planavimo reglamentavime. 

Alternatyvos atveju didelis dėmesys yra skiriamas netolygaus miesto dalių augimo išlyginimui, miesto 

teritorijos panaudojimo efektyvumui didinimui, racionaliam miesto teritorijų išnaudojimui, 

miestovaizdţio kūrimui upių slėnių ir šlaitų  pagrindu. 

Ankstesnis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo orientuotas tiek į 

kokybinę, tik didesnę miesto teritorinę plėtrą. Tačiau jame neišskyrus aiškių prioritetinių krypčių, 

daug bendrojo plano sprendinių liko neįgyvendinti, o miesto urbanistinė plėtra atskirose miesto dalyse 

vyko netolygiai. Miesto aplinkos pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį rodo, kad ankstesnio bendrojo 

plano sprendiniais nustatyta miesto plėtra savo apimtimi ir laiko atţvilgiu buvo per didelė. Blogėjantys 

miesto demografiniai  rodikliai bei šių rodiklių neigiamos prognozės verčia orientuotis ne į kiekybinę, 

bet į kokybinę miesto teritorijos plėtrą. Tad rengiamame bendrajame plane 2013-2023 m. prioritetas 

yra teikiamas būtent kokybinei esamų miesto teritorijų plėtrai, išlaikant kompaktišką miesto struktūrą 

ir didinant esamų teritorijų panaudojimo efektyvumą. Pagrindinis prognozuojamas pokytis 
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neįgyvendinus rengiamo bendrojo plano sprendinių – intensyvesnė kiekybinė, o ne kokybinė  miesto 

teritorijų plėtra ir su tuos susiję neigiami padariniai. 

Atsiţvelgiant į tai, kad rengiamas bendrasis planas orientuojasi į kokybinę plėtrą, jo sprendinių 

reikšmingas poveikis saugomoms teritorijoms maţai tikėtinas. Tikėtinas galimai tiek teigiamas, tiek 

neigiamas poveikis yra tik teriologiniuose draustiniuose, įkurtuose Kauno tvirtovės fortuose 

(Julijanavos, Milikonių ir Rokų). Tačiau poveikio mastas, kryptis ir pobūdis bus nustatyti rengiant 

Kauno tvirtovės specialųjį planą. Neprognozuojamas ir poveikis gamtos paveldo objektams bei Natura 

2000 tinklo teritorijose saugomos vertybėms, išskyrus susijusias su minėtais teriologiniais draustiniais.  

Tikėtina, kad bendrojo plano poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams ir jų teritorijoms 

bus teigiamas, nes bendrojo plano sprendiniai bus įgyvendinti remiantis pagrindinėmis, Pasaulio 

kultūros ir gamtos paveldo globos konvenciją atitinkančiomis,  kultūros paveldo apsaugos nuostatomis 

- išsaugoti ir gaivinti paveldėtą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą bei stiprinti valstybės 

institucijų ir visuomenės atsakomybę uţ kultūros paveldo išsaugojimą. Didţiausias teigiamas poveikis 

tikėtinas Senamiesčiui, Naujamiesčiui, Kauno tvirtovės statininių teritorijoms, kitoms istorinėms 

miesto dalims. Didelę teigiamą poveikį duos bendrajame plane numatyta nuostata, pagal kurią kultūros 

paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veiklą reglamentuoti specialiaisiais planais 

ir paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Vertinant bendrai rengiamo bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės bus teigiamos, tačiau atskirų 

aspektų atveju gali pasireikšti tiek teigiamos tiek neigiamos pasekmės. Aiškios neigiamos bendrojo 

plano įgyvendinimo pasekmės maţai tikėtinos. 

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano atveju, didţiausiosios tikėtinos 

aplinkosauginės problemos yra susijusios su transporto infrastruktūros plėtros sprendiniais greta 

saugomų teritorijų.  Pagal bendrojo plano koncepciją pietrytinio miesto aplinkkelio trasa kerta Kauno 

ornitologinio draustinio pietinę dalį, o numatyta transporto jungtis Kėdainių g.- Varnių g. ribojasi su 

Kauno tvirtovės objektų teritorija.  

Siekiant sumaţinti galinčias atsirasti reikšmingas neigiamas Kauno miesto teritorijos bendrojo 

plano pasekmes aplinkai arba jų išvengti, reikalinga: visose ūkio srityse laikytis aplinkos apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų; diegti aplinkosaugines priemones miesto įmonėse; tinkamai informuoti 

visuomenę apie įgyvendinamus bendrojo plano sprendinius; vadovautis bendrojo plano sprendiniais 

rengiant ţemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentus; parengti kultūros paveldo teritorijų 

specialiuosiuos planus bei saugomų teritorijų tvarkymo schemas, uţtikrinančias tinkamą šių teritorijų 

tvarkymą bei naudojimą; plėtoti inţinerinę infrastruktūrą, uţtikrinant aplinkosauginius reikalavimus; 

uţtikrinti ūkinių veiklų, galinčių turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, poveikio aplinkai 

vertinimą; plėtoti gyventojų ekologinį švietimą ir skatinti gyventojų ekologinį sąmoningumą. 

Pagrindinė strateginio pasekmių aplinkai vertinimo problema yra susijusi su aiškių metodikų, tam 

tikriems aspektams vertinti, trūkumu. Kai kurie reiškiniai, kurių aspektu buvo atliekamas vertinimas, 

yra labai kompleksiški, greitai kintantys laiko atţvilgiu, priklausantys nuo daug netiesioginių poveikių. 

Dėl šių prieţasčių jų sinergetines pasekmes yra sunku tiksliai įvertinti net ir taikant geoinformacines 

sistemas, dėl skirtingų poveikių matavimo dimensijų. Kita problema, su kuria susiduriama vertinant 

bendrojo plano įgyvendinimo pasekmes, yra tikslesnės informacijos apie tam tikrų reiškinių poveikius 

gyvajai gamtai ir augalams trūkumas. Bendrai šalyje yra atlikta per maţai tyrimų apie reiškinių 

poveikius tam tikroms gyvūnų ir augalų rūšims. Vertinant pasekmes saugomoms rūšims remiamasi tik 

pagrindiniais tam tikrų reiškinių poveikiais gyvūnams ir augalams. 

Planuojama, kad rengiamo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2013-2023 m. 

stebėsena bus vykdoma kompleksiškai, įgyvendinant: 

Kauno miesto Kauno miesto ilgalaikio strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėseną; 

Kauno miesto aplinkos stebėseną (monitoringą); 

Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną. 



KAUNO MIESTO BENDRASIS PLANAS  SPAV ATASKAITA 

43 

UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- paštas 

info@lyderio.lt 

 

Priedas 1. Kultūros paveldo objektai Kauno mieste 

Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 
Objekto pavadinimas Adresas 

Registravimo 

registre data 
Kiti kodai 

Statiniai 

1 33789 
„OZE― sveikatos namų 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., D. Poškos g. 1 2010.05.10  

2 32175 A. Lapino namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 

30/Nepriklausomybės a. 1 
2008.06.19  

3 1132 Administracinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 96 1992.05.25 AtV115 

4 16585 Adomo Galdiko namas Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 81 2001.03.13 
S600 , 

IR335 

5 35713 
Aleksoto geleţinkelio 

pralaida 

Kauno m. sav.; Linijos Kaišiadorys-Kybartai 

41+292 km 
2011.09.15  

6 32102 Antano Jokimo namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 

17/Minties Rato g. 2 
2008.06.05  

7 32703 Antano Sodeikos namas 
Kauno m. sav., Kauno m., P. Vaičaičio g. 

2/K. Petrausko g. 29 
2009.02.18  

8 10685 
Augustino Janulaičio 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 48B 2004.12.31 

S952 , 

IV83 

9 10438 
Balio ir Vandos Sruogų 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., B. Sruogos g. 21 1993.01.28 

S603 , 

IR105 

10 30614 Bankas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

76 
2005.04.18 S1018 

11 20748 Banko tarnautojų namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 38 1993.10.29  

12 26536 Baterijos liekanos 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27 
2002.05.21 S675 

13 16584 Butas Kauno m.sav., Kauno m., E.Fryko g. 14-2 2001-03-13 
S602, 

IR334 

14 1146 
Buv.,,Saulės'' 

gimnazijos pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr.46 1992.05.25 AtV129 

15 1123 
Buv. smuklės 

fragmentai 

Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 

52/Jonavos g. 14 
1992.05.25 AtV106 

16 1133 Centrinio pašto rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 102 1992.05.25 AtV116 

17 32465 Darbo rūmų pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 79 2008.11.20  

18 26357 Forto liekanos Kauno m. sav., Kauno m., Marių g. 2002.03.22 S664 

19 26358 Forto liekanos Kauno m. sav., Kauno m., Šilainių pl. 2002.03.22 S665 

20 32702 
Gaisrinė, vad. 

Ugniagesių rūmais 

Kauno m. sav., Kauno m., I. Kanto g. 

1/Nemuno g. 2 
2009.02.18  

21 28268 
Geleţinkelio stoties 

rūmai 

Kauno m. sav., Kauno m., M. K. Čiurlionio g. 

16 
2003.12.31 S898 

22 22215 Geleţinkelio tiltas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.11.18 S194 

23 16656 Geleţinkelio tunelis Kauno m. sav., Kauno m., Tunelio g. 1993.07.08 
S217 , 

IV899 

24 10677 Gimnazijos pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3 2004.12.31 
G487K1 , 

IV75 

25 15967 Gyv. namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

25 
 AtV996 

26 31819 Gyvenamasis namas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 36 2008.04.14  

27 31817 Gyvenamasis namas Kauno m. sav., Kauno m., E. Oţeškienės g. 5 2008.04.14  

28 30616 Idalinos dvarelio namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Būgos g. 8 2005.04.18 S1020 

29 32550 
Italijos atstovybės 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 13 2009.01.20  

30 10737 Jono Šileikos namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţalioji g. 31 2004.12.31 
S957 , 

IV135 

31 16524 Julijos ir Stasio Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 9 2004.12.31 S944 , 
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Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 
Objekto pavadinimas Adresas 

Registravimo 

registre data 
Kiti kodai 

Matjošaičių namas IR274 

32 10441 Juozo Gruodţio namas Kauno m. sav., Kauno m., Salako g. 18 1993.01.28 
S594 , 

IR108 

33 16568 Juozo Grušo namas Kauno m. sav., Kauno m., Kalniečių g. 93 2001.03.13 
S599 , 

IR318 

34 25796 Juozo Tūbelio vila Kauno m. sav., Kauno m., Dainavos g. 1 2001.03.13 S598 

35 10396 Juozo Zikaro namas Kauno m. sav., Kauno m., J. Zikaro g. 3 1993.01.27 
S595 , 

IR63 

36 33641 

Kauno metropolijos 

kapitulos gyvenamasis 

namas 

Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 7A 2010.01.28  

37 1790 Kauno rotušė Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 15 1992.06.15 
S580P, 

AtR81 

38 26351 
Kauno tvirtovės 2-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Pilviškių g. 2002.03.22 S654 

39 10708 
Kauno tvirtovės 4-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Plytinės g. 15 2002.03.22 

S656 , 

IV106 

40 26353 
Kauno tvirtovės 5-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Rūko g. 2002.03.22 S657 

41 10397 
Kauno tvirtovės 6-asis 

fortas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Baršausko g. 

101 
1993.01.27 

S658 , 

IR64 

42 10662 
Kauno tvirtovės 7-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Archyvo g. 61 2002.03.22 

S659 , 

IV60 

43 26354 
Kauno tvirtovės 8-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Prišmančių 2002.03.22 S660 

44 10452 
Kauno tvirtovės 9-asis 

fortas 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių pl. 75 2002.03.22 

S661 , 

IR119 

45 26529 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Kaltinėnų g. 6a 2002.05.21 S668 

46 26541 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Kybartų g. 36 2002.05.21 S680 

47 26542 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Maironiškių g. 53 2002.05.21 S681 

48 26544 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Maironiškių g. 55 2002.05.21 S683 

49 26540 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl. 2002.05.21 S679 

50 26537 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl. 2002.05.21 S676 

51 26539 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl. 2002.05.21 S678 

52 26538 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl. 2002.05.21 S677 

53 26543 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Moliakelio g. 6G 2002.05.21 S682 

54 26530 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Santarvės g. 38 2002.05.21 S669 

55 26528 
Kauno tvirtovės 

blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Veiverių g. 189 2002.05.21 S667 

56 26532 

Kauno tvirtovės 

dešiniojo Nemuno 

kranto centrinio 

įtvirtinimo sandėlis 

Kauno m. sav., Kauno m., Breslaujos g. 20/K. 

Baršausko g. 62a 
2002.05.21 S671 

57 26527 
Kauno tvirtovės 

komendanto blindaţas 
Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 2a 2002.05.21 S666 

58 33642 Kauno valstybinio Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 71 2010.02.24  
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Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 
Objekto pavadinimas Adresas 

Registravimo 

registre data 
Kiti kodai 

dramos teatro pastatas 

59 10416 
Kauno valstybinis 

muzikinis teatras 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 91 1993.01.27 

S607P , 

IR83 

60 1126 
Kauno Ţemės banko 

pastatas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

73 
1992.05.25 AtV109 

61 10440 
Kazimiero Baršausko 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Kauko al. 20 1993.01.28 

S593 , 

IR107 

62 31818 
Kazimiero Jokanto 

namas 

Kauno m. sav., Kauno m., E. Oţeškienės g. 

20 
2008.04.14  

63 16567 
Kazimiero Vasiliausko 

namas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Grybausko g. 

11 
2004.12.31 

S946 , 

IR317 

64 16577 Kazio Griniaus namas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 39 2004.12.31 
S947 , 

IR327 

65 32115 Kino teatras,,Romuva''., Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al.54 2008-06-05  

66 32458 
Kino teatro "Aušra" 

pastatas 

Kauno m. sav., Kauno m., Aušros g. 

18/Lietuvių g. 37 
2008.11.19  

67 2624 
Kino teatro „Daina― 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 74 1992.09.03 

IP1552, 

LA413/161 

68 10428 
Kipro ir Miko Petrauskų 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Petrausko g. 31 1993.01.27 

S604P , 

IR95 

69 841 

Klebonijos pastatas, 

vad. Senoji klebonija, 

Karališka karčema 

Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 7 1992.05.01 
S576P , 

AtR83 

70 16005 
Kristaus Prisikėlimo 

baţnyčia 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių g. 31 1993.05.20 

S243 , 

AtV1043 

71 32819 
Laidotuvių rūmų 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 220 2009.04.16  

72 32101 Lapėno namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 38 2008.06.05  

73 1127 Lietuvos banko pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 25/K. 

Donelaičio g. 85 
1992.05.25 

S613P , 

AtV110 

74 16580 

Lietuvos Respublikos 

Ministrų Kabineto 

pastatas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

58 
1993.07.07 

S564P , 

IR330 

75 4047 
Lietuvos Teisingumo ir 

Seimo rūmai 

Kauno m. sav., Kauno m., E. Oţeškienės g. 

12/L. Sapiegos g. 5 
1992.11.03 

S780 , 

LA58 

76 10435 
Maironio (S. Siručio) 

rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 13 1993.01.27 

S583P , 

IR102 

77 1151 Mečetė Kauno m. sav., Kauno m., Totorių g. 6 1996.12.23 
S242 , 

AtV134 

78 15970 

Medicinos instituto 

pastatas (buv. medicinos 

fakultetas) 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

9 
 AtV999 

79 10401 
Mykolo Sleţevičiaus 

namas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

13 
1993.01.27 

S601 , 

IR68 

80 16715 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

43-1 
 IV958 

81 16614 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

16 
 IV857 

82 10700 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

16 
2004.12.31 

S953 , 

IV98 

83 16666 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

22/Kęstučio g. 32 
 IV909 

84 16668 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos lietuvių 

9 
 IV911 

85 16772 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 29  IV1015 

86 16578 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Aušros 13  IR328 
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Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 
Objekto pavadinimas Adresas 

Registravimo 

registre data 
Kiti kodai 

87 16944 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Aušros 37  IV1188 

88 16579 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Baritonų g. 6  IR329 

89 12138 Namas Kauno m. sav., Kauno m., D. Poškos g. 14  IV806 

90 10669 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Dainavos g. 6  IV67 

91 16566 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Dzūkų g. 3-

2/Dainavos g. 5 
 IR316 

92 16953 namas 
Kauno m. sav., Kauno m., E. Oţeškienės g. 

19 
2004.12.31 

S961 , 

IV1197 

93 16661 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Erdvės g. 5  IV904 

94 10676 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 31 1993.02.03 IV74 

95 27994 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 48/K. 

Donelaičio g. 21 
2003.12.30 S850 

96 10407 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Gričiupio g. 2 1993.01.27 IR74 

97 16664 Namas Kauno m. sav., Kauno m., I. Kanto g. 21  IV907 

98 16582 Namas Kauno m. sav., Kauno m., I. Kanto g. 24-34  IR332 

99 10679 Namas Kauno m. sav., Kauno m., J. Gruodţio g. 9  IV77 

100 1129 Namas Kauno m. sav., Kauno m., J. Jablonskio g. 3 1992.05.25 AtV112 

101 1152 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Jėzuitų skg. 3 1992.05.26 AtV135 

102 821 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 6 2001.03.13 
S577 , 

AtR75 

103 16657 Namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Būgos g. 18  IV900 

104 10667 Namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Būgos g. 3  IV65 

105 35056 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Būgos g. 

4/Stakių g. 1 
2010.12.28  

106 16945 Namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 1  IV1189 

107 12133 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

11 
 IV801 

108 27992 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

17 
2003.12.30 S848 

109 27993 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

19 
2003.12.30 S849 

110 10402 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

26 
1993.01.27 

S940 , 

IR69 

111 16658 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

2a 
 IV901 

112 30617 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

38 
2005.04.18 S1021 

113 10674 namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

73 
1993.02.03 IV72 

114 16947 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Grybausko g. 

20 
 IV1191 

115 10678 Namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Grybausko g. 3  IV76 

116 10707 Namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Petrausko g. 5 1993.02.04 IV105 

117 10681 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kalniečių g. 105  IV79 

118 16612 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kalniečių g. 78  IV855 

119 10400 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Karo Ligoninės g. 

3 
1993.01.27 IR67 

120 16955 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kauko al. 7  IV1199 

121 16547 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 27A 2004.12.31 
S945 , 

IR297 

122 10684 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 47  IV82 

123 10686 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 57  IV84 

124 16949 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 66a  IV1193 

125 16662 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 68-20  IV905 

126 10668 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kumelių g. 17 1993.02.03 IV66 

127 1115 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kumelių g. 4 1992.05.25 AtV98 
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128 1116 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kumelių g. 6 1992.05.25 AtV99 

129 1117 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kumelių g. 8 1992.05.25 AtV100 

130 818 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kurpių g. 12 2001.03.13 
S578 , 

AtR72 

131 1130 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kurpių g. 4 1992.05.25 AtV113 

132 10691 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Kurpių g. 7a  IV89 

133 16671 Namas Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g. 5 1993.07.08 IV914 

134 1165 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g. 

5A 
1992.05.26 AtV148 

135 16714 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 24  IV957 

136 16548 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 48-8  IR298 

137 10414 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 69 1993.01.27 
S941 , 

IR81 

138 10415 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 72 1993.01.27 IR82 

139 16950 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 73-7  IV1194 

140 10702 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Liūdesio al. 4  IV100 

141 840 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 

19/Vilniaus g. 11 
1992.05.01 

S575P , 

AtR82 

142 16660 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Dobuţinskio g. 

5 
 IV903 

143 10672 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Dobuţinskio g. 

6 
1993.02.03 IV70 

144 16720 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 

21 
 IV963 

145 1156 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 

21 
1992.05.26 AtV139 

146 35062 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 

5/Raguvos g. 12 
2010.12.28  

147 10443 Namas Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 6 1993.01.28 
S612 , 

IR110 

148 1154 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 

8/Raguvos g. 13 
1992.05.26 AtV137 

149 1155 Namas Kauno m. sav., Kauno m., M. Valančiaus g. 9 1992.05.26 AtV138 

150 1135 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 13 1992.05.25 
S606 , 

AtV118 

151 10695 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 5  IV93 

152 1131 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Muitinės g. 20 1992.05.25 AtV114 

153 1140 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Muziejaus g. 3 1992.05.25 AtV123 

154 10731 Namas Kauno m. sav., Kauno m., P. Višinskio g. 8  IV129 

155 12134 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Parodos g. 11  IV802 

156 16546 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Parodos g. 8 1993.07.03 IR296 

157 1139 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 12 1992.05.25 AtV122 

158 10453 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Planetų g. 6  IR120 

159 10694 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Prūsų g. 5  IV92 

160 10412 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Puodţių g. 23 1993.01.27 IR79 

161 10690 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Puodţių g. 4 1993.02.04 IV88 

162 1144 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Raguvos g. 10 1992.05.25 AtV127 

163 1145 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Raguvos g. 14/M. 

Valančiaus g. 6 
1992.05.25 AtV128 

164 10712 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 14b  IV110 

165 26211 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 2 2002.01.23 S642 

166 25795 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 23 2001.03.13 S584 

167 10713 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 24 2001.03.13 
S582 , 

IV111 

168 25794 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 26 2001.03.13 S581 

169 25793 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 28 2001.03.13 S579 
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170 10714 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 29 1993.02.04 
S585P , 

IV112 

171 26212 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 3 2002.01.23 S643 

172 26210 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 4 2002.01.23 S641 

173 26209 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 5 2002.01.23 S640 

174 26208 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 

6/Muitinės g. 1 
2002.01.23 S639 

175 16774 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Rūtų g. 3  IV1017 

176 16544 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Daukanto g. 13-

1 
1993.07.02 IR294 

177 16718 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 177-

4 
 IV961 

178 10711 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 75  IV109 

179 10720 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Širvintų g. 64 1993.02.04 IV118 

180 31203 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Šv. Gertrūdos g. 

14B 
2007.04.25  

181 1143 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Šv. Gertrūdos g. 

57/M. Valančiaus g. 27 
1992.05.25 AtV126 

182 32799 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Šv. Gertrūdos g. 

64/M. Daukšos g. 51 
2009.04.06  

183 1118 Namas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 3 1992.05.25 AtV101 

184 1121 Namas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 4 1992.05.25 AtV104 

185 1120 Namas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 5 1992.05.25 AtV103 

186 1119 Namas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 7 1992.05.25 AtV102 

187 1122 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 

9/Rotušės a. 10 
1992.05.25 AtV105 

188 10675 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Tulpių g. 21  IV73 

189 16557 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Tulpių g. 22  IR307 

190 1141 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Kuzmos g. 4 1992.05.25 AtV124 

191 10705 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Kuzmos g. 6 1993.02.04 IV103 

192 1138 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Mykolaičio-

Putino g. 11 
1992.05.25 AtV121 

193 16952 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Mykolaičio-

Putino g. 13 
 IV1196 

194 16667 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 12  IV910 

195 10425 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 25 1993.01.27 IR92 

196 10703 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 3  IV101 

197 10704 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 30  IV102 

198 16534 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 33 2004.12.31 
S1015 , 

IR284 

199 10673 Namas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 39 1993.02.03 
S951 , 

IV71 

200 10724 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaidoto g. 18  IV122 

201 10725 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaisių g. 16  IV123 

202 10726 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaisių g. 52 1993.02.04 IV124 

203 10727 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 10  IV125 

204 35060 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 14 2010.12.28  

205 10728 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 25  IV126 

206 16669 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 

34a/E. Fryko g. 1 
 IV912 

207 16776 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 35  IV1019 

208 10442 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 36 1993.01.28 IR109 

209 1163 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 10 1992.05.26 AtV146 

210 1162 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 10A 1992.05.26 AtV145 

211 10446 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 29 1993.01.28 IR113 

212 10448 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 3 2004.12.31 S943 , 
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IR115 

213 1160 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 36A 1992.05.26 AtV143 

214 10405 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 72 1993.01.27 IR72 

215 16670 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 2  IV913 

216 10444 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 45 1993.01.28 IR111 

217 10729 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 47 2004.12.31 
S955 , 

IV127 

218 16721 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vydūno al. 67  IV964 

219 10417 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 19 1993.01.27 IR84 

220 1134 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 30 1992.05.25 AtV117 

221 16722 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių 12  IV965 

222 16957 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių 42  IV1201 

223 10736 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių 88  IV134 

224 35057 Namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţemuogių g. 

2/Aukštaičių g. 44 
2010.12.28  

225 16672 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţvaigţdţių g. 18  IV915 

226 32474 Namas austerija 
Kauno m. sav., Kauno m., Šv. Gertrūdos g. 

33/M. Daukšos g. 38 
2008.11.20  

227 32700 
Namas, vad. Sugiharos 

namais 
Kauno m. sav., Kauno m., Vaiţganto g. 30 2009.02.18  

228 1136 Namo rūsys Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 8 1992.05.25 AtV119 

229 1164 Namo rūsys Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g. 3 1992.05.26 AtV147 

230 1157 Namo rūsys Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 23 1992.05.26 AtV140 

231 1159 Namo rūsys Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 23 1992.05.26 AtV142 

232 16717 Onos Rymaitės namas Kauno m. sav., Kauno m., Piliakalnio g. 37 2004.12.31 
S960 , 

IV960 

233 16659 P. Augustaičio namas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

7A 
1993.07.08 IV902 

234 32699 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., A. Jakšto g. 18 2009.02.18  

235 35059 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 25 2010.12.28  

236 35058 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 45 2010.12.28  

237 27044 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., I. Kanto g. 23 2003.03.17 S779 

238 23701 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., L. Sapiegos g. 10 1997.05.02 S538 

239 35064 Pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g. 4, 

6 
2010.12.29  

240 15919 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 53  AtV948 

241 16583 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 44 1993.07.07 
S949 , 

IR333 

242 1114 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Muitinės g. 2 1999.12.07 
S563 , 

AtV97 

243 25023 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 1 1999.12.07 S562 

244 10670 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 3A 1993.02.03 IV68 

245 35063 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 21 2010.12.29  

246 10447 Pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 27/J. 

Jablonskio g. 1 
1993.01.28 IR114 

247 10730 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 32 1993.02.04 IV128 

248 33788 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 42 2010.05.07  

249 34579 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 48 2010.07.28  

250 2428 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 56 1992.08.18 
IP1388, 

LA413/175 

251 16663 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 49  IV906 

252 15920 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 58  AtV949 

253 15921 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 91  AtV950 

254 10423 

Pastatas (buv. Kauno 

sunkiųjų darbų 

kalėjimas) 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

11 
1993.01.27 IR90 
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255 10451 Petro Kalpoko namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių 74 2001.03.13 
S592 , 

IR118 

256 15968 Pienocentro rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 55/S. 

Daukanto g. 18 
2004.11.17 

S908 , 

AtV997 

257 1124 
Prekybos, pramonės ir 

amatų rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 8 2004.11.17 

S909 , 

AtV107 

258 26534 Redutas 
Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių 

g 
2002.05.21 S673 

259 26533 Redutas 
Kauno m. sav., Kauno m., K.Baršausko 

g./Birţiškų g. 
2002.05.21 S672 

260 26535 Reduto liekanos 
Kauno m. sav., Kauno m., Sparnų 

g/Lakūnų/Veiverių g. 
2002.05.21 S674 

261 10434 Rūmai vad.Zabielų Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a.10 1993.01.27 
S644.IR10

1 

262 10445 
Salomėjos ir Bernardo 

Bučų namas 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Nėries g. 7 1993.01.28 

S942 , 

IR112 

263 33786 Sinagogos pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Vaisių g. 30 2010.09.23  

264 10734 
Sofijos Kymantaitės-

Čiurlionienės namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių 10 2004.12.31 

S956 , 

IV132 

265 10398 Stasio Šimkaus namas Kauno m. sav., Kauno m., Bitininkų g. 45 1993.01.27 
S596 , 

IR65 

266 16581 
Stepono Kolupailos 

namas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Grybausko g. 

28 
2004.12.31 

S948 , 

IR331 

267 842 

Šv. apaštalo Petro ir 

Povilo Arkikatedra 

Bazilika 

Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 1/M. 

Valančiaus g. 4 
1992.05.01 

S239P , 

AtR84 

268 820 šv. Gertrūdos baţnyčia Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 101B 1992.04.30 
S241P , 

AtR74 

269 31613 
Šv. Mikalojaus sentikių 

cerkvė 
Kauno m. sav., Kauno m., Širvintų g. 19 2007.10.24  

270 20904 
Šv. Mykolo Arkangelo - 

Įgulos baţnyčia 

Kauno m. sav., Kauno m., Nepriklausomybės 

a. 14 
1995.06.12 

S3 , 

IP2656 

271 1148 
Vidurinės mokyklos 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Skuodo g. 27 1992.05.25 AtV131 

272 30615 Viešbutis "Lietuva" Kauno m. sav., Kauno m., S. Daukanto g. 21 2005.04.18 S1019 

273 32701 Vila Kauno m. sav., Kauno m., K. Petrausko g. 23 2009.02.18  

274 16004 Vila Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 12  AtV1034 

275 10664 Vlado Lašo namas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 37 2004.12.31 
S950 , 

IV62 

Kompleksiniai objektai 

276 26549 
Baterijos ir sandėlių 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K 

277 26550 1-oji baterija 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K1 

278 26551 Pirmasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K2 

279 26552 Antrasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K3 

280 26553 Trečiasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K4 

281 26554 Ketvirtas sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 100 
2002.05.21 G312K5 

282 26555 
Baterijos ir sandėlio 

kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Sąnašos g. 2002.05.21 G313K 

283 26556 4-oji baterija Kauno m. sav., Kauno m., Sąnašos g. 2002.05.21 G313K1 

284 26557 Sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Sąnašos g. 2002.05.21 G313K2 
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285 26558 
Baterijos ir sandėlio 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl., 

Katilėlių takas , 40 
2002.05.21 G314K 

286 26559 5-oji baterija 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl., 

Katilėlių takas , 40 
2002.05.21 G314K1 

287 26560 Sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Marijampolės pl., 

Katilėlių takas , 40 
2002.05.21 G314K2 

288 26561 
Baterijos ir sandėlių 

kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Kiškių takas 22 2002.05.21 G315K 

289 26562 6-oji baterija Kauno m. sav., Kauno m., Kiškių takas 22 2002.05.21 G315K1 

290 26563 Pirmasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Kiškių takas 22 2002.05.21 G315K2 

291 26564 Antrasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Kiškių takas 22 2002.05.21 G315K3 

292 16003 
Kauno klinikų statinių 

kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 

G399K, 

AtV1033 

293 28030 Centrinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K1 

294 28031 
Administracijos ir 

stomatologijos pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K2 

295 28032 
Infekcinių ligų klinikos 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K3 

296 28033 
Nervų ir psichinių ligų 

klinikos pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K4 

297 28034 
Patologinio 

anatomikumo pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K5 

298 28035 tuneliai Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K6 

299 28036 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K7 

300 28037 Kaminas Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K8 

301 28038 
Sarginė ir tvora su 

vartais 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 2 2003.12.30 G399K9 

302 29952 
Depo statinių 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 
2004.12.31 G505K 

303 29953 Administracinis pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 104 
2004.12.31 G505K1 

304 29954 Valgyklos pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 102 
2004.12.31 G505K2 

305 29958 Depas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 104 
2004.12.31 G505K6 

306 29955 Dirbtuvė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 104 
2004.12.31 G505K3 

307 29961 Dirbtuvė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 106A 
2004.12.31 G505K9 

308 29957 Elektrinė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 114A 
2004.12.31 G505K5 

309 29962 Katilinės pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 106A 
2004.12.31 G505K10 

310 29956 Medicinos pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 114D 
2004.12.31 G505K4 

311 29963 Medienos dţiovykla 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 106A 
2004.12.31 G505K11 

312 29959 Smėlio dţiovykla 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 104 
2004.12.31 G505K7 

313 29960 Sarginė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus 

pr. 104 
2004.12.31 G505K8 

314 28279 Pastatų kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 2003.12.31 G447K 

315 28281 Administracinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K2 

316 28280 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K1 

317 28283 Vandens rezervuaras Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K4 
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318 28282 Siurblinė Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K3 

319 28284 Valgykla Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K5 

320 28285 Sarginė Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 2003.12.31 G447K6 

321 28286 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 45 2003.12.31 G447K7 

322 30516 
Karo aviacijos dirbtuvių 

pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K 

323 30517 Administracinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K1 

324 30520 Angaras Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K4 

325 30518 Medţio dirbtuvės Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K2 

326 30519 Metalo dirbtuvių fasadas Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K3 

327 30521 Sarginė Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 21 2005.04.18 G512K5 

328 29486 

Pienocentro centrinės 

pieninės pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 2004.11.17 G463K 

329 29490 Administracinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1 2004.11.17 G463K4 

330 29488 Pieninė Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1 2004.11.17 G463K2 

331 29489 Sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1 2004.11.17 G463K3 

332 29491 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1 2004.11.17 G463K5 

333 29492 Sulčių fabrikas Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 3 2004.11.17 G463K6 

334 29487 Šaldytuvo pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1 2004.11.17 G463K1 

335 2610 
Alaus daryklos statinių 

kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Radvilų Dvaro g. 2 1997.10.24 

G52K , 

IP1563, 

LA413/165 

336 22709 Administracinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Radvilų Dvaro g. 2 1997.10.24 G52K1 

337 22710 Alaus darykla Kauno m. sav., Kauno m., Radvilų Dvaro g. 1997.10.24 G52K2 

338 22711 Sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Radvilų Dvaro g. 1997.10.24 G52K3 

339 16775 
Aleksoto funikulieriaus 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių 

g. 6 
1993.07.12 

G50KP , 

IV1018 

340 22701 Stotis 
Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių 

g. 6 
1997.09.09 G50K1P 

341 22703 Kelias su įranga 
Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių 

g. 
1997.09.09 G50K3P 

342 22702 Paviljonas 
Kauno m. sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių 

g. 6 
1997.09.09 G50K2P 

343 30532 Rūsių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K 

344 30533 Pirmas rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K1 

345 30534 Antras rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K2 

346 30535 Trečias rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K3 

347 30536 Ketvirtas rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K4 

348 30537 Penktas rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K5 

349 30538 Šeštas rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo g. 1 2005.04.18 G516K6 

350 30539 Septintas rūsys Kauno m. sav., Kauno m., T. Daugirdo 1 2005.04.18 G516K7 

351 26569 

Kauno tvirtovės 

Linkuvos įtvirtinimo 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių, 

Kėdainių 
2002.05.21 G317K 

352 26570 Redutas Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių g. 31a 2002.05.21 G317K1 

353 26571 
Pirmojo reduto pirmasis 

sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių g. 31a 2002.05.21 G317K2 

354 26572 
Pirmojo reduto antrasis 

sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių g. 31a 2002.05.21 G317K3 

355 26573 
Pirmojo reduto trečiasis 

sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių g. 31a 2002.05.21 G317K4 

356 26575 antrasis redutas Kauno m. sav., Kauno m., Kėdainių g. 23 2002.05.21 G317K6 
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357 26576 Antrojo reduto sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Kėdainių g. 23 2002.05.21 G317K7 

358 26574 Šaudymo lizdas Kauno m. sav., Kauno m., Josvainių g. 31a 2002.05.21 G317K5 

359 26587 Sandėlių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m. 2002.05.21 G320K 

360 26588 Pirmasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K1 

361 26589 Antrasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K2 

362 26590 Trečiasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K3 

363 26591 Ketvirtasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K4 

364 26592 Penktasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K5 

365 26593 Šeštasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Šaldytuvų g. 41A 2002.05.21 G320K6 

366 26594 Septintasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Šaldytuvų g. 41A 2002.05.21 G320K7 

367 26595 Aštuntasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Ašmenos II-oji 

25A 
2002.05.21 G320K8 

368 26577 

Kauno tvirtovės kairiojo 

Nemuno kranto 

centrinio įtvirtinimo 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m. 2002.05.21 G318K 

369 26582 Redutas 
Kauno m. sav., Kauno m., Sodininkų, 

Bitininkų 
2002.05.21 G318K5 

370 26583 Reduto liekanos Kauno m. sav., Kauno m., K. Grybausko g. 2002.05.21 G318K6 

371 26578 Pirmasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., J. Bakanausko g. 

34a 
2002.05.21 G318K1 

372 26579 Antrasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., J. Bakanausko g. 

34a 
2002.05.21 G318K2 

373 26580 Trečiasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., J. Bakanausko g. 

34a 
2002.05.21 G318K3 

374 26581 Slėptuvės liekanos Kauno m. sav., Kauno m., Botanikos sodas 2002.05.21 G318K4 

375 26596 Sandėlių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m. 2002.05.21 G321K 

376 26597 Pirmasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15E 2002.05.21 G321K1 

377 26598 Antrasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15E 2002.05.21 G321K2 

378 26599 Trečiasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15E 2002.05.21 G321K3 

379 26600 Ketvirtasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15F 2002.05.21 G321K4 

380 26601 Penktasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15F 2002.05.21 G321K5 

381 26602 Šeštasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15F 2002.05.21 G321K6 

382 26603 Septintasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lakūnų pl. 63B 2002.05.21 G321K7 

383 26604 Aštuntasis sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., J. Bakanausko g. 

99 
2002.05.21 G321K8 

384 26584 Sandėlių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m. 2002.05.21 G319K 

385 26585 Pirmasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Baterijos pl. 2 2002.05.21 G319K1 

386 26586 Antrasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Vičiūnų, Birutės 2002.05.21 G319K2 

387 26565 Sandėlių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., Zanavykų g. 2002.05.21 G316K 

388 26566 Pirmasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Zanavykų g. 60 2002.05.21 G316K1 

389 26567 Antrasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Zanavykų g. 64 2002.05.21 G316K2 

390 26568 Trečiasis sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Zanavykų g. 66a 2002.05.21 G316K3 

391 1352 
Paţaislio kamaldulių 

vienuolyno ansamblis 
Kauno m. sav., Kauno m., T. Masiulio g. 31 1992.05.29 

G32KP , 

AtR70 

392 22329 
Švč. M. Marijos 

Apsilankymo baţnyčia 
Kauno m. sav., Kauno m., T. Masiulio g. 31 1996.12.23 G32K1P 

393 22331 Vienuolyno pietų namas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K3P 

394 22330 Vienuolyno šiaurės Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K2P 
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395 22333 Pietų oficina Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K5P 

396 22332 Šiaurės oficina Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K4P 

397 22334 
Svečių namas su 

Šventaisiais vartais 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K6P 

398 22336 Novicijaus pietų namas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K8P 

399 22335 
Novicijaus šiaurės 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K7P 

400 22341 Arklidė Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K13P 

401 22339 Skalbykla Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K11P 

402 22342 
Didieji vartai ir alėjos 

tvora su dvejais vartais 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K14P 

403 25760 Vartai Kauno m. sav., Kauno m. 2001.03.20 G256K16 

404 22337 Eremito namas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K9P 

405 22346 Eremo šulinys Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K18P 

406 25086 Eremo tvora su vartais Kauno m. sav., Kauno m. 2000.03.21 G32K21P 

407 25088 
Pietų sodo tvora su 

vartais 
Kauno m. sav., Kauno m. 2000.03.21 G32K23P 

408 22348 Kelio pietų stulpas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K20P 

409 22347 Kelio šiaurės stulpas Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K19P 

410 22340 Ratinė Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K12P 

411 25087 
Šiaurės sodo tvora su 

vartais 
Kauno m. sav., Kauno m., T. Masiulio g. 2000.03.21 G32K22P 

412 22345 
Šventoriaus pietų 

šulinys 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K17P 

413 22344 
Šventoriaus šiaurės 

šulinys 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K16P 

414 22343 
Šventoriaus tvora su 

vartais 
Kauno m. sav., Kauno m. 1996.12.23 G32K15P 

415 27045 

Kauno tvirtovės 

vadavietės pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 25 2003.03.17 G350K 

416 27046 
Tvirtovės komendanto 

rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 25 2003.03.17 G350K1 

417 27047 Intendantūros pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 

27/Kęstučio g. 25 
2003.03.17 G350K2 

418 27048 Tvirtovės štabo pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 27 2003.03.17 G350K3 

419 27049 
Tvirtovės štabo 

viršininko namas 

Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 

23/Miško 20 
2002.03.17 G350K4 

420 27050 

Tvirtovės ţandarų 

valdybos pastatas su 

viršininko butu 

Kauno m. sav., Kauno m., Miško g. 22 2003.03.17 G350K5 

421 27053 Arklidė su ratine Kauno m. sav., Kauno m. 2003.03.17 G350K8 

422 27052 Arklidė su ratine Kauno m. sav., Kauno m. 2003.03.17 G350K7 

423 27051 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m. 2003.03.17 G350K6 

424 1113 
Aukštosios Fredos dvaro 

sodyba 
Kauno m. sav., Kauno m. 2001.03.20 

G256K , 

AtV96 

425 25745 Rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 6 2001.03.20 G256K1 

426 25750 Arklidė su ratine Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 5 2001.03.20 G256K6 

427 25755 Cerkvė Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 8 2001.03.20 G256K11 

428 25756 Arklidė-tvartas 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 5, 

7 
2001.03.20 G256K12 

429 25749 Kumetynas Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 3 2001.03.20 G256K5 

430 25752 Kumetynas Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 4 2001.03.20 G256K8 
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431 25751 Kumetynas Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 3 2001.03.20 G256K7 

432 25748 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 1 2001.03.20 G256K4 

433 25757 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 12 2001.03.20 G256K13 

434 25746 Oficina Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 2 2001.03.20 G256K2 

435 25747 Oficina Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 4 2001.03.20 G256K3 

436 25753 Oranţerija Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 6 2001.03.20 G256K9 

437 25759 Oranţerija Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 9 2001.03.20 G256K15 

438 25754 Paviljonas Kauno m. sav., Kauno m., Ţ. E. Ţilibero g. 11 2001.03.20 G256K10 

439 25758 Rūsys Kauno m. sav., Kauno m., Vilties g. 2 2001.03.20 G256K14 

440 25761 Parkas Kauno m. sav., Kauno m. 2001.03.20 G256K17 

441 1147 
Kauno pašto stoties 

pastatų kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 17, 18; 

19, 20 
1992.05.25 

G244K , 

AtV130 

442 25786 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 17 2001.03.13 G244K1 

443 25788 Arklidės Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 20 2001.03.13 G244K4 

444 25787 Paštas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 18 2001.03.13 G244K2 

445 10436 Paštas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 19 1993.01.27 
G244K3 , 

IR103 

446 823 
Benediktinių vienuolyno 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 6, 

8,10 
1996.12.23 

G36K , 

AtR77 

447 22361 Šv. Mikalojaus baţnyčia Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 8 1996.12.23 G36K1 

448 22362 Vienuolyno namas Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 10 1996.12.23 G36K2 

449 22363 Klebonija Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 6 1996.12.23 G36K3 

450 22364 
Šventoriaus tvora su 

vartais 
Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 1996.12.23 G36K4 

451 30604 
veterinarijos akademijos 

pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K 

452 30605 Centriniai rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K1 

453 30608 Stambių gyvulių klinika Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K4 

454 30611 Epizoologinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K7 

455 30610 Smulkių gyvūnų klinika Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K6 

456 30609 Mokomoji kalvė Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K5 

457 30606 
pastatas, vad. 

anatomikumu 
Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K2 

458 30607 pastatas, vad. vivariumu Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K3 

459 30612 Ūkio dalies pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Tilţės g. 18 2005.04.18 G534K8 

460 31065 Pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 7, 

7A 
2006.09.29  

461 31066 Soboro statytojų namas Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 7 2006.09.29  

462 1158 
Dominikonų vienuolyno 

ansamblis 
Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 29, 31 1992.05.26 

G35K , 

AtV141 

463 22358 Dievo kūno baţnyčia Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 1996.12.23 G35K1 

464 22356 Vienuolyno namas Kauno m. sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 40 1996.12.23 G34K2 

465 22360 Tvora su vartais Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 29, 31 1996.12.23 G35K3 

466 29871 Pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3/J. 

Jablonskio g. 6 
2004.12.31 G487K 

467 10677 Gimnazijos pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3 2004.12.31 
G487K1 , 

IV75 

468 10408 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., J. Jablonskio g. 6 1993.01.27 
G487K2 , 

IR75 

469 839 Kauno pilies liekanos Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17 1992.05.01 
G286KP , 

AtR80 

470 26204 Bastionas Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17 2002.01.23 G286K2P 

471 10429 Gynybinės sienos su Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17 1993.01.27 G286K1P , 
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bokštais liekanos IR96 

472 26205 Gynybinis griovys Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17 2002.01.23 G286K3P 

473 32178 

Kauno Ţemųjų Šančių 

karinio miestelio 

šiaurinės dalies pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 2008.07.03  

474 32190 Arklidės pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 39B 2008.07.03  

475 32191 Kalvės pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 39E 2008.07.03  

476 32187 
Kanceliarijos ir areštinės 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 33 2008.07.03  

477 32179 pirmas karininkų namas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 27 2008.07.03  

478 32180 Antras karininkų namas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 27A 2008.07.03  

479 32181 Trečias karininkų namas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 29 2008.07.03  

480 32182 
Ketvirtas karininkų 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 29A 2008.07.03  

481 32185 
Medicinos punkto ir 

ligoninės pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 31 2008.07.03  

482 32186 
Namas, vad. liktinių 

namu 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 31 2008.07.03  

483 32184 
Pirmų kareivinių 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 31 2008.07.03  

484 32188 
Antrų kareivinių 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 35 2008.07.03  

485 32189 Pirties pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 39 2008.07.03  

486 32193 
Šovinių sandėlio 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 39G 2008.07.03  

487 32192 
Pontonų sandėlio 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 39F, 39I 2008.07.03  

488 32183 
Skalbyklos su sandėliu 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Drobės g. 29B 2008.07.03  

489 16773 Ţaliakalnio funikulierius Kauno m. sav., Kauno m., Aušros g. 6 1993.07.12 
G51KP , 

IV1016 

490 22707 Kelias Kauno m. sav., Kauno m., Aušros g. 1997.09.09 G51K3P 

491 22706 Paviljonas Kauno m. sav., Kauno m., Aušros g. 6 1997.09.09 G51K2P 

492 22705 Stotis Kauno m. sav., Kauno m., Aušros g. 6 1997.09.09 G51K1P 

493 22365 
Jėzuitų vienuolyno 

kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 7, 8, 9 1996.12.23 G37K 

494 22367 Vienuolyno namas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 7 1996.12.23 G37K2 

495 22366 
Šv. Pranciškaus Ksavero 

baţnyčia 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 8 1996.12.23 G37K1 

496 22368 Kolegija Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 9 1996.12.23 G37K3 

497 816 namas, vad. Perkūno Kauno m. sav., Kauno m., Aleksoto g. 6 1996.12.23 
G37K4 , 

AtR69 

498 25982 
Karininkų ramovės 

pastatų kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus 

g./Laisvės al. 
2001.11.14 G267K 

499 1137 Karininkų ramovė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 

19 
1992.05.25 

G267K1P , 

AtV120 

500 3772 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 41 1992.10.26 

G267K3 , 

IP2001, 

LA413/151 

501 25983 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 21 2001.11.14 G267K2 

502 29493 Pastatų kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 2004.11.17 G464K 

503 29497 Ragučio namas Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 9 2004.11.17 G464K4 

504 29494 Rytų gamybinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 7 2004.11.17 G464K1 
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505 29495 
Vakarų gamybinis 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 7 2004.11.17 G464K2 

506 29496 Katilinė Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 7 2004.11.17 G464K3 

507 31971 
Kauno Aleksoto tilto 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Karaliaus 

Mindaugo pr. 
2008.05.29  

508 31972 Prietiltis 
Kauno m. sav., Kauno m., Karaliaus 

Mindaugo pr. 
2008.05.29  

509 34576 

Kauno Arkivyskupijos 

kurijos pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 14, 14A 2010.07.28  

510 34577 
Arkivyskupijos kurijos 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 14A 2010.07.28  

511 34578 
Ţemaičių dvasinės 

seminarijos namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 14 2010.07.28  

512 31618 
Kauno Ąţuolyno sporto 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Sporto g. 6; 

Perkūno al. 5 
2007.05.24  

513 15971 sporto halė Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 5 1993.05.19 AtV1000 

514 1149 kūno kultūros rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Sporto g. 6 1992.05.25 AtV132 

515 31619 Stadionas Kauno m. sav., Kauno m. 2007.05.24  

516 31621 
Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Sporto g. 2007.05.24  

517 31620 Kauno tvirtovės garaţas Kauno m. sav., Kauno m. 2007.05.24  

518 824 

Kauno bernardinų 

vienuolyno ir Šv. Jurgio 

Kankinio baţnyčios 

pastatų kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 7, 9, 9A; 

Rotušės g. 7, 9, 9A, Muziejaus g. 11, 11A 
1994.06.30 

G33K , 

AtR78 

519 22349 
Šv. Jurgio Kankinio 

baţnyčia 
Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 7 1996.12.23 G33K1 

520 22350 
Kauno bernardinų 

vienuolynas 
Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 9 1996.12.23 G33K2 

521 22352 Oficina Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 9A 1996.12.23 G33K4 

522 22353 Svirnas Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 14B 1996.12.23 G33K5 

523 22354 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Muziejaus g. 11A 1996.12.23 G33K6 

524 22351 Vartai-varpinė Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 21 1996.12.23 G33K3 

525 1128 

Šv. Kryţiaus baţnyčios 

ir karmelitų vienuolyno 

ansamblis 

Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 1 1996.12.23 
G34K , 

AtV111 

526 22355 Šv. Kryţiaus baţnyčia Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 1 1996.12.23 G34K1 

527 22359 Vienuolyno namas Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 29 1996.12.23 G35K2 

528 22357 Šventoriaus vartai Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 1 1996.12.23 G34K3 

529 15969 
Kauno meno mokyklos 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27A 
1993.05.19 

G241KP , 

AtV998 

530 25776 Keramikos dirbtuvė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27A 
2001.03.13 G241K3P 

531 25775 
M. K. Čiurlionio dailės 

galerija 

Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27 
2001.03.13 G241K2P 

532 10418 Meno mokyklos rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27A 
1993.01.27 

G241K1P , 

IR85 

533 25777 Sarginė 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27 
2001.03.13 G241K4P 

534 8473 Tvora 
Kauno m. sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 

27 
1993.02.03 

G241K5P , 

DV475 

535 817 
Kauno miesto gynybinių 

įtvirtinimų liekanos 

Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 82; 

Kęstučio g. 
1992.04.30 

G239K , 

AtR71 

536 25768 Malūnininko bokštas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 82; 2001.03.13 G239K1 
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Kęstučio g. 

537 25769 Miesto sienos liekanos 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 82; 

Kęstučio g. 
2001.03.13 G239K2 

538 15922 Gyv. namų kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 52  AtV951 

539 31614 

Kauno tvirtovės 

administracinių pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

25; Gedimino g. 41, 43 
2007.10.30  

540 31617 
Inţinerijos karininkų 

namas 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 41 2007.10.30  

541 31616 
Inţinierių valdybos 

rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 43 2007.10.30  

542 31615 
Karinio telegrafo stoties 

pastatas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

25 
2007.10.30  

543 822 Sandėlių kompleksas Kauno m. sav., Kauno m. 2001.11.14 
G266K , 

AtR76 

544 25981 Sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Muziejaus g. 

8/Santakos g. 7 
2001.11.14 G266K2 

545 25980 Sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., Muziejaus g. 

9/Santakos g. 9 
2001.11.14 G266K1 

546 33823 
Vytauto parko 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno 

al./Parodos g. ; Vaiţganto g./Laisvės al. 
2010.05.11  

547 33844 Vytauto parkas 
Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno 

al./Parodos g. ; Vaiţganto g./Laisvės al. 
2010.05.11  

548 33849 Kasos pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Parodos g. 2010.05.11  

549 33847 Paviljonas Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 4B 2010.05.11  

550 33848 Transformatorinė Kauno m. sav., Kauno m., Perkūno al. 4 2010.05.11  

551 16946 

Kauno Vytauto Didţiojo 

muziejaus statinių 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 

55; K. Donelaičio g. 64, Vienybės a. 
1993.07.14 IV1190 

552 1125 

Vytauto Didţiojo karo ir 

Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės 

muziejų rūmai 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64; V. Putvinskio g. 55 
1992.05.25 AtV108 

553 10404 Kapas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.01.27 IR71 

554 25903 
Kariliono ir laikrodţio 

bokštas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
2001.04.03 P119 

555 32476 Galerija 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
2008.11.27  

556 15779 Laisvės paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1335 

557 15782 Maironio paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1338 

558 15784 
Martyno Jankaus 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1340 

559 15783 Petro Vileišio paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1339 

560 32480 
Antano Juozapavičiaus 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
2008.11.27  

561 15780 
Jono Basanavičiaus 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1336 

562 15781 
Vinco Kudirkos 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.05.10 DR1337 

563 32478 
Vlado Putvinskio 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
2008.11.27  

564 32479 Povilo Lukšio Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 2008.11.27  
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paminklas 64 

565 8438 
Simono Daukanto 

paminklas 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1993.02.02 DV440 

566 7562 Skulptūra "Knygnešys" 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1992.12.21 DR312 

567 7563 Skulptūra "Sėjėjas" 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1992.12.21 DR313 

568 32477 
Skulptūra „Lietuvos 

mokykla 1864-1904 m.― 

Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
2008.11.27  

569 2130 Paminklas ir kapas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

64 
1992.07.08 

IP1076, 

LA413/133 

570 24804 
Keramikos dirbtuvė su 

technologine įranga 
Kauno m. sav., Kauno m. 1999.06.07 S547K 

571 32492 

Kūdikių namų 

"Lopšelis" pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10 2008.12.04  

572 32499 Kūdikių namų pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

573 32498 Pagrindinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

574 32502 sandėlis Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

575 32500 skalbykla Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

576 32501 ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

577 32503 Įvaţiavimo vartų sarginė Kauno m. sav., Kauno m., Lopšelio g. 10   

578 28567 

Ginklavimo valdybos 

tyrimų laboratorijos 

pastatų kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 2004.03.12 G461K 

579 1150 Tyrimų laboratorija Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19 1992.05.25 
G461K1 , 

AtV133 

580 28568 Sargo namas Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19a 2004.03.12 G461K2 

581 28569 Ūkinis pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19 2004.03.12 G461K3 

582 33400 
Aleksoto malūno 

statinių kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 106, 114 
2010.02.10  

583 33399 
Aleksoto malūno 

administracinis pastatas 

Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 53 
2010.01.08  

584 33409 Pirmas namas 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 120 
2010.02.10  

585 33410 Antras namas 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

586 33402 Pirmas sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

587 33404 Antras sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

588 33405 Trečias sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

589 33406 Ketvirtas sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

590 33407 Penktas sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

591 33408 Šeštas sandėlis 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

592 33401 Malūnas 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 106 
2010.02.10  

593 33411 Sarginė 
Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 114 
2010.02.10  

594 33412 
Pirmos tvoros 

fragmentas 

Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 
2010.02.10  
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595 33628 
Antros tvoros 

fragmentas 

Kauno m. sav., Kauno m., H. ir O. 

Minkovskių g. 
2010.02.10  

596 25778 
Prezidentūros rūmų 

statinių kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 33 2001.03.13 G242KP 

597 16588 Prezidentūros rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 33 1993.07.07 
G242K1P , 

IR338 

598 25779 Tvora su vartais Kauno m. sav., Kauno m., Vilniaus g. 33 2001.03.13 G242K2P 

599 183 
Marvos (Marvelės) 

dvaro sodyba 
Kauno m. sav., Kauno m., Marvelės g. 1992.03.21 

IP297, 

LA413/155 

600 33502 

Kauno technologijos 

universiteto pastatų 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m. 2010.01.26  

601 33542 
Cheminės technologijos 

fakulteto rūmai 
Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19 2010.01.26  

602 33540 Elektronikos rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Studentų g. 50 2010.01.26  

603 33441 Statybos rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Studentų g. 48 2010.01.26  

604 182 
Linkuvos dvaro sodybos 

fragmentai 
Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 1992.03.31 

IP296, 

LA413/115

2 

605 32652 Rūmai Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 2009.02.12  

606 32656 
Šv. Jono Krikštytojo 

koplyčia 
Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 2009.02.12  

607 32660 Pirmas fontanas Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 2009.02.12  

608 32661 Antras fontanas Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 2009.02.12  

609 32653 Klojimo liekanos Kauno m. sav., Kauno m. 2009.02.12  

610 32659 
Skulptūrinė grupė 

„Poilsis‖ 
Kauno m. sav., Kauno m., Mosėdţio g. 62 2009.02.12  

611 32655 Parko fragmentai Kauno m. sav., Kauno m. 2009.02.12  

612 32915 Pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Daukanto g. 15; 

Laisvės al. 57/S. Daukanto g. 17 
2009.06.23  

613 16545 Pirmas pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., S. Daukanto g. 

17/Laisvės al. 57; S. Daukanto g. 15 
1993.07.03 IR295 

614 32943 Antras pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 57/S. 

Daukanto g. 17 
2009.06.23  

615 186 
Dvaro sodybos 

fragmentai 
Kauno m. sav., Kauno m., Kalvarijos g. 72 1992.03.31 

IP307, 

LA413/109

7 

616 819 

Namų ir buvusios 

Evangelikų-liuteronų 

baţnyčios kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., Muitinės g. 

8,12,14/Karaliaus Mindaugo pr. 3 
1992.04.30 AtR73 

617 30529 Pastatų kompleksas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al./Vasario 

16-osios g. 
2005.04.18 G515K 

618 30530 Pietų pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 

88/Vasario 16-osios g. 1 
2005.04.18 G515K1 

619 30531 Šiaurės pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vasario 16-osios g. 

3 
2005.04.18 G515K2 

620 25984 Pastatų kompleksas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 2001.11.14 G268K 

621 2611 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 70 2001.11.14 

G268K1 , 

IP1565, 

LA413/153 

622 2612 Pastatas Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 72 2001.11.14 

G268K2 , 

IP1566, 

LA413/154 

623 1166 
Buv. miesto dvarelio 

kompleksas 

Kauno m. sav., Kauno m., L. Zamenhofo g. 7, 

9 
1992.05.26 AtV149 
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624 34568 
Dailininko Jono 

Prapuolenio sodyba 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 5 2011.05.17  

625 34569 
Baldų dirbtuvių-studijos 

pastatas 
Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 5 2011.05.17  

626 16713 Namas Kauno m. sav., Kauno m., Eivenių g. 5 1993.07.09 IV956 

Archeologijos paveldo objektai 

627 2978 

Pilies teritorijos ir 

senamiesčio kultūrinis 

sluoksnis 

Kauno m. sav., Kauno m. 1992.09.24 AR10 

628 32826 
Vieškūnų piliakalnis su 

gyvenviete 
Kauno m. sav., Kauno m. 2009.06.12  

629 12253 
Piliakalnis, vad. 

Šuneliškių kalnu 
Kauno m. sav., Kauno m. 1993.04.08 

A7P , 

IP2386 

630 32827 Gyvenvietė Kauno m. sav., Kauno m. 2009.06.12  

631 23725 
Jiesios piliakalnis su 

gyvenviete 
Kauno m. sav., Kauno m. 1997.05.05 A321KP 

632 1802 
Piliakalnis, vad. 

Napoleono kalnu 
Kauno m. sav., Kauno m. 1992.06.09 

A321K1P , 

AR9 

633 23726 Gyvenvietė Kauno m. sav., Kauno m. 1997.05.05 A321K2P 

634 31241 
Marvelės piliakalnis su 

gyvenviete 
Kauno m. sav., Kauno m. 2007.05.23  

635 1803 
Piliakalnis, vad. Marvos 

kalnu 
Kauno m. sav., Kauno m. 1992.06.19 

A322P , 

AR11 

636 31242 Gyvenvietė Kauno m. sav., Kauno m. 2007.05.23  

637  Pavieniai objektai    

638 10680 Piliakalnis Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g.  IV78 

639 1804 
Aukštųjų Šančių 

piliakalnis 
Kauno m. sav., Kauno m. 1992.06.19 

A319P , 

AR12 

640 1801 Eigulių piliakalnis Kauno m. sav., Kauno m. 1992.06.19 
A320P , 

AR8 

641 1805 
Vilijampolės, Veršvų 

piliakalnis 
Kauno m. sav., Kauno m. 1992.06.19 

A323P , 

AR13 

642  Paţaislio dvarvietė Kauno m. sav., Kauno m. 2006.12.20  

643  Paţaislio sodybvietė Kauno m. sav., Kauno m. 2006.12.20  

644 31047 Paţaislio sodybvietė II Kauno m. sav., Kauno m. 2006.12.20  

Urbanistinės vietovės 

645 16943 

Dariaus ir Girėno 

aerodromas su įrangos 

liekanomis 

Kauno m. sav., Kauno m., Veiverių g. 132; 

Aleksotas 
1993.07.14 

U8 , 

IV1187 

646 26903 

Kauno antrasis karinis 

miestelis vad. 

Panemunės kareivinėmis 

Kauno m. sav., Kauno m. 2003.02.25 U39 

647 17381 Kauno Ąţuolyno parkas Kauno m. sav., Kauno m. 2006.05.16  

648 26905 

Kauno ketvirtasis 

karinis miestelis vad. 

Panemunės kareivinėmis 

Kauno m. sav., Kauno m. 2003.02.25 U41 

649 22149 
Kauno miesto istorinė 

dalis, vad. Naujamiesčiu 
Kauno m. sav., Kauno m. 1995.01.01 U30 

650 22148 
Kauno miesto istorinė 

dalis, vad. Ţaliakalniu 
Kauno m. sav., Kauno m. 1995.01.01 U31 

651 26902 

Kauno pirmasis karinis 

miestelis, vad. Ţemųjų 

Šančių kareivinėmis 

Kauno m. sav., Kauno m. 2003.02.25 U38 

652 26904 
Kauno trečiasis karinis 

miestelis vad. 
Kauno m. sav., Kauno m. 2003.02.25 U40 
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Panemunės kareivinėmis 

653 31280 

Miesto istorinė dalis, 

vad. Kauno Ţaliakalnio 

1-oji 

Kauno m. sav., Kauno m. 2007.07.23  

654 20171 Senamiestis Kauno m. sav., Kauno m. 1993.05.31 U15 , UR2 

Įvykių  vietos 

655 10439 Akmuo Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 1993.01.28 IR106 

656 21547 
J. Dobkevičiaus ţuvimo 

vieta 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Čepinskio g. 7 1996.01.29 I3 

657 10721 P. Vileišio aikštė 
Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g.; K. 

Petrausko g., Aušros g. 
2004.12.28 

I264 , 

IV119 

658 30118 
R. Kalantos ţuvimo 

vieta 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 2005.02.28 I282 

659 35770 
Petrašiūnų ţydų ţudynių 

vieta ir kapas 
Kauno m. sav., Kauno m., Jėgainės g. 12 2011.09.15  

660 10717 Stovyklos vieta Kauno m. sav., Kauno m., J. Bakanausko g.  IV115 

Monumentai 

661 8468 
Česlovo Sasnausko 

paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 91 1993.02.03 DV470 

662 14985 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Jaunystė" 
Kauno m. sav., Kauno m. 1993.04.22 DV4074 

663 20028 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Kanklininkas" 
Kauno m. sav., Kauno m.  DR1239 

664 14987 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Pavasaris" 
Kauno m. sav., Kauno m., Taikos pr. 51 1993.04.22 DV4076 

665 15315 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Perkūnas" 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Čepinskio g. 5 1993.04.28 DV4380 

666 14983 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Sėdinti mergina" 
Kauno m. sav., Kauno m., Pramonės pr. 31 1993.04.22 DV4072 

667 14984 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Skalbėja" 
Kauno m. sav., Kauno m., Savanorių pr. 225 1993.04.22 DV4073 

668 14988 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Šventė" 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Krėvės pr. 1993.04.22 DV4077 

669 15681 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Šviesos nešėja" 
Kauno m. sav., Kauno m., Gedimino g. 10 1993.05.05 DV4753 

670 15293 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Taika" 
Kauno m. sav., Kauno m., Kovo 11-osios g. 1993.04.28 DR1311 

671 14986 
Dekoratyvinė skulptūra 

"Vaikai skaito" 
Kauno m. sav., Kauno m., Taikos pr. 68 1993.04.22 DV4075 

672 8421 
Jono Basanavičiaus 

paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vičiūnų g. 1993.02.02 DV423 

673 15292 
Jono Basanavičiaus 

paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 49 1993.04.28 DR1310 

674 15461 
Kipro Petrausko 

paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 91 1993.04.29 DV4530 

675 15460 
Kompozitoriaus Juozo 

Gruodţio paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 91 1993.04.29 DV4529 

676 15785 LDK Vytauto paminklas Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 1993.05.10 DR1341 

677 14749 Maironio paminklas Kauno m. sav., Kauno m., Muziejaus g. 1993.04.19 DR1287 

678 15296 
Memorialinis ansamblis 

fašizmo aukų atminimui 
Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių pl. 1993.04.28 DR1314 

679 7596 
Miko Petrausko 

paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., Laisvės al. 91 1992.12.21 DR346 

680 10432 Paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., E. Oţeškienės g. 

41 
1993.01.27 IR99 

681 8582 Paminklas "Ţirgeliai" Kauno m. sav., Kauno m., Ţemaičių pl. 1993.02.05 DV584 
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682 8436 Petro Cvirkos paminklas 
Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 

13 
1993.02.02 DV438 

683 7559 
Skulptūra "Vandens 

nešėja" 
Kauno m. sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43 1992.12.21 DR309 

684 7599 
Skulptūrinė grupė „Trys 

Karaliai‖ 
Kauno m. sav., Kauno m., V. Putvinskio g. 55 1992.12.22 DR349 

Laidojimo vietos 

685 11394 

Kauno m. ţydų senosios 

kapinės, vad. 

Ţaliakalnio 

Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 1993.03.04 
L967K , 

IP2794 

686 24616 Ţydų senosios kapinės Kauno m. sav., Kauno m. 1998.12.30 L967K1 

687 24617 D. Dolskio kapas Kauno m. sav., Kauno m. 1998.12.30 L967K2 

688 24618 J. Mesenbliumo kapas Kauno m. sav., Kauno m. 1998.12.30 L967K3 

689  Pavieniai objektai    

690 21117 
Senosios neveikiančios 

kapinės 
Kauno m. sav., Kauno m., Vytauto pr. 1994.05.23 LA378 

691 20574 Ţydų senosios kapinės Kauno m. sav., Kauno m., Vaidoto g. 1993.08.23 
IP2795, 

LA318 

 


