
INFORMACIJA 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. 

TS-425 patvirtinto Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, žemės sklypo, 

kadastro Nr. 5250/0006:317, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų 

sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, kadastro Nr.5250/0006:317, kurio plotas 0,5043 ha. 

 Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr.5250/0006:317, Šiltnamių g. 5H, Noreikiškių 

k., Ringaudų sen., Kauno m.sav., Plotas – 0,5043 ha . 

 Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos (kodas 188756386) 

direktoriaus pavaduotoja, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt. 

 Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Rinaldas Vasiliauskas, atstovaujamas pagal 

įgaliojimą architektės Aurelijos Grikštaitės, adresas: Pikulo g. 160, 48439 Kaunas, el.p.: 

aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588. 

           Detaliojo plano rengėja: Aurelijos Grikštaitės individuali veikla (Nr.(21.4)-G18-1388), 

Pikulo g. 160, 48439 Kaunas, el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588.   

 Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 

Nr. ĮS-1988 (2016-10-25) ir Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.S-1247 (2016-11-

21). 

 Planavimo tikslai ir uždaviniai:  koreguoti 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. TS-425 

patvirtinto Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, žemės sklypo, kadastro 

Nr.5250/0006:317 detaliojo plano – vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento 

– žemės sklype Kauno r.sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Šiltnamių g. 5H, kadastro 

Nr.5250/0006:317, kuro plotas 0,5043 ha, detaliojo plano sprendinius: 

1. detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties žemės sklypų sujungimas, padalijimas į kelis 

sklypus, nustatant jiems (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), (susisiekimo 

ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) būdus; 

2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus – teritorijos naudojimo tipą ir kita. 

  

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2017-

05-22 d. iki 2017-06-02 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija - ne mažiau kaip 5 

d.d.) Ringaudų seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k., Kauno raj., Kauno rajono 

savivaldybės Urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje, Savanorių pr. 

371, Kaunas, iniciatorių atstovaujančios Aurelijos Grikštaitės patalpose, Pikulo g. 160, Kaunas, 

el.p.: aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel.: 8675 31588, teritorijų planavimo informacinėje 

sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-52-16-455 ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.krs.lt 

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo 

su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų 

planavimo sistemą www.tpdris.lt. 

 Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo 

procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. 
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