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Barto nių k. kap inynas (27064)

Smičkių seno v ės gyv env ietė (21500)

Skrebinų kap inynas II (16183)

Pabarto nių, Ku rmagalo s kap inynas, v ad. Prancūzų kap ais (5885)

Laikiškių kap inynas (1996)

Nau jaso džio  kaimo  seno sio s kap inės (17330)
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Kiti žymėjimai
!P Planuojam a pralaida varliag yviam s
!P Planuojam a prag ina sm ulk iajai faunai
!P Planuojam a prag ina stam biajai faunai
$+ Planuojam i inžineriniai statiniai

SUT ART INIAI ŽYMĖJIMAI
!!! Planuojam os geležinkelio linijos trasos kilom etražas

Geležinkelio stotis

Planuojam a geležinkelio stotis

Planuojam a tarpinė geležinkelio stotis

Rezervinė teritorija tarpinei geležinkelio stočiai

") Interm odalinis term inalas
") Planuojam a trauk os pastotė
# Planuojam a dispečerinė sąvaža

"S Planuojam os praginos ir žalieji tiltai

¬¬o Kauno tarptautinis oro uostas
Alternatyvos Nr. 1 trasa
Alternatyvos Nr. 2 trasa
Rokai - Palem onas - Kaunas g alim ybių studijos sprendiniai
Varianto A trasos alternatyvos Latvijos Respublik os
teritorijoje
Varianto B trasos alternatyvos Latvijos Respublik os
teritorijoje
Rail Baltica trasa Vilnius-Kaunas pagal LRT BP
Rail Baltica trasa Vilnius-Kaunas (GS, 2014)

!( !( !( Geležinkelio jung tis į LEZ teritoriją
Geležinkelis
Magistraliniai keliai
Krašto keliai
Rajoniniai keliai
Vietinės reikšm ės keliai
Planuojam i vietinės reikšm ės keliai
Magistralinis dujotiekis
Magistralinis naftotiek is
Elek tros oro linija

!. Vandenvietės
T eritorijos

Vandenys
Miškai
Mišri gyvenam oji teritorija
Gam ybinės teritorijos
Ariam a žem ė
Bendrojo naudojim o erdvių, želdynų teritorijos
Inžinerinės infrastruk tūros teritorija
Stadionų, aik ščių k om plek sų teritorijos
Valstybinių m išk ų plotai

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! Pelk ės
Nauding ųjų iškasenų telk iniai
Kauno viešasis log istik os centras
Kauno laisvoji ek onom inė zona

Apsaugos zon os
Vandenviečių apsaug os zonos pagal SAZ
Aerodrom ų apsaug os zona
Valstybės sienos apsaug os objek tų apsaug os zona
Krašto apsaug os objek tų apsaug os zona

Valstybės saugomos teritorijos ir kultū ros
paveldo vertybės
kj Geolog iniai gam tos paveldo objek tai
kj Botaniniai gam tos paveldo objek tai

Kultūros paveldo objek tai
Kultūros paveldo teritorijos
Kultūros paveldo apsaug os zona
Karstinis regionas
Zoolog iniai gam tos paveldo objek tai
Hidrog rafiniai gam tos paveldo objek tai
Hidrog eolog iniai gam tos paveldo objek tai
Geom orfolog iniai g am tos paveldo objek tai
Geolog iniai gam tos paveldo objek tai
Botaniniai gam tos paveldo objek tai
Biosferos rezervatai

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !Rezervatai
Funkcinio prioriteto zona
Draustiniai
Buferinės apsaug os zonos
Biosferos polig onai
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos - Natura 2000
Buveinių apsaug os svarbios teritorijos - Natura 2000
Atk uriam i saug om i sk lypai
Parkai

VT
 AZ

AO
 AZ

SA
 AZ

KA
 AZ
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Neries upės BAST  atliktų tyrimų sutartin iai žymėjimai
_̂ Žuvų tyrim ų vietos

^ Ūdrų tyrim ų vietos

_̂ Pleištinių kėčių tyrim ų vietos
Kurk lių sąžalynai
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