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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

JURIDINIS PLANAVIMO PAGRINDAS                    
 Rengiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos  2007-03-22 sprendimu nr. TS-81 patvirtinto žemės 
sklypo Kauno r. sav. Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:306 detaliojo plano koregavimas 
žemės sklypuose Kauno r. sav., Ringaudų sen., Virbališkių k., kadastro Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347, 
kadastro Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317, kadastro Nr. 5250/0011:841, kurio plotas 0,1356. 

Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 
dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-408 (2018-02-27), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo 
sutartimi Nr. S-323 (2017-03-27), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano 
koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo Nr.ĮS-595 (2018-03-23). 
 Detaliojo plano koregavimo tikslas - sujungti žemės sklypus į vieną ir jį perdalinti; nustatyti teritorijos 
naudojimo reglamentą (-us) teritorijos naudojimo tipą ir kita.  

Detaliojo plano keitimas, pagal teritorijų planavimo įstatymą, vykdomas 3 etapais: 
1) parengiamasis – nustatyti planavimo tikslai, parengta ir patvirtinta darbų planavimo programa, pagal kurią 
nenumatyta rengti teritorijos vystymo koncepciją, nenumatyta atlikti strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. 
2) rengimo: 

I. esamos būklės įvertinimas; 
II. bendrųjų sprendinių formavimas ir III. sprendinių konkretizavimas sujungiamas į vieną etapą.  

3) baigiamasis: 
I. sprendinių viešinimas; 
II. derinimas; 
III. tikrinimas VPSI 
IV. dokumento tvirtinimas ir registravimas. 
 

 
ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS                                                        

Sklypas yra Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, kadastro Nr. 5250/0011:839, kurio plotas 0,1347, kadastro 
Nr. 5250/0011:840, kurio plotas 0,1317, kadastro Nr. 5250/0011:841, kurio plotas 0,1356; 

o pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
statybos teritorijos.  

o Įregistruoti servitutai: 
nėra; 

o Įregistruota specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  
- - XXI Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai; 
- VI Elektros linijų apsaugos zonos. 

o Įregistruoti statiniai:  
Nėra 

 
Į teritoriją patenkama 8 metrų pločio valstybinės žemės pravažiavimu D2 kategorijos Dievogalos gatve. 
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Pagal Kauno rajono bendrojo plano I pakeitimą 
patvirtintą 2014-08-28d., sprendimu T-299, teritorija 
patenka į U3 zoną –naujos gyvenamosios teritorijos 
su su vietiniais (polifunkciniais) centrais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS_____________________________________________________________________ 
 Detaliuoju planu esami kitos paskirties žemės sklypai sujungiami į vieną ir padalinami į keturis sklypus. 
Nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas. 
 Formuojant sklypo užstatymo sprendinius svarbiausias dėmesys skirtas aplinkos mastelio ir 
kontekstualios, architektūrinės išraiškos sukūrimui. Vertinant minėtus prioritetus ir atliktos gretimo užstatymo 
analizės rezultatus siūlomi tokie sprendiniai: 

o Užstatymo linija nenumatoma; 
o Aukštis neviršina 2 aukštų (8,5 metrų); 
o Automobilių parkavimas sklypo ribose; 
o Žemės sklypų paskirtis nekeičiama –kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; 
o Sklypų užstatymo tankis – 29%; 
o Užstatymo intensyvumas – 0,40 
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o Planuojamoje teritorijoje siūloma statyti vienbučius arba dvibučius gyvenamuosius namus – sodybinis 
užstatymas (vienas pastatas viename sklype). Siūlomas statinių vietos yra rekomendacinio pobūdžio, 
techninio projekto metu gali būti tikslinamos, bet statiniai neturėtų būti blokuojame į vieną ištisinę eilę. 
 

Pastatų architektūra turi užtikrinti pastatų kompozicinį ryšį, proporcijų, medžiagiškumo ir spalvinio sprendimo 
darną. Išorės apdailai rekomenduojama naudoti tradicines statybines medžiagas (medį, keramines plytas, tinką), 
spalviniame sprendime – vengti ryškių spalvų. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų 
sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai: pastatai (priestatai) iki 8,5 m aukščio gali būti statomi ne 
mažesniu kaip 3,0 m. atstumu iki sklypo ribos, aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam 
papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį 
turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas 
raštu. 
 Artimoje aplinkoje nėra įrengtų centralizuotų konumalinių nuotekų ir vandentiekio tinklų, dėl to 
planuojamoje teritorijoje yra projektuojamas artezinis gręžinys (sklype nr.1), kuris aptarnaus visus keturis 
projektuojamus sklypus. Buitines nuotekas numatoma valyti gretimoje teritorijoje esančiame valymo įrenginyje 
(valymo įrenginio savininkų sutikimas pridedamas). Lietaus nuotekas numatoma surinkti sklypuose (tikslesni 
sprendiniai numatomi techinio projekto metu). Projektuojami visi vietiniai inžineriniai tinklai iki kol nebus atvesti 
centralizuoti komunaliniai tinklai. Esant artimoje aplinkoje centralizuotiems tinklams, privalomas jungimasis prie jų. 
Detaliojo plano sprendiniuose elektros prijungimas numatomas nuo esamos transformatoritės Nr.MT-N-465 iki 
planuojamų įvadinių apskaitos spintų.  Prieš rengiant techninį projektą būtina gauti AB "ESO" prisijungimo 
sąlygas. Įvadinių apskaitos spintų vietos gali būti tikslinamos. Tiesiant naujus inžinerinius tinklus per kitus sklypus, 
turi būti gauti tų sklypų savininkų sutikimai pagal LR nustatytus reikalavimus. Nutiesus inžinerinius tinklus, į sklypų 
registro dokumentus turi būti įrašyti apribojimai nuo jų. Apribojimų plotus nustatyti geodezinių matavimų metu.  
  Planuojamuose vienbučių ir dvibučių gyvenamujų pastatų teritorijos sklypuose statybos metu turi būti 
įrengta ne mažiau kaip 25%  teritorijos žaliųjų plotų, vadovautis LR AM įsakymu Nr.D1-36 patvirtintu 2014-01-14 
("Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nusstatymo tvarkos aprašas"). Želdynų vieta tikslinama techninio projekto 
metu. Detaliuoju planu numatomas esamų želdinių šalinimas (žiūrėti brėžinių "želdinių tvarkymo sprendiniai"). 
Prieš kertant medžius būtina gauti kirtimo leidimus. 
  Pasikeitus projektavimą reglamentuojantiems dokumentams, statiniai turi būti projektuojami pagal tuo 
metu galiojančius LR projektavimą normuojančius teisės aktus. 
 Automobilius parkuoti numatoma sklypo ribose. Konkrečios parkavimo vietos turi būti apsprendžiavos 
techninio projekto etape. Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklype pastatų eksploatacijai, statybos 
vykdomos žemės sklypų savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai nesklypo ribose sutarčių pagrindu 
sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis. 
  Būtina užtikrinti greta esančių sklypų drenažo veikimą jei tai priklauso nuo sklype esančio drenažo. 
  Gretimose teritorijose vykdoma ūkinė veikla planuojamai teritorijai įtakos neturės.  
  Detaliojo plano sprendiniai neigiamų socialinių ekonominių pasekmių ir žalingo poveikio aplinkai neturės, 
nes planuojami sklypai neprieštarauja Kauno rajono bendrojo plano I pakeitimo sprendiniams, T00073030, 2014-
09-15. 
 
 
  Gaisriniai reikalavimai. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp 
pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas), nustatomi pagal „Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp 
pastatų” (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai). Statinių techninio projekto metu, privaloma išlaikyti 
minimalius atstumus tarp pastatų, pagal planuojamų pastatų atsparumo ugniai laipsnį. 
 

Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 

II 8 8 10 

III 10 10 15 
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Jei pastatuose yra daugiau kaip 1 m išsikišančių konstrukcijų, pagamintų iš B–s3, d2 ar žemesnės 
degumo klasės statybos produktų, priešgaisrinis atstumas nustatomas tarp šių konstrukcijų išsikišusių dalių. Kitos 
priešgaisrinių atstumų tarp pastatų nustatymo sąlygos: 

Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti 
neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios paskirties 
pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Neužstatytas žemės plotas tarp pastatų skaičiuojamas nuo pastato 
iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų.  

Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas 
priešgaisrinėmis užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus 
gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą (toliau – priešgaisrinė 
siena (ekranas). Priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys turi būti ne mažesni kaip didesniojo statinio išoriniai 
matmenys arba įrengiamų priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys parenkami atsižvelgiant į gaisro šiluminio 
poveikio plitimo galimybes. 

Išorės gaisrų gesinimui planuojamoje teritorijoje numatoma naudoti vandenį iš Gaižėnų tvenkinio – apie 
290m nuo planuojamos teritorijos. 

 

 Į sklypus patenkama D kategorijos min 12 metrų pločio Dievogalos gatve. Sklype numatoma įrengti 
12x12m apsisukimo aikštelė gaisriniams automobiliams (akligatvio gale). Apsisukimo aikštelės vieta turi būti 
tikslinama techninio projekto metu. Gaisrinio automobilio pravažiavimo ir apsisukimo vietose negali būti sodinami 
medžiai ar statomos kitos kliūtys. 

. 
 

Eksplikacija: 
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Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo 

trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kilsiančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas, 
parenkamas vandentiekio tinklų skersmuo, kiti techniniai sprendiniai nustatomi rengiant statinių techninius 
projektus. 

 

Atliekų tvarkymas.  
 Statinių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 
(VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės), išvežamas į sąvartas.  
• Kenksmingos medžiagos, užteršta tara ar pakuotės turi būti surenkamos ir perduodamos 

turinčios teisę jas tvarkyti įmonėms pagal iš anksto sudarytą sutartį. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos sklypo ribose tvarkingose krūvose, jos 
neužterš aplinkos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, 
kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.  Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia su kuria atliekų 
tvarkymo įmone sudarys sutartį. 
 Tikslus komunalinių, statybinių ir ūkio buities atliekų tavrkymas numatomas techninio projekto 
sprendiniuose. 


