
PLANAVIMO PROJEKTO RENGIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

JURIDINIS PLANAVIMO PAGRINDAS

Planavimo projektas (koncepcinė zonos schema) Kauno r.sav., Raudondvario sen. 
Miškinių k., Netonių k., parengtas vadovaujantis 2017m. gruodžio 12 d. „Kauno rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2474 „Dėl Kauno rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų 
rengimo reikalavimų“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu,
patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS299 „Dėl 
Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno 
rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Kauno rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų 
rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į iniciatorės A.J. prašymą.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Planavimo projekto tikslai – numatyti ~63ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., 
Raudondvario sen., Miškinių k., Netonių k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos 
naudojimo tipus ir planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos 
raidos galimybes, parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtrą, inžinerinių ir 
susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai. 

Planavimo projekto uždaviniai – detalizuoti Kauno r. sav., Raudondvario sen., 
Miškinių k., Netonių k., bendrojo plano sprendinius. 

PLANAVIMO PROJEKTO RENGIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS

- sprendiniai parengti įvertinant Kauno r.sav., Raudondvario sen., Miškinių k., 
Netonių k., plėtros pagrindinį tiklsą – sudaryti prielaidas gyvenimo kokybei augti logiškai 
įmanomų disponuoti finansinių ir kitų resursų ribose;

- formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją , darbo ir poilsio aplinką, kurti 
geresnes gyvenimo sąlygas;

- sudaryti sąlygas, kad sprendinių visuma teiktų prielaidas formuoti racionalią 
Miškinių k., ir Netonių k., fizinės ir funkcinės plėtros sistemą, įvertinant žinomus gyventojų,
verslo ir rajono ūkio bendruomenei naudingus poreikius;
- Sprendiniai rengiami Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 
vedėjo pavaduotojos / savivaldybės vyriausiosios architektės Jurgitos Sakalauskienės 
patvirtintai ~63ha teritorijai Kauno r. sav., Raudondvario sen., Miškinių k., netonių k., 
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(schema Nr. 1 – priedas prie Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymo Nr. ĮS-2474 (2017.12.12) ir galioja visiems toje teritorijoje rengiamiems žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentams.

Teritorijoje nustatomi apribojimai: 
Lentelė Nr. 1 

APRIBOJIMAS TEISINIS PAGRINDAS

Kelių apsaugos zonos

Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos; Kauno rajono bendrojo plano I 
pakeitimas, patvirtintas 2014-08-28, 
sprendimu TS-299;

Melioruotos žemės plotai ir didelio 
dirvožemio našumo teritorijos

LR Žemės įstatymas; LR Melioracijos 
įstatymas; Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos; Gamtinio karkaso 
nuostatai; Miško įveisimo ne miško žemėje 
taisyklės

Elektros oro linijos apsaugos zona 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos; elektros tinklų apsaugos taisyklės
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Schema Nr. 1



 Kelių apsaugos zonos nustatomos nuo Jurbarko pl. Nr. 141 (krašto kelias).

 Elektros  oro  linjos  110kV apsaugos  zonos  nustatomos nuo  LITGRID'o  elektros

tinklų esančių teritorijos dalyje; 

 Šalia teritorijos per jurbarko pl. inžienrinį koridorių praeina gamtinių dujų vidutinio

slėgio skirstomasis vamzdynas;

 Vandentiekis,  buitinės  nuotekos,  lietaus  nuotekos,  UAB  „Giraitės  vandenys“

duomenimis yra už 600m nuo analizuojamos teritorijos;

 Kiti apribojimai analizuojami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.

REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMAI TERITORIJAI PAGAL BENDROJO

PLANO 1-OJO KEITIMO SPRENDINIUS

Projektuojama teritorija pagal bendrojo plano 1-ąjį pakeitimą, patvirtintą 2014m. 

Rugpjūčio 28d., sprendimu TS -299 patenka į U3 zoną – naujos gyvenamosios 

teritorijos su vietiniais (polifunkciniais) centrais. 

-nauji miesteliai (U3), kuriami kaip daugiafunkciniai vienetai, kuriems galioja 

estetinė, kompozicinė, finansinė, saugos, higienos, gyvenimo ir aplinkos kokybės, 

inžinerijos, trečiųjų asmenų pagrįstų interesų įvertinimo reikalavimų visuma, pagrįsta 

profesine patirtimi ir logika. Bendrojo plano I pakeitime numatytos 6 teritorijos naujų 

miestelių kūrimui ties: Naujaisiais Bernatoniais; Didvyriais; Giraite; Šatijais; Virbališkiais; 

Alšėnais. Miesteliai kuriami pagal iš anksto parengtus išplanavimo projektus. Jų 
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Schema Nr. 2 Keliai ir inžineriniai tinklai, apribojimai



įgyvendinimas leidžiamas ne pavieniais namais, o tik išplanavimo projekte numatytais 

atskirais struktūriniais vienetais – kaimynų grupėmis, kvartalais, kompleksais. Mažiausias 

statybos vienetas – kaimynų grupė apie 50-60 namų. Tarp naujų užstatymų neturi likti 

neužstatytų ir nenaudojamų sklypų.

ERDVINĖ STRUKTŪRA

Planuojama teritorija pietinėje pusėje ribojasi su krašto keliu Nr. 141 Jurbarko pl., 
šiaurinėje sklypo dalyje pagal bendrojo plano pirmąjį pakeitimą numatoma naujo aplinkelio
trasa, vakarinėje ir rytinėje dalyse ribojama gyvenamųjų arba žemės ūkio paskirties 
sklypų. 

Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano 1 pakeitimo, patvirtinto 2014m. rugpjūčio 28d., 

sprendimu TS-299. Teritorija rytine puse ribojasi su U4 zona (vietiniai vystytini centrai - 

esamo užstatymo su socialine, inžinerine, ir susisiekimo infrastruktūra plėtros teritorijos: 1.

Babtai; 2. Čekiškė; 3. Ežerėlis; 4. Garliava; 5. Karmėlava; 6. Raudondvaris; 7. Ringaudai; 

8. Vandžiogala; 9. Vilkija); pietine kraštine ribojasi su krašto keliu - Jurbarko pl. nr. 141, 

kitomis kraštinėmis ribojasi su žemės ūkio arba miškų teritorijomis. 
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Schema Nr. 3 Ištrauka iš Kauno rajono BP pagrindinio brėžinio;



GAMTINIS KARKASAS

Analizuojama teritorija pažymėta kaip ‘Urbanizuojamos teritorijos“  su labai silpnu gamtinio 
karkaso funkcinio potencialo kategorija. 
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Schema Nr. 4 Ištrauka iš Kauno rajono BP 1-ojo pakeitimo gamtinio karkaso brėžinio



GATVIŲ IR KELIŲ INFRASTRUKTŪRA

Pagrindinės esamos transporto susisiekimo jungtys: Jurbarko plentas, Rugiagėlių 
g., Šilo alėja. 

Naujai planuojamos jungtys numatomos gerinti susisiekimo infrastruktūrą tarp 
gretimų teritorijų.

Pagrindinės numatomos jungtys: 
- Šilo alėja  - Rugiagėlių g. 
- Rugiagėlių g. - Vieversių g. 
- Rugiagėlių g. - Gervuogių g.  
Numatomos ≥ 12m pločio junigamosios gatvės, kategorija D;
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Schama Nr. 5 Gatvių išdėstymas



- Numatoma nauja aptarnaujanti verslo ir pramonės teritorijos gatvė, teritorijos šiaurinėje 
dalyje ties planuojamu aplinkeliu, plotis ≥ 15m, nuo gyvenamosios teritorijos atskirta 
želdynų juosta.
- Kitos aptarnaujančios / jungiamosios gatvės turi būti įrengtos ≥12m pločio;
- Dviračių takai analizuojamoje teritorijoje numatomi Jurbarko pl.;

PLANAVIMO PROJEKTO ERDVINIAI SPRENDINIAI

Erdvinė teritorijos struktūra / plėtra parengta remiantis principinėmis teritorijos 
vystymo strategijomis. Funkcinės zonos, numatytos pagal galimus teritorijos naudojimo 
tipus ir planuojamos teritorijos funkcinės raidos prioritetą. Nustatytos teritorijos raidos 
galimybės: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų vystymo principai ir 
koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai.
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Schema Nr. 6 Erdviniai sprendiniai



Išskiriami trys pagrindiniai teritorijos naudojimo tipai:

1. Gyvenamoji, komercinė, visuomeninė teritorija:
Didžioji planuojamos teritorijos dalis numatoma kaip gyvenamoji teritorija. dalyje teritorijos 
jau yra suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypai. Išskiriami 
jos 4 tipai: 

1.1 Intensyvaus užstatymo gyvenamoji / komercinė / visuomeninė teritorija: 
Didelio užstatymo tankio ir intensyvumo teritorija, kurioje koncentruojami centrinėms 
funkcijoms vykdyti reikalingi administracinės kultūros, mokslo paskirties pastatai kartu su 
gyvenamąją aplinka, taip pat kiti negyvenamosios (prekybos, paslaugų, maitinimo) 
paskirties pastatai, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesukelia neigiamo poveikio aplinkai. 
Aukštingumas: iki 8,5m;
Užstatymo tipas: rekomenduojamas perimetrinis palei gatveles, vienbutis ir dvibutis 
užstatymas, galimas blokavimas, daugiabutis užstatymas, pavienis užstatymas, pramonės
ir infrastruktūros kompleksai.
Maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties sklypuose:
≤ 0,6;
Maksimalus užstatymo intensyvumas negyvenamosios paskirties sklypuose: ≤ 0,8;

1.2 Gyvenamoji teritorija:
Teritorija, kurioje vyrauja vienbučių ir dvibučių gyvenamoji statyba kartu su reikalinga 
socialine, komercine, paslaugų ir pan. infrastruktūra.
Aukštingumas: iki 8,5m;
Užstatymo tipas; vienbutis ir dvibutis užstatymas, pavienis užstatymas, blokavimas 
negalimas.
Maksimalus užstatymo intensyvumas: ≤ 0,6;

1.3 Sodybinio užstatymo teritorija 
Teritorija, kurioje vyrauja vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba.
Aukštingumas: iki 8,5m;
Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas.
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Maksimalus užstatymo intensyvumas: ≤ 0,5.

1.4 Gyvenamoji teritorija, kurios užstatymas pagal gamtinio karkaso nuostatus:
Teritorija, kurioje vyrauja vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba.
Užstatymo tipas; sodybinis užstatymas.

Visose gyvenamosios teritorijos tipuose pagal poreikį gali atsirasti reikalinga 
socialine, visuomenine, komercinė, paslaugų, atskirųjų želdynų infrastruktūra, 
nekelianti neigiamo poveikio aplinkai. 

2. Verslo ir pramonės teritorija
Jurbarko pl. ir planuojamo aplinkelio atkarpa ties planuojama teriorija, pagal Kauno rajono
bendrąjį planą, patvirtintą 2014-08-28, sprendimu TS299, numatoma kaip naujas 
aplinkelis. Ši teritorija, besiribojanti su planuojamu aplinkeliu, numatoma kaip verslo, 
prekybos, paslaugų, logistikos, sandėliavimo objektų, pramonės įmonių zona. Šiai 
teritorijai numatyta aptarnaujanti gatvė, kuri privalo būti atskirta nuo gyvenamosios 
teritorijos želdynų juosta.
- Aukštingumas: iki 8,5 m;
- Maksimalus užstatymo intensyvumas:  ≤ 0.8;
- Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos užstatymas, laisvo 

planavimo užstatymas.

3. Rekreacinė / visuomeninė / želdynų / miškų paskirties teritorija.
Ši zona numatyta atsižvelgiant į pietrytinėje teritorijos dalyje esančio Liedos upelio bei 
esančio gamtinio karkaso zonos palei jį. Teritorija numatoma kaip rekreacinė zona su 
reikalinga socialine, komercine, pan. infrastruktūra, skirta rekreacijos vystymui. šioje 
zonoje numatomas dviračių ir pėsčiųjų takas. 
Užstatymo aukštingumas ir intensyvumas nereglamentuojamas ir kiekvienu atveju 
derinamas su Kauno rajono savivaldybe bei Aplinkos apsaugos agentūra.

Detalieji planai 

Teritorijos, kuriose parengti detalieji planai nėra analizuojamos.

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS

Teritorijos  planavimo  projekto  rengimas  neigiamų  socialinių  ekonominių
pasekmių  ir  žalingo  poveikio  aplinkai  neturės.  Planavimo  projekto  rengimas
neprieštarauja  aukštesniojo  ir  atitinkamo  lygmens  teritorijų  planavimo
dokumentams ir plėtros programoms, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

P.V. Ugnė Ivankevičienė ________________
Kv.At. Nr. ATP 2068
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