
Projektas 

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO 

KEITIMO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO 

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. TS- 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 

Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :  

1. Rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ąjį keitimą, iki jis bus 

parengtas ir patvirtintas vadovautis Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo 1-ojo 

pakeitimo sprendiniais. 

2. Nustatyti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo tikslus: 

2.1. kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius sudaryti 

sąlygas tolesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei 

integracijai ir teritorijų sanglaudai; 

2.2. nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, 

ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 

2.3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir 

atkūrimui;  

2.4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 

2.5. sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant 

rajono ekonominį potencialą; 

2.6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant 

teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 

2.7. sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso 

formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti. 

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio 

teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas). 

 

 

Savivaldybės meras 

 

 

Mindaugas Kruopis, tel. (8 37)  305 514 



 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

URBANISTIKOS SKYRIUS 

 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO ,,DĖL KAUNO  

RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO KEITIMO 

RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2019 m. vasario 28 d. 

Kaunas 

 

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1 patvirtino Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Vėliau buvo rengtas šio teritorijų planavimo 

dokumento 1-asis keitimas, kurio sprendinius 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ patvirtino Kauno 

rajono savivaldybės taryba. Didelė darbo apimtis, spartus urbanizacijos procesas, nenutrūkęs ir 

Bendrojo plano rengimo metu, lėmė tai, kad nepavyko išvengti tam tikrų netikslumų. Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

2017–2018 metų ataskaitoje taip pat yra siūlymas rengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos 

Bendrojo plano keitimą, kuris leistų išvengti chaotiškos ir nevaldomos teritorijų plėtros, užtikrinti 

esamų Bendrojo plano sprendinių galiojimo tęstinumą, patikslinti plėtros teritorijas, įvertinant 

pasikeitusias aplinkybes, ir integruoti naujai įsigaliojusius teisės aktus. 

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte 

aptariami klausimai).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms 

priskirtas teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir 

detaliųjų sprendinių įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme išdėstyta 

nuostata, kad savivaldybės arba jos dalių bendrieji planai pradedami rengti savivaldybės tarybai 

priėmus sprendimą dėl savivaldybės arba jos dalių bendrųjų planų rengimo pradžios ir planavimo 

tikslų, šių planų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Sprendimas leistų Administracijos direktoriui pradėti rengti Kauno rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano sprendinių 2-ąjį pakeitimą. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 

 

http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/a62f4ce5-b0d8-43c3-bc29-ae90193922d7/2014-08-28+36m+TS-299.doc
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/a62f4ce5-b0d8-43c3-bc29-ae90193922d7/2014-08-28+36m+TS-299.doc


5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Lėšos numatytos Savivaldybės biudžete. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.  

Priimtas sprendimas turi būti skelbiamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje 

www.krs.lt, buveinės ir seniūnijų, kurioms teritorijų planavimo dokumentas yra rengiamas, skelbimų 

lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

Vertinti nereikia. 

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Nėra. 

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projektą parengė Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas 

Mindaugas Kruopis ir vyriausioji specialistė Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, ji atsakinga ir už 

sprendimo įgyvendinimą.  

 

 

Urbanistikos skyriaus vedėjas   Mindaugas Kruopis 


