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PLANAVIMO  PROJEKTO RENGIMO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
JURIDINIS PLANAVIMO PAGRINDAS 

 
Planavimo projektas (koncepcinė zonos shema) Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., 

Jonučių II k.,  parengtas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 12 d. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2473 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano 1-uoju keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų“, Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-

01-29 sprendimu TS-42 „ Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju 

keitimu numatytų planavimo projektų rengimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į 

iniciatorės UAB "Aidrūna" prašymą. 

 

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

Planavimo projekto tikslai – numatyti ~69 ha teritorijos, esančios Kauno r. sav., 

Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., funkcines zonas pagal galimus teritorijos naudojimo tipus ir 

planuojamų teritorijų funkcinės raidos prioritetą. Nustatyti teritorijos raidos galimybes, 

parengiant principinius sprendinius: teritorijų plėtra, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų 

vystymo principai ir koridoriai, bendrojo naudojimo želdiniai. 

 Planavimo projekto uždaviniai – detalizuoti  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., 
Jonučių II k bendrojo plano sprendinius. 

 
PLANAVIMO PROJEKTO RENGIMO PRINCIPINĖS NUOSTATOS 

 
- sprendiniai parengti įvertinant Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., plėtros 

generalinį tikslą – 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 Jonučių II k. 

fizinės ir funkcinės plėtros sistemą, įvertinant žinomus gyventojų, verslo ir rajono ūkio 

bendruomenei naudingus poreikius. 
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- Sprendiniai rengiami Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 

vedėjo pavaduotojos / savivaldybės vyriausiosios architektės Jurgitos Sakalauskienės patvirtintai 

69ha teritorijai  Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Jonučių II k., (schema – priedas prie Kauno 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. ĮS-2473 (2017-12-12) ir galioja 

visiems toje teritorijoje rengiamiems žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijoje nustatomi apribojimai. 

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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 Kelių apsaugos zonos nustatomos nuo 

Rokų pl. Nr. 139 (krašto kelias). 

 Elektros oro linjos 110kV apsaugos 

zonos nustatomos nuo LITGRID'o 

elektros tinklų esančių pietrytinėje 

teritorijos dalyje. 

 Kiti apribojimai analizuojami 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentais. 

 

 

 

 

REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMAI TERITORIJAI PAGAL BEDROJO PLANO  

1-OJO KEITIMO SPRENDINIUS 

 

Projektuojama teritorija pagal bedrojo plano 1-ąjį paketimą  patvirtintą 2014m. rugpjūčio 

28d., sprendimu TS-299  patenka į U5 zoną - stambių daugiafunkcinių gyvenamųjų 

kompleksų plėtra.   

Papildomi reikalavimai: struktūrizuotas ir nepertraukiamas užstatymas (tarp esamo ir naujo 

bei tarp naujų užstatymų neturi likti neužstatytų ir nenaudojamų sklypų), esamo ir naujo 

užstatymo, gatvių, inžinerinių tinklų integracija; socialinės infrastruktūros papildymas; 

struktūrinis vienetas 50-150 ha ploto (kaimynų grupė, 50-60 namų), tarp jų plačiausia skiriamoji 

juosta 100 m bendro naudojimo želdynams, stambioms struktūrinėms gatvėms tiesti. 

Stambių daugiafunkcinių gyvenamųjų kompleksų plėtros pradžia – po 2019 m. Galimos 

išimtys:  

1) jeigu yra parengtas ir patvirtintas stambaus komplekso išplanavimo projektas 

(koncepcinė zonos schema), planuojama užstatyti teritorija turi tinkamas gatvių jungtis su visu 

gatvių tinklu, o jos teritorija yra ne mažesnė kaip mažiausias struktūrinis vienetas 50-150 ha 

ploto (kaimynų grupė, 50-60 namų), t.y. prieš rengiant U.5 zonose atskirų sklypų detaliuosius 

planus būtina parengti koncepcinę zonos schemą (M1:5 000 ar M1:10 000) su tinkamomis gatvių 

ir inžinerinės infrastruktūros jungtimis su visų gatvių ir inžinerinės infrastruktūros tinklu, kuriai 
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turi pritarti savivaldybės administracijos direktorius, parengus koncepcinę zonos schemą 

leidžiamas teritorijos įsisavinimas iki 2019 m., planuojamą zoną (nuo 50 iki 150 ha) parenka 

Kauno rajono savivaldybės administracija atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį; 

p.4.1-galimas teritorijų įsisavinimas iki 2019 m., jeigu yra parengtas ir patvirtintas stambaus 

komplekso (50-150 ha, kaimynų grupė 50-60 namų) išplanavimo projektas - konceptualus, 

bendrajame plane nustatytos teritorijos, vystymo planas, t.y.  

 2) jeigu bendruoju planu numatyta U.5 teritorija tiesiogiai ribojasi su užstatyta 

teritorija (esamomis valdomis), kuri turi centralizuotus tinklus, bet yra ne toliau kaip 100 m 

atstumu nuo esamo užstatymo. 

     Visais atvejais turi būti garantuotas kompaktinis tęstinis užstatymas, atsižvelgiant į esamas 

gretimas suplanuotas teritorijas. 

            

ERDVINĖ STRUKTŪRA 
 

 Planuojama teritorija pietrytine riba ribojasi su krašto reikšmės keliu Nr. 139 (Kauno HE 

- Garliava); pietvakarine puse ribojasi su Vasario 16-osios gatve; vakarine puse ribojasi su Slėnio 

gatve; šiaurine kraštine ribojasi su Slėnio gatve, privačiais žemės sklypais bei Bičoilių gatve, 

rytine kraštine su Versmės gatve. 

 Ištrauka iš Kauno rajono 

bendrojo plano 1 pakeitimo, 

patvirtinto 2014m. rugpjūčio 

28d., sprendimu TS-299. 

Teritorija vakarine 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); 

pietrytine kraštine ribojasi su krašto keliu - Rokų pl. nr. 139, kitomis kraštinėmis ribojasi su U5 

zonomis (stambių daugiafunkcinių gyvenamųjų kompleksų plėtra). 
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GAMTINIS KARKASAS 
  
 Teritorija į gamtinio karkaso zonas nepatenka. 

 
GATVIŲ IR KELIŲ INFRASTRUKTŪRA 

 
 Pagrindinės esamos transporto susisiekimo jungtys: Rokų plentas, Versmės, Bičiulių ir 
Vasario 16-osios  gatvės. 
 Naujai planuojamos jungtys numatytos  gerinti susisiekimo infrastruktūrą tarp gretimų 
teritorijų.   
 Pagrindinės numatomos jungtys:  
- Bičiulių gatvė - jungtis tarp Uosio / Slėnio gatvių ir Rokų plento, numatoma kaip pagrindinė 
gatvė, plotis 16m; gatvės kategorija - C. Gatvės viena  arba abi jos pusėse turi būti aželdintos. 
- Versmės gatvės dalis iki Bičiulių gatvės. Sujungia šiaurinę teritorijos dalį su Bičiulių gatve, 
kur eismas nukreipiamas į Rokų plentą; plotis - 15m; gatvės kategorija - C. Gatvė ir jos 
parametrai numatyti specialiajame plane (sklypų kad. nr. 5260/0008:315, kad.nr. 5260/0008:317, 
Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Karkazų k., gyvenamosios teritorijos (apie 9,7ha) išdėstymo 
specialusis planas; rengėjas - ind. Gedimino Bulavo įmonė) ir  patvirtintame detaliajame plane 
(žemės sklypas kad. nr. 5260/0008:452 Jonučių IIk., Garliavos sen., Kauno r. sav.; rengėjas - 
UAB "Planuotojai"). 
- Versmės gatvės tęsinys nuo Bičiulių gatvės iki Vasario 16-osios gatvės, plotis - 15m; gatvės 
kategorija - B. Gatvė nukreitų dalį transporto iš šiaurinių zonų. Gatvės rytinis šonas turi būti 
apželdintas.  
 Numatoma papildoma aptarnaujanti gatvė verslo ir pramonės zonai ≥12m pločio. 
 Kitos aptarnaujančios / jungiamosios gatvės turi būti įrengtos ≥12m pločio. 
 Dviračių takai analizuojamoje teritorijoje nenumatomi, kadangi artimiausi bendruoju 
planu numatomi dviračių takai nuo teritorijos nutolę daugiau nei 1,5km atstumu Vytauto gatvėje. 
Dviračių takų jungties nuo analizuojamos teritorijos iki Vytauto gatvės įrengimas neprioritetinis 
ir sudėtingos techninės galimybės dėl išsskirtų siaurų inžinerinių susisiekimo komunikacijų 
koridorių. 
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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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· Detalieji planai 
Teritorijos, kuriose parengti detalieji planai nėra analizuojamos. 
· Gyvenamoji teritorija  
Didžioji planuojamos teritorijos dalis numatoma kaip gyvenamoji teritorija, kurioje pastatų 
blokavimas yra negalimas. Dalyje teritorijos jau yra suformuoti vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypai. Išskiriami teritorijos naudojimo 3 tipai: 
- Gyvenamoji teritorija (blokavimas galimas tik dviejų vienbučių); 
Mažo ar vidutinio užstatymo intensyvumo teritorija, kurioje vyrauja vienbučių ir dvibučių 
gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, komercine, paslaugų  ir pan. infrastruktūra. 
Aukštingumas: iki 8,50m; 
Užstatymo tipas: vienbutis ir dvibutis užstatymas, pavienis užstatymas. 
-Maksimalus gyvenamų pastatų užstatymo intensyvumas ir tankumas: ≤0,4 ; 
-Maksimalus negyvenamųjų pastatų užstatymo tankumas: ≤0,8 
- Gyvenamoji teritorija su galimu blokavimu (buferinė zona); 
Teritorija skirianti 15m aukščio daugiabučių gyvenamųjų pastatų zoną rytinėje pusėje ir 
mažaaukščių ik 8,5m aukščio vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų zona vakarinėje pusėje.  
Mažo ar vidutinio užstatymo tankio ir intensyvumo teritorija, kurioje vyrauja vienbučių / 
dvibučių ir daugiabučių gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, komercine, paslaugų  ir 
pan. infrastruktūra. Galima daugiabučių gyvenamųjų namų statyba. 
Aukštingumas: iki 8,50m; Pasikeitus bendrojo plano sprendiniams aukštingumas galimas iki 
12,00m. 
Užstatymo tipas: vienbutis ir dvibutis, daugiabutis užstatymas, pavienis ar laisvo planavimo 
užstatymas užstatymas, galimas blokavimas. 
-Maksimalus gyvenamųjų pastatų užstatymo intensyvumas ≤0,6  
-Maksimalus negyvenamųjų pastatų užstatymo tankumas: ≤0,8 
Teritorijos rytinė pusė turi būti apželdinta ≥5m želdinių juosta. Juosta gali būti neištisinė (turėti 
neapželdintų atkarpų). Želdinių rūšys ir kt. sprendžiama techninio projekto metu. 
- Gyvenamoji teritorija konvertuotina į visuomeninės / komercinės paskirties teritorijas; 
Teritorija, kurioje siūloma konversija į visuomenines / komercines teritorijas. 
Vidutinio užstatymo tankio ir intensyvumo teritorija, kurioje koncentruojami centrinėms 
funkcijoms vykdyti reikalingi administracinės, kultūros, mokslo paskirties pastatai kartu su 
gyvenamąja aplinka, taip pat kiti negyvenamosios (prekybos, paslaugų, maitinimo) paskirties 
pastatai, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesukelia neigiamo poveikio aplinkai. 
Aukštingumas: iki 8,50m. Pasikeitus bendrojo plano sprendiniams aukštingumas galimas iki 
12,00m. 
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Užstatymo tipas: vienbutis ir dvibutis užstatymas, daugiabutis užstatymas, pavienis ar laisvo 
planavimo užstatymas, galimas blokavimas; 
-Maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties sklypuose: ≤0,6; 
-Maksimalus užstatymo intensyvumas negyvenamosios paskirties sklypuose: ≤0,8; 
- Visose gyvenamosiose teritorijose maksimalus vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų 
užstatymo intensyvumas ir tankumas: ≤0,4 (Pagal STR. 2.02.05:2005 "Vienbučiai ir 
dvibučiai gyvenamieji pastatai"),  maksimalus negyvenamųjų pastatų užstatymo 
tankumas: ≤0,8 (pagal bendrojo plano I-ojo pakeitimo sprendinius), užstatymo 
intensyvumas nustatomas pagal Teritorijų planavimo normas (patvirtintos 2014-01-02, 
įsakymu Nr. D1-7); 
- Visose gyvenamosios teritorijos tipuose pagal poreikį gali atsirasti reikalinga socialine, 
visuomeninė, komercine, paslaugų, atskirųjų želdynų infrastruktūra, nekelianti neigiamo 
poveikio aplinkai (galimos statinių paskirtys pagal Teritorijų planavimo normas 
(patvirtintos 2014-01-02, įsakymu Nr. D1-7) . 
· Verslo ir pramonės teritorija 
Atkarpa ties Rokų pl Nr. 139, numatoma kaip verslo, prekybos, paslaugų, logistikos, 
sandėliavimo objektų, pramonės įmonių zona. Šiai teritorijai siūloma nauja aptarnaujanti gatvė. 
Teritorija nuo gyvenamųjų zonų turi būti atskirta ≥5m želdinių juosta, kaip nurodyta sprendinių 
brėžinyje.  
-Aukštingumas: iki 8,50m; 
-Maksimalus užstatymo tankumas: ≤0,8, maksimalus užstatymo intensyvumas nustatomas pagal 
Teritorijų planavimo normas (patvirtintos 2014-01-02, įsakymu Nr. D1-7). 
-Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos užstatymas, laisvo 
planavimo užstatymas. 
· Parkų, skverų ir kt. želdynų teritorija. 
Detaliuoju planu numatyta zonos. Žaliosios jungtys numatytos buferinės gyvenamosios zonos 
rytinėje pusėje bei ties tam tikromis gatvių atkarpomis. Siūloma įrengti ≥5m želdinių juostą 
pietinėje analizuojamos teritorijos dalyje (gyvenamoji zona) tuo atveju, jei teritorijos dalis būtų 
užstatyta negyvenamosios paskirties statiniais. 
 

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. 


