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PROJEKTAS 
 

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME 
PROGRAMA,  

RENGIANT KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO KAUNO RAJONO 
SAVIVALDYBĖJE PROJEKTĄ 

1pav. Teritorijos fotofiksacija 

 
2pav. Teritorijos fotofiksacija 

 
3pav. Gretimų teritorijų fotofiksacija 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ (remiama veikla – kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose) ir įgyvendinti projektą 
„Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“ (toliau – Kraštovaizdžio tvarkymo 
projektas). 
Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima susipažinti internete: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264/asr 
Visuomenės dalyvavimo formuojant Kauno rajono savivaldybės kraštovaizdį programa (toliau – 
programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis 
dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio 
gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatomi konsultavimosi su 
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visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, 
siekiant išklausyti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių 
institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija. 
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. 
įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų 
veiksmų plano tvirtinimo“ aktualia (nuo 2020-02-15) redakcija (https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34975f709a3411e4b92e9028929aad91/asr) 

 
II SKYRIUS 

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
Planuojama tvarkyti teritorija. Kraštovaizdžio tvarkymo Kauno rajono savivaldybėje projekto 
veikla  numatoma sklypuose kad Nr. 5230/0001:72 ir kad. Nr. 5230/0002:62, esančiais Kačerginėje 
Kauno raj.sav. Sklypai lokalizuoti šiaurinėje Kačerginės dalyje ir  sudaro vieną bendrą masyvą. 
Rytinė masyvo kraštinė yra  apie 400m atstumu nuo Zapyškį ir Kačerginę skiriančios Dievogalos 
upės. Rytinė – apie 600m atstumu nuo mobilios pontoninės Kačerginės prieplaukos. Pietinė masyvo  
kraštinė ribojasi su Palankių gatve, kuri kartu yra ir  nacionalinė dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-
Zapyškis, o šiaurinė kraštinė  - su laisvos valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti sklypai, ruožu, už 
kurio prasideda Nemunas. 

 
4pav. Projektuojamos teritorijos ribos 

 

Sklypai, kuriuose planuojama veikla, valstybinės žemės patikėjimo teise valdomi Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, nuo 2016-09-26  pagal  panaudos sutartis - Kauno rajono 
savivaldybės. 
Sklypų  pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas - bendrojo naudojimo 
(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. 
Sklypo kad Nr. 5230/0001:72  plotas 2,0577ha,  sklypo  kad. Nr. 5230/0002:62 – 4,6923 ha. Bendras 
planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 6,75 ha. 
Visoje teritorijoje auga medžiai ir krūmai, sudarydami saugotinus želdinius augančius ne miškų ūkio 
paskirties žemėje (gluosniai, ievos, klevai, uosialapiai klevai, beržai, pavienės pušys, kultūriniai 
šermukšniai (pasodinti ties dviračių taku )) 
Besiribojanti su planuojamais tvarkyti sklypais teritorija – neužstatyta. Artimiausia  užstatyta teritorja  
(mažaaukščiai gyvenamieji namai)  nuo tvarkomų sklypų nutolusi pietų kryptimi  apie 170m ( Pievų 
g. užstatymas.) – 250m (J. Janonio g. užstatymas)  
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Numatoma projektuoti teritorija identifikuojama kaip gamtiniu rekreaciniu požiūriu svarbi Kauno raj. 
savivaldybės ir Kauno miesto vakarinių paribių gamtinio karkaso dalis. Ji atstovauja itin reikšmingą 
nacionalinės svarbos migracijos koridoriaus dalį, kuri betarpiškai susieta su daug didesne nei 
planuojamoji teritorija ir kuri  apima visą Nemuno vagą ir slėnį. 
Bendras teritorijos kraštovaizdžio pobūdis.  

Pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (specialiojo plano) brėžinyje Esama būklė. 
Kraštovaizdžio morfologinė struktūra pateiktą informaciją, tvarkomos teritorijos patenka į Vidurio 
Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio morfologinį ruožą (D), Pietvakarių Lietuvos žemumos sritį (X), 22 
rajoną (Nemuno žemupio mažai išraiškinga agrarinė lyguma) 

 

 
 

 

5pav. Iškarpa iš LR Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

(brėž. Esama būklė. 1. Kraštovaizdžio morfologinė struktūra)   

 

Nemuno žemupio mažai išraiškingos agrarinės lygumos rajonas užima 9,68% Lietuvos teritorijos 
(6328,38km2), jam būdingi porajoniai pagal bendrąjį gamtinį pobūdį – L-smėlingų lygumų 
kraštovaizdis, L‘-molingų lygumų kraštovaizdis, S-slėnių kraštovaizdis. 

Tvarkomoms teritorijoms nurodytas bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis – slėnių 
kraštovaizdis, sukultūrinimo pobūdis – miškingas mažai urbanizuotas kraštovaizdis. 

Upės slėnis  - vienas iš gamtinio kraštovaizdžių tipų, kuriam turi būti skiriamas ypatingas dėmesys 
vykdant teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio formavimo veiksmus, ir kuris dėl santykinai mažo 
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ploto šalies teritorijoje yra ypatingai reikšmingas šalies kraštovaizdžio įvairovei, todėl turi būti 
pripažįstamas prigimtine šalies kraštovaizdžio vertybe. 

Tvarkomos teritorijos pagal pamatinį vizualinės struktūros tipą priskiriamos ypač raiškios ir vidutinės 
vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžiui, su kraštovaizdžio erdvinėje 
struktūroje išreikštu vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksais. 

Tokios struktūros kraštovaizdis apima virš 12 % šalies teritorijos ploto. Planuojant šias teritorijas turi 
būti užtikrintas kraštovaizdžio vizualinės struktūros išsaugojimas. 

2017 m. vasario 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 121 Kačerginei suteiktas kurortinės teritorijos 
statusas. Tokioms teritorijoms pagal LR nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (specialiojo 
plano) sprendinius numatoma kraštovaizdžio rekreacinės aplinkos apsaugą ir racionalų naudojimą 
užtikrinančių tvarkymo reglamentų strategija, kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis - 
intensyvaus rekreacinio naudojimo. 

Rekreacinėse teritorijose intensyvaus teritorijos vystymo reglamentai nustato ir numato galimybes  
organizuoti poilsį gamtinę aplinką pritaikant intensyviems lankytojų srautams priimti, įrengiant 
pėsčiųjų, dviratininkų takus, sveikatingumo, sporto ar pramogų trasas, sukuriant poilsio ir apžvalgos 
aikštelių (regyklų) sistemą, pagal specialius reikalavimus tvarkant miškus (pirmiausia įrengiant 
intensyviam lankymui pritaikytus miško parkus), vandens telkinių pakrantes, kitus gamtinius 
kompleksus, sukuriant reikalingą rekreacinės infrastruktūros sistemą. 

Tvarkoma teritorija fiziškai apima Nemuno kairiojo kranto pavargio juostą. Iš vienos pusės 
(šiaurinėje dalyje) ši juosta ribojama Nemuno pakrantės, o pietiniame pakraštyje - Nemuno slėnio 
šlaito apatinės dalies.  
Natūralų pobūdį išsaugoję Nemuno slėnio šlaitai iš pietinės pusės tarsi atriboja stebėtoją nuo tolimos 
ir netgi vidutinio tolumo perspektyvos, todėl vienintelis pasirinkimas siekiant išryškinti panoraminius 
vaizdus bei identifikuoti regyklas, yra orientuotis šiaurės, šiaurės rytų arba šiaurvakarių kryptimi. 
Pastaroji orientacija yra kontrastinga pirmosios atžvilgiu ir beveik visais atvejais formuoja išimtinai 
tolimas perspektyvas, susietas su Nemuno vaga ir dešiniajame krante esančia salpa, terasinėmis 
pakopomis ar dešiniakrančiais slėnio šlaitais, išskyrus tuos atvejus, kuomet gamtinio - kultūrinio 
kraštovaizdžio perspektyvą vizualiai atriboja kairiajame krante esančių savaiminių žėlinių juostos ar 
grupės. Pastebėtina tai, kad linijinio pobūdžio (ištęstuose) neigiamose reljefo formose panoraminiai 
vaizdai dažniausiai orientuoti priešingo kranto atžvilgiu. 
Kairiojo kranto šlaitas ties Kačerginės gyvenviete, yra nuolaidus. Šioje profilio dalyje Nemuno slėnio 
pakraštys yra fliuvioglacialinės kilmės, ir sudarytas jau nebe iš sunkaus priemolio, o iš vidutingrūdžio 
smėlio, kuriame identifikuojami paprastieji pajaurėję ir deliuviniai smėlžemiai. Tai nulėmė kitokį 
šlaito ir sumedėjusios augalijos pobūdį (vyrauja brandūs pušynai) . Dešinę pakrantę ties Netonių 
kaimu formuoja status priemolingas šlaitas, apaugęs lapuočiais medžiais ir krūmais. Šlaito papėdėje 
yra siaura iki 3 metrų aukščiau nuo upės vandens lygio pakylanti nuolaidi salpinė terasa su žoline 
augmenija. Pastarasis šlaitas – tai Nemuno šoninės erozijos rezultatas. Vertikali kraštovaizdžio 
sąskaida šiaurės vakarų kryptimi yra daugiaplanė. T.y. greta artimos perspektyvos kairiajame 
Nemuno krante atsiveria tolimos perspektyvos (2 – 3,0 km) panoraminiai vaizdai orientuoti į Netonių 
skardžius įstrižai Nemuno vagos. 
Teritorijos vertybės: 
• Nemunas (numatomos tvarkyti teritorijos geografinė padėtis geomorfologinių 
kompleksų atžvilgiu yra išimtinai išskirtinė - ji išsidėsto viename iš giliausių (vietomis slėnio gylis 
siekia 50 – 60 m.) ir plačiausių slėnių (slėnio plotis šioje atkarpoje svyruoja nuo 1 iki 2,2 km ), kurio 
dugnu teka plačiausia ir vandeningiausia Lietuvos upė) 
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• reprezentuojančios kraštovaizdžio pobūdį panoramos, atsiveriančios į Nemuno vagą  
(kraštovaizdžio struktūros atžvilgiu Nemuno slėnis unikalus tuo, kad jo dugne yra ištisinė natūraliai 
atvirų erdvių juosta, kuri savotiškai dar labiau išsiplečia pavasarinio potvynio metu apimdama beveik 
visą slėnio dugną vietomis iki 700 - 1200 metrų. Tai sudaro išskirtines galimybes savaime formuotis 
ar dirbtinai formuoti vidutinio artumo ir tolimų perspektyvų regyklas. Ypač palankos vietos yra 
aukštesnės terasos, pylimai ar netgi slėnio šlaitų viršutinės dalys (Pyplių piliakalnis bei kitos 
sumedėjusios augalijos neuždengtos vietos). 
• būdingi paupių bendrijų augalai (baltieji gluosniai, paprastosios ievos, juodalksniai) 
reprezentuojantys natūralią augavietę- salpą 
Teritorijos naudojimo reglamentas 
VĮ „Registrų centras“  nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašuose, sklypams, kuriuose 
numatoma Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje projekto veikla, numatyti  tokie 
žemės naudojimo apribojimai: 

• sklypas kad Nr. 5230/0001:72 :    
XXXIII. Rekreacinės teritorijos 19 226m2 

XXXII. Saugotini želdiniai(medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje  19 596m2 
XXIX . Paviršinių vandens telikinių apsaugos zona 20 577m2 

• sklypas kad Nr. 5230/0002:62 :    
XXXIII. Rekreacinės teritorijos 46 923m2 

XXXII. Saugotini želdiniai(medžiai ir krūmai) augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje  46 923m2 
XXIX . Paviršinių vandens telikinių apsaugos zona 46 923m2 

Pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, nurodantis žemės naudojimo būdus, apsaugos statusą 
ir veiklos plėtojimo reikalavimus bei apribojimus - Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo 
plano I pakeitimas.  

 

 

 

6pav. Iškarpa iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano (I pakeitimas)  
(brėž. Kačerginės mstl. Sprendiniai. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai) 
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Šio plano Kačerginės mstl. sprendiniai. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje 
nurodoma, kad tvarkomos teritorijos: 

• patenka į gamtinio karkaso (GK) (nacionaliniai migracijos koridoriai) bei galimų potvynių 
teritorijas Kauno rajone  

• pagal nurodytą teritorijos naudojimo tipą  patenka į rekreacinių kompleksų teritorijas 
Kačerginės miestelis - gamtiniu ir rekreaciniu požiūriu viena patraukliausių panemunės gyvenviečių, 
turinčių senas kurortinio centro tradicijas. Nemuno I ir II terasose įsikūręs miestelis yra vandens 
apsaugos juostoje, apie 50 % jo teritorijos užima miškai, želdiniai ir žemės ūkio paskirties žemė. 
GK struktūros formuojamos pietinėje (Kačerginės miško parkas)  ir šiaurinėje (Nemuno pakrantė) 
dalyse. GK teritorijos prisideda ir prisidės ateityje kuriant vientisą gamtinio ekologinio 
kompensavimo teritorijų tinklą, padeda sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų 
aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai reikalingas teritorijas, stiprina kraštovaizdžio geoekologinę 
pusiausvyrą ir gamtinius ryšius, sudaro geresnes prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti.  
Teritorijoje nustatyti reglamentai, kurie aktualūs rengiamam projektui: 
•••• gamtiniame karkase urbanizuotose teritorijose ne mažesnis kaip 50 % želdynų plotas, skatinamas 
žaliųjų jungčių formavimas; 

•••• saugomi ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (saugomi natūralūs 
želdiniai, reljefas, išryškinamas istorinė urbanistinė struktūra, saugomos panoramos į Nemuno pusę), 
pastatai projektuojami išlaikant susiformavusias rekreacinės architektūros tradicijas. 

•••• gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai: 
o skatinama formuoti nedidelius želdynų masyvus Nemuno apsaugos juostoje, mažinti 

Nemuno pakrančių krūmuotumą, atkurti ir palaikyti neužaugusių smėlėtų pakrančių 
biotopus;  

o formuojami miško parkų želdynai ir erdvės bei infrastruktūra;  
o skatinama įrengti takus link Nemuno, poilsio aikšteles ir kt. infrastruktūros elementus;  
o skatinamas žaliųjų jungčių ir atskirųjų želdynų formavimas.  

Pagal teritorijų planavimo dokumentų registre (http://www.tpdr.lt/) pateikiamą sąrašą, tvarkomi 
sklypai patenka į nemažai specialiųjų planų, kurie reglamentuoja teritorijos naudojimą rekreacijai, 
turizmo reikmėms, sprendinių zonas.. Veiklos planuojamos teritorijos reglamentavimui aktualiausias 
būtų  Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020m. specialusis planas  
Pagal šio teritorijų planavimo dokumento sprendinius planuojama teritorija patenka į teritorijos prie 
Kačerginės „Nemuno žiedas“ trasos turistinę teritoriją (teritorijos nr.-  T13).  
Šiai teritorijai numatomas naudojimo režimas/perspektyvinės plėtros lygmuo – Re (ekstensyvios 
rekreacijos veiklos teritorija), Ri (intensyvios rekreacinės veiklos teritorija),  siūlomos vystytinos 
turizmo rūšys (prioritetinė/) - pramoginis turizmas (plėtojama infrastruktūra, gerinanti renginių 
organizavimo kokybę). 
Teritorijoje numatomų veiklų apibūdinimas/priemonė - II prioritetas / dviračių takai, maršrutai 
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7pav. Iškarpa iš Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 specialiojo plano 

 

Ekologinė vietovės svarba 

Nemuno slėnis tiek Kauno miesto teritorijos ribose tiek į vakarus nuo jo – žemupio link formuoja 
svarbiausią Lietuvoje gamtinio karkaso struktūros dalį – Nacionalinės svarbos migracijos koridorių 
– teritoriją, kuriomis vyksta pastovi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita, 
augalų bei gyvūnų rūšių migracija.  
Teritorija gamtiniu požiūriu yra itin dinamiška. Tas kaitumas yra tiesiogiai susijęs su sezoniniais 
Nemuno vandeningumo pokyčiais - vandens lygių svyravimais, kurių metu daromas ženklus poveikis 
pakrantės paviršiaus reljefui ir augalijos pobūdžiui.  
Tiek Lietuvos Respublikos, tiek Kauno rajono bendrajame plane  Nemuno žemupio aukštutinės dalies 
slėnio teritorija gamtinio karkaso tvarkymo požiūriu priskirta plotams, kuriuose būtina gausinti 
kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius komponentus, taip pat kuriuose pirmenybė teikiama išlikusių 
natūraliai besivystančių gamtinių intarpų apsaugai (slėnio šlaitams, užliejamoms salpinėms pievoms),  
natūralumo didinimui, sudarant sąlygas savaime atsikurti tipiškoms ir (arba) unikalioms vietos žolinių 
ir sumedėjusių augalų bendrijoms, arba atskiruose fragmentuose juos atkuriant  dirbtinai.  
Planuojami tvarkyti sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau šiaurine kraštine ribojasi su  
NATURA2000 teritorija: 

PAST (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos 
ir Smalininkų (ES kodas: LTKAUB001) 
Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Mažosios žuvėdros (Sterna 
albifrons) apsaugai 
Statuso suteikimo data: 2005.04.24 
Mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons) sankaupų vietose ribojamas lankymasis liepos–rugsėjo 
mėnesiais  poilsio vietose, atvirose vandens telkinių salose; skatinama diegti saugomų teritorijų 
planavimo dokumentuose numatytas ūkininkavimo formas, palaikančias tinkamą buveinių būklę. 
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8pav. Iškarpa iš Saugomų teritorijų registro žemėlapio 

 

Planuojami tvarkyti sklypai nepatenka į Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių 
teritorijas, tačiau apie 200m atstumu nuo rytinės tvarkomos teritorijos ribos prasideda  6210 stepinės 
pievos (sausų, bazinių, labai karbonatingų dirvožemių, šiltų ir atvirų augaviečių pievos. Šio tipo 
buveinės formuojasi sausų kalvų šlaituose, upių slėnių sausose terasose ir šlaituose, saulėtose 
pamiškėse. Žolių danga labai turtinga rūšių, ypač gausu spalvingų ankštinių. Šiam buveinių tipui taip 
pat priklauso aliuvinių salpų aukštų lygmenų karbonatinguose dirvožemiuose įsikuriančios bendrijos, 
turinčios pereinamųjų į mezofitų pievas bruožų. Priskiriami ir neutralios reakcijos, labai mažo 
karbonatingumo smėlių susivėrę žolynai. Prioritetiniam buveinės tipui priklauso stepinės pievos, 
kuriose yra gegužraibinių šeimos augalų  augavietės. Didžiųjų upių ir kalvų šlaituose šio tipo 
buveinės kartais sudaro kompleksus su termofiliniais dygliuotaisiais krūmynais. Tokiais krūmynais 
dažniausiai užauga nebenaudojamos (nebešienaujamos) šlaitų pievos) 

 
9pav. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 
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III SKYRIUS 

TERITORIJOS TVARKYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tvarkymo objektas – Nemuno pakrantės fragmentas, esantis adresu  Kačerginė, Kauno raj. sav. 
sklypuose kad Nr. 5230/0001:72 ir kad. Nr. 5230/0002:62  
Teritorijos problematika : 
• Teritorijų planavimo dokumentais tvarkomame ruože siūloma vystyti kultūrinį turizmą bei 

aktyvų poilsį  (žr. Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020m. specialiojo plano, 
patvirtinto 2014-06-19 KRS tarybos sprendimu Nr. TS-275, sprendinius). Tačiau teritorija 
nepritaikyta lankymui, nereprezentuoja ir nesuteikia žinių apie esamas gamtines, ekologines, 
estetines vertybes, esama infrastruktūra - nacionalinė dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-Zapyškis 
- tarnauja labiau kaip tranzitinio pobūdžio susisiekimo koridorius, nėra patraukli pažintinei bei 
poilsinei rekreacijai  

• Teritorijoje didelis bendras želdinių kiekis, didesnioji jų dalis atlieka apsauginę funkciją, tačiau 
ne visų jų būklė yra patenkinama. Fragmentiškai yra išplitę vienarūšiai sąžalynai, kurie stelbia 
vietinę floros įvairovę, sudaro nepalankias sąlygas vietinėms augalų rūšims augti. Be ekologinės 
– apsauginės funkcijos, paupyje esančios beveik ištisinės žėlinių juostos daugiau atlieka 
vizualinės užtvaros funkciją, o ne kaip galėtų būti, išryškina ir įrėmina vizualiniu požiūriu 
vertingas Nemuno vagos ir slėnio kraštovaizdžio fragmentus 

• Teritorijoje plinta invazinės rūšys – uosialapiai klevai – keičiančios bendrijų struktūrą, 
išstumiantys būdingus augalus, iššaukiančios bendrijų degradaciją, kai jose smarkiai sumažėja 
ne tik augalų, bet ir kitų organizmų biologinė įvairovė  

Planuojamos vykdyti veiklos pagrindinis tikslas – reprezentuoti Nemuno pakrantės Kačerginėje 
(teritorijos tarp Palankių g. ir Nemuno) kraštovaizdį, jo natūralių elementų įvairovę, estetines 
vertybes, suformuoti ekologiškai stabilų kultūrinį kraštovaizdį, kuris tenkintų Kačerginės, kaip 
kurortinės vietovės, poreikius ir sukurtų palankią reakreacinę aplinką. 
Pagrindiniai tvarkymo uždaviniai:  
• pritaikyti teritoriją lankymui ir pažinimui, tačiau tuo pačiu reguliuoti ir organizuoti lankytojų 

srautus taip, kad būtų sumažintas  neigiamas jų poveikis teritorijos gamtinei aplinkai – slėnių 
šlaitams, užliejamoms pievoms ir kt. 

• reprezentuoti kraštovaizdžio pobūdį – atverti vaizdus su vertingomis kraštovaizdžio 
panoramomis  į Nemuno slėnio kraštovaizdį 

• pagerinti vietinių rūšių išlikimo sąlygas – invazinių rūšių (uosialapio klevo) naikinimas, 
retinami išplitę vienarūšiai sąžalynai, kurie stelbia vietinę floros įvairovę 

Teritorijos tvarkymo pasiūlymai: 
Teritorijoje nepastebėta ekologinių problemų, kurioms būtų reikalingi reikšmingi sprendimai, todėl 
kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai turi būti labiau orientuoti į teritorijos gamtinių, ekologinių, 
estetinių vertybių reprezentavimą, pritaikymą visuomenės naudojimui ir pažinimui,  kartu šią veiklą 
organizuojant taip, būtų sumažintas  neigiamas poveikis gamtinei aplinkai. 
Takų, terasų, regyklų aikštelių su mažosios architektūros elementais įrengimo vietos pasirenkamos 
įvertinus natūraliai susifomavusias proskynas, takus (tikslas - maksimaliai išsaugoti esamus 
medžius), taip pat, kad kiek įmanoma mažiau būtų keičiamas esamas reljefas (išsaugomas teritorijos 
natūralumas), bei atsižvelgiant į tai, kuriose vietoje galima suformuoti reprezentuojančias 
kraštovaizdžio pobūdį panoramas, paukščių , vabzdžių , augalų stebėjimo ir pažinimo vietas. 
Projektuojamiems takams numatyti jungtis  su esama rekreacine infrastruktūra – greta praeinančia 
nacionaline dviračių trasa Kaunas-Kačerginė-Zapyškis (susiejus planuojamus takus su esama 
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dviračių trasa atsiras naujas traukos objektas, kuris ne tik bus funkciškai susietas su esama 
infrastruktūra (dviračių taku), užtikrins teritorijos naudojimo funkcionalumą, pritaikymą visuomenės 
naudojimui, bet ir suteiks galimybę edukuoti lankytojus apie teritorijos gamtines, estetines vertybes) 
Tvarkomoje teritorijoje  numatyti informacinę sistemą, kurioje būtų pateikiami duomenys, 
pristatantys matomą kraštovaizdį, padedantys geriau suvokti jo vaizdą, gamtines vertybes, augalų, 
vabzdžių, paukščių ir pan. rūšis . Tai infrastruktūra ne tik pritaikanti teritoriją lankymui , bet ir 
sudaranti galimybes pristatyti visuomenei teritorijos vertę. 
Projektuojamų architektūrinių elementų stilistika, medžiagiškumas tokie, kad aktyviai vizualiai 
nedominuotų tvarkomame plote (siekiamybė tokia, kad esminiais sutvarkytos teritorijos bruožais 
išliktų natūralaus kraštovaizdžio elementai, o ne statiniai). Taip pat būtina įvertinti, kad nėra 
nuolatinio teritorijos stebėjimo (didesnis vagysčių, vandalizmo pavojus) , teritorija gali būti užliejama 
Nemuno (potvynio aukštis ir dažnumas priklauso ne tik nuo gamtinių reiškinių bet ir nuo Kauno HE 
veiklos) 
Vienas iš pagrindinių želdynų tvarkymo darbų – plintančių invazinių medžių – uosialapių klevų –
naikinimas. Tai vienos iš esminių tvarkomos teritorijos problemų sprendimas, kurį įvykdžius 
pagerinamos vietinių augalų rūšių išlikimo sąlygos. Geresnių sąlygų sudarymas vietinėms augalų 
rūšims, praretinant vienarūšius sąžalynus, yra kitas svarbus tvarkomos teritorijos priežiūros darbas. 
Išplitę sąžalynai darko kraštovaizdį, be to nuolatiniame jų pavėsyje pakinta flora ir fauna. 

 
IV SKYRIUS 

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI 

Rengiant Kraštovaizdžio tvarkymo Kauno rajono savivaldybėje projektą vadovaujamasi šiais 
dokumentais: 

• Europos kraštovaizdžio konvencija; 

• Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3 
dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 

• 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-
APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209; 

• Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų planu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl 
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu; 

• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais; 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais; 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 

• Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos 
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“; 

• Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645 „Dėl 
Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 
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• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 
plano patvirtinimo“; 

• Kauno rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano I pakeitimas (patvirtintas 2014-08-28 
Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-299) 

• Kauno rajono turizmo plėtros teritorijų vystymo iki 2020 m. specialusis planas (patvirtintas 
2014-06-19 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-257) 

• Dviračių trasų per Kauno rajono sav., Akademijos, Ringaudų ir Kačerginės seniūnijas 
specialusis planas, (patvirtintas 2012-05-24 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 
TS-216) 

Rengiant Kraštovaizdžio tvarkymo Kauno rajono savivaldybėje projektą reikalinga atlikti esamos 
būklės analizę (tyrimus), kuriuos sudaro teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo dokumentų 
sprendinių analizė, bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizė, gamtinio karkaso analizė, bendroji 
reljefo analizė, vizualinių kraštovaizdžio savybių vertinimas, hidrologinių sąlygų analizė, dirvožemio 
analizė, biologinės įvairovės analizė ir tyrimai,  atliekama želdinių inventorizacija ir jų būklės 
įvertinimas 
 

V SKYRIUS 
BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS 

Programos tikslas yra skaidrus interesų derinimas ir viešojo intereso gynimas, aktyvus, kūrybingas, 
pozityvus, konstruktyvus visuomenės įtraukimas į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą, 
bendruomeniškumo stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir racionaliai sprendžiant aktualias 
problemas, pasitelkiant vietos išteklius, vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio 
srityje didinimas, socialinės įtampos mažinimas.  
Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, 
dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, 
nurodytas  lentelėje. 
 
Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į kraštovaizdžio 
formavimą skatinančios veiklos: 

Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 
į kraštovaizdžio 

formavimą tikslai 

Turinys (būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 
įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 

formavimą, aprašymas) 

Prieš pradedant 
rengti projektą 
ir viso projekto 
rengimo bei 
įgyvendinimo 
metu 

Nuolat informuoti 
visuomenę apie 
planuojamą vykdyti ir 
vykdomą 
KRAŠTOVAIZDŽIO 
TVARKYMO 
KAUNO RAJONO 
SAVIVALDYBĖJE 
projektą, sudaryti 
sąlygas visuomenei 
dalyvauti projekte nuo 
idėjos formulavimo iki 

Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama 
šiais būdais: 

1) elektroninėje erdvėje – Kauno rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.krs.lt. Skelbiama informacija 
apie siūlymus (inicijavimą) vykdyti teritorijos tvarkymą, 
skelbiami sprendimai, susiję su projektavimo darbų pradžia, 
(sprendimais, kita susijusi informacija). Šiose paskyrose 
pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir 
susipažinimo su parengtais dokumentais tvarka bei jų viešo 
svarstymo vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti 
sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai; 
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Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 
į kraštovaizdžio 

formavimą tikslai 

Turinys (būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 
įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 

formavimą, aprašymas) 

sprendinių 
įgyvendinimo 

2) apie projektą naujausią informaciją galima gauti: 

Kauno rajono savivaldybėje, kontaktinis asmuo –– Irena 
Bertašiūtė, el. p. irena.bertasiute@krs.lt, tel. (8 37) 305 583, (8 
620) 95 175. 

pas projeko rengėjus, kontaktinis asmuo –– Ilona Deveikytė, 
el. p. archidiza.darbas@gmail.com, tel. (8 657) 73376 

3) Kačerginės seniūnijos skelbimų lentoje –informuojama apie 
teritorijos projekto dokumentų rengimo pradžią ir tikslus, apie 
pasiūlymų teikimo tvarką ir parengtų dokumentų viešo 
svarstymo vietą ir laiką; 

4) žodžiu ar raštu - pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir 
rašytinius paklausimus 

Esamos būklės 
analizė 

1) išsiaiškinti 
visuomenei svarbius 
vietovės elementus, 
vertybes, funkcijas; 

2) suteikti visuomenei 
žinių apie vietovės 
svarbą ir išskirtinumą;  

1) siekiant pirmo tikslo – informacija teikiama Kauno rajono 
savivaldybės internetiniame puslapyje www.krs.lt(prieiga nuo 
pagrindinio puslapio), el. paštu irena.bertasiute@krs.lt,  

2) siekiant antro tikslo – Kauno rajono savivaldybės patalpose 
projekto rengėjai pristatys įgyvendinamą projektą. 

Koncepcijos 
rengimas ir jos 
viešas 
pristatymas 
visuomenei 

Tartis, kaip gerinti 
koncepcijos 
pasiūlymus, kad gerėtų 
kraštovaizdžio kokybė; 
įvertinti, ar siūlomos 
teritorijos tvarkymo 
priemonės atitinka 
visuomenės lūkesčius; 
didinti supratimą apie 
kraštovaizdžio vertę ir 
vaidmenį 

 

Koncepcija paviešinama Kauno  rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.krs.lt (prieiga nuo pagrindinio 
puslapio), ten pat skelbiama apie  koncepcijos svarstymo vietą, 
datą, laiką 

Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą koncepciją 
Kačerginės seniūnijai, taip pat suinteresuotoms organizacijoms 
su kvietimu dalyvauti viešuose svarstymuose. 

Visuomenė teikia pasiūlymus raštu el. paštais: 
irena.bertasiute@krs.lt,  

Susipažinimui su koncepcija skiriama ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų. 

Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos viešą pristatymą 
ir ją pristato. 

Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti organizuojama 
paskaita, pristatymas, pasikviečiant atitinkamos srities 
specialistus. 

Koncepcijos sprendiniai (kartu su esamo būklės analize) 
derinami kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo 
organizatoriumi (savivaldybe) ir derinančiomis institucijomis 
(Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybine 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) 
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Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 
į kraštovaizdžio 

formavimą tikslai 

Turinys (būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 
įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 

formavimą, aprašymas) 

Projekto 
sprendinių 
konkretizavimas 

Projekto 
sprendinių 
derinimas ir 
viešinimas 

Išgirsti visuomenės 
pastabas, jų nuomonę 
ir pasiūlymus dėl 
projekto sprendinių, 
taip pat specialistų 
pasiūlymus, kaip 
tobulinti projektą 

Sprendiniai viešinami Kauno rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje  www.krs.lt  (prieiga nuo pagrindinio 
puslapio), taip pat Kačerginės seniūnijos skelbimų lentoje, 
Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo skyriuje 

Pastabos, pasiūlymai teikiami raštu el. paštu 
irena.bertasiute@krs.lt, 

Susipažinimui su sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų.  

Atsakymai teikiami raštu. 

Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių viešą pristatymą ir 
juos pristato. 

Sprendiniai derinami su Savivaldybės vyr. architektu, 
Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybine 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

Projekto 
tvirtinimas 

Informuoti apie 
projekto patvirtinimą 
ir planuojamą 
sprendinių 
įgyvendinimą  

Informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.krs.lt  (prieiga nuo pagrindinio 
puslapio).  

Projekto 
įgyvendinimas 

Išsiaiškinti, kaip 
visuomenė nori ir gali 
dalyvauti įgyvendinant 
projektą 

Informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.krs.lt  (prieiga nuo pagrindinio 
puslapio)  

Pastabos, pasiūlymai teikiami el. irena.bertasiute@krs.lt, 

Organizuojamas parengto projekto pristatymas artimiausioms 
organizacijoms, bendruomenei, gyventojams, kurio metu bus 
siekiama išsiaiškinti, kaip jie norėtų prisidėti prie teritorijos 
priežiūros ir jos būklės stebėjimo.  

 


