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Šiame straipsnyje nagrinėjamas Kauno miesto poveikis gretimų kaimiškųjų teritorijų naudojimui – apgyvendinimo sistemai, žemės naudojimo ir 

žemės ūkio veiklos ypatumams, žemės kainai, agrarinio kraštovaizdžio pokyčiams. Nustatyta, jog priemiestinėms teritorijoms priskirtose seniūnijose gy-
ventojų tankumas yra 2,9 karto didesnis, o vidutinis ūkio dydis – 1,6 karto mažesnis, nei likusiose Kauno rajono seniūnijose. Žemės ūkis priemiestinėse 
teritorijose specializuojamas daržininkystėje, sodininkystėje ir gyvulininkystėje. Dalis žemės sklypų įsigyjami ir panaudojami ne žemės ūkio veiklai, to-
dėl iki 12 – 20 km atstumu nuo miesto vidutinė žemės ūkio paskirties žemės rinkos vertė yra nuo 2,8 iki 52,7 karto didesnė nei likusiose žemės verčių 
zonose. Užstatytos teritorijos ir keliai miesteliuose bei arti miesto esančiuose kaimuose užima vidutiniškai 20 proc. viso šių gyvenamųjų vietovių ploto. 
Tačiau priemiestinės teritorijos nebus ištisai užstatomos: jose žemės ūkio naudmenos turėtų užimti apie 45 proc., miškai, krūmynai, pelkės ir vandens tel-
kiniai – apie 35 – 36 proc. Siekiant priemiestinių teritorijų raidą planingai reguliuoti, būtina rengti specialiuosius bei detaliuosius planus ir juose regla-
mentuoti užstatymui panaudotinų žemės plotų išdėstymą. Kartu būtina išsaugoti žemės ūkio veiklai dirbamos žemės laukus su našiais dirvožemiais ir 
nemažinti žemės plotų, kuriuose auga miškai arba yra kitų želdynų bei natūralių žemės naudmenų. 

Žemės ūkio paskirties žemė, kaimiškasis kraštovaizdis, kaimo gyvenamoji vietovė, priemiestinės teritorijos. 

 
Įvadas 

 
Žemės ūkio paskirties žemėje vyrauja žemės ūkio 

naudmenos – įdirbti žemės ūkio veiklos plotai, nuolat dir-
bami ir naudojami žemės ūkio produkcijai išauginti. Šiose 
teritorijose susiformavo kaimiškasis kraštovaizdis, jis yra 
santykinai stabilus ir kinta tik dėl intensyvios ūkinės veiklos 
– pastatų statybos, melioracijos darbų, miško įveisimo. Že-
mės ūkio veiklai naudojamų teritorijų tvarkymas ir jose 
vykstantys pokyčiai nėra skirti tik žemės ūkiui plėtoti, jie at-
spindi įvairių ūkio šakų poreikius. Tai labiausiai pasireiškia 
didžiųjų miestų įtakos zonose, kurioms būdingi urbanizaci-
jos procesai, gyventojų koncentracija, didėjantis žemės po-
reikis pramonės ir sandėliavimo įmonių, gyvenamosios ir 
rekreacinės paskirties statinių statybai. Žemės naudojimą 
reglamentuoja atskirų žemės sklypų pagrindinė tikslinė že-
mės naudojimo paskirtis, kuri nustatoma atsižvelgiant į ilga-
laikį žemės naudojimo pobūdį, vietovės gamtinius ypatumus 
ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikį. Žemės naudo-
jimo paskirtis įrašoma teisiškai registruojant žemės sklypus 
ir gali būti keičiama tik teritorijų planavimo dokumentų pa-
grindu. Todėl teritorijos vystymo perspektyvas nustatantys 
dokumentai (Lietuvos..., 2004a) turi būti parengti itin atsa-
kingai, kad galėtų planingai reguliuoti žemės fondo naudo-
jimą, atsižvelgiant į skirtingus žemės naudotojų poreikius ir 
ribotus vertingų žemės naudmenų išteklius. Teritorijų plana-
vimas remiasi detalia esamos padėties (tikrosios būklės) ana-
lize ir vykstančių pokyčių tendencijų tyrimais. Analizuojant 
žemės naudojimą, būtina įvertinti ne tik gyvenamųjų vieto-
vių pokyčius, bet ir žemės naudmenų sudėties pasikeitimus 
bei kraštovaizdžio transformaciją. Tam būtina panaudoti vi-
sapusišką statistinę bei kartografinę informaciją.  

Priemiestinių teritorijų planavimo ir plėtros problemos 
aktualios valstybėse su stambiomis miestų aglomeracijo-
mis, tačiau užsienio šalyse taikomi teritorijų planavimo 
metodai skirti daugiau ne žemės ūkio teritorijų pritaikymui 
specializuotam ūkininkavimui, bet racionaliam urbanizuo-
jamų plotų ir želdynų išdėstymo suderinimui (Metods..., 
2001; Green..., 2005 ir kt.). 

Kompleksinius žemės naudojimo ir demografinių ten-
dencijų tyrimus svarbiausia atlikti prie didžiųjų Lietuvos 
miestų, kur žymi dalis žemės ūkio paskirties žemės kasmet 
panaudojama individualiai statybai ar kitai ne žemės ūkio 
veiklai. Kaip nurodo J. Bučas, planingai tvarkant žemės ūkį, 
kiekvienoje visuomeninėje formacijoje kaimo kraštovaizdis 
pirmiausia buvo pertvarkomas (rekonstruojamas), o paskui 
jau nuosekliai formavosi, t. y. jo evoliucija vyko šuoliais. 
Nuoseklaus formavimosi laikotarpiu nauji elementai adap-
tuodavosi aplinkoje, kaimo kraštovaizdis funkciškai ir kom-
poziciškai tobulėdavo, įgydamas savitą architektūros pobūdį 
(Bučas, 1988). Atliekant tyrimus, paprastai įvertinama per 
tam tikrą laikotarpį įvykę santykinai stabilių kraštovaizdžio 
elementų arba jiems turinčių įtakos reiškinių pokyčiai, jų in-
tensyvumas. Palyginus žemės fondo naudojimo struktūrą ma-
tyti, jog vidutiniškai Lietuvoje (be miestų savivaldybių) že-
mės ūkio paskirties žemė 2008 m. sausio 1 d. sudarė 
61,3 proc., miškų ūkio paskirties žemė – 30,3 proc., kitos pa-
skirties žemė – 5,0 proc. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajo-
nuose šie rodikliai vidutiniškai buvo tokie: žemės ūkio pa-
skirties žemė – 57,5 proc., miškų ūkio paskirties žemė – 
31,8 proc., kitos paskirties žemė – 6,7 proc. Ši struktūra pa-
laipsniui kinta: kitos paskirties žemė priemiestiniuose rajo-
nuose santykinai didėja, daugiausia mažinant žemės ūkio pa-
skirties žemės plotus. Per 2005 – 2007 metus Vilniaus, Kau-
no ir Klaipėdos miestuose bei rajonuose pagrindinė tikslinė 
žemės ūkio paskirtis į kitą paskirtį pakeista 10,8 tūkst. priva-
čios žemės sklypų, kurių plotas 2146 ha, arba 1,05 proc. viso 
šios žemės ploto, o kitose šalies teritorijose –atitinkamai tik 
3587 ha (0,16 proc.). Siekiant detaliau išnagrinėti didžiųjų 
miestų įtakos zonoje vykstančius žemės naudojimo procesus, 
pasirinktas Kauno rajonas. 

Tyrimų objektas – teritorijų planavimą reglamentuo-
jantys teisės aktai ir Kauno rajoną apibūdinantys statistiniai 
bei kartografiniai duomenys. 

Tyrimų tikslas – išanalizuoti Kauno miesto poveikį kai-
miškųjų teritorijų žemės naudojimui ir kraštovaizdžiui, nusta-
tyti šį poveikį sąlygojančius veiksnius ir galimybes reguliuoti 
priemiestinių teritorijų plėtrą rengiant teritorijų planavimo do-
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kumentus. Arti didžiųjų miestų esančių teritorijų planavimo 
problemos žemės reformos laikotarpiu mokslinėje literatūroje 
nėra pakankamai išnagrinėtos. Tema aktuali tuo, jog panaudo-
jant tyrimų išvadas galima parengti pasiūlymus teisės aktams 
tobulinti ir metodines rekomendacijas specialiesiems ir deta-
liesiems planams rengti priemiestinėse teritorijose. 

Tyrimų metodai – matematinis statistinis, dokumentų ana-
lizės ir apibendrinimo. Pagrindiniai duomenys analizei panau-
doti iš Statistikos departamento, Nacionalinės žemės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazių, ortofotografiniuo-
se žemėlapiuose dešifruotų žemės naudmenų tyrimo. 

 
Miesto įtakos zonos nustatymas 

 
Žemės ūkio paskirties žemė, naudojama žemės ūkio 

produkcijai išauginti, priemiestinėse teritorijos palaipsniui 

mažinama: dalis šios žemės yra užstatoma ar panaudojama 
keliams tiesti bei kitiems infrastruktūros objektams išdės-
tyti. Norint ištirti miesto įtakos zonoje vykstančius krašto-
vaizdžio transformacijos procesus, būtina nustatyti šios zo-
nos ribas. Zonai apibūdinti priimtos teorinės prielaidos, jog 
miesto įtakos zonoje yra žymiai didesnė gyventojų kon-
centracija ir žemės rinkos kaina nei likusioje savivaldybės 
teritorijoje. Ši nuostata buvo taikyta analizuojant Kauno ra-
jono žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Nustatyta, 
jog nurodytus kriterijus atitinka 10 kaimiškųjų seniūnijų iš 
16 (mažosios seniūnijos, apimančios Akademijos, Garlia-
vos, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Neveronių gyve-
namąsias teritorijas, neįskaičiuotos). Visos šios seniūnijos 
ribojasi su Kauno miestu (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Kauno rajono seniūnijos 

Fig. 1. Communities (sub-municipalities) in Kaunas district municipality 

 
Kauno miesto įtakos zonoje esančiose seniūnijose (to-

liau tekste – priemiestinėse seniūnijose) gyventojų tanku-
mas yra 2,9 karto didesnis nei likusiose seniūnijose, tačiau 
žemės ūkio naudmenų ploto santykis su bendru plotu ati-
tinka likusių seniūnijų vidurkį (žr. 1 lentelę). Tai paaiškin-
tina tuo, jog tankiau apgyvendintos vietovėse žemė buvo 
intensyviau panaudojama žemės ūkio veiklai. 

Priemiestinėse seniūnijose žemės ūkyje užimtų dar-
buotojų skaičius 2003 m. vidutiniškai sudarė 22,2 proc. 
(nuo 5,7 iki 47,7 proc.), o likusiose seniūnijose – 40,1 
proc. (nuo 21,9 iki 52,9 proc.). Tai rodo, jog Kauno miesto 
įtakos zonoje apie 1/5 gyventojų pagrindinis užsiėmimas 
gali būti žemės ūkio veikla.  

Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų kainos 
priemiestinėje teritorijoje nustatytos panaudojant VĮ Re-
gistrų centro atlikto masinio žemės vertinimo duomenis. 
Verčių zonose, kurios įeina į priemiestinę teritoriją, yra di-
desnis žemės poreikis individualiai statybai, sudaryta gali-
mybė gauti leidimus detaliesiems planams rengti ir šių pla-
nų pagrindu pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 
pakeisti iš žemės ūkio į kitą paskirtį. Priemiestinėje terito-
rijoje iki 12 – 20 km atstumu nuo Kauno miesto ribos vy-
rauja verčių zonos, kuriose vidutinė žemės ūkio paskirties 
žemės rinkos vertė – nuo 13,1 tūkst. Lt/ha iki 242,4 tūkst. 
Lt/ha (žr. 2 pav.), o likusiose teritorijose vidutinė šios že-
mės rinkos vertė – 4,6 tūkst. Lt/ha. 
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1 lentelė. Kauno rajono seniūnijų gyventojų skaičius ir pagrindinės žemės naudmenos 
(Šaltinis: 2003 m. Žemės ūkio surašymo duomenys) 

Table 1. Population and the main landed property in Kaunas district communities (Data source: Agricultural Census Data of 2003) 
 

Eil. 
Nr. 
No. 

Seniūnija 
Community 

Gyventojų 
skaičius 

Population 

Bendras ūkių 
plotas ha 

Total area of 
farms, ha 

Tenka gyvent. 
100 ha 

Population per 
100 ha 

Žemės ūkio naud-
menos 

Agricultural land 

Miškai 
Forests 

ha proc. ha proc. 
I. Seniūnijos, esančios Kauno miesto įtakos zonoje (priemiestinėse teritorijose) 

I. Communities under direct influence of Kaunas city (suburban zone) 
1. Alšėnų 3113 4414 70,5 4116 93,2 148 3,4 
2. Domeikavos 6516 2101 310 1985 94,5 57 2,7 
3. Garliavos apylinkių 4986 3889 128 3529 90,7 238 6,1 
4. Karmėlavos 5557 617 90 572 92,7 22 3,6 
5. Raudondvario 6614 6049 109 5779 95,5 89 1,5 
6. Ringaudų 3550 3007 118 2769 92,1 102 3,4 
7. Rokų 964 1895 51 1767 93,2 15 0,8 
8. Samylų 3876 897 432 840 93,6 13 1,4 
9. Taurakiemio 1803 3155 57 2998 95,0 62 2,0 
10. Užliedžių 1687 1696 93 1582 93,3 35 2,1 

Iš viso: 
Total: 

38666 27720 139,5 25937 93,6 814 2,9 

II. Kitos stambios kaimiškos seniūnijos 
II. Other major rural communities 

1. Babtų 4759 13349 36 12778 95,7 268 2,0 
2. Čekiškės 2039 5262 39 4948 94,0 174 3,3 
3. Lapių 1997 2223 90 2071 93,2 83 3,7 
4. Vandžiogalos 1843 5716 32 5462 95,6 153 2,7 
5. Vilkijos apylinkių 2654 6973 38 6571 94,2 221 3,2 
6. Vilkijos 2338 1409 166 1309 92,9 33 2,3 
7. Zapyškio 2482 2442 102 1797 73,6 443 18,1 

Iš viso: 
Total: 

18112 37374 48,5 34936 93,5 1375 3,7 

 
2 pav. Kauno rajono priemiestinių seniūnijų vidutinė žemės ūkio paskirties žemės rinkos vertė 

Šaltinis: VĮ Registrų centras 2008 m. 
Fig. 2. Average market value of agricultural land in suburban communities (sub-municipalities) of Kaunas district municipality 

Data source: VĮ Registrų centras 2008 m.SE Registry Office, 2008 
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 Žemės naudojimo ir kraštovaizdžio analizė 
 
Siekiant nustatyti, kokį poveikį Kauno miesto plėtra ir 

jo poreikiai žemės ūkio produkcijai turi priemiestinei teri-
torijai bei kaimiškajam kraštovaizdžiui, buvo tiriama: 

a) gyventojų pasiskirstymas kaimuose (kaimui, kaip 
gyvenamajai vietovei, priskirtose teritorijose) ir jų bendro-
jo skaičiaus dinamika; 

b) žemės ūkio gamybos ypatumai; 
c) žmogaus pertvarkyto kraštovaizdžio rodikliai (že-

mės naudmenų struktūra). 
Gyventojų pasiskirstymas. Priemiestinėje zonoje 

kaimo apgyvendinimo sistemos dinamiškų pokyčių ten-
dencijos yra tokios pačios, kaip ir visoje Lietuvoje – tai 
spartus stambių gyvenviečių augimas ir mažų, vienkiemi-

nių kaimų gyvenviečių nykimas. Šį procesą paspartino me-
lioracijos darbai bei gyventojų migracija į miestus. Tačiau 
priemiestinėje teritorijoje bendras gyventojų skaičius ne-
mažėja. Išanalizavus Kauno rajono statistinius duomenis, 
rengiamą rajono savivaldybės bendrąjį planą ir žemėtvar-
kos projektus, kaimo gyvenamosios vietovės suskirstytos į 
4 grupes: seniūnijų centrai, augančios gyvenvietės, santy-
kinai stabilios gyvenvietės ir nykstančios kaimo gyvenvie-
tės. Jų skaičius, vidutinis dydis ir gyventojų skaičiaus po-
kyčiai pateikti 2 lentelėje.  

Tyrimų duomenys rodo, kad priemiestinėse teritorijose 
gyventojai susitelkia ne visame plote tolygiai, o tik tam tikro-
je dalyje teritorijos, užimančioje apie 28 – 46 proc. kaimų vi-
so ploto. Likusieji žemės plotai ir toliau išliks kaip neapgy-
vendintos teritorijos, tinkamos naudoti žemės ūkio veiklai.

 
2 lentelė. Kauno rajono priemiestinės zonos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių 1959 – 2001 m. laikotarpiu suvestiniai rodikliai 
Table 2. Cumulative data indicating changes in rural residential areas of suburban territories in Kaunas district in 1959 – 2001 

 

Eil. 
Nr. 
No 

Rodikliai 
Indicators 

Gyvenamosios vietovės / Settlements 

Iš viso 
Total 

seniūnijų centrai 
Community (sub-
municipality) cen-

ters 

augančios 
gyvenvietės 
Growing set-

tlements 

santykinai stabi-
lios gyvenvietės 
Relatively stable 

settlements 

nykstančios kai-
mo gyvenvietės 
Declining settle-

ments 
1. Gyvenamųjų vietovių 

skaičius 
Number of residential 
areas 

9 23 23 62 117 

2. Gyventojų sk. 1959 m. 
Number of population in 
1959 

4696 2363 3621 9609 20289 

3. Gyvent. sk. pokyčiai 
proc. 
Changes in population, 
in % 

     

 1959 – 1970 m. 165 140 116 89 113 
 1970 – 2001 m. 248 278 94 46 159 

4. Gyventojų sk. 2001 m. 
Number of population in 
2001 

     

 iš viso 
Total 

19240 9196 3930 3936 36302 

 tenka 1 gyv. vietovei  
Per 1 residential area 2138 400 171 63 310 

 struktūra proc. 
Composition, in % 

53,0 25,3 10,8 10,9 100 

5. Kaimų žemės plotas 
Area of rural land      

 ha 5590,6 6308,5 7292,9 22769,5 41961,5 
 struktūra proc. 

Composition, in % 
13,3 15,0 17,4 54,3 100 

Pastabos:  1. Į analizuojamą teritoriją neįeina kaimai ar jų dalys, kurie 1995 m. buvo priskirti Kauno miestui. 
 2. Raudondvario gyvenvietėje gyventojų skaičius nustatytas pridėjus greta esančio Didvyrių kaimo gyventojus. 
Note: 1. The investigated territory does not include the villages or their parts that were attached to Kaunas city in 1995.  
 2. Number of population in Raudondvaris settlement embraces the adjacent Didvyriai village as well. 

 
Išanalizavus gyventojų skaičiaus kitimą kaimo gyvenvie-

tėse nustatyta, jog šiems pokyčiams turi įtakos gyvenvietės 
susiformavimo tipas. Per 1959 – 2001 m. laikotarpį labiausiai 
augo miestą pratęsiančios (priemiestinės) gyvenvietės (tačiau 
iš 13 gyvenviečių 6 kaimuose gyventojų skaičius sumažėjo) ir 
miesteliai – kaimo gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau kaip 
500 gyventojų (visuose 13 miestelių gyventojų skaičius padi-

dėjo). Mažiau vystėsi kompaktiškos (sutelktos) kaimo gyven-
vietės (iš 17 kaimų gyventojų skaičius sumažėjo 12 kaimų) ir 
gatvinės kaimo gyvenvietės (iš 12 kaimų gyventojų skaičius 
sumažėjo 8 kaimuose). Vienkieminėse kaimo gyvenvietėse 
gyventojų skaičius sumažėjo dar labiau (iš 20 kaimų gyvento-
jų skaičius sumažėjo 16 kaimų). Atstumo iki Kauno miesto 
(jis buvo skaičiuojamas keliais nuo kaimo žemės masyvo 
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centro iki miesto kvartalo centro ir analizuojamoje priemies-
tinėje zonoje sudarė nuo 7,0 km iki 22,1 km) įtaka gyvenvie-
čių pokyčiams nenustatyta.  

Žemės ūkio gamybos ypatumai. Žemės ūkio gamybos 
rodikliais, galinčiais apibūdinti miesto poveikį ūkių speciali-
zacijai, yra žemės ūkio augalų sudėtis bei ploto vienetui ten-
kantis gyvulių ir paukščių skaičius. Pagal Visuotinio žemės 
ūkio surašymo duomenis (2003 m.) nustatyta, jog priemiesti-
nėse seniūnijose santykinai didesnį plotą nei likusiose Kauno 
rajono seniūnijose užima sodai ir daržovių bei bulvių pasėliai 
(žr. 3 pav.). Tai paaiškintina tankesniu sodybų skaičiumi ir 
miesto gyventojų poreikiams pritaikyta žemės ūkio gamyba. 
Be to, priemiestinėse teritorijose žymiai daugiau daugiame-
čių žolių, pievų ir ganyklų (tai lemia priemiestiniuose ūkiuo-
se didesnis pienininkystės ūkių skaičius). Kadangi priemies-
tinėse seniūnijose yra smulkesni ūkiai (vidutinis surašyto 

ūkio dydis buvo 6,7 ha, o likusiose seniūnijose – 11,0 ha), 
juose auginama mažiau grūdinių ir techninių augalų. Nuo 
dirvožemio savybių ir žemės tinkamumo šie rodikliai neturė-
tų priklausyti: vidutinis Nekilnojamojo turto registre įregist-
ruotų žemės sklypų našumo balas priemiestinėje zonoje – 
47,3, likusiose seniūnijose – 49,6. Dėl vykstančio privačios 
žemės pardavinėjimo arba jos panaudojimo urbanistinei sta-
tybai ir kitokiai ne žemės ūkio veiklai priemiestinėse seniūni-
jose pūdymai ir nepanaudota žemė sudaro 14,8 proc. žemės 
ūkio naudmenų (likusiose seniūnijose – 10,0 proc.). 

Gyvulininkystės specializaciją ir spartesnę šios ūkio 
šakos plėtrą priemiestinėse seniūnijose taip pat lėmė Kau-
no miesto įtaka. Priemiestinėje zonoje, skaičiuojant 100 ha 
naudojamų žemės ūkio naudmenų, žymiau daugiau laiko-
ma karvių, kitų galvijų, kiaulių ir paukščių (žr. 4 pav.). 
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Pastaba: Procentai nuo žemės ūkio naudmenų: A – sodai; B – bulvės ir daržovės; C – grūdiniai ir pramoniniai augalai; D – daugiametės žolės, pievos ir 
ganyklos; E – pūdymai; F – kiti augalai ir nepanaudota žemė. 
Note: Percentage of agriculture area: A – gardens; B – potatoes and vegetables; C – cereals and industrial plants; D – perennial grassland, meadows 
and pastures; E – fallows; F – other plants and unused land. Figures are presented for sub-municipalities in suburban area (10) and for other major 
sub-municipalities (7). 

 
3 pav. Kauno rajono seniūnijų ūkių augalininkystės rodikliai 2003 m. 

(šaltinis: Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenys) 
Fig. 3. Farm performance in crop production in sub-municipalities of Kaunas district municipality (Data source: General Agricultural Census Data) 
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Pastaba: Kiaulių skaičius pateiktas be Rokų seniūnijos, kurioje yra kiaulininkystės kompleksas. 
Note: the figures presented are classified as Cows, Other cattle, Pigs, Sheep and goats, Horses and Poultry in suburban communities (10) and in other 
major communities (7). Number of pigs is calculated omitting sub-municipality of Rokai due to the presence of large pig complex there.  
 

4 pav. Kauno rajono seniūnijų gyvulių ir paukščių skaičius 100 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų 2003 m. 
(šaltinis: Visuotinio žemės ūkio surašymo duomenys) 

Fig.4. Number of animals and poultry per 100 ha of agricultural land in sub-municipalities of Kaunas district municipality in 2003 
 (Data source General Agricultural Census Data) 
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Bendra išvada – priemiestinėse teritorijose dėl dides-
nės gyventojų koncentracijos ir geresnių sąlygų teikti išau-
ginamą produkciją miestui žemės ūkis daugiau speciali-
zuojasi sodininkystėje, daržininkystėje ir gyvulininkystėje. 
Rekomenduotina, kad prekinę žemės ūkio produkciją augi-
nančio ūkio dydis būtų ne mažesnis nei yra nustatyta pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos 
priemones nustatyta minimali riba paramai gauti (pagal 
priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“): daržininkystės, 
uogininkystės, gėlininkystės ūkyje – 4 ha žemės ūki naud-
menų, sodininkystės ūkyje – 8 ha žemės ūkio naudmenų, 
gyvulininkystės, augalininkystės ar mišrios specializacijos 
ūkyje – 12 ha žemės ūkio naudmenų.  

Žemės naudojimo pokyčiai. Kaimiškosios teritorijos 
priemiestinėje zonoje nagrinėtos pagal žemės naudmenų 
struktūrą, kuri išreiškia žmogaus poveikio kraštovaizdžiui, 
teritorijos urbanizavimo laipsnį. Visos žemės naudmenos 
suskirstytos į tris grupes: I – užstatytos teritorijos (žemė, už-
imta statiniais arba reikalinga juos eksploatuojant, kiemai ir 
aikštės), II – žemės ūkio naudmenos; III – natūralios arba są-
lyginai natūralios teritorijos (miškai, pelkės, medžių ir krū-
mų želdiniai, vandens telkiniai). Šių teritorijų užimami že-
mės plotai pagal analizuotų kaimų ribas nustatyti panaudo-
jant ortofotografinių žemėlapių skaitmenines duomenų ba-
zes ir jas pritaikančias programas. Iš viso išnagrinėta 60 
kaimų Domeikavos, Raudondvario, Užliedžių, Lapių ir 
Karmėlavos seniūnijose. Vidutiniškai analizuojamoje terito-
rijoje I grupės žemės sudaro 8,1 proc. (tam tikruose kaimuo-
se – nuo 0,48 iki 39,0), II grupės – 56,9 proc.( nuo 1,8 iki 
98,4), III grupės – 35,0 proc. (nuo 0,4 iki 94,5). 

Darant prielaidą, kad užstatytų teritorijų plotas pri-
klauso nuo gyventojų tankumo toje vietovėje, kaimo at-
stumo nuo miesto ir gyvenamosios vietovės dydžio, atlikta 
koreliacinė analizė. Nustatyta: 

1) užstatytų teritorijų (rodiklis Y, išreikštas šių plotų 
santykiu su visu kaimo teritorijos plotu) didėjimui daugiau-
sia įtakos turi gyventojų tankumas (X1 – gyventojų skaičius, 
tenkantis 100 ha bendro ploto). Gauta vidutinė koreliacija 
(koreliacijos koeficientas r = 0,612). Determinacijos koefi-
cientas r2 = 0,3742 (žr. 5 pav.). 

 y = 0.0944x + 7.2122
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5 pav. Kauno rajono priemiestinėse seniūnijose užstatytų teritorijų ploto Y 
(proc. nuo viso ploto) priklausomybė nuo gyventojų tankumo X1 (100 ha) 
 Fig.5. Dependency of the built-up area in suburban communities (sub-

municipalities) of Kaunas district municipality Y (% of total area) on the 
population density X1 (per 100 ha) 

 
Darytina išvada, kad priemiestinėse teritorijose, didė-

jant gyventojų koncentracijai (jeigu gyventojų skaičius pa-
didės apie 1,5 karto, t. y. skaičiuojant 100 ha viso ploto 
nuo 86,5 iki 130), užstatytos teritorijos išsiplės ir sudarys 
19,5 proc. Planuojant išsaugoti (įskaitant apleistų plotų ap-
želdinimą) apie 35 – 36 proc. miškų, krūmynų, pelkių ir 

vandens telkinių, žemės ūkio naudmenos priemiestinėje 
zonoje vidutiniškai gali sumažėti iki 45 proc. Atmetus 
miškų masyvus, agrarinės teritorijose žemės ūkio naudme-
nos vidutiniškai sudarys 78 proc. Tai pakankamas plotas 
priemiestiniam ūkininkavimui plėtoti; 

2) užstatytų teritorijų ploto (Y) didėjimui atstumas nuo 
miesto (veiksnys X2, km) turi mažą įtaką. Nustatyta, jog 
koreliacija nereikšminga: r = 0,156, r2 = 0,0243 (žr. 6 
pav.). Tai paaiškintina tuo, jog buvo analizuojama tik ne-
dideliu atstumu nuo Kauno miesto esanti teritorija (nuo 
11,9 km iki 28,6 km), taip pat tuo, jog teritorijų užstatymą 
daugiau nei atstumas nuo miesto lemia geri keliai, infrast-
ruktūros objektai, planavimo ir statybos sąlygos. Bendroji 
išvada: formuojant kaimiškųjų teritorijų kraštovaizdį, 
priemiestinę zoną reikia laikyti vientisu masyvu, kuriam 
taikytini vienodi teritorijos tvarkymo principai ir metodai; 
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6 pav. Kauno rajono priemiestinėse seniūnijose užstatytų teritorijų ploto 
Y (proc. nuo viso ploto) priklausomybė nuo atstumo iki Kauno miesto X2 
Fig. 6. Dependency of the built-up area in suburban communities (sub-

municipalities) of Kaunas district municipality Y (% of total area) on the 
distance to Kaunas city X2  

 
3) užstatytų teritorijų ploto (Y) didėjimui kaimo gyven-

tojų skaičius (veiksnys X3) turi mažą įtaką. Nustatyta, jog ko-
reliacija nereikšminga: r = 0,155, r2 = 0,0241 (žr. 7 pav.). Tai 
paaiškintina tuo, jog priemiestinėse teritorijose gyvenamosios 
vietovės formuojasi ne pagal buvusių kaimų ribas, o pagal te-
ritorijų planavimo principus. Kauno rajono savivaldybės 
bendrajame plane (plano koncepcijos ir sprendinių projekte) 
numatyta, jog didelė dalis Kauno rajono teritorijos yra Kauno 
miesto aglomeracinio poveikio arealas. Jame numatomi pen-
ki prioritetiniai plėtros spinduliai. Vystytinos gyvenamosios 
vietovės suskirstytos pagal tokius hierarchinius lygmenis: di-
džiausio plėtros prioriteto miesteliai (Domeikava, Garliava, 
Karmėlava, Raudondvaris, Vilkija), didelio plėtros prioriteto 
miesteliai (priemiestinės zonos teritorijoje – Ramučiai, Rin-
gaudai, Šlienava), plėtojami miesteliai (priemiestinės zonos 
teritorijoje – Ilgakiemis, Juragiai, Linksmakalnis, Mastaičiai, 
Naujieji Bernatoniai, Užliedžiai, Voškoniai), modernizuoja-
mos gyvenvietės, plėtojant esamą urbanistinę struktūrą (prie-
miestinės zonos teritorijoje – Naujasodis, Piliuona, Samylai, 
Mauručiai, Rokai). Naujos statybos numatomos mažiausiai 
jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose, daugiausia aplink jau 
esamas gyvenvietes, netoli kelių. Rengiant specialiuosius ir 
detaliuosius planus, numatoma kompleksiškai plėtoti urbani-
zuotas teritorijas, racionaliai panaudoti neužstatytus žemės 
plotus, esančius gyvenvietėse, didinti užstatymo tankį atsi-
žvelgiant į jau esamą infrastruktūrą.  
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Bendrosios išvados – priemiestinėje zonoje gyvenamų-
jų vietovių augimą lemia ne žemės ūkio naudmenų ar miš-
kų vertingumas, o ekonominiai kriterijai; šioje zonoje teri-
torijos tvarkymo prioritetas teikiamas urbanistinei plėtrai. 
Todėl kaimiškojo kraštovaizdžio formavimas galimas tik 
derinant tvarkymo priemones su infrastruktūros objektų iš-
dėstymo (taip pat – kraštovaizdžio tvarkymo) specialiai-
siais planais bei detaliaisiais planais – juose numatytu už-
statyti skirtų žemės plotų išdėstymu. Be to, reikia teisės ak-
tų nuostatomis užtikrinti, kad dirbamos žemės užstatymas 
būtų galimas tik nepažeidžiant žemės ūkio interesų. Anali-
zuodamas Kauno miesto plėtros galimybes, J. Zagorskas 
nurodo, kad Kauno miestas per 3 pastaruosius metus užė-
mė apie 250 ha naujos teritorijos; 1 ha pastatomi vidutiniš-
kai 7 nauji namai. Sandėliai, prekybos centrai ir kiti ko-
merciniai bei verslo objektai taip pat statomi už miesto ri-
bų, „tuščiuose“ plotuose. Tai paaiškinama tuo, kad Lietu-
voje, priešingai nei Vakarų Europos šalyse, iš statytojų ne-
reikalaujama mokesčių dėl reikalingos papildomos infrast-
ruktūros plėtros bei kompensacijų už nuostolius, padaro-
mus dėl urbanistinės plėtros (Zagorskas, 2005). 
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7 pav. Kauno rajono priemiestinėse seniūnijose užstatytų teritorijų ploto 
Y (proc. nuo viso ploto) priklausomybė nuo gyvenamosios vietovės dy-

džio X3 (gyventojų skaičius) 
Fig. 7. Dependency of the built-up area in suburban communities (sub-

municipalities) of Kaunas district municipality Y (% of total area) on the 
size of residential area (settlement) X3 (number of population) 

 
Kraštovaizdžio formavimo ypatumai. Kraštovaizdis – 

tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, 
pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, 
gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių (archeologinių lie-
kanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir in-
formacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, 
energiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Tai 
žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė 
gamtiniai ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir jų sąveika. 
Kraštovaizdžio formavimas – tai veiksmai, kuriais siekiama 
išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir kurie 
apima kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir pla-
navimo priemones. Būtina siekti, kad kuriamas kultūrinis 
kraštovaizdis būtų biologiškai visavertis, estetiškas, socialiai 
priimtinas, patogus ir ekonomiškas (Bučas, 2001). Reko-
menduojami šie kraštovaizdžio formavimo metodai:  

I – išsaugojimo metodas. Taikomas siekiant išlaikyti 
natūralią gamtinių procesų eigą saugomose teritorijose bei 
kultūros paveldo objektų autentiškumą; 

II – atkūrimo metodas. Taikomas siekiant atkurti ver-
tingus gamtinius ir kultūrinius kraštovaizdžio objektus ir 
kompleksus, būdingą kraštovaizdžio struktūrą, stiprinti 
ekologinį kraštovaizdžio stabilumą; 

III – atnaujinimo metodas. Taikomas siekiant raciona-
liai atnaujinti pažeistų kraštovaizdžio objektų ir kompleksų 
funkcionalumą; 

IV – formavimo (pertvarkymo) metodas. Taikomas 
siekiant radikaliai pakeisti kraštovaizdžio struktūrą, pritai-
kyti ją racionalios veiklos reikmėms pagal darnios plėtros 
principus. 

Įvertinant priemiestinių zonų naudojimo ir tvarkymo 
specifiką, rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose 
daugiausia taikomas IV ir I kraštovaizdžio formavimo me-
todai. Sprendžiant šiuos klausimus, turi būti laikomasi šių 
svarbių kraštovaizdžio planavimo reikalavimų: 

1) optimizuoti gamtinių, agrarinių ir urbanizuotų teri-
torijų santykį; 

 2) optimizuoti žemės naudojimo ir žemėvaldų terito-
rinę struktūrą.  

Tiriant kraštovaizdžio pokyčius matyti, jog didžiausią 
įtaką kraštovaizdžiui turi jo stabilių elementų – žmogaus 
sukurtų statinių, žmogaus pertvarkytų teritorijų (ariamoji 
žemė, kultūrinės pievos ir ganyklos, sodai, įveisti miškai, 
parkai ir kiti želdynai) – išsidėstymas. Priemiestinėms teri-
torijoms būdingas įvairių kraštovaizdžio tipų derinys, todėl 
teritorijų planavimo dokumentus rengiančių specialistų už-
davinys – sukurti harmoningą kraštovaizdžio elementų sis-
temą, leidžiančią optimaliai panaudoti jų vertingąsias sa-
vybes. A. Graužinis teigia, jog Lietuvos kraštovaizdyje bū-
tina išlaikyti balansą tarp urbanizuotų ir atvirų erdvių, iš-
laikant jų aplinkos kokybę (Graužinis, 2005). K. Šešelgis 
nurodo, jog reikia formuoti uždaras, atviras arba pusiau 
uždaras erdves, kurių deriniai priimtini gamybiniu, ekolo-
giniu ir estetiniu požiūriu (Šešelgis, 1991). 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Lie-
tuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše 
(Lietuvos..., 2004c) nurodyti tokie pagrindiniai kraštovaiz-
džio tipai: 

 - gamtinis kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų įtakos 
atsiradęs ir tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai 
gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minima-
lią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens 
telkiniai); 

 - kaimiškasis (antropogenizuotas, agrarinis) krašto-
vaizdis – dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos 
susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus 
išsaugojęs kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, eksten-
syviai užstatyti kaimai); 

 - miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) krašto-
vaizdis – žmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, 
palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai, 
kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžineri-
nių kompleksų teritorijos); 

 - kultūrinis kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiš-
kasis) – teigiamas žmogaus ir aplinkos darnaus sambūvio re-
zultatas. Tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, 
psichologinius (informacinius, estetinius), socialinius, ergo-
nominius (tinkamumo veiklai), ekonominius gyvenamosios, 
darbo ir poilsio aplinkos kokybės poreikius kraštovaizdis. 

Pagrindinis kraštovaizdžio priemiestinėje zonoje api-
būdinimas – kaimiškasis kultūrinis kraštovaizdis. Kiti kraš-
tovaizdžiai sudaro palyginti nedidelę dalį bendrame plote, 
todėl šiame straipsnyje neanalizuoti. 

Vertinant kraštovaizdį pagal jo natūralumą išreiškiančių 
elementų išsaugojimą bei kitų stabilių komponentų struktū-
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rą, atlikta 60 kaimų žemės naudojimo analizė (žr. 3 lentelę). 
Nustatyta, jog natūralių bei sąlyginai natūralių žemės plotų 
(miškų, medžių ir krūmų želdinių, pelkių ir vandens telki-
nių) plotas priklauso ne nuo kaimo tipo, o daugiausia nuo is-
toriškai susiklosčiusio miškų išsidėstymo. Stambėjant kai-
mams ir miesteliams, užstatytų teritorijų plotas didėja dau-

giausia mažinant žemės ūkio naudmenas. Mažiau urbanizuo-
tas, agrarinis kraštovaizdis išlieka tik kaimuose su vienkie-
miais ir gatvinėmis gyvenvietėmis, taip pat teritorijose su 
palyginti nedideliais kaimais, turinčiais kompaktiškas (su-
telktas) gyvenvietes.  

 
3 lentelė. Kraštovaizdžio struktūra skirtingų tipo kaimuose 
Table 3. Landscape composition in villages of different type 

 

Žemės naudmenų rūšys 
Land use types 

 

Struktūra procentais pagal gyv. vietovių tipus* 
Composition in % by type of residential area* 

Pmk Mstl. Kk Gtk Vnk 
Miškai 
Forests 33,2 0,6 34,2 22,6 35,2 

Krūmynai, pelkės, natūralūs vandens telkiniai 
Bushes, swamps, natural water bodies 

2,8 0,3 3,9 3,6 1,8 

Iš viso: 
Total: 36,0 0,9 38,1 26,4 37,0 

Žemės ūkio naudmenos 
Agricultural land 

43,1 82,5 51,8 65,2 58,3 

Užstatytos teritorijos, keliai 
Built-up territory, roads 20,9 16,6 10,1 8,4 4,7 

Iš viso: 
Total: 

100 100 100 100 100 

Pastaba*: Pmk – priemiestinė gyvenvietė; Mstl. – miestelis; Kk – kaimas su kompaktiška (sutelkta) gyvenviete; Gtk – kaimas su gatvine gyvenviete; Vnk 
– kaimas su vienkiemiais. 
Note*: Pmk – suburban settlement; Mstl.- small town; Kk – village with compact settlement; Gtk – village with one-street settlement; Vnk – village with 
scattered homesteads. 

 
Pateikti duomenys leidžia spręsti apie priemiestinių te-

ritorijų pertvarkymo galimybes. L. Dringelis nurodo, jog 
urbanizacijos procesas šiuo laikotarpiu mažai reguliuoja-
mas ir dėl to dažnai turi neigiamą poveikį kraštovaizdžio 
kokybei. Tai lemia teritorijos grąžinimas ir privatizavimas; 
stambaus kapitalo beatodairiškas skverbimasis į labai ver-
tingas teritorijas; teisinis nihilizmas; valstybės institucijų 
principingumo bei atsakomybės stoka aprobuojant projek-
tus; projektuotojų noras įtikti užsakovams, atsisakant pro-
fesinių nuostatų (Dringelis, 2005). Todėl priemiestinių teri-
torijų planavimui būtina parengti aiškius metodinius reika-
lavimus. Juose tikslinga reglamentuoti: 

1) esamų želdynų išsaugojimą ir naujų apsaugines 
funkcijas turinčių miškų įveisimą. Želdynai apsaugo gy-
venvietes nuo stiprių vėjų, valo orą nuo kenksmingų dujų 
ir dulkių, silpnina eismo priemonių sukeltą triukšmą, kau-
pia ir reguliuoja drėgmę ir taip sudaro sveikesnį mikrokli-
matą. Želdynų prieglobstyje žmogus labiau suartėja su 
gamta. Želdynai turi taip pat ir didelę estetinę reikšmę. 
Miškai mūsų Respublikoje turi užimti ne mažiau kaip treč-
dalį visos teritorijos. Apsauginiai laukų želdynai yra 
veiksmingi tik tada, kai jie išsidėstę ne rečiau kaip kas 
400–500 m vienas nuo kito ir kai jų plotis priklausomai 
nuo vietos sąlygų yra ne mažesnis kaip 10–20 m; 

2) išsaugoti vertingas žemės ūkio naudmenas intensy-
viam priemiestiniam ūkininkavimui. Teisę nustatyti eko-
nominį barjerą, skatinantį užstatyti tik minimaliai būtiną 
žemės plotą ir nepaversti derlingos dirbamosios žemės sta-
tybų aikštelėmis suteikia Žemės įstatymo 22 straipsnis, tei-
giantis, jog ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas di-
desnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksplo-
atuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, 
kad nesumažėtų jos plotas (Lietuvos..., 2004b). 

Išvados 
 

1. Priemiestinėmis teritorijomis laikytinos teritorijos arti 
stambiųjų miestų, kuriose dėl šių miestų įtakos yra intensy-
vesni urbanizacijos procesai. Priemiestinių teritorijų požy-
miai: daug didesnis nei kitose kaimo gyvenamosiose vieto-
vėse gyventojų tankumas, dauguma gyventojų dirba ne že-
mės ūkyje, o dėl galimybės panaudoti žemę gyvenamajai, 
pramoninei, komercinei statybai jos rinkos vertė daug dides-
nė nei likusiose teritorijose. Kauno rajono seniūnijos, sąly-
ginai priskirtos priemiestinėms teritorijoms, užima 27,7 
tūkst. ha, arba 42,6 proc. viso kaimiškųjų teritorijų ploto. Jo-
se gyventojų tankumas yra 2,9 karto didesnis nei likusiose 
rajono seniūnijose, žemės ūkyje dirba 22,2 proc. gyventojų 
(likusiose seniūnijose – 40,1 proc.), o vidutinė privačios že-
mės ūkio paskirties žemės rinkos vertė priklausomai nuo 
verčių zonų išsidėstymo yra 2,8 – 52,7 karto didesnė nei vi-
dutinė žemės rinkos vertė likusiose seniūnijose. 

2. Priemiestinių teritorijų kraštovaizdis yra žmogaus 
pakeistas daugiau, nei kitose kaimo vietovėse. Jose santy-
kinai didesnį plotą užima urbanizuotos teritorijos – žemė 
po pastatais, keliai, kitiems statiniams ir įrenginiams skirti 
žemės sklypai. Didėjant miesto įtakai, priemiestinės terito-
rijos nėra ištisai užstatomos, ir jų kraštovaizdis formuojasi 
kaip urbanizuoto ir kaimiškojo kraštovaizdžių derinys. Be 
to, šiose teritorijose dar gali būti įsiterpę ir natūralių arba 
sąlyginai natūralių žemės naudmenų plotai. Kauno rajono 
priemiestinėse seniūnijose tokie žmogaus mažiausiai per-
tvarkyti plotai priklausomai nuo miškų išsidėstymo užima 
iki 36 – 38 proc. viso ploto. Didėjant užstatytoms teritori-
joms, daugiausia mažinamos tik žemės ūkio naudmenos. 

3. Planuojant priemiestinių teritorijų tvarkymą ir žemės 
naudojimą, būtina siekti optimalaus urbanizuotų, agrarinių ir 
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natūralių (sąlyginai natūralių) kraštovaizdžio elementų sude-
rinimo. Tad reikia įvertinti visų ūkio šakų bei gyventojų in-
teresus vykdyti ūkinę ar kitą veiklą bei racionalaus žemės 
naudojimo reikalavimus, kurie turi būti svarbi visuomenės 
interesus išreiškianti planavimo sąlyga teritorijų planavimo 
dokumentų rengėjams. Žemės ūkio naudmenų su našiais 
dirvožemiais išsaugojimas ir kitų vertingų teritorijų išsaugo-
jimas teritorijose, kuriose yra didelė žemės rinkos vertė ir 
kuriose aktyviai vykdomos statybos, yra viena iš svarbiausių 
sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo ir 
tinkamiausio žemės panaudojimo priimančių institucijų pro-
blemų. Teisės aktai turėtų numatyti galimybę šioms institu-
cijoms taikyti ekonominio pobūdžio priemones, pvz., sąlygą, 
kad statytojas turi visuomenei ir žemės naudotojams kom-
pensuoti nuostolius už žemės plotų su derlinguoju dirvože-
miu sumažinimą. 

4. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas priemies-
tinėse teritorijose turi būti planuojamas ir skatinamas įver-
tinant ūkinės veiklos specifiką. Kauno rajono priemiestinė-
se seniūnijose yra santykinai daugiau auginama daržovių ir 
bulvių, ūkiai smulkesni, bet ploto vienetui daugiau tenka 
karvių, kitų galvijų, kiaulių ir paukščių. Teisės aktais gali-
ma riboti maksimalų ūkio dydį, taip sudarant sąlygas susi-
kurti didesniam specializuotų ūkių skaičiui. Parama ūkių 
gamybinei veiklai turėtų būti siejama su miesto gyventojų 
poreikiais, pvz., reikėtų skatinti daržovių, gėlių, vaisių ir 
uogų auginimą, pienininkystę, ekologinės produkcijos ga-
mybą, netradicinės produkcijos verslus.  

5. Ūkininkų sodybų statyba nuosavoje žemėje priemies-
tinėse teritorijose turėtų būti reguliuojama nurodant plana-
vimo sąlygas parenkant šių sodybų vietą. Atsižvelgiant į tai, 
kad vienkieminiai kaimai nyksta, priemiestinėse teritorijose 
naujos ūkininkų sodybos turėtų būti parenkamos ne laukuo-
se, o gatviniuose ar kompaktiško (sutelkto) užstatymo kai-
muose, vietose, kur jau šiuo metu yra susisiekimo infrastruk-
tūra (prie kelių arba gatvių), taip pat yra galimybė prisijungti 
prie komunikacijų – prie elektros linijų ir, pageidautina, prie 
vandentiekio bei kanalizacijos tinklų. 
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Impact of Kaunas City Increase on Agricultural Land Use 
 

Summary 
 

The article analyses impact of Kaunas city on the use of neighboring rural territories – population system, peculiarities of land use and agricultural 
activities, land price and changes of agrarian landscape. Population density in suburban territories is 2,9 times bigger and average farm size is 1,6 times 
less than those in other Kaunas district territories. Agricultural activities in suburban territories specialize in vegetable-growing, gardening and stock-
raising. Some of land plots are obtained and used not for agricultural activity, therefore, at 12 – 20 km distance from the city agricultural land market val-
ue is 2,8 – 52,7 times bigger than that in other land value zones. Built-up territories and roads in towns and suburban villages cover 20% of total living 
area. However, suburban territories are not built-up totally: in these areas farming land should cover 45%, forest, bushes, swamps and water bodies – 
about 35 – 36% of total area. Preparation of special and detailed plans, which regulate allocation of land plots for buildings, is necessary for planned de-
velopment of suburban territories. In the same time it is necessary to preserve agricultural land for agricultural activity with fertile soils and maintain the 
same area of land plots covered by forest and other plants. 

Agricultural land, agrarian landscape, rural settlement, suburban territories. 
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Влияние развития города на использование земли сельскохозяйственного назначения в окрестностях Каунаса 
 

Резюме 
 

В статье анализируется влияние города Каунаса на устройство сельских территорий – особенности землепользования и сельского хозяй-
ства, цену земли, изменение сельского ландшафта. Определено, что в пригородных староствах плотность населения выше, чем в других ста-
роствах  Каунасского района, в 2,9 раза, а средний размер хозяйства – меньше в 1,6 раза. Пригородные хозяйства специализируются в овоще-
водстве, садоводстве и животноводстве. Часть земельных участков приобретается и используется для несельскохозяйственных нужд, поэтому 
в 12 – 20 км от города средняя цена земли сельскохозяйственного назначения в 2,8 – 52,7 раза выше, чем в остальных оценочных зонах. Земля 
под постройками и дороги в пригодных деревнях и городках занимают до 20% общей площади. Планируется, что в староствах сельскохозяйст-
венные угодья должны составить 45 %, а леса, кустарники, болота и земля под водой – 35 – 36 % общей площади. В целях планомерного регу-
лирования развития пригородных территорий должны быть разработаны специальные и детальные планы, регламентирующие размещение за-
страиваемых территорий. Одновременно должно быть обеспечено сохранение для сельскохозяйственной деятельности участков обрабатывае-
мой земли с плодородными почвами, а также лесов и других естественных угодий, имеющих положительное экологическое влияние на окру-
жающую среду. 

Земля сельскохозяйственного назначения, аграрный ландшафт, сельский населенный пункт, пригородные территории. 
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