
ASU ŽEMĖS SKLYPŲ REGISTRO NR. 44/1412597, NR. 44/1412674 1412673 IR NR. 
44/1412673 1412674 DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS 

PLANAVIMO UŽDUOTIS 
  
 
1. Planavimo objektas ir tikslas. Planavimo objektas - 95,8792 ha žemės sklypo, 

esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-
2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypo, 
esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 
44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. 
ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., 
Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 
5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detalieji planai. Planavimo tikslas - žemės sklypų tikslinės 
žemės naudojimo paskirties keitimas, būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo nustatymas. 

2. Planavimo organizatorius – Aleksandro Stulginskio universitetas, į.k. 
111950962, atstovaujamas Techninės tarnybos vadovo Juozo Lisausko. 

3. Detaliojo plano rengėjas - supaprastinto atviro konkurso „ASU ŽEMĖS 
SKLYPŲ REGISTRO NR. 44/1412597, NR. 1412673 IR NR. 1412674 DETALIŲJŲ 
PLANŲ RENGIMO PASLAUGOS“ laimėtojas. 

4. Planavimo pagrindas – užsakovo reikalavimai, žemės sklypų registro Nr. 
44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 registracijos pažymėjimai, žemės sklypų 
planai, topografinė nuotrauka, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
sutarties sudarymo; detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
sutartis; planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti. 

5. Planavimo procesas, derinimas ir tikrinimas – žemės sklypų registro Nr. 
44/1412597, Nr. 44/1412673 ir Nr. 44/1412674 detalieji planai turi būti rengiami, viešai 
svarstomi su visuomene, derinami ir tikrinami bendrąja tvarka. Numatomi šie teritorijų 
planavimo etapai: 1) parengiamasis etapas; 2) teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
etapas; 3) baigiamasis etapas. 

6. Planavimo organizatoriaus pageidavimai – pakeisti pagrindinę tikslinę esamą 
žemės ūkio paskirtį į kitą, suderinus su užsakovu nustatyti žemės naudojimo būdą, pobūdį, 
suderinus su užsakovu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus: konkretų 
teritorijos (žemės sklypų) naudojimo tipą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo 
užstatymo tankumą, leistiną žemės sklypo užstatymo intensyvumą, statinių statybos zoną, 
užstatymo tipą, komunalinių ir inžinerinių tinklų, pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygas, 
susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus, teritorijos apželdinimo procentą, pažymėti 
griaunamus statinius, numatyti automobilių stovėjimo aikštelių vietas ir t.t. (planavimo 
organizatoriaus pageidavimai dėl galimų pokyčių derinami detaliųjų planų rengimo metu).   

7. Planavimo darbų apimtis – 1) planavimo dokumentai; 2) tekstinė dalis 
(aiškinamasis raštas, esamos būklės įvertinimas, planuojamų teritorijų plėtros koncepcija, 
planuojamų teritorijų tvarkymo sprendimai, sprendimų poveikio aplinkai vertinimas, 
bendrosios nuostatos); 3) grafinė dalis (esamos būklės brėžiniai, teritorijų tvarkymo ir 
naudojimo režimų brėžiniai (pagrindiniai brėžiniai), susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros 
objektų brėžiniai, medžių taksacija); 4) viešieji procedūrų dokumentai. Darbų apimtis gali 
nežymiai koreguotis priklausomai nuo planavimo organizatoriaus pageidavimų. 

8. Kiti reikalavimai. 95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., 
Armaniškių k., registro Nr. 44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 
5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 30,0673 ha žemės sklypas, esantis adresu Kauno r. sav., 
Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-
2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypas, esantis 



adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, 
unikalus Nr. 4400-2142-2628, kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. patenka į ES 
finansuojamo projekto „Slėnis Nemunas“ plėtros zoną, kurioje numatoma steigti verslo 
įmones, statyti elektrinę, kitus įvairios paskirties statinius, tiesti inžinerines komunikacijas. 
Siekiant įgyvendinti „Slėnio Nemunas“ veiklas, detaliaisiais planais minėtų žemės sklypų 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis keičiama į kitą paskirtį. Detaliųjų planų rengimo ir 
planavimo tikslas – minėtų žemės sklypų tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, 
būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas. 

Paslaugų teikėjas turės gauti visas reikiamas projektavimo sąlygas, kitus 
dokumentus, parengti ir suderinti detaliųjų planų rengimui reikalingas topografines 
nuotraukas.  

Rengiant detaliuosius planus visi sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. 
Paslaugų teikėjas turi įvertinti, kad objektyvioms aplinkybėms užsakovo reikalavimai dėl 
detaliųjų planų sprendinių gali keistis. 

Pirkimas apima visas paslaugas, kurias reikia atlikti tam, kad būtų pilnai parengti 
95,8792 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Armaniškių k., registro Nr. 
44/1412597, unikalus Nr. 4400-2141-7383, kadastrinis Nr. 5250/0008:1132 Noreikiškių k.v., 
30,0673 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., Noreikiškių k., Rapsų 
g. 1, registro Nr. 44/1412673, unikalus Nr. 4400-2142-2606, kadastrinis Nr. 5250/0008:1137 
Noreikiškių k.v. ir 10,4531 ha žemės sklypo, esančio adresu Kauno r. sav., Ringaudų sen., 
Karkiškių k., Ganyklų g. 1, registro Nr. 44/1412674, unikalus Nr. 4400-2142-2628, 
kadastrinis Nr. 5250/0008:1138 Noreikiškių k.v. detalieji planai.  

Parengti detalieji planai turi atitikti visiems LR galiojantiems teisės aktams 
nepriklausomai nuo to, ar tokie reikalavimai ir perkamos paslaugos yra aprašyti pateiktuose 
dokumentuose ar ne. 

Paslaugų teikėjas turi įsivertinti visas reikalingas atlikti paslaugas, kurios gali 
atsirasti rengiant detaliuosius planus, nors tokios paslaugos ir nėra konkrečiai įvardintos 
konkurso sąlygose ir prieduose. Jeigu įgyvendinant sutartį reikės suteikti paslaugas, 
reikalingas detaliojo plano rengimui, kurios nebuvo numatytos konkurso sąlygose, bet 
Paslaugų teikėjas galėjo jas nusimatyti prieš teikdamas pasiūlymą, šias paslaugas Paslaugų 
teikėjas turės atlikti savo sąskaita. 

9. Atlikimo terminas. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 12 mėnesių nuo 
paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

 
 
 

Parengė: 
Techninės tarnybos vadovas    Juozas Lisauskas 
Techninės tarnybos vyr. inžinierius  Žydrūnas Vyčius 

 


