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1. Informacija apie planų ir programų rengimo organizatorių 

 

 Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone 

specialiojo plano keitimas 

  Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 

4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450. Informaciją apie 

projektą teikia: Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt 

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. 

p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, 

el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.   

mailto:andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt
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2. Informacija apie planą 

2.1. Plano pavadinimas 

 Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone 

specialiojo plano keitimas 

 Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija. 

 

1 pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija 

 Rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas 

Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir 

planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 

lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano 

keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“. 
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 Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, 

savivaldybės lygmens. 

 Planavimo darbų programa: 

 Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 

 Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. 

 Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. 

 Bendrųjų sprendinių formavimo stadija atliekama, koncepcija nerengiama. 

 Vadovaujantis Lietuvos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 27 d. įsakymu Nr.D1-456 

patvirtintu „Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ 

atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dalyviai – valstybės ir savivaldybių institucijos, 

atsakingos už aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą, saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo 

organizavimą, kultūros vertybių apsaugą bei visuomenė. SPAV proceso dalyviai: 

● Plano organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

● Visuomenė; 

● Aplinkos apsaugos agentūra; 

● Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;  

● Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 

● Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 

● Širvintų r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Jonavos r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Kauno r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Kauno m. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Prienų r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Trakų r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė); 

● Elektrėnų r. savivaldybė (besiribojanti savivaldybė). 

Išvardinti SPAV proceso dalyviai pagal kompetenciją nagrinėja atrankos dėl strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimui atlikti dokumentą bei teikia išvadas. 

2.2. Plano pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 

 

  Planavimo tikslai: 

 sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;  

 užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;  
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 numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus 

teritorijų planavimo dokumentus;  

 optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;  

 užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, 

naudojimą. 

  Planavimo uždaviniai: 

1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę 

ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti 

esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, 

urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės 

saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.  

2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų 

ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų 

detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti 

susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas 

inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.  

3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių 

teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų 

ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, 

ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik 

gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.  

4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir 

teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.  

5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant 

rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.  

6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti 

susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir 

Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.  

7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos 

susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.  

8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos 

zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas). 
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2.3. Plano ar programos sąsaja su kitais planais ar programomis 

 

Bendrieji planai: 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, 2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 789 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, T00086143 

 Kaišiadorių miesto bendrasis planas, T00085638 

 Paparčių kaimo teritorijos bendrasis planas, T00077923, 2016-02-09  

 Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, T00085293, 2020-09-30 

 Pakertų kaimo teritorijos bendrasis planas, T00077573, 2015-12-10 

 Palomenės kaimo teritorijos bendrasis planas, T00077929, 2016-02-08 

 Rumšiškių miestelio teritorijos bendrasis planas, T00071404, 2014-05-15 

 Zūbiškių kaimo teritorijos bendrasis planas, T00077927, 2016-02-08 

 Kalvių kaimo teritorijos bendrasis planas, T00077938, 2016-02-09 

 Kruonio miestelio teritorijos bendrasis planas, T00071546, 2014-05-26 

 Žaslių miestelio bendrasis planas, T00073359, 2014-10-03 

Specialieji planai: 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, T00013322 

(000492000385), 2008-12-02 

 Kaišiadorių miesto automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo specialusis planas, T00011865 

(000492000592), 2011-06-17 

 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE -Alytus statyba" specialusis planas, 

T00072923, 2014-09-05 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros 

specialusis planas, T00013457 (000492000577), 2011-04-08 

 Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialusis planas, T00076099, 2015-06-05 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, T00054261 

(100002000286), 2009-06-03 

 Vėjo jėgainių išdėstymo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas, 

T00012515 (000492000539), 2010-11-09 

 Pravieniškių I ir II kaimų teritorijų specialusis planas, T00074293, 2014-12-16 

 Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis 

planas, T00075703, 2015-04-27 

 Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis 

planas, T00078751, 2016-07-14 
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 Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano tikslinimas, 

T00012016 (000492000796), 2012-12-21 

 Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas, T00079143, 2016-09-28 

 Tele2 mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymas Kaišiadorių rajono teritorijoje, T00011895 

(000492000276), 2006-08-22 

 Kaišiadorių rajono degalinių išdėstymo schema, T00012777 (100002000079), 2008-06-04 

 Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas, T00079426, 2016-11-22 

 Strošiūnų valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas, T00079444, 2016-11-28 

Detalieji planai 

 Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje tarp L. 

Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas detalusis planas, T00078822 

 Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos pietinėje miestelio dalyje tarp Užtakų gatvės ir 

krašto kelio Rumšiškės-Tadarava detalusis planas, T00078813 

 Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos prie Liaudies buities muziejaus tarp L. 

Lekavičiaus, Jaunystės ir Marių gatvių detalusis planas, T00078823 

 Žiežmarių miesto urbanizuojamos teritorijos šiaurės rytinėje miesto dalyje prie greitkelio Vilnius 

– Kaunas detalusis planas, T00078203 

 Žemės sklypų,  komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms įrengti bei 

inžinerinės infrastruktūros plėtrai,  Gudienos k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., 

suformavimo detalusis planas, T00072579 

Strateginiai planai 

 Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginis planas 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginis 2021–2023 metų veiklos planas 

 Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa 

 

Žemiau pateikiama aktualiausių teritorijų planavimo ir kitų dokumentų apžvalga 

 

Remiantis Lietuvos Respublikos bendruoju planu, tarp Vilniaus ir Kauno numatyta vystyti 

urbanistinių centrų partnerystę teikiant tarptautinio lygmens paslaugas. Detalizuojant šį sprendinį 

perspektyvoje turėtų būti rengiamas bendras teritorijų planavimo dokumentas. Į šią ašį taip pat patenka 

ir Kaišiadorių r. savivaldybė. Kaišiadorių savivaldybė dėl savo lokacijos stipresniais funkciniais ryšiais 

yra sustaistyta su Kaunu, Jonava, Prienais/Birštonu, todėl dalis viešųjų paslaugų būtų užtikrinamos 

partneriaujantis ir su šiais urbanistiniais centrais. Numatyta, kad Kaišiadorys (b kategorijos lokalinis 
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centras (papildomojo tipo)) ir Žiežmariai (c kategorijos lokalinis centras (palaikomojo tipo)) užtikrins 

būtinojo poreikio ir santykinai dažno poreikio paslaugas. 

Kaišiadorių r. sav. patenka į vystomą aukšto lygmens mobilumo paslaugų zoną. Aukšto 

lygmens mobilumo paslaugų zonose numatytas sostinės, transnacionalinio, pajūrio ir regioninio 

plėtojamojo tipo bei partnerystėmis susietų urbanistinių centrų (Vilniaus–Kauno, Panevėžio–Šiaulių, 

Klaipėdos–Palangos) pasiekiamumas tarpusavyje ir iš regioninių papildomojo bei palaikomojo tipo 

lygmens urbanistinių centrų, orientuojantis į dažnus, greitus ir reguliarius tiesioginius viešojo transporto 

reisus, nedubliuojant vidutinio lygmens mobilumo paslaugų zonoje vykstančio viešojo transporto. 

Aukšto lygmens mobilumo paslaugų zonoje turi būti užtikrinamas tarpmiestinio viešojo transporto 

suderinamumas su efektyviu priemiestiniu ir miesto viešuoju transportu (tvarkaraščiai ir kt.), taip 

užtikrinant sinergiją tarp skirtingo lygio paslaugų ir nepertraukiamą mobilumą.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritoriją kerta planuojama Rail Baltica geležinkelio vėžė, 

numatytos stotys. Magistraliniame A1 kelyje numatyta didinti eismo kokybės lygį. 

 

2 pav. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Regionai 2030 brėžinio fragmentas 

 

Vadovaujantis galiojančiu Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

keitimu (patvirtintas 2021 m.) yra suplanuotos naujos susisiekimo jungtys, skirtos aptarnauti 4 esamas 

urbanizuotas teritorijas ir 1 naujai formuojamą, esančias abipus A1 magistralinio kelio. Bendruoju planu 

numatyti aplinkkeliai. Planuojamomis susisiekimo jungtimis siekiama pagerinti susisiekimo tinklo 

rišlumą, eismo saugumą, sumažinti tranzitą ir krovininį transportą tose vietovėse, kur jis nėra 

pageidautinas. 
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 Numatyta didinti pervežtų keleivių skaičių traukiniais, gerinant keleivių aptarnavimą ir 

susisiekimo greitį. Ypatingą dėmesį kreipti Kaišiadorių, Pravieniškių ir Žaslių stotims, kuriose turi 

išvystytas kompleksinis keleivių aptarnavimas, užtikrinant keleiviams kelionių tęstinumą autobusais. 

 Optimizuoti autobusų maršrutinį tinklą pagal numatomą urbanistinę plėtrą užtikrinant atskirų 

gyvenviečių gyventojų aptarnavimą pagal darnaus judumo principus. Padidinti pervežtų keleivių skaičių 

miesto ir priemiesčio maršrutuose, gerinant keleivių vežimo sąlygas, gerinant stotelių prieinamumą, 

parenkant reikiamos talpos transporto priemones ir atnaujinant autobusų parką 

 Vadovaujantis darnaus judumo principais numatyta savivaldybės teritorijoje vystyti saugų 

dviračių trasų tinklą, pagal galimybes atskiriant jį nuo intensyvaus autotransporto eismo, urbanizuotose 

teritorijoje tiesiant dviračių takus, realizuojant dviračių nuomos sistemą miestuose. 

 

3 pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo susisiekimo sistemos 

brėžinys 

Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialusis planas 

 2015 m. patvirtintame vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiajame plane buvo 

identifikuoti ir numatyti vietinės reikšmės viešieji ir vidaus keliai, nustatytos jų kategorijos, numatyti 
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perspektyviniai jungiamieji keliai. Iš viso buvo numatyta 781,77 km viešųjų kelių ir 1258,76 vidaus 

kelių, gatvių – 202,66 km. 

 

4 pav. Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano brėžinys 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginis planas 

 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 metų strateginis planas yra kompleksinis teisinis 

strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatyta bendroji Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros 

strategija: plėtros prioritetinės sritys, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei 

įgyvendinimo etapai. 

 Strateginiu planu buvo suformuluota tokia vizija iki 2023 m.: Kaišiadorių rajono savivaldybė – 

patrauklus ir patogus gyventi, lankytis ir vystyti verslą kraštas, kuriame gyvena sumani ir aktyvi 

bendruomenė.  

 Siekiant įgyvendinti šią viziją, buvo nustatyti 3 prioritetinės sritys: 

I. Konkurencingumo didnimas ir ekonomikos augimo skatinimas. 

II. Visuomenės gyvenimo sąlygų ir paslaugų kokybės gerinimas. 
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III.Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas. 

 Aktualiasias rengiamam specialiajam planui yra III prioritetinė sritis – darnus teritorijų ir 

infrastruktūros vystymas. Įgyvendinant šią sritį buvo iškelti šie aktualūs tikslai: 

 Plėtoti ir atnaujinti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą 

 Gerinti susisiekimo sąlygas savivaldybėje 

 Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę 

 Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką 

 Gerinant susisiekimo sąlygas savivaldybėje numatyta plėtoti ir tobulinti susisiekimo 

infrastruktūra bei viešojo transporto paslaugas. Šiam tikslui įgyvendinti numatytos tokios priemonės: 

 Atnaujinti ir plėsti vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklą. 

 Rengti susisiekimo infrastruktūros projektinę dokumentaciją. 

 Vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių inventorizavimą ir įteisinimą. 

 Diegti ir atnaujinti saugaus eismo priemones . 

 Rekonstruoti ir plėsti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą. 

 Įrengti ir atnaujinti viešojo transporto stoteles. 

 Įrengti ir atnaujinti pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takus, kelius ir kitą su tuo 

susijusią infrastruktūrą. 

 Atnaujinti savivaldybės autobusų parką. 

 Vykdyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūros sukūrimą ir plėtrą. 

 

2.4. Plano ar programos alternatyvų aprašymas 

  

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano 

bendrieji sprendiniai rengiami vadovaujantis planavimo tikslais ir uždaviniais, išduotomis planavimo 

sąlygomis, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, galiojančiais teisės aktais, 

esamos padėties įvertinimu. Bendrieji sprendiniai rengiami siekiant nustatyti susisiekimo komunikacijų 

vystymo prioritetus. Vadovaujantis specialiojo plano planavimo darbų programa, koncepcija nėra 

rengiama. 

Susisiekimo sistema skirta gyventojų susisiekimo poreikiams realizuoti, todėl jos 

funkcionavimas ar plėtra yra tiesiogiai susijusi su gyventojų ir lankytojų skaičiumi, kitimo 

tendencijomis. Esamos padėties įvertinimo metu nustatyta, kad Kaišiadorių rajone gyventojų skaičius 

mažėja sparčiau nei bendrai Lietuvos mastu ar Kauno apskrityje. Mažėjantis gyventojų skaičius 

suponuoja, kad susisiekimo sistemos plėtra turi būti paremta kokybiniu aspektu ir judumo galimybių 
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gerinimu per alternatyvius susisiekimo būdus, o susisiekimo tinklo tankinimas turi būti tikslingas, 

sprendžiant eismo saugumo problemas, nepageidautiną tranzitą gyvenamosiose vietovėse bei gerinant 

susisiekimo tinklo rišlumą. Kitavertus, Kaišiadorių rajono lokacija – abipus A1 magistralinio kelio, tarp 

dviejų Lietuvos didmiesčių, sudaro realias galimybes ekonominei plėtrai, kurios funkcionavimui 

reikalinga efektyvi susisiekimo sistema.  

 

5 pav. Savivaldybių demografinė situacija pagal Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepciją 

 

Taip pat remiantis Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcijos plėtros prielaidomis, 

identifikuota, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė turi demografinės situacijos stabilizacijos požymių. 

Šis įvertinimas atliktas remiantis gyventojų skaičiaus pokyčiu, migracijos tendencijomis, gimstamumo 

lygiu, medianinių gyventojų amžiumi bei galima didelio socioekonominio poveikio projektų įtaka (pvz 

Rail Baltica vėžė). 



Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimas 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka 

 

14 

 

 

6 pav. Pagrindiniai Kaišiadorių rajono susisiekimo traukos potencialai pagal Kaišiadorių r. sav. 

teritorijos bendrąjį planą 

 

 Aukščiau įvardinti aspektai yra įvertinti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame 

plane, kuriame numatyta vystyti susisiekimo komunikacijas, plėsti ir gerinti viešojo transporto tinklą, 

vystyti bevariklį transportą. Pagrindiniai Kaišiadorių rajono susisiekimo traukos potencialai numatyti 

abipus A1, apimantys Kaišiadorių miestą, Žiežmarius, Pravieniškių, Rumšiškių Dovainių ir Kruonio, 

Žaslių gyvenamąsiąs vietoves ir regioną išilga magistralės nuo Antakalnio iki Rumšiškių. Grafinėje 

dalyje pateiktos anksčiau suplanuotos jungtys. 

 Remiantis esamos būklės įvertinimu, didžiojoje dalyje viešųjų kelių Kaišiadorių rajono 

savivaldybė yra suformavusi žemės sklypus ar atlikus kadastrinius matavimus susisiekimo 

komunikacijoms. Nuosavybės teisės yra įregistruotos apie 78 proc. viešųjų kelių ir gatvių. 

Konkretizuojant sprendinius, bus išskirtos viešųjų kelių atkarpos, patenkančius į privačius žemės 

sklypus. Žemės įstatymo nustatyta tvarka, įgyvendinant specialiojo plano sprendinius žemesniu 

lygmeniu turės būti atliekamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. 
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7 pav. Kaišiadorių r. sav. administracijai priklausančios susisiekimo komunikacijų atkarpos 

 

 Remiantis planavimo darbų programa, bendrųjų sprendinių formavimo brėžinyje yra išskirtos 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrame plane numatytos urbanizuotos ir urbanizuojamos 

teritorijos.  Taip pat prioritetinės plėtros teritorijos. Šiose teritorijose savivaldybė įsipareigoja vystyti 

socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.   

 

Specialiojo plano sprendinių konkretizavimo stadijoje vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir 

gatvėms bus nustatomos konkrečios kategorijos. Viešiesiems keliams priskiriami šiuos kriterijus 

atitinkantys keliai: 

 keliai, jungiantys valstybinės reikšmės kelius ir kitus viešuosius kelius; 

 keliai, jungiantys gyvenamąsias vietoves ir stambesnes užstatytas teritorijas; 

 keliai, skirti privažiuoti prie svarbesnių komunalinių objektų; 

 keliai, skirti privažiuoti prie rekreacinių, lankomų gamtos ir kultūros objektų; 

 keliai, skirti privažiuoti prie visuomenės poreikiams svarbių objektų (socialinė infrastruktūra, 

socialinės paslaugos, kapinės; 
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 realiai naudojami keliai. 

 

 Vietinės viešieji keliai skirstomi į 4 kategorijas remiantis tokiais kriterijais: 

 Iv kategorijos vietinės reikšmės viešiesiems keliams priskiriami keliai, jungiantys valstybinius 

kelius, miestus, miestelius ir didžiausias gyvenvietes; 

 IIv kategorijos vietinės reikšmės viešiesiems keliams priskiriami keliai, jungiantys valstybinius 

kelius arba Iv kategorijos vietinės reikšmės viešuosius kelius, mažesnes gyvenvietes, dažnai 

lankomus rekreacinius, gamtos ir kultūros objektus; 

 IIIv kategorijos vietinės reikšmės viešiesiems keliams priskiriami keliai, jungiantys IIv 

kategorijos vietinės reikšmės viešuosius kelius, mažiausias gyvenvietes, vienkiemius ar jų 

grupes, mažiau lankomus rekreacinius, gamtos ir kultūros objektus, kapines, komunalinius 

objektus; 

 IVv kategorijos vietinės reikšmės viešiesiems keliams priskiriami keliai, jungiantys IIIv 

kategorijos vietinės reikšmės viešuosius kelius, pavienes sodybas, kitus, sezoniškai, retai 

naudojamus objektus. Šiai kategorijai iš esmės priskirtini vidaus keliai. 

 

 Siekiant optimizuoti ir racionaliai naudoti viešuosius finansus ir užtikrinti efektyviausią vietinės 

reikšmės kelių priežiūrą, konkretizuojant sprendinius vietiniai keliai bus suskirstyti į tvarkymo 

prioritetus, vadovaujantis šiais kriterijais ir principais: 

 gyvenamosios vietovės gyventojų skaičius, kurį potencialiai jungia ir aptarnauja kelias; 

užstatymo tankumas, sklypų skaičius (esamas/potencialus naudotojų skaičius); 

 komercijos ir pramonės objektų pasiekiamumas; 

 viešųjų paslaugų, kultūros objektų, rekreacinių objektų pasiekiamumas; 

 viešojo transporto tranzitas ar viešojo transporto pasiekiamumas (autobusų stotelės, autobusų ir 

geležinkelių stotys); 

 kelio būklė ir funkcinė paskirtis. 

 
 Sprendinių konkretizavimo stadijoje, remiantis savivaldybės bendrojo plano sprendiniais, bus 

numatyti pėsčiųjų-dviračių trasos ir/ar takai. 
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3. Informacija apie numatomą plano ar programos įgyvendinimo vietą 

3.1. Informacija apie numatomą alternatyvią plano įgyvendinimo vietą 

 Alternatyvių plano įgyvendinimo vietų nėra. Planas rengiamas Kaišiadorių rajono teritorijai. 

Planavimo objektas – vietinės reikšmės keliai, kelių infrastruktūra. 

3.2. Informacija apie kiekvieną numatomą plano įgyvendinimo vietą 

 Vadovaujantis planavimo organizatoriaus patvirtinta planavimo darbų programa, bendrojo plano 

įgyvendinimo vieta – Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija. Planuojama savivaldybė yra apribota 

Širvintų, Elektrėnų, Trakų, Prienų, Kauno rajono, Kauno miesto ir Jonavos savivaldybių. Savivaldybę 

sudaro 11 seniūnijų. 

3.3. Teritorijos apsaugos statusas 

 

 Teritorijos apsaugos statusas rengiamame specialiajame plane išreiškiamas per šiuos teisės aktus 

(neapsiribojant): 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

 Gamtinio karkaso nuostatai; 

 Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas; 

Saugomų teritorijų apsauga: 

Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys 

pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus 

apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).  Lietuvos saugomų teritorijų sistemos steigimo tikslai: 1) 

išsaugoti ne tik gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, bet ir 2) 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, 3) genetinį fondą, 4) atkurti gamtos išteklius, 5) sudaryti sąlygas 

pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, 6) propaguoti gamtos ir 

kultūros paveldo vertybių apsaugą. Kryptingai suformuotai šalies saugomų teritorijų sistemai būdinga 

tai, kad saugomi: 

 tiek unikalūs, tiek ir būdingi kraštovaizdžio kompleksai (nuo natūralių iki urbanizuotų);  

 tiek gamtos, tiek kultūros paveldo kompleksai ir objektai;  

 tiek gyvosios, tiek ir negyvosios gamtos kompleksai ir objektai.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių saugomų teritorijų bei objektų sąrašai ir kita 

informacija pateikiama 3.4. poskyryje. Žemiau pateikiama saugomų teritorijų schema, stambesnio 

mastelio schema pateikiama prieduose. 
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 Specialiojo plano sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja saugomų teritorijų 

teritorijų planavimo dokumentams ar kitiems teisės aktams.  

 
8 pav. Saugomos teritorijos Kaišiadorių r. sav. 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga: 

 Remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 5 d. 1 p. nuostatomis draudžiama 

saugomo objekto teritorijoje naikinti ar kitaip žaloti saugomo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei 

vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre. 

 Remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

11 str. 6 d. 1 p. nuostatomis kultūros paveldo objekto apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje (apsaugos 

zonoje nuo fizinio poveikio) draudžiama veikla, galinti fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto 

vertingosioms savybėms, todėl įgyvendinant specialiojo plano sprendinius žemesniu lygmeniu turi būti 

atlikti visi reikalingi tyrimai ir imtąsi reikalingų priemonių, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos 
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nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

reikalavimai. 

 Kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veikla 

reglamentuojama nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kultūros paveldo 

apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių kultūros paveldo 

objektams, prieš vykdant žemės kasimo darbus vietose, kuriose inžinerinė infrastruktūra planuojama 

greta, ribojantis su registruotomis kultūros vertybių teritorijomis ar patenka į apsaugos zonas nuo fizinio 

poveikio, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai, vadovaujantis paveldo tvarkymo reglamentu PTR 

2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 

 Vykdant statybos darbus teritorijose, nepatenkančiose į kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos 

zonas, vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. 

 Žemiau pateikiama nekilnojamojo kultūros paveldo schema Kaišiadorių r. sav. Stambesnio 

mastelio schema pateikiama prieduose. 3.4. poskyryje pateikiamas paveldo objektų sąrašas.  

 
9 pav. Nekilnojamasis kultūros paveldas Kaišiadorių r. sav. 

Gamtinio karkaso teritorijos: 

Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, 

atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines 
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rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. Remiantis aukščiau minėta geoekologine 

koncepcija gamtinį karkasą sudaro: 

● geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei 

jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, 

pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos 

skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę 

pusiausvyrą; 

● geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus 

gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių 

masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios 

teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms; 

● migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta 

intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių 

migracija. 

 Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos 

monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose 

sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas, gamtinio karkaso nuostatai, kiti 

veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai. 

 Gamtinis karkasas suprantamas kaip vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 

tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, 

kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. 

 Gamtinio pobūdžio saugomas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia 

gamtinis karkasas. 

 Gamtinio karkaso teritorijose veikla gali būti vykdoma tik įvertinus jos poveikį gamtiniam 

kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teisės aktų nustatyta tvarka, numačius ir įgyvendinus įvairiapuses 

priemones antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 

išsaugoti ar atkurti. Gamtiniame karkase apribojimus nustato LR Aplinkos apsaugos įstatymas, LR 

Saugomų teritorijų įstatymas, Gamtinio karkaso nuostatai bei eilė kitų, veiklą reglamentuojančių 

dokumentų. 

 Nacionalinės ir regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose ir ne miško žemėje 

numatomi/rekonstruojami vietinės reikšmės keliai turi būti apželdinami medžių ir/ar krūmų juostomis. 

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 

galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir 

eismo saugumo reikalavimus. Įgyvendinant specialiojo plano sprendinius pagal poreikį turi būti 
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užtikrinamos reikiamos prevencinės natūralių ir pusiau natūralių buveinių fragmentacijos mažinimui. 

Konkrečios priemonės parenkamos žemesniu lygmeniu rengiant vietovės lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus ir/ar techninius projektus. 

 Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu gamtinio karkaso 

teritorinę sudėtį Kaišiadorių rajaono savivaldybėje sudaro: 

Geoekologinė takoskyra: 

 Regioninės reikšmės: Nemuno ir Neries (mažųjų intakų). 

Migraciniai koridoriai: 

 Nacionalinės reikšmės: Nemuno ir Neries; 

 Regioninės reikšmės Strėvos; 

 Rajoninės reikšmės Lomenos, Laukystos, Žiežmaros, Šešuvos, Lapainos ir kiti. 

 Vietinės reikšmės kitų mažų vandentekmių migraciniai koridorių ruožai ar jų atkarpos 

savivaldybės teritorijoje. 

Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai: 

 Regioninės reikšmės Praveniškių ir Kaukinės; 

 Rajoninės reikšmės; 

 Vietinės reikšmės maži miškeliai savivaldybės teritorijoje. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos: 

 Remiantis Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų sistemą sudaro: konservacinės, 

atkuriamosios ir ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos bei kompleksinės saugomos teritorijos. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos yra priskirtinos prie ekologinės apsaugos prioriteto 

teritorijų, todėl veikla jose yra reglamentuota. 

 Konkretizuojant ir įgyvendinant specialiojo plano sprendinius, bus vadovaujamąsi 

(neapsiribojant) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 98 straipsniu 

(Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršiniuose vandens telkiniuose), 99 straipsniu (Specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose), 100 straipsniu (Specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose). Žemesniu lygmeniu 

bus nustatytos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų ribos, todėl įgyvendinant specialiojo 

plano sprendinius (naujų kelių tiesimas, rekonstravimas, naujų pėsčiųjų-dviračių takų tiesimas, 

rekonstravimas ir kt) poveikis paviršiniams vandens telkiniams nėra numatomas arba bus numatytos 

visos reikiamos prevencinės priemonės mažinant galimą įtaką paviršiniams vandens telkiniams. 
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3.4. Teritorijoje randamos saugomos gyvūnų ar augalų rūšys ir/ar natūralios buveinės, 

kitos saugotinos gamtinės ar kultūros paveldo vertybės 

 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje yra randamos saugomos gyvūnų ir augalų rūšys, 

buveinės bei kitos saugotinos gamtinės, kultūros paveldo vertybės. Savivaldybės teritorijoje dominuoja 

miškų buveinės. 

Biologinės įvairovės apsaugos sistemai Kaišiadorių rajono savivaldybėje priklauso šios Europos 

ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos: 

 buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST); 

 paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST). 

Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu svarbiausios saugomos 

teritorijos, užtikrinančias gamtinio kraštovaizdžio apsaugą, yra gamtinės bei kompleksinio tipo ypač 

saugomos teritorijos, kurioms taikomas konservacinių (gamtos vertybių išsaugojimo) interesų 

prioritetas, t.y. valstybiniai gamtiniai rezervatai, biosferos rezervatai, valstybiniai ir savivaldybių 

draustiniai, valstybiniai parkai ir biosferos poligonai. Kaišiadorių raj. sav. ypač saugomas teritorijas 

sudaro: Aukštadvario, Kauno marių regioniniai parkai ir nedidelė dalis Nemuno kilpų regioninio parko, 

vienas biosferos poligonas- Būdos-Pravieniškių miškų. 

Savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės apsaugos sistemą užtikrina formuojamas europinę 

biologinę svarbą turinčių Natura 2000 teritorijų tinklas. Didelė dalis išskirtų Natura 2000 teritorijų dėl 

jų ekologinės vertės jau anksčiau buvo paskelbtos saugomomis teritorijomis. Natura 2000 teritorijose 

turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į Natura 2000 tinklą, nebus 

pabloginta. Teritorijos naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar kitais tikslais išlaikomas 

ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms buveinėms ir rūšims.  

 Žemiau pateikiamas saugomų teritorijų sąrašas. 

1 lentelė. Saugomos teritorijos Kaišiadorių r. sav. ar besiribojančios 

Eil. 

Nr. 

Saugomos teritorijos 

pavadinimas 

Steigimo tikslas 

Regioniniai parkai 

1.  
Kauno marių regioninis 

parkas 

išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio žemutinės dalies 

kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 

vertybes 

2.  
Aukštadvario regioninis 

parkas 

išsaugoti Aukštadvario apylinkėse esantį Verknės ir Strėvos 

aukštupių zonos kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei 

kultūros paveldo vertybes 

3.  
Nemuno kilpų regioninis 

parkas 

išsaugoti unikalų Didžiųjų Nemuno kilpų ir Punios šilo 

kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo 

vertybes 

Draustiniai 

4.  
Mergiškių kraštovaizdžio 

draustinis 

išsaugoti Aukštadvario kalvyno – paskutiniojo (Nemuno) 

apledėjimo moreninių aukštumų geomorfologinio etalono – 

kalvotą, daubotą miškingą kraštovaizdį su aukščiausia 
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Dzūkų aukštumos vieta – Gedanonių kalva, Velnio, 

Antaveršio, Albinavos ir Gelionių duobėmis, Škilietų 

glaciokarstiniais ežerais, Amerikos lobu, Ustronės riedulynu, 

Vaitkūnų keimine terasa, Lavariškių ir Pamiškės 

piliakalniais, Akmenių pilkapynais, mitologiniu Mergiškių 

akmeniu, Mergiškių senosiomis kapinėmis, Mergiškių 

dvarvietės želdiniais, į Lietuvos Respublikos saugomų 

gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir / ar Europos 

bendrijos svarbos gyvūnų rūšių sąrašą įrašytų rūšių (didžiųjų 

auksinukų, pleištinių skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų, 

žalsvažiedžių blandžių, žirnialapių vikių, raudonsparnių 

meškučių, baltajuosčių juodsprindžių, grakščiųjų skėčių, 

juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, žvirblinių pelėdų) 

buveinėmis 

5.  
Surgantiškių archeologinis 

draustinis 

išsaugoti ir eksponuoti įspūdingą archeologinių vertybių 

sankaupos vietovę 

6.  
Didžiųjų Nemuno kilpų 

hidrografinis draustinis 

išsaugoti visoje ledyninio reljefo paplitimo zonoje unikalaus 

pobūdžio ir masto Didžiųjų Nemuno kilpų (Punios, 

Balbieriškio, Prienų ir Birštono) hidrografinę struktūrą 

7.  Uolės hidrografinis draustinis 
išsaugoti Uolės įlankos, susiformavusios užtvenkus Kauno 

marias, gamtinį kraštovaizdžio pobūdį ir savitumą 

8.  
Gastilionių botaninis-

zoologinis draustinis 

išsaugoti būdingą senovinių aliuvinių lygumų augaviečių 

mišką, vertingus augalų bendrijų ir gyvūnijos kompleksus su 

viena unikaliausių Rumšiškių miško zoologinių vertybių - 

ypač retų Lietuvoje žinduolių - didžiųjų miegapelių 

populiacija  

9.  Midegos botaninis draustinis - 

10.  
Beičiūnų ornitologinis 

draustinis 

- 

11.  Paparčių botaninis draustinis - 

12.  
Dabintos botaninis-zoologinis 

draustinis 

išsaugoti du skirtingus augalijos kompleksus - išlikusį 

vaizdingą šimtametį pušyną ir užžėlusią pelkėjančią marių 

pakrantę bei Dabintos salą 

13.  
Šventininkų botaninis 

draustinis 

- 

14.  
Laukagalio botaninis 

draustinis 

- 

15.  Šešuvos botaninis draustinis - 

16.  Ilgio ornitologinis draustinis - 

17.  Šnipelių zoologinis draustinis - 

18.  
Pūstakiemio botaninis 

draustinis 

- 

19.  
Žaslių herpetologinis 

draustinis 

- 

20.  
Karčiupio hidrografinis 

draustinis 

išsaugoti nepakeistą Karčiupio upelio, jo intakų hidrografinę 

sandarą ir gamtinį kraštovaizdžio pobūdį 

21.  
Strėvos kraštovaizdžio 

draustinis 

išsaugoti vaizdingą Strėvos žemupio slėnį, pakrančių 

miškus, juose susiformavusius vertingus augalijos 

kompleksus, archeologijos ir kitas kultūros vertybes 

22.  
Kauno marių kraštovaizdžio 

draustinis 

išsaugoti natūraliausią Kauno marių centrinę dalį su aukštais 

Nemuno slėnio šlaitais, didžiosiomis atodangomis 
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Rumšiškių miške, slėnio šlaitams būdingų augaviečių 

miškus (Vaišvydavos ir Rumšiškių miško pakraščiai) 

23.  
Palaraisčio telmologinis 

draustinis išsaugoti turtingą rūšimis Palaraisčio aukštapelkę 

24.  
Gabriliavos pedologinis 

draustinis 

išsaugoti Rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių 

velėninių jaurinių glėjinių priemolio dirvožemių dangos 

etaloną 

25.  Lapainios botaninis draustinis 
išsaugoti miško bei pievų augalijos kompleksą ir retų rūšių 

augalų augimvietes 

26.  
Strošiūnų kraštovaizdžio 

draustinis 

Išsaugoti ypač raiškų unikalios stipriai eroduotos moreninės 

pakilumos kraštovaizdį, į Lietuvos Respublikos saugomų 

gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir Europos bendrijos 

svarbos gyvūnų rūšių sąrašą įrašytų rūšių: didžiosios 

miegapelės (Glis glis), skiauterėtojo tritono (Triturus 

cristatus) ir raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) 

buveines 

27.  
Budelių kraštovaizdžio 

draustinis 

išsaugoti raiškų miškingą Neries žemupio vingio 

kraštovaizdį su archeologijos paminklais 

28.  
Lomenos kraštovaizdžio 

draustinis 

išsaugoti gilų vaizdingą Lomenos slėnį su riedulių 

atodangomis, senvagėmis, šaltiniais, šlapiais baltalksnynais 

bei pievos su gausia augalija ir gyvūnija 

29.  
Būdos botaninis - zoologinis 

draustinis 

išsaugoti retų rūšių augalus ir gyvūnus bei būdingus jų 

biotopus 

30.  
Pelekonių archeologinis 

draustinis 

išsaugoti archeologinių vertybių – Pelekonių piliakalnių 

kompleksą ir jo aplinką 

31.  
Pravienos hidrografinis 

draustinis 

išsaugoti Pravienos upelio, jo intakų hidrografinę sandarą ir 

gamtinį kraštovaizdžio pobūdį 

32.  
Rumšiškių teriologinis 

draustinis - 

33.  
Dabintos ornitologinis 

draustinis - 

34.  
Kaukinės botaninis - 

zoologinis draustinis 

išsaugoti Dzūkų aukštumoms būdingus uosynus su skroblais 

bei retų augalų ir grybų augimvietes 

Geomorfologiniai, hidrografiniai, botaniniai ir geologiniai gamtos paveldo objektai 

35.  Gastilionių gūbrys - 

36.  Strėvos atodanga 

Išsaugoti Lietuvoje retą glacialinės sedimentacijos procesų 

paliktų nuogulų vaizdą, jų struktūrines ir tekstūrines 

ypatybes. 

37.  Dovainonių atodanga 

Išsaugoti paskutiniojo ledynmečio ir vėlyvojo ledynmečio 

gerai išlikusį glacigeninių nuogulų pjūvį, liudijantį Nemuno 

slėnio šlaitų sandarą, retą geomorfologinio paveldimumo 

reiškinį, sudėtingą ledyno atslinkimo ir pasitraukimo 

mechanizmą, taip pat vėlyvojo ledynmečio prieledyninių 

marių raidos ir klimato kaitos paleogeografiją šiame regione. 

38.  Gastilionių atodanga 

Išsaugoti ~600 m ilgio atkarpoje beveik stačia siena 

„atsiveriančią“ iki 20 m aukščio atodangą su aiškiai 

matomais dviejų ledynmečių suklotais moreninio priemolio 

sluoksniais, perskirtais tarpledynmečio metu sukloto smėlio 

sluoksniais 

39.  
Lašinių konglomeratų 

atodanga 

- 
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40.  
Darsūniškio mineralinis 

šaltinis Liutika 

- 

41.  Kaukinės ežeras (Žiedelis) 
išsaugoti unikalų ežerėlį, kurio kilmė siejama su meteorito 

kritimu 

42.  Antakalnio pušis - 

43.  Gastilionių ąžuolas - 

44.  Varkališkių miško III pušis - 

45.  Svirplionių ąžuolas - 

46.  Rumšiškių miško pušis - 

47.  Kaukinės II liepa - 

48.  J. Lesotos liepa - 

49.  Grigaliūno liepa - 

50.  Borų miško pušis - 

51.  Rumšiškių miško ąžuolas - 

52.  Uogintų ąžuolas - 

53.  Karčiupio miško ąžuolas - 

54.  Kaukinės I liepa - 

55.  Žydiškių akmuo - 

56.  Girgždų akmuo - 

57.  Ringailių akmuo Juozytis - 

58.  Medinų I akmuo - 

59.  Kovaičių III akmuo - 

60.  Čigonės akmuo - 

61.  Dainių akmuo - 

62.  Medinų II akmuo - 

63.  Slabados akmuo - 

64.  Aleksiejūniškių akmuo - 

65.  Nemaitonių akmuo - 

66.  Butkiškių akmuo - 

67.  Kaukinės miško akmuo - 

68.  Sevelionių akmuo - 

69.  Karveliškių akmuo - 

70.  Darsūniškio akmuo - 

71.  Avinėlių akmuo - 

72.  Degučio akmuo - 

73.  Ringailių II akmuo - 

74.  Totoriškių akmuo - 

75.  Kovaičių akmenys (2) - 

76.  Varkalių I akmuo - 

77.  Varkalių III akmuo - 

78.  Varkalių miško akmuo - 

79.  Varkalių IV akmuo - 

80.  Varkalių II akmuo - 

81.  Lašinių akmuo - 

82.  Klėriškių II akmuo - 

83.  Klėriškių I akmuo - 

Biosferos poligonai 

84.  
Būdos-Pravieniškių miškų 

biosferos poligonas 

Išsaugoti miškų ekosist., ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio 

(Pernis apivorus), jerubės (Bonasia bonasia), gervės (Grus 

grus), žvirbl.pelėdos (Glaucidium passerinum), j.meletos 
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(Dryocopus martius), vid.genio (Dendrocopos medius) ir 

tripirščio genio (Picoides tridactylus) populiac. 

Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos 

85.  
Kauno marios 

Juodųjų peslių (Milvus migrans), plovinių vištelių (Porzana 

parva), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai 

86.  

Būdos-Pravieniškių miškai 

Vapsvaėdžių (Pernis apivorus), jerubių (Bonasa bonasia), 

gervių (Grus grus), žvirblinių pelėdų (Glaucidium 

passerinum), juodųjų meletų (Dryocopus martius), vidutinių 

margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių 

(Dendrocopos leucotos), tripirščių genių (Picoides 

tridactylus) apsaugai 

Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos 

87.  Kauno marios 

5130, Kadagynai; 6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su 

besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių uolienų 

atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 

9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų 

miškai; Kartuolė; Kūdrinis pelėausis; Niūriaspalvis 

auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis; Salatis; Ūdra 

88.  Lapainios slėnis 

6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, 

Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, 

Šienaujamos mezofitų pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir 

šaltiniuotos pelkės; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais 

tufais; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9180, Griovų ir šlaitų 

miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; Niūriaspalvis auksavabalis 

89.  Vaiguvos miškas Niūriaspalvis auksavabalis 

90.  Strėvininkų miškas Niūriaspalvis auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis 

91.  
Būdos ir Pravieniškių miškai 

9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 

9160, Skroblynai; 91E0, Aliuviniai miškai; Baltamargė 

šaškytė; Didysis auksinukas 

92.  

Strošiūnų šilas 

6120, Karbonatinių smėlynų pievos; 9010, Vakarų 

taiga;9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti 

lapuočių miškai; Raudonpilvė kūmutė; Skiauterėtasis 

tritonas; Šarvuotoji skėtė 

93.  
Nemuno kilpos 

3270, Dumblingos upių pakrantės; Kartuolė; Paprastasis 

kirtiklis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra 

94.  
Palaraistis 

91D0 Pelkiniai miškai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9050 

Žolių turtingi eglynai; 91E0 Aliuviniai miškai 

95.  Lomena ir Verkstinė 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9050 Žolių 

turtingi eglynai; 91E0 Aliuviniai miškai; 9180 Griovų ir 

šlaitų miškai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9010 Vakarų 

taiga 

96.  Kruonio Gojaus miškas Plikažiedis linlapis 

97.  
Neries upė 

3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Baltijos 

lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; 

Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė 

98.  Kaukinės miškas 

9050 Žolių turtingi eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 

9160 Skroblynai; 91D0 Pelkiniai miškai; Ūdra; 

Skiauterėtasis tritonas; Raudonpilvė kūmutė; Niūraspalvis 

auksavabalis; Puprurinis plokščiavabalis 
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 Į savivaldybės administracines ribas patenka 195 paveldo objektai, jų sąrašas pateikiamas 

žemiau. 

2 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai Kaišiadorių r. sav. 

Eil. 

Nr. 

Unikalus 

kodas 
Pavadinimas Statusas 

1.  20696 Vindžiuliškių dauba vad. Velnio duobe Valstybės saugomas 

2.  16198 Dovainonių, Kapitoniškių piliakalnis Valstybės saugomas 

3.  5956 Gansonių, Miškiniškių kapinynas, vad. Pinčiukų kalnu Valstybės saugomas 

4.  20706 Šilonių (Jučionių) alkos pieva Registrinis 

5.  24193 Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas II Paminklas 

6.  5935 Dalinonių, Paltininkų senosios kapinės Registrinis 

7.  5017 Astragų pilkapynas, vad. Kapčiais Paminklas 

8.  40191 
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų 

karių kapai 
Registrinis 

9.  25171 Varkališkių piliakalnis II Valstybės saugomas 

10.  5018 Astragų pilkapynas II Paminklas 

11.  2967 Kalvių pilkapynas II Paminklas 

12.  5013 Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas Paminklas 

13.  40061 Paminklas žuvusiems tremtyje bei lageriuose atminti Registrinis 

14.  5026 Šilonių, Jačiūnų pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Paminklas 

15.  22104 Girelės senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

16.  33353 Lietuvos karių kapai Valstybės saugomas 

17.  27737 Kmitų senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

18.  5021 Lapainios senovės gyvenvietė Registrinis 

19.  5010 Paparčių piliakalnis vad. Žydkapiu Valstybės saugomas 

20.  33354 Lietuvos kario Stasio Jokūbausko kapas Valstybės saugomas 

21.  31005 Paparčių k. kapinių kolumbariumas Registrinis 

22.  20695 Vindžiuliškių akmuo su dubeniu Valstybės saugomas 

23.  24502 Migonių piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

24.  5033 
Laukagalio akmuo su dubenėliais, vad. Velnio akmeniu, 

Didžiuoju, Didžiuoju aukuru 
Paminklas 

25.  164 Žiežmarių dvaro sodybos rūmai Registrinis 

26.  22058 Žaslių žydų senosios kapinės Valstybės saugomas 

27.  40193 
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų 

karių kapas 
Registrinis 

28.  34925 Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas V Registrinis 

29.  10890 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta 
Registrinis 

30.  33279 Lapainios senovės gyvenvietė III Registrinis 

31.  37574 
Žiežmarių žydų senųjų kapinių bei Lietuvos partizanų 

užkasimo vietos ir kapo kompleksas 
Registrinis 

32.  22110 Žaslių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

33.  38347 Darsūniškio, Kruonio žydų žudynių vieta ir kapas Registrinis 
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34.  10884 
Kompozitoriaus, profesoriaus, kunigo Teodoro Brazio ir 

visuomenės veikėjo, kunigo Stanislovo Kiškio kapai 
Valstybės saugomas 

35.  20707 Žydiškių akivaras, vad. Nuotakėle Registrinis 

36.  40057 Poeto Jono Aisčio kapas Registrinis 

37.  5035 Mančiūnų piliakalnis Paminklas 

38.  2059 Kaniutiškių akmuo su ženklais Registrinis 

39.  2060 Basonių piliakalnis Paminklas 

40.  16980 Senojo Alytaus-Kauno kelio atkarpa Valstybės saugomas 

41.  33066 Nemaitonių, Žydiškių pilkapis Registrinis 

42.  154 Kurniškių dvaro sodybos fragmentai Registrinis 

43.  5019 Atmainų, Darsūniškio pilkapynas Paminklas 

44.  34644 Burčiakų piliakalnis Registrinis 

45.  22109 Žydiškių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

46.  26976 Pravieniškių geležinkelio pralaida Valstybės saugomas 

47.  16493 Guronių kalnas, vad. Zvaninyčia Registrinis 

48.  5944 Lalėnų senosios kapinės, vad. Prancūzkapiais Registrinis 

49.  10889 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta 
Registrinis 

50.  33640 Astragų senovės gyvenvietė Registrinis 

51.  5007 Našlėnų, Kmitų pilkapynas Paminklas 

52.  32711 Kalvių pilkapynas III Registrinis 

53.  2560 Senovės gyvenvietė Registrinis 

54.  31839 Žaslių dvarvietė Registrinis 

55.  5023 Migonių, Kleboniškio pilkapynas, vad. Milžinkapiais Paminklas 

56.  33355 Lietuvos kario Vinco Nenorto kapas Registrinis 

57.  32840 Varkalių pilkapynas Registrinis 

58.  23715 Budelių piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

59.  37336 Padalių kelto vieta Registrinis 

60.  26978 Tadaravos geležinkelio pralaida Valstybės saugomas 

61.  43844 Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Registrinis 

62.  40190 
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų 

karių kapai 
Registrinis 

63.  37359 Vilkiškių senovės gyvenvietė Registrinis 

64.  33350 Lietuvos kario Antano Malašausko kapas Registrinis 

65.  25174 Kapitoniškių pilkapių vieta Valstybės saugomas 

66.  2823 Kaišiadorių geležinkelio viadukas Valstybės saugomas 

67.  24217 Vindziuliškių, Klėriškių pilkapynas Valstybės saugomas 

68.  5011 Piliakalnis, vad. Pilies kalnu Registrinis 

69.  22107 Vilūnų senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

70.  38889 Kaišiadorių geležinkelio stoties vandens bokštas Registrinis 

71.  20705 Šilonių, Jačiūnų brąsta vad. Velnio brasta Valstybės saugomas 

72.  5037 Balceriškių piliakalnis Valstybės saugomas 

73.  40056 Poeto Jono Aisčio tėviškės vieta Registrinis 

74.  162 Triliškių dvaro sodybos vieta Registrinis 
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75.  33275 Dabintos senovės gyvenvietė Registrinis 

76.  5038 Buivydonių piliakalnis Paminklas 

77.  5008 Pakalniškių pilkapynas Paminklas 

78.  17225 
Ringailių akmuo su  „Marijos pėda“, kitaip „Čigonės 

pėda“ 
Valstybės saugomas 

79.  10892 Žydų žudynių vieta ir kapas Valstybės saugomas 

80.  38349 
Darsūniškio žydų senųjų kapinių su žudynių vieta ir 

kapais kompleksas 
Registrinis 

81.  20699 Alkakalnis, vad. Rūrakalniu Registrinis 

82.  26977 Guronių geležinkelio pralaida Valstybės saugomas 

83.  33339 Darsūniškio dvarvietė Registrinis 

84.  5001 Ginteikiškių pilkapynas Paminklas 

85.  5943 Krasnasiolkos senosios kapinės Registrinis 

86.  43843 Lietuvos partizano Vinco Zablacko-Kėkšto žūties vieta Registrinis 

87.  13 
Tadaravos vandens malūno liekanų ir malūnininko namo 

kompleksas 
Registrinis 

88.  13010 Triliškių pilkapynas Paminklas 

89.  5940 Pašulių kapinynas Valstybės saugomas 

90.  33351 Lietuvos kario Prano Čiulodo kapas Registrinis 

91.  33278 Lapainios senovės gyvenvietė IV Registrinis 

92.  33280 Lapainios senovės gyvenvietė II Registrinis 

93.  22106 Basonių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

94.  37583 Darsūniškio, Atmainų pilkapynas II Registrinis 

95.  22693 Lietuvos partizanų kapas Valstybės saugomas 

96.  150 Bačkonių dvaro sodybos parkas Registrinis 

97.  38316 Lietuvos partizanų kapai Registrinis 

98.  27736 Tartoko senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

99.  33345 Lietuvos karių kapai Registrinis 

100.  1364 Paparčių dominikonų vienuolyno statinių kompleksas Registrinis 

101.  33352 Lietuvos karių kapai Valstybės saugomas 

102.  9094 Paminklas vyskupui, poetui Antanui Baranauskui Registrinis 

103.  27739 Krivonių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

104.  5034 Laukagalio akmuo su Žmogaus pėda Valstybės saugomas 

105.  5947 Pakalniškių II pilkapynas, vad. Prancūzkapiais Valstybės saugomas 

106.  33630 Guronių kapinynas Registrinis 

107.  23717 Lašinių piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

108.  21183 
Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio bažnyčia 
Registrinis 

109.  2966 Kalvių pilkapynas Paminklas 

110.  27740 Padalių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

111.  17092 Kruonio miestelio istorinis centras Valstybės saugomas 

112.  5005 Visginų piliakalnis Paminklas 

113.  25170 Kalvių pilkapis Valstybės saugomas 

114.  5004 Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapynas Paminklas 
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115.  40192 
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų 

karių kapai 
Registrinis 

116.  10883 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių 

palaidojimo vieta 
Registrinis 

117.  24499 Varkališkių piliakalnis su priešpiliu Valstybės saugomas 

118.  35284 Žiežmarių sinagoga Valstybės saugomas 

119.  24813 Tiltas Valstybės saugomas 

120.  33342 Lietuvos kario Stasio Kmelnicko kapas Registrinis 

121.  5015 Senkapis su XIII-XVII m.e.a. kp. Registrinis 

122.  2166 Namas Registrinis 

123.  38329 
Pravieniškių koncentracijos stovyklos žydų žudynių vieta 

ir kapas II 
Registrinis 

124.  40060 Gegužinės kaimo senųjų kapinių II antkapinis paminklas Registrinis 

125.  41314 Gegužinių piliakalnis Registrinis 

126.  40059 Gegužinės kaimo senųjų kapinių I antkapinis paminklas Registrinis 

127.  27738 Paparčių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

128.  31239 Basonių pilkapynas Registrinis 

129.  152 Kaišiadorių dvaro sodybos fragmentai Registrinis 

130.  23721 Pridotkų, Žukų piliakalnis su gyvenviete Valstybės saugomas 

131.  22056 Kaišiadorių žydų senosios kapinės Valstybės saugomas 

132.  5030 Guronių kalnas, vad. Pajautos kapu, Kiškio bažnyčia Valstybės saugomas 

133.  5964 Senkapis, vad. Švedkapiais Registrinis 

134.  40058 Poeto Jono Aisčio paminklinis biustas Registrinis 

135.  10891 Žydų žudynių vieta ir kapas Valstybės saugomas 

136.  23719 Palapainio, Vilūnų piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

137.  25172 Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas III Valstybės saugomas 

138.  24497 Maisiejūnų piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

139.  5012 Bijautonių piliakalnis Valstybės saugomas 

140.  33346 Lietuvos kario Vinco Paužos kapas Registrinis 

141.  17131 Žiežmarių miesto istorinė dalis Registrinis 

142.  23713 Rokiškių piliakalnis su gyvenviete Paminklas 

143.  38605 Meškučių kapinynas Registrinis 

144.  5032 Laukagalio kapinynas, vad. Piliakalniu Valstybės saugomas 

145.  5002 Kruonio piliavietė, vad. Pilies griuvėsiais Valstybės saugomas 

146.  24696 Pakalniškių kaimo mitologinė vieta Valstybės saugomas 

147.  33344 Lietuvos kario Edmundo Tirvos kapas Registrinis 

148.  33347 Lietuvos kario Antano Vėliaus kapas Registrinis 

149.  5006 Beištrakių, Šukiškių pilkapynas Paminklas 

150.  2965 Būtkiemio piliakalnis Paminklas 

151.  26379 Lietuvos partizanų kapai Valstybės saugomas 

152.  20700 Nemaitonių akmuo Valstybės saugomas 

153.  20703 Ringailių kalnas vad. Kupolio kalnu Valstybės saugomas 

154.  38328 
Pravieniškių koncentracijos stovyklos žydų žudynių vieta 

ir kapas I 
Registrinis 
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155.  38341 Rumšiškių žydų žudynių vieta ir kapas Registrinis 

156.  5016 Guronių, Pravieniškių pilkapynas Paminklas 

157.  10887 Vlado Didžioko ir Barboros Didžiokienės sodybos namas Registrinis 

158.  23712 Našlėnų, Kmitų pilkapynas II Paminklas 

159.  32841 Klėriškių pilkapynas Registrinis 

160.  33348 Lietuvos karininko, savanorio Jono Samasenkos kapas Valstybės saugomas 

161.  5039 Kalnas vad. Ragankalniu Valstybės saugomas 

162.  37335 Šventininkų senovės gyvenvietė Registrinis 

163.  10501 Dailininkų Vlado ir Barboros Didžiokų kapas Valstybės saugomas 

164.  20698 Mičiūnų alkakalnis vad. Kaukalniu Valstybės saugomas 

165.  33205 Darsūniškio, Atmainų senovės gyvenvietė Registrinis 

166.  25173 Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynas IV Valstybės saugomas 

167.  22108 Nemaitonių senovės gyvenvietė Valstybės saugomas 

168.  40157 
Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų 

karių kapai 
Registrinis 

169.  20697 Kalnas vad. Koplyčia Valstybės saugomas 

170.  2164 Magazinas Valstybės saugomas 

171.  36615 
1830-1831 m. sukilimo būrio vado Vincento 

Matuševičiaus kapas 
Registrinis 

172.  33343 Lietuvos karių kapai Registrinis 

173.  156 Buv. dvaro sodybos fragmentai Registrinis 

174.  5036 Naujažerio, Žaslių akmuo su ženklais Valstybės saugomas 

175.  23723 Mūro Strėvininkų piliakalnis su gyvenviete Valstybės saugomas 

176.  33349 Lietuvos kario Broniaus Slivinsko kapas Registrinis 

177.  159 Vladikiškių dvaro sodybos fragmentai Registrinis 

178.  43848 Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Registrinis 

179.  24500 Priešpilis Valstybės saugomas 

180.  5025 Piliakalnis Valstybės saugomas 

181.  24501 Gyvenvietė Valstybės saugomas 

182.  24498 Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Paminklas 

183.  5022 Migonių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Paminklas 

184.  24503 Migonių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė Paminklas 

185.  5003 Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis Paminklas 

186.  969 Bažnyčia ir varpinė Registrinis 

187.  
2167 

Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia ir 

klebonija 
Registrinis 

188.  970 Bažnyčia ir varpinė Registrinis 

189.  2169 Koplytėlė Registrinis 

190.  2168 Klėtis Registrinis 

191.  949 Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia ir varpinė Registrinis 

192.  1362 Bažnyčia Registrinis 

193.  
9102 

Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Kristaus, nešančio 

kryži 
Registrinis 

194.  16981 Kapas Registrinis 
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195.  2165 Šv. Onos koplyčia Registrinis 

 

3.5. Ar plano arba programos įgyvendinimas gali sąlygoti teritorijos aplinkos 

kokybės normų viršijimą 

 Specialiojo plano įgyvendinimas nesąlygos teritorijos aplinkos kokybės pablogėjimo ir kokybės 

normų viršijimo, nes iš esmės yra susijęs su esamo vietinės reikšmės kelių tinklo kokybine plėtra, jo 

atnaujinimu, kategorijų nustatymu. Įgyvendinant anksčiau suplanuotas jungtis, žemesniu lygmeniu bus 

rengiami vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ar techniniai projektai, užtikrinantis visas 

reikiamas priemones, kad aplinkos kokybės normos nebūtų viršytos. 

  

 3.6. Ar teritorija yra jautri ir (arba) vertinga aplinkos apsaugos požiūriu 

  

 Teritorija yra jautri ir vertinga aplinkos apsaugos požiūriu. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

teritorijoje aplinkos apsaugai svarbias teritorijas atstovauja: kompleksinės saugomos, konservacinės 

apsaugos prioriteto, Natura 2000, gamtos ir kultūros paveldo vertybės. 

 Šiose teritorijose nenumatomos veiklos, kurios keltų tiesioginę grėsmę saugomoms vertybėms. 

Rengiant specialųjį planą, visiems gamtinės aplinkos komponentams yra taikomos Specialiosios žemės 

ir miško naudojimo sąlygos, kurios sudaro prielaidas išsaugoti gamtinės aplinkos komponentus. 

 Saugomose teritorijose žemės naudojimas ir veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

miškų įstatymu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, kitais įstatymais bei teisės aktais, 

veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiais planavimo dokumentais. Europos Bendrijos svarbos 

natūralios buveinės saugomos vadovaujantis ES gamtos buveinių, laukinės augmenijos bei gyvūnijos 

direktyva (92/43/EEC), kitais minėtas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais.  

 

3.7. Kita informacija 

 

 Rengiamas Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimas detalizuoja 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius, kuriems buvo atliktos 

SPAV procedūros. 
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4. Informacija apie plano ar programos įgyvendinimo pasekmių 

aplinkai reikšmingumą 

 

Informacija apie specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą 

pateikiama, užpildant Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 3 priede 

pateiktą lentelę. 

1 Plano sprendiniai suskirstyti į grupes, atsižvelgiant į Planų ir programų atrankos dėl SPAV tvarkos 

aprašo reikalavimus 

2 + tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės. 

- tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės. 

+ / - tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės. 

0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių. 

? nepakanka informacijos. 

3 lentelė. Specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas 

Aplinkos kompo-

nentas 

Plano sprendiniai Pastabos 

Vietinės 

reikšmės 

kelių 

kategorijų 

nustatymas 

Naujos, 

nedidelės 

apimties 

susisiekimo 

jungtys 

 

Paviršinis vanduo 0 0 

Specialiojo plano sprendiniai nėra tiesiogiai susiję su 

paviršiniu vandeniu. Sąsaja galima keičiant kelių dangą, 

kas mažintų paviršinio vandens infiltraciją į gruntą, 

tačiau absoliučiai didžioji dalis vietinės reikšmės kelių 

yra ne urbanizuotoje teritorijoje, todėl vandens 

nuvedimas būtų sprendžiamas natūraliomis 

priemonėmis – grioviais ir pan. Ant asfalto ir kietųjų 

dangų susidariusios paviršinės (lietaus) nuotekos būtų 

tvarkomos vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentu. Šie klausimai sprendžiami žemesniu 

lygmeniu rengiant techninius projektus. 

Konkretizuojant ir įgyvendinant specialiojo plano 

sprendinius, bus vadovaujamąsi (neapsiribojant) 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 98 straipsniu (Specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos paviršiniuose vandens telkiniuose), 

99 straipsniu (Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose), 100 

straipsniu (Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos 

juostose). Žemesniu lygmeniu bus nustatytos paviršinių 

vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų ribos, todėl 
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įgyvendinant specialiojo plano sprendinius poveikis 

paviršiniams vandens telkiniams nėra numatomas arba 

bus numatytos visos reikiamos prevencinės priemonės 

mažinant galimą įtaką paviršiniams vandens telkiniams. 

Požeminis vanduo 0 0 

Specialiojo plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 

masto nesąlygos požeminio vandens taršos padidėjimo 

ar sumažėjimo. 

Aplinkos oras 0 0 

Specialiojo plano sprendiniai nesąlygos reikšmingo 

aplinkos oro taršos pasikeitimo. Atnaujinus dangą ir/ar 

įrengus asfalto dangą, mažėtų aplinkos dulkėtumas. 

Klimato veiksniai 0 0 
Specialiojo plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 

masto nesąlygos klimato veiksnių pokyčio. 

Dirvožemis 0 0 

Specialiojo plano sprendiniai nesukels reikšmingų 

neigiamų pasekmių dirvožemiui. Sprendinių 

įgyvendinimas susijęs su esamų kelių tinklo 

atnaujinimu, kategorijų nustatymu. Pavienės, nedidelės 

apimties susisiekimo jungtys, sprendžiančios sklypų 

privažiavimo klausimus, pėsčiųjų-dviračių takų tinklas 

reikšmingai nekeis žemėnaudos struktūros. 

Įgyvendinant anksčiau suplanuotas jungtis, žemesniu 

lygmeniu bus rengiami vietovės lygmens teritorijų 

planavimo dokumentai ar techniniai projektai, 

užtikrinantis visas reikiamas priemones, kad būtų 

išsaugotas derlingas dirvožemis ar numatytas jo 

rekultivavimas. 

Natūralios buveinės 

ir biologinė 

įvairovė (įsk. 

pasekmes gyvūnijai 

ir augalijai) 

0 0 

Specialiojo plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir 

masto nesukels tiesioginių reikšmingų pasekmių 

natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei, nes 

sprendinių įgyvendinimas iš esmės susijęs su esamų 

kelių tinklo atnaujinimu. Įgyvendinant anksčiau 

suplanuotas jungtis, plečiant pėsčiųjų-dviračių takų 

tinklą, žemesniu lygmeniu bus rengiami vietovės 

lygmens teritorijų planavimo dokumentai ar techniniai 

projektai. Statybos vykdomos griežtai laikantis 

normatyvinių dokumentų reikalvimų. 

Kraštovaizdis 0 0 
Specialiojo plano sprendiniai nesukels reikšmingų 

neigiamų pasekmių kraštovaizdžiui. 

Kultūros paveldas 0 0 

Specialiuoju planu bus numatomos esamų vietinės 

reikšmės kelių kategorijos, pavienės, nedidelės apimties 

naujos susisiekimo jungtys (pagal poreikį), sprendžiant 

privažiavimą prie sklypų, įvertinant žemėtvarkos 

projektų sprendinius, plečiamas pėsčiųjų-dviračių takų 

tinklas. Pavienės, nedidelės apimties naujos susisiekimo 

jungtys (pagal poreikį) gali būti siūlomos įvertinant 

kultūros vertybių teritorijų ribas, apsaugos zonas. 

Pėsčiųjų-dviračių takai numatomi lygiagrečiai keliams 
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ir/ar gatvėms, tačiau konkreti jų lokacija tikslinama 

žemesniu lygmeniu. Privažiavimai prie esamų kultūros 

vertybių yra susiklostę, todėl naujos jungtys nebus 

numatomos. 

Įgyvendinant anksčiau suplanuotas jungtis, žemesniu 

lygmeniu bus rengiami vietovės lygmens teritorijų 

planavimo dokumentai ar techniniai projektai, 

užtikrinantis visas reikiamas priemones, kad būtų 

apsaugotos kultūros vertybės. 

Remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

11 str. 6 d. 1 p. nuostatomis kultūros paveldo objekto 

apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje (apsaugos 

zonoje nuo fizinio poveikio) draudžiama veikla, galinti 

fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto 

vertingosioms savybėms, todėl įgyvendinant specialiojo 

plano sprendinius žemesniu lygmeniu turi būti atlikti 

visi reikalingi tyrimai ir imtąsi reikalingų priemonių, 

kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

reikalavimai. 

Įgyvendinant specialiojo plano sprendinius, vietinės 

reikšmės kelių danga turi atitikti Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, 

kultūros vertybių specialiųjų planų ir kitų su tuo 

susijusių teisės aktų reikalavimus.  

Įvertinant tai,  plano įgyvendinimas nedarys neigiamų 

pasekmių kultūros paveldo objektams. 

Materialiniai 

antropogeniniai 

ištekliai 

+ + 

Specialiojo plano sprendiniai turės teigiamą poveikį 

materialinių išteklių sukūrimui bei jų raidai. 

Susisiekimo sistemos vystymas, atnaujinimas padeda 

optimizuoti susisiekimo infrastruktūrą, pagerina 

eksploatacijos sąlygas, o jos atnaujinimas tiesiogiai 

kuria pridėtinę esamo turto vertę. 

Neatsinaujinantys ir 

atsinaujinantys 

ištekliai 

0 0 

Specialiojo plano sprendiniai nesąlygos reikšmingo 

gamtos išteklių sumažėjimo. 

Žmonių sveikata + + 

Specialiojo plano sprendiniai sąlygos teigiamas 

pasekmes žmonių sveikatai, kadangi pagerės vietinės 

reikšmės kelių būklė, dalyje kelių sumažės dulkėtumas 

(keičiant dangą į asfalto). Padidėjęs kelių tinklo 

rišlumas, optimizuos eismo srautus, jie tolygiau 

pasiskirstys susisiekimo tinkle, o tai gali sąlygoti 

aplinkos taršos ir transporto keliamo triukšmo 

sumažėjimą. Vystoma bevariklio transporto 

infrastruktūra tiesiogiai gali prisidėti prie žmonių 

sveikatos gerinimo (pasirenkant alternatyvų 

susisiekimo būdą) ir netiesiogiai per mažėjančias 
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emisijas iš motorizuoto transporto. 

Žmonių gerovė + + 

Specialiojo plano sprendiniai sąlygos teigiamas 

pasekmes žmonių gerovei, kadangi geresnės kokybės 

susisiekimo sistema sąlygoja didesnį komforto lygį ir  

didesnį eismo saugumą. 

Žmonių saugumas + + 

Specialiojo plano sprendiniai sąlygos teigiamas 

pasekmes žmonių saugumui, kadangi geresnės kokybės 

susisiekimo sistema sąlygoja didesnį eismo saugumą. 

Efektyviai priežiūrima susisiekimo sistema taip pat 

gerina žmonių saugumą. 

Aplinkos 

komponentų ir 

pasekmių jiems 

tarpusavio sąveika 

0 0 

Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir masto nedarys 

reikšmingo poveikio aplinkos komponentų tarpusavio 

sąveikai. 

 

 

 

 

 

5. Kita informacija 
5.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai 

vykdyti, pasekmėms sumažinti ar kompensuoti 

 

 

 Susisiekimo infrastruktūros vystymas, modernizavimas ir atnaujinimas, sudarytos sąlygos 

efektyvesnei kelių priežiūrai turės tiesioginį, ilgalaikį ir teigiamą poveikį materialiniams 

antropogeniniams ištekliams, žmonių sveikatai, gerovei ir saugumui. 

 Susisiekimo infrastruktūros statybos ar esamos susisiekimo infrastruktūros rekonstrukcijos metu 

įmanomas trumpalaikis ir nereikšmingas poveikis aplinkai dėl statybos darbų vykdymo. Vykdant 

projektavimo ir statybos darbus bei eksploatuojant infrastruktūrą, neigiamų pasekmių aplinkai 

prevencija turės būti įgyvendinta institucinės kontrolės ir stebėsenos priemonėmis Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatyta tvarka. Taikant šias priemones, reikšmingos neigiamos pasekmės aplinkai labai 

mažai tikėtinos.  

 

5.2. Informacija apie galimą visuomenės nepasitenkinimą planu 

 

 Didesnis nepasitenkinimas gali kilti rezervuojant teritorijas visuomenės poreikiams, nustatant 

servitutus ir pan. Šiuo atveju galimas viešo ir privataus intereso konfliktas, kuomet, įgyvendinant plane 

numatytus sprendinius, savivaldybei gali tekti išpirkti dalį fiziniams ar juridiniams asmenims 
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priklausančios žemės. Taip pat galimas trumpalaikis nepasitenkinimas vykdant konkrečią plėtrą: 

pavyzdžiui, atnaujinant vietinės reikšmės kelius. 

 

6. Plano rengimo organizatoriaus preliminarus sprendimas, ar šiam 

planui turės būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

 

 Išvada: Išnagrinėjus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumą pagal „Planų ir 

programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą“, reikšmingumas 

nustatytas atsižvelgiant į pasekmių žmonių sveikatai, žmonių gerovei, žmonių saugumui ir 

materialiniams antropogeniniams ištekliams, ir kitus 3 priede numatytus aspektus, mastą, priimta 

pirminė išvada, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas. 
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7. Priedai 

1 priedas. Bendrųjų sprendinių formavimo brėžinys 

2 priedas. Nekilnojamojo kultūros paveldo schema, M1:50000 

3 priedas. Saugomų teritorijų schema, M1:50000 

 


