KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS
BENDROJO PLANO PAKEITIMAS

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS
Planavimo organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Plano rengėjas:
VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius

Vilnius, 2011

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMAS
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

TURINYS
1. ĮŽANGA..................................................................................................................... 2
2. INFORMACIJA APIE PLANO PAKEITIMĄ .......................................................... 4
3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS GEOGRAFINĖ PADĖTIS IR GAMTINĖ
APLINKA....................................................................................................................... 6
4. RAJONO VYSTYMO KONCEPCIJOS GAIRĖS..................................................... 7
5. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS,
APRAŠYMAS................................................................................................................ 9
6. NAGRINĖTINI APLINKOS KOMPONENTAI IR PASEKMĖS .......................... 13
7. PASEKMIŲ APLINKAI PROGNOZAVIMO IR VERTINIMO METODAI,
NUMATOMI NAUDOTI VERTINIMUI ATLIKTI ................................................... 13
8. SIŪLOMAS SPAV ATASKAITOS TURINYS ...................................................... 13
9. PROCEDŪRA.......................................................................................................... 14

1

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMAS
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

1. ĮŽANGA
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas pradėtas rengti 2010
m. spalio mėnesį. Planavimo pagrindas - Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario
20 d. sprendimas Nr.T-65 „Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo“.
Įgyvendinami Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo
sprendiniai įtakos rajono teritoriją, todėl numatomam reikšmingam poveikiui aplinkai įvertinti
ir kiek įmanoma sumažinti galimo neigiamo poveikio tikimybę, rengiamas strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas (toliau vadinamas SPAV). SPAV rengiamas vadovaujantis LR
Vyriausybės nutarimu patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 130 – 4650; 2007, Nr. 131-5292) 7.2 punktu. Vertinimo
dokumentas padės nustatyti galimą bendrojo plano sprendinių įtaką Kelmės rajono
savivaldybės gamtinei ir socialinei - ekonominei aplinkai, įvertinti galimas reikšmingas plano
įgyvendinimo pasekmes atskiroms rajono teritorijos dalims, sumažins siūlomų alternatyvų
neigiamų pasekmių riziką. SPAV dokumentas padės įžvelgti bendrojo plano pakeitimo
koncepcijos trūkumus ir tobulinti strateginius plano sprendimus ankstyvojoje planavimo
stadijoje. SPAV procedūrų metu galima pakeisti pradinius planavimo tikslus ar jų
įgyvendinimo priemones. Taip pat SPAV užtikrins konsultavimąsi su įvairių lygmenų
institucijomis ir visuomene bei sudarys sąlygas atsižvelgti į jų nuomonę, o plano rengimo
organizatoriai turės išsamią ir patikimą informaciją apie plano įgyvendinimo pasekmes.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas (toliau
vadinamas vertinimo apimties nustatymo dokumentu) rengiamas teritorijų planavimo
dokumento rengimo koncepcijos stadijoje. Jis reikalingas tam, kad padėtų tinkamai atlikti
SPAV. Vertinimo apimties nustatymo dokumentas (kaip ir SPAV) atliekamas pagal Planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin., 2004, Nr. 130-4650;
2007, Nr. 131-5292). Pagrindiniai vertinimo apimties nustatymo dokumento tikslai yra:
•

pateikti trumpą plano bei koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų aprašymą, pagrindinius
tikslus ir sąsają su kitais planais ir programomis;

•

pateikti teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, trumpą aprašymą;

•

pateikti informaciją apie tai, kokie aplinkos komponentai ir kokios pasekmės bus
nagrinėjamos atliekant vertinimą;

•

pateikti informaciją apie pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos
numatoma naudoti vertinimui atlikti.
Vertinimo apimties nustatymo dokumentas padės užtikrinti, kad informacija,

naudojama parengiant strateginius sprendimus, sukurtų kompleksinį svarbiausių plano
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pasekmių vaizdą, sutelktų dėmesį į strateginių sprendimų priėmimui svarbiausius klausimus.
Be to, vertinimo apimties nustatymo dokumentas skatins ankstyvas konsultacijas dėl plano ir
jo pasekmių aplinkai tarp užsakovo, kompetetingų institucijų, kitų suinteresuotų grupių ir
visuomenės.
Planavimo organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius
(Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, tel. (8 427) 69 053, faksas (8 427) 69 052; el.
paštas direktorius@kelme.lt, internetinis puslapis www.kelme.lt. Atsakingas asmuo –
vyriausiasis architektas Vitalijus Kupreščenko - Kelmės rajono savivaldybės administracijos
kraštotvarkos skyriaus vedėjas.
Plano rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo
skyrius, Konstitucijos pr. 23A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 2618856б, faks. (8 5) 2621672.
Skyriaus viršininkė Rita Palčiauskaitė.
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2. INFORMACIJA APIE PLANO PAKEITIMĄ
Planavimo tikslai ir uždaviniai
Bendrojo plano pakeitimu siekiama tobulinti rajono teritorijos vystymo koncepciją,
numatytą Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.T-43. Plano pakeitimai
numatys dabarties sąlygas atitinkančias rajono ūkinės veiklos kryptis, nustatys ilgalaikes
teritorijos tvarkymo perspektyvas, nustatys žemės naudojimo ir gamtinės aplinkos apsaugos
prioritetus. Šie prioritetai leis numatyti ir apibrėžti darnią socialinės ir ekonominės rajono
plėtros raidą bei nustatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir vystymo principus. Kelmės rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimuose numatytos kraštovaizdžio tvarkymo
priemonės užtikrins rajono ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo
struktūrinių elementų apsaugą ir formavimą. Bus tobulinama susiklosčiusi erdvinė rajono
teritorijos struktūra bei esama urbanistinė sistema, plėtojama inžinerinė, susisiekimo ir kitokia
infrastruktūra, formuojamos želdynų sistemos. Taip pat numatoma mažinti gamtos taršos
prielaidas, kas turėtų garantuoti gerą rajono aplinkos kokybę ateityje.
Pagrindiniai Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo tikslai ir
uždaviniai:
♦ suformuoti rajono teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos prioritetus;
♦ tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę
sistemą;
♦ sudaryti prielaidas Kelmės rajonui subalansuotai plėtotis, gerinti aplinkos kokybę,
plėtoti ekonominį ir socialinį potencialą bei gyventojų gyvenimo sąlygas;
♦ nustatyti Kelmės rajono vaidmenį šalies ir apskrities ekonominės, socialinės ir
urbanistinės plėtros raidoje;
♦ sudaryti prielaidas tarpvalstybinių ir šalies programų ir projektų įgyvendinimui
rajono teritorijoje;
♦ suderinti valstybės teritorijų bei aplinkinių teritorijų raidą;
♦ išlyginti Kelmės rajono teritorijų plėtros nelygumus, optimaliai subalansuoti kaimo
ir miesto teritorijų raidą;
♦ išryškinti ir panaudoti rajono privalumus, parodyti ekonominės ir socialinės plėtros
galimybes;
♦ pasiūlyti priemones efektyviai ekonominei veiklai plėtoti, investicijoms mieste ir
kaime skatinti;
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♦ atsižvelgti į rajono žemėvaldos ypatumus, žemės grąžinimo pasekmes, žemės
naudotojų interesus;
♦ sudaryti prielaidas patraukliam, atviram, tinkamam investuoti ir patogiam gyventi
rajonui formuotis.
Sąsaja su kitais planais ir programomis
Teisinį pagrindą Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimui
rengti sudaro Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatos (Žin., 2004,
Nr.21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994 m., Nr. 55-1049;
2010, 86-4525), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr.
D1-354 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1263 „Dėl apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, savivaldybės teritorijos
bendrojo plano rengimo ir miestų ir rajonelių bendrųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo” (Žin., 2007, Nr. 73-2917).
Rengiant naują Kelmės rajono savivaldybės plėtros koncepciją atsižvelgiama į šių
dokumentų nuostatas:
♦ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą LRS 2002-10-29
nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852);
♦ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 2004, Nr.21-617);
♦ Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2010,
Nr. 81-4229);
♦ Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin.,
1995, Nr. 3-37; 2004, Žin., 2004, Nr. 153-5571; 2008, Nr. 59-2203);
♦ Lietuvos Respublikos žemės įstatymą (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868;
2010, Nr. 72-3616);
♦ Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2010, Nr.
70-3472);
♦ Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 844401);
♦ Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61 - 1726; 2002 ,
Nr. 72 - 3016; 2004, Nr. 73 - 2544; 2010 , Nr. 54-2645);
♦ Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimu Nr. T-40;
♦ Kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus, įsakymus, statybos techninius
reglamentus,

projektus

ir

planus
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3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS GEOGRAFINĖ PADĖTIS IR GAMTINĖ
APLINKA
Kelmės rajono savivaldybė yra vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje, priklauso
Šiaulių apskričiai ir yra pietvakarinėje jos dalyje. Savivaldybės teritorija ribojasi su šešių
rajonų savivaldybėmis. Šiaurėje ribojasi su Šiaulių, rytuose - Radviliškio, pietuose - Raseinių
ir Tauragės, o vakaruose – Šilalės ir Telšių rajonais. Bendras Kelmės rajono savivaldybės
plotas – 170530 ha. Rajono savivaldybės teritorija suskirstyta į 9 seniūnijas. Rajone yra 3
miestai (Kelmė, Tytuvėnai ir Užventis) ir 6 miesteliai. Kelmės rajone gyvena apie 37400
gyventojų. Tai vienas lietuviškiausių rajonų šalyje, lietuviai sudaro apie 97,6 % visų rajono
gyventojų.
Kelmės rajono teritorijos paviršių formavo paskutinis apledėjimas. Visa rajono
teritorija patenka į Žemaičių aukštumą. Vakarinė rajono teritorijos dalis yra Vidurio Žemaičių
aukštumoje. Tai aukščiausia rajono dalis (aukščiausia vieta – 204 m virš jūros lygio iškilusi
Spąsties kalva). Likusi rajono dalis priskiriama Rytų Žemaičių plynaukštei. Prie Dubysos yra
žemiausia rajono vieta, kurios absoliutus aukštis tesiekia 66 m. Kelmės rajone plyti kalvotų
moreninių ežeringų aukštumų, moreninių lygumų, prieledyninių ežerinių lygumų, senovinių
aliuvinių (deltinių) lygumų, prieledyninių upinių lygumų bei upių slėniniai žemėvaizdžiai.
Aukštuminiame reljefe plytintys rajono dirvožemiai priskiriami Vakarų Lietuvos dirvožemių
zonai, kurioje vyrauja priesmėlių ir smėlingų priemolių dirvožemiai. Kelmės rajone didžiausią
naudingųjų iškasenų dalį sudaro žvyras.
Savivaldybės teritorija teka Dubysos upė su intakais Šiauše, Gryžuva, Kražante,
Ventos aukštupys su intakais Ušna, Aunuva, Knituoja, Ganse, o pietvakariniu pakraščiu –
Ančia (Šešuvies intakas). Rajone gausu smulkių upelių. Kelmės rajone telkšo 53 ežerai,
didžiausi – Gauštvinis, Gludas, Bridvaišis, Karklėnų ežeras. Rajone yra 10 tvenkinių,
didžiausi – Aunuvėnų, Pašiaušės, Kentrių. Pelkės užima apie 6000 ha, didžiausios – Tytuvėnų
ir Šiluvos tyreliai. Didžiausi miškai – Vainagių, Patumšių, Padubysio, Tytuvėnų. Rajono
miškingumas - 25,4 %, 61,2% miškų ploto užima spygliuočiai, 38,8% – lapuočiai. Didžiausi
miškai: Vyčių - Patytlaukio, Užpelkių, Papušio, Kūprės - Lembartiškės, Plykšilio, Žukiškės.
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4. RAJONO VYSTYMO KONCEPCIJOS GAIRĖS
Šiame skyriuje supažindinama su Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano plėtros koncepcijoje numatytomis savivaldybės teritorijos vystymo galimybėmis.
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plėtros koncepcija rengiama vadovaujantis
subalansuotos plėtros principais. Svarbūs Kelmės rajono savivaldybės plėtros uždaviniai –
urbanistinės plėtros krypčių formavimas, gyvenviečių sistemos optimizavimas, gamtinės
aplinkos ugdymas ir esamų saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros paveldo objektų
apsauga, rekreacinių išteklių plėtojimas, miškingumo didinimas nederlingose teritorijose.
Koncepcijoje

sprendžiami

gyvenimo

kokybės

kėlimo

klausimai:

paslaugų

pasiekiamumo kaimo vietovėse problema, plėtojama susisiekimo viešuoju transportu sistema,
valstybinių ir vietinių kelių techninės būklės pagerinimo galimybės, priemonės, padedančios
sureguliuoti transporto (ypač tranzitinio) srautus.
Taip pat atsižvelgiama į išorinius veiksnius, įtakojančius Kelmės rajono socialinę ir
ekonominę aplinką bei rajono teritorijos plėtrą. Tokiais veiksniais yra aplinkinių regionų
centrų išsidėstymas ir plėtra, magistraliniai keliai – regioniniai ir tarptautiniai transporto
koridoriai. Šie aktyvūs veiksniai formuoja ekonominės – socialinės plėtros ašis.
Rengiant bendrojo plano koncepciją analizuojamos atsinaujinančių energijos išteklių vėjo energijos, žemės ūkio gamybos atliekų ir kt. panaudojimo galimės.
Derlingus Kelmės rajono savivaldybės žemės plotus planuojama išsaugoti žemės
ūkio gamybai, o miškų plotus pagausinti. Šios priemonės padidintų biologinę ir
kraštovaizdžio įvairovę, pagerintų aplinkos kokybę. Skatinamas rajono naudingųjų
iškasenų naudojimas, atsižvelgiant į kraštovaizdžio apsaugą. Jis skatintų vietinio ūkio
plėtrą.
Svarbiausi formuojamos Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plėtros koncepcijos
principai ir uždaviniai:
♦ saugoti ir tausoti rajono gamtą, ugdyti želdynų sistemą;
♦ esamą fizinę aplinką pritaikyti kintantiems poreikiams ir galimybėms;
♦ saikingai ir organizuotai naudoti rekreacinius rajono išteklius;
♦ efektyviai išnaudoti urbanizuotas teritorijas, išsaugant gyventojams svarbias
viešąsias erdves;
♦ funkciškai pertvarkyti neefektyviai naudojamas rajono teritorijas;
♦ numatyti naujos plėtros teritorijas;
♦ slopinti rajono aplinkos taršos šaltinius ir mažinti jos atsiradimo prielaidas;
♦ skatinti alternatyvias susisiekimo priemones ir energetikos plėtros kryptis.
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Įvertinus

bendrojo

plano

koncepciją

įtakojančius

veiksnius

bei

galimą

(prognozuojamą) jų raidą, Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginiame veiklos
plane keliamus uždavinius bei apibendrinus atliktos Kelmės rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų ir tarybos narių apklausos apie Kelmės rajone kylančias
problemas, svarbiausius investicinius projektus ir veiklos prioritetus 2011–2019 metams,
rajono plėtrą bei perspektyvas, rezultatus, buvo svarstomi du galimi koncepciniai Kelmės
rajono savivaldybės vystymo variantai.
1 koncepcijos variantas (atsinaujinančios energetikos plėtra).
Svarbiausia pirmojo Kelmės rajono erdvinės plėtros koncepcijos varianto prielaida yra
intensyvi vietinių energetikos šaltinių (mažųjų hidroelektrinių, saulės ir vėjo jėgainių) plėtra
ir žaliavų (naudingųjų iškasenų bei resursų) panaudojimo plėtra. Kartu su stambėjančia žemės
ūkio struktūra šios plėtros kryptys taptų viso rajono ūkio augimo pamatu.
Rajono teritorijos plėtros ašimi laikytinos teritorijos aplink 110 kV elektros liniją. Tai
potencialios

atsinaujinančios

energetikos,

įjungiamos

į

bendrą

energetinį

tinklą,

infrastruktūros plėtros teritorijos. Jose siūloma vėjo jėgainių parkų statyba. Rajono šiaurės
vakarinėje dalyje atsinaujinančios energetikos bazę sudarytų pavienės ar nedidelėmis
grupėmis įrengiamos vėjo jėgainės, išsidėstančios aplink 35 kV elektros liniją bei nuo 2005
m. veikianti 20 kW nominalios galios hidroelektrinė Girnikų kaime (Užvenčio sen.).
Intensyvi atsinaujinančios energetikos plėtra leis vystytis Kelmės – Tytuvėnų arealui.
Į Kelmės – Tytuvėnų urbanizuojamą ruožą apjungiami Maironių, Pavydų ir Pagryžuvio
kaimai. Dėl šių gyvenamųjų vietovių potencialų apjungimo ir siūlomo stiprinti Užvenčio
miesto kaip plėtros centro, susiformuos galimybės plėtoti pramonę.
Darniai rajono plėtrai svarbūs yra koncepcijoje numatomi rajono plėtros pocentriai,
kurie šiek tiek dekoncentruotų plėtros potencialą rajono teritorijoje ir būtų svarbiais vietinės
reikšmės aptarnavimo centrais. Plėtros pocentriais Kelmės rajone laikytini Kražiai, Kukečiai,
Lioliai, Šaukėnai ir Vaiguva.
2 koncepcijos variantas (turizmo ir rekreacijos plėtra).
Svarbiausia antrojo Kelmės rajono erdvinės plėtros koncepcijos varianto prielaida yra
intensyvi rekreacijos ir turizmo plėtra, panaudojant gamtinį ir kultūrinį - rekreacinį
potencialą. Turizmo ir rekreacijos plėtrai būtina sąlyga – gamtinio rekrecinio potencialo
išsaugojimas. Gamtinėmis turizmo ir rekreacijos plėtros atramomis turi tapti vaizdingi
Žemaitijos kraštovaizdžiai.
Antrame koncepcijos variante vėjo jėgainių parkus numatoma išdėstyti tik už
saugomų ir Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijų ribų, gamtinio karkaso ir
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antropologiniam poveikiui jautrių žemės ir miškų ūkio arealų ribų. Pavienės vėjo jėgainės
išdėstomos visoje rajono teritorijoje, išskyrus saugomas ir “Natura 2000” teritorijas.
Kartu su išliekančia žemės ūkio struktūra ši plėtros kryptis taptų viso rajono ūkio
augimo pagrindu. Prielaida įgyvendinimui - būtinybė sukurti aukštos kokybės turizmo
infrastruktūrą ir suformuoti patrauklų rajono įvaizdį. Turizmo infrastruktūros ir rajono
įvaizdžio pagrindu tarnautų vaizdingų Žemaičių aukštumos, Dubysos ir Kražantės slėnių
kraštovaizdžių

rekreacinis

potencialas,

archajiškumu

ir

autentiškumu

pasižymintis

nekilnojamasis kultūros paveldas ir aukšta aplinkos kokybė.
Intensyvi turizmo ir rekreacijos plėtra leis vystytis Tytuvėnams, kaip turizmo centrui
ir Kražiams, kaip turizmo pocentriui. Turizmo ir rekreacijos tinklo teritoriniam stabilumui
užtikrinti į kultūrinę – rekreacinę sistemą turėtų būti įtraukti Lioliai, Šaukėnai ir Vaiguva,
kurie būtų svarbiais vietinės reikšmės aptarnavimo centrais.
Veiklą, sunkiai suderinamą su turizmu ir rekreacija, (pvz. pramonė) numatoma plėtoti
aplink Kelmės ir Užvenčio miestus. Naudingųjų iškasenų gavybą - arealuose, kurių nesiekia
rekreacijos ir turizmo plėtros ašys.
5. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTOS,
APRAŠYMAS
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo sprendiniai daugiau
ar mažiau paveiks visą dabartinę rajono teritoriją. Pakeisto bendrojo plano poveikis bus
nevienodas skirtingoms rajono dalims: naujos plėtros, esamoms užstatytoms, žaliosioms,
žmonių poilsiui ir gamtos elementų apsaugai skirtoms teritorijoms. Bendrasis planas,
įtakodamas ekonomiką ir socialinį rajono veidą, keis rajono žemės naudojimo struktūrą, veiks
gamtinę aplinką, gyvenamąsias, pramonines ir kitokios paskirties teritorijas. Išsiaiškinti
reikšmingiausiai paveiktas rajono teritorijas galima tik jas išnagrinėjus įvairiais aspektais.
Žemės naudojimo struktūros kitimo požiūriu
Lietuvos Respublikos žemės fondo 2010 metų sausio 1 d. duomenimis Kelmės rajono
savivaldybės teritorijos plotas (planuojama teritorija) yra 170,53 tūkst. ha (apie 2,6 %
Lietuvos Respublikos teritorijos ploto).
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje yra palankios sąlygos žemės ūkio veiklai
plėtoti. Lyginant su šalies vidutiniais rodikliais, Kelmės rajone yra santykinai daugiau žemės
ūkio paskirties žemės ir kitos paskirties žemės. Žemės paskirties kitimo tendencijos Kelmės
rajone atitinka tendencijas vyraujančias Lietuvoje - nežymų žemės ūkio paskirties žemės
mažėjimą ir miškų ūkio paskirties žemės didėjimą.
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Žemės ūkio paskirties žemė Kelmės rajone sudaro 117182 ha. Žemės ūkio paskirties
žemėje esančios žemės ūkio naudmenos Kelmės rajone 2010 m. sausio 1 d. užėmė 94629 ha
(80,9 %), miškai – 7253 ha (6,2 %), keliai ir užstatytos teritorijos - 1311 ha (1,1 %), vandenys
- 2455 ha (2,0 %), o kitos ne žemės ūkio naudmenos – 11534 ha (9,8 proc.) plotą.
Besiplėtojančios rajono užstatytos teritorijos lemia žemės ūkio paskirties žemės mažėjimą.
Bendrojo plano pakeitimo sprendiniais, siekiant išlaikyti racionalų ir pagrįstą, gyventojų
lūkesčius tenkinantį, žemės naudmenų santykį, kai kuriose Kelmės rajono savivaldybės
teritorijos dalyse gali būti siūloma keiti žemės naudojimo paskirtį.
Miškų ūkio paskirties žemė Kelmės rajone užima 42654 ha plotą. Miškų ūkio
paskirties žemėje esantys miškai 2010 m. sausio 1 d. užėmė 40690 ha (95,4 %), žemės ūkio
naudmenos – 462 ha (1,1 %.), kitos žemės naudmenos – 1502 ha (3,5 %) plotą.
Vandens ūkio paskirties žemė Kelmės rajone užima 1229 ha. Vandens ūkio paskirties
žemei priskiriami vandens telkiniai, sudarantys atskirus žemės sklypus (t.y. be galimų
privatizuoti melioracijos griovių, mažų upelių ir kūdrų), išskyrus pramoninių žuvininkystės
ūkių naudojamus žuvininkystės tvenkinius, priskiriamus žemės ūkio paskirties žemei, taip pat
konservacinės paskirties žemėje esančius ežerus. Kelmės rajono teritorijoje vandens ūkio
paskirties žemei, nesant suformuotų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų šios paskirties
žemės sklypų, priskirta tik valstybinio vandens fondo vandens telkiniai – upės, upeliai, ežerai
ir stambūs tvenkiniai.
Kelmės rajone konservacinės paskirties žemė užima 416 ha plotą Tai valstybinių
draustinių ir gamtos bei kultūros paveldo objektų teritorijų sklypai, kuriuose draudžiama
ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir
apsauga. Šioje žemėje miškai užima 273 ha, medžių ir krūmų želdiniai – 41 ha, pievos – 34
ha, užstatyta teritorija – 93 ha, kita žemė – 68 ha.
Kitos paskirties žemė Kelmės rajone užima 9049 ha. Pagal naudojimo būdą ji
skirstoma į gyvenamąsias teritorijas, visuomeninės paskirties teritorijas, pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijas, komercinės paskirties objektų teritorijas, bendro naudojimo
teritorijas, naudingųjų iškasenų teritorijas, teritorijas krašto apsaugos tikslams ir atliekų
saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas. Kelmės rajone iš bendro kitos paskirties žemės
ploto užstatyta žemė užima 1900 ha, keliai (daugiausia tai valstybinės ir vietinės reikšmės
keliai, priskirti inžinerinės infrastruktūros teritorijoms) – 2242 ha, pažeista žemė
(eksploatuojant durpynus ir naudingųjų iškasenų telkinius) – 654 ha, žemės ūkio naudmenos –
1972 ha, miško naudmenos – 454 ha. Iki 2010 m. sausio 1 d. privatizuota 1829 ha (20 %)
plotą.
10

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAKEITIMAS
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

Užstatytų teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros požiūriu
Rajono teritorijos planavimas ilgesniam laikotarpiui neįmanomas be naujų statybų ir
inžinerinių tinklų vystymo. Šie procesai būtini, kad užtikrintų saugią ir patogią rajono
gyventojų būtį, tenkintų rajono lankytojų poreikius. Deja, rajono veidą keičiančios užstatytos
teritorijos nėra vien tik pozityvus reiškinys. Aukštas urbanizacijos lygis skurdina rajono
teritorijas gamtine prasme. Bendrasis planas padės parinkti naujai gyvenamajai, pramoninei ar
komercinei statybai tinkamas teritorijas, numatys optimalias inžinerinės infrastruktūros
koridorių vietas, tuo pačiu užtikrins rajono miškų, želdynų ir vandens telkinių apsaugą, gerą
požeminio vandens ir oro kokybę.
Netolygus mažų (mažiau nei 50 gyventojų) kaimų, sudarančių daugiau kaip tris
ketvirtadalius rajono gyvenviečių, tinklo ir trijų rajono miestų (Kelmės, Tytuvėnų ir
Užvenčio) vystymąsis liūdija apie silpnėjančią Kelmės rajono miestų regioninę ir vietinę
reikšmę, smulkios ir nestruktūrizuotos kaimų sistemos gajumą.
Susisiekimo sistemos išvystymo lygis atitinka Kelmės rajono ekonominės ir socialinės
veiklos apimtims. Kelių tinklo išvystymo lygis ir tankis yra pakankami, o bendra struktūra palanki rajono transportiniam aptarnavimui. Nedidelis geležinkelio linijų tankis ir neišvystyta
kitų transporto rūšių infrastruktūra Kelmės rajone visą keleivių ir krovinių pervežimo krūvį
perkelia automobilių transportui. Transporto eismas koncentruojasi pagrindiniame Via
Hanseatica kelyje (A12) ir turi didelius rezervus perspektyviniam laidumui ir jo
modernizavimui. Nerimą kelia visuomeninio transporto pervežimų mažėjimas ir skurdi visų
automobilių kelių pakelės infrastruktūra.
Kelmės rajono savivaldybėje inžinerinės infrastruktūros požiūriu susirūpinimą kelia
nepakankamai išvystyti arba susidėvėję nuotekų tinklai, centralizuotų šilumos tinklų stoka
miestuose ir miesteliuose, gamtinių dujų tiekimo nebuvimas. Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje neblogai išvystyti vandentiekio tinklai, pakankami elektros tinklų pajėgumai.
Gamtos ir kultūros vertybių apsaugos požiūriu
Kelmės rajono teritorija pasižymi gamtinių buveinių įvairove. Čia tarpsta pušyniniai
eglynai, juodalksnynai, baltalksnynai, aukštapelkių ir žemapelkių kompleksai, upių slėnių
buveinės. Saugomos teritorijos Kelmės rajono teritorijoje užima 24314 ha plotą ir sudaro
14,26 % nuo bendro rajono teritorijos ploto (Respublikos saugomų teritorijų vidurkis - 11,5
%). Į rajono teritoriją patenka keturi regioniniai parkai: Dubysos (1312 ha.), Kurtuvėnų (8524
ha.), Tytuvėnų (11878 ha), Varnių (1400 ha), keturi valstybiniai draustiniai: Kražantės
hidrografinis (510 ha), Kražių Medžiokalnio botaninis (77 ha), Paginskių (162 ha) bei
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Pakėvės (451 ha) telmologiniai ir gamtos paveldo objektai: 12 botaninių, 7 geologiniai, 1
hidrogeologinis. Ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos užima apie 536 ha plotą.
Kelmės rajono teritorijos gamtinis karkasas susideda iš geoekologinių takoskyrų,
geosistemų vidinio stabilizavimo arealų ir migracijos koridorių. Rajone esančiame
gamtiniame karkase yra pažeistų teritorijų, praradusių natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir
vertingiausius gamtinius elementus bei negalinčių atlikti ekologinio kompensavimo funkcijų.
Gamtinės migracijos koridoriai labiau atliktų savo funkcijas, jei upių pakrantės (bent
pakrantės apsaugos juostoje) būtų apželdintos, kiek įmanoma natūralesne, žoline augmenija ar
medynais. Deja, kai kuriose regioninių ir rajoninių migracijos koridorių atkarpose gamtinė
įvairovė yra nuskurdinta. Didžiausią žalą gamtinio karkaso būklei daro intensyvi
antropogeninė veikla: urbanizacijos plėtra, žemės ūkis, nekontroliuojama rekreacija. Dėl šių,
gamtinę aplinką neigiamai veikiančių procesų, daug kur funkciniai biotos ryšiai yra pažeisti.
Naujai planuojant teritorijų užstatymą upių prieigose, būtina vengti pernelyg didelio jų
priartėjimo prie vandens apsaugos juostos. Atsargiai reikia elgtis su mažas vandens tėkmes
turinčiais upeliais, kuriu gausu Kelmės rajone. Jų pakrantėse turi vyrauti ekologinė atsvara.
Teigiamą poveikį rajono savivaldybės teritorijos gamtinei aplinkai darytų bendrojo plano
sprendiniai atkuriantys ir plėtojantys gamtinio karkaso elementus, liečiantys rajono želdynų
sistemos vystymą, aplinkos taršos šaltinių mažinimą. Rajono gamtą neišvengiamai veiks
urbanistinė plėtra – kuriamos naujos gyvenamosios, pramoninės ar visuomeninės paskirties
teritorijos, vystoma rajono infrastruktūra. Toks poveikis galimas visoje rajono teritorijoje.
Kelmės rajono teritorija turtinga kultūriniu paveldu. Rajone saugoma daugiau kaip 400
kultūros paveldo objektų. 112 vertingiausių rajono kultūros paveldo objektų yra įtraukta į
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (penki iš jų yra paskelbti
Lietuvos Respublikos kultūros paminklais). Tai Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
prasidėjimo bažnyčia, buvusios Kražių kolegijos pastatas, Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo
Tado bažnyčia, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir Bernardinų vienuolyno
ansamblis, Užvenčio kapinėse esantis Jono Smilgevičiaus kapas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymais, paveldo objektai priskiriami saugomų teritorijų sistemai.
Kultūros paveldo objektų žemės sklypai yra suformuoti saugomų kultūros paveldo objektų ar
vietovių teritorijose, jiems nustatomos tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos. Pagal
tikslinę žemės naudojimo paskirtį kultūros paveldo objektų žemės sklypai priskiriami
konservacinės paskirties žemei. Juose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų
užimtų teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga.
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6. NAGRINĖTINI APLINKOS KOMPONENTAI IR PASEKMĖS
Siekiant tinkamai įvertinti Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
pakeitimo koncepcijos galimą poveikį rajono teritorijos raidai, strateginių pasekmių aplinkai
vertinimo ataskaitoje bus nagrinėjami įvairūs aplinkos komponentai ir galimos reikšmingos,
juos paveiksiančios, pasekmės. Atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą bus
nagrinėjama:
♦ socialinė aplinka (socialinė apsauga, gyventojų užimtumas, migracija, ir pan.);
♦ ekonominė aplinka (sąlygos investicijoms pritraukti ir verslui plėtoti, ūkio raida,
pramonės tarša ir pan.);
♦ gamtinė aplinka ir aplinkos kokybė (vanduo, oras, klimatas, dirvožemis,
rajonovaizdis ir supantis kraštovaizdis, gamtos paveldas, tarša);
♦ kultūros paveldas (kultūros paveldo objektų teritorijos bei jų apsaugos zonos).
7. PASEKMIŲ APLINKAI PROGNOZAVIMO IR VERTINIMO METODAI,
NUMATOMI NAUDOTI VERTINIMUI ATLIKTI
Numatomi šie Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo
koncepcijos sprendinių vertinimo metodai:
♦ geografinės informacinės sistemos duomenų analizė ir įvertinimas;
♦ ekspertinis vertinimas, kurio metu įvairių sričių ekspertai pateiks išvadas dėl galimų
reikšmingų pasekmių;
♦ atitinkamos literatūros ir kitų šaltinių apžvalga, pasinaudojant analogiškų
sprendinių jau tyrinėtoms pasekmėms vertinti.
8. SIŪLOMAS SPAV ATASKAITOS TURINYS
1. Įvadas (dokumento pobūdis, SPAV ataskaitos tikslas, atitikimas LR teisės aktams,
SPAV proceso aprašymas).
2. Plano pakeitimo tikslai, turinys ir politinis kontekstas (tikslai ir turinys, sąryšis
su kitomis politikomis, planais ir programomis).
3. Aplinkos būklė (esama rajono aplinkos būklė ir tikėtina evoliucija bendrojo plano
keitimo paveikyje, teritorijų aplinkos charakteristika).
4. Teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos (galimų reikšmingiausiai
paveiktų teritorijų aplinkos charakteristika).
5. Galimos pasekmės aplinkai (visuomenei, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui,
vandeniui, orui, klimatui, kultūros paveldui ir t.t.).
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6. Priemonės plano pakeitimo neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti,
sumažinti ar kompensuoti.
7. Plėtros alternatyvos (Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plėtros koncepcijos
alternatyvos, jų įgyvendinimo

pasekmės

aplinkai,

plėtros

koncepcijos

alternatyvų

palyginimas).
8. SPAV metodai (pasekmių aplinkai vertinimo metodai, sunkumai, kilę atliekant
vertinimą, trūkumai).
9. Priemonės, padėsiančios įgyvendinti bendrojo plano pakeitimo sprendinius
(stebėsenos priemonių aprašymas, priemonės, švelninančios neigiamas pasekmes).
10. Informacijos santrauka.
9. PROCEDŪRA
Procedūrą sudaro strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumento rengimas ir teikimas vertinimo subjektams. Kelmės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano vertinimo subjektai:
♦ Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas;
♦ Šiaulių visuomenės sveikatos centras;
♦ Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis
padalinys;
♦ Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
♦ Kelmės savivaldybės administracija;
♦ visuomenė.
Numatoma atlikti šiuos veiksmus:
♦ vertinimo subjektams išnagrinėti SPAV apimties nustatymo dokumentą ir pateikti
išvadas dėl šio dokumento kokybės plano rengėjui;
♦ išnagrinėti vertinimo subjektų išvadas. Papildyti ir (ar) pataisyti arba motyvuotai
atmesti išvadas apie Vertinimo apimties nustatymo dokumentą;
♦ parengti SPAV ataskaitą;
♦ konsultuotis su visuomene bei pristatyti (Kelmėje) parengtą SPAV ataskaitą;
♦ išnagrinėti bei papildyti ir (ar) pataisyti arba motyvuotai atmesti visuomenės
pasiūlymus;
♦ atlikus konsultacijų su visuomene procedūras, pateikti SPAV ataskaitą vertinimo
subjektams;
♦ vertinimo subjektams išnagrinėti SPAV ataskaitą ir pateikti išvadas dėl šio
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dokumento kokybės plano rengėjui;
♦ atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadas, papildyti ir (ar) pataisyti SPAV ataskaitą
arba motyvuotai atmesti išvadas;
♦ informuoti visuomenę apie priimtą sprendimą. Supažindinti vertinimo subjektus su

dokumento „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130 – 4650; 2007, Nr. 131-5292) 39 punkte
nurodyta informacija.
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