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1. ĮVADAS
Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimas rengiamas vadovaujantis Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. T-65 “Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano
pakeitimo“ ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. А-587 “Dėl Kelmės
rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslas – optimizuoti planuojamas, plėtoti esamas, steigti naujas gyvenamąsias, komercines,
pramonės, verslo, infrastruktūros, rekreacines ir kitas teritorijas, nustatant šių teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus.
Planavimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės teritorija, kurios bendras plotas 2010 m.
duomenimis – 1705 kv. km., rajone gyvena 37400 gyventojų (Kelmės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano pakeitimo darbų programos duomenys).
Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimą rengia viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs VĮ
Valstybės žemės fondas.
Šiuo metu atlikti tokie Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo darbai:


parengiamieji darbai;



esamos būklės analizė;



koncepcija;



strateginis pasekmių aplinkai vertinimas;



sprendiniai;



sprendinių poveikio vertinimas.

Šioje ataskaitoje pateikiami sprendinių poveikio aplinkai vertinimo rezultatai. Rengiant sprendinius,
buvo vadovautasi Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimu Nr. T-40, Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų
strateginis veiklos planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu T-342,
esamos būklės analizės stadijos metu atliktų darbų rezultatais, Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano
koncepcija, patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011-09-27 sprendimu T-265. Atsižvelgta į
Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu
Nr. 1310, sprendinių nuostatas. Keičiamo Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniai buvo
lyginami su pastaruoju metu rengiamų arba jau patvirtintų kitų teritorijų planavimo dokumentų nuostatomis.
Sprendinių konkretizavimo metu įvertinta Kelmės rajono teritorijos esama būklė, koncepcijos stadijoje
suformuoti teritorijos planinės ir erdvinės struktūros plėtros principai, teritorijos naudojimo funkciniai
prioritetai, tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai. Sprendiniuose optimizuojamos
planuojamos, plėtojamos esamos, steigiamos naujos gyvenamosios, komercinės, pramonės, verslo,
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infrastruktūros, rekreacines ir kitos teritorijos. Nustatyti šių teritorijų naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Keičiamų sprendinių apimtys nustatytos, vadovaujantis planavimo darbų programa ir užduotimi.
Dalis sprendinių paimta ir pritaikyta iš patvirtinto Kelmės rajono bendrojo plano, parengto Vilniaus
Gedimino technikos universiteto teritorijos planavimo mokslo instituto, atnaujinant ir adaptuojant,
vadovaujantis naujomis Kelmės rajono bendrojo plano koncepcijos plėtros kryptimis. Kita dalis sprendinių
pakeista pilnai.
Konkretizuojant bendrojo plano sprendinius parengti šie brėžiniai:


Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys (M 1:50 000);



Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys (M 1:50 000);



Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys (M 1:50 000);

Miškų išdėstymo sprendiniai sutalpinti Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje.
Rengiant Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimo sprendinius, buvo
įvertintos galiojančių teisės aktų ir dokumentų nuostatos.
Europos Sąjungos dokumentų nuostatos:


„Europos erdvinės plėtros perspektyva ESDP“ (pritarta neoficialioje ministrų, atsakingų už
erdvinį planavimą, taryboje Potsdame, 1999 m. gegužę);
Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų nuostatos:



Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. LR Seimo sprendimas Nr. IX-1154; 2002
m. spalio 29 d.;



Nacionalinė turizmo plėtros programa. LR Seimo 1999-07-01 nutarimas Nr. VIII-1284
(Žin.,1999, Nr. 63-2061);



Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. LR Seimo 2000-06-13 nutarimas Nr. VIII-1728
(Žin.,2000, Nr. 50-1435);



Nacionalinė energetikos strategija. Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-10 nutarimas
Nr.IX-1130;



Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimas 1992-01-21 Nr. I-2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75; Žin.,
2011, Nr. 91-4315);



Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas
1993 m. lapkričio 9 d. Nr.I-301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188; Žin., 2011, Nr. 49-2365);



Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas 1994 m.
balandžio 26 d. Nr. I-446 (Žin., 1994, Nr. 34-620; Žin., 2011, Nr. I-446);



Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas
1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2010, Nr. I-1120);
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Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas 1995 m.
gruodžio 12 d. Nr. I-1120 (Žin., 1995, Nr. 44-1076; Žin., 2011, Nr. 141-6615);



Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas 1996 m.
kovo 19 d. Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2011, Nr.91-4321);



Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas 2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2452 (Žin., 2004, Nr. 153-5571;
Žin., 2008, Nr. 59-2203.



Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimas 2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1375 (Žin., 2011, Nr. 62-2936).



Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymas. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (Žin., 1996, Nr. 82-1965;
Žin., 2011, Nr. 77-3720.



Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883;
Žin., 2010, Nr. 153-7791).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentų nuostatos:



Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas. LR
Vyriausybės nutarimas Nr. 1568, 2003 m. gruodžio 9 d. (Žin., 2003, Nr. 116-5282; Žin.,
2011, Nr. 132-6281);



Lietuvos nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros strategija. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-07-27 nutarimas Nr. 941 (Žin., 2001, Nr. 66-2418; Žin., 2009, Nr. 941);



Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005-06-12 nutarimas Nr. 853;



Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas
Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; Žin., 2011, 41-1949);



Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. LR Vyriausybės nutarimas (Žin.,1992, Nr.
22-652; 2011, Nr. 89-4249);



Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai. LR Vyriausybės 2004
03 15 nutarimas Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335; Žin.,2011, Nr. 67-3171);



Kaimo plėtros plano 2004-2006 m. pagrindinės nuostatos. LR Vyriausybės 2003 m. spalio
22 d. nutarimas Nr. 1317;



Dvarų paveldo išsaugojimo programa ir dvarų paveldo išsaugojimo programos
įgyvendinimo priemonės. LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr. 481 (Žin.,2003, Nr.
38-1740).
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Valstybinių institucijų dokumentų nuostatos:


Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas, patvirtintas LR ūkio ministro 200902-23 įsakymu Nr. 4-67;



Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas, patvirtintas LR ūkio ministro 200902-23 įsakymu Nr. 4-68;



Miškingumo didinimo programa. LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2002 m.
gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 616/471(Žin., 2003, Nr. 1-10);



Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta LR
Kultūros ministro įsakymu „Dėl Alytaus, Šiaulių ir Utenos apskričių ir jų teritorijas
sudarančių savivaldybių teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų
patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 24 d., Nr. ĮV-201.
Šiaulių regiono valstybinių institucijų dokumentų nuostatos:



Atnaujintas Šiaulių regiono 2007-2013 metų plėtros planas, patvirtintas Šiaulių regiono
plėtros tarybos 2010-05-28 sprendimu Nr. R-39;



Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1310. Rengėjas – UAB “Urbanistika”. Projekto
vadovas R. Devinduonis.
Kelmės rajono savivaldybės institucijų dokumentų nuostatos:



Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimu Nr. T-40;



Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-342;



Tytuvėnų miesto bendrasis planas, patvirtintas 2008-04-30 Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-132. Rengėjas - KTU Architektūros ir statybos institutas. Projekto
vadovas dr. L. Dringelis;



Kelmės miesto bendrasis planas, patvirtintas 2008-06-27 Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-187. Rengėjas - KTU Architektūros ir statybos institutas. Projekto
vadovas dr. L. Dringelis;



Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas, pavirtintas 2005-02-25 Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55;



Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas. Projekto vadovas Ramūnas Bankauskas. 2009 m.;
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Atsižvelgta į rengiamų arba parengtų, bet nepatvirtintų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas:


Nacionalinių dviračių trasų specialiojo plano (Projekto);



rengiamo Kražių miestelio teritorijos bendrojo plano (rengėjas - SĮ „Kauno planas");



rengiamo Užvenčio miesto, Girnikų ir Dvarčiaus kaimų bendrojo plano (rengėjas - UAB
„Panprojektas");



rengiamo Geležinkelio stočių kaimų gyvenamųjų vietovių pavadinimo ir teritorijų ribų
keitimo specialiojo plano (rengėjas - Vilniaus Gedimino technikos universiteto teritorijos
planavimo mokslo institutas).

Trumpiniai:
AM – Aplinkos ministerija;
BP – bendrasis planas;
KM – Kultūros ministerija;
LR – Lietuvos Respublika;
RAAD – Regioninis aplinkos apsaugos departamentas;
SM – Susisiekimo ministerija;
SPAV – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas;
SPV – sprendinių poveikio vertinimas;
ŪM – Ūkio ministerija;
VSC – visuomenės sveikatos centras

2. STATUS QUO VERTINIMAS
Sprendinių poveikio vertinimo metu buvo išanalizuota status quo situacija (kas atsitiktų, jeigu
nebūtų įgyvendinami bendrojo plano pakeitimo sprendiniai) ir sprendinių galimas poveikis.
2008 m. parengus ir patvirtinus Kelmės rajono savivaldybės bendrąjį planą, chaotiška urbanistinė
plėtra buvo apribota ir pradėtas vieningas teritorijų planavimas visoje savivaldybės teritorijoje. Tačiau ne
visi patvirtinto bendrojo plano sprendiniai pateisino visuomenės lūkesčius. Pastaraisiais metais dominavo
smulkių objektų statyba arba rekonstrukcija ir atskirų rajono teritorijų arba sričių tvarkymas, tačiau realiai
apčiuopiamų, galinčių išjudinti rajono ūkį, investicijų nebuvo.
Nekeičiant bendrojo plano sprendinių rizikos yra tokios: ekonominės: mažos atsinaujinančių
išteklių energetikos ir naudingųjų iškasenų gavybos plėtros galimybės, mažėjantis Kelmės rajono
patrauklumas investicijoms bei konkurencingumas, socialinės: mažas verslumas, didelė gyventojų

 VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius

demografinė kaita bei migracija, didėjantis atotrūkis nuo kitų, sparčiau besivystančių savivaldybių, didėjanti
viešųjų ir privačių interesų prieštara.
Nekeičiant bendrojo plano sprendinių poveikis gamtinei aplinkai neturi pablogėti, nebent silpna
rajono ekonominė būklė neleistų tinkami plėtoti ekoinžinerinių sistemų.
Nepanaudojus atsinaujinančių išteklių energetikos resursų, sunkiau taptų reguliuoti ir prižiūrėti
plėtros daromą neigiamą poveikį gamtinei aplinkai (atmosferos orui, dirvožemiui, paviršiniams ir
požeminiams vandenims, augalijai bei kt.) .
3. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Sprendinių poveikio vertinimas atliktas tokiais aspektais:


poveikis teritorijos vystymo darnai;



poveikis ekonominei aplinkai;



poveikis socialinei aplinkai;



poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;



poveikis kultūros paveldui

Vadovautasi ir kitų teisės aktų bei dokumentų, nurodytų Valstybės institucijų išduotose planavimo
sąlygose, nuostatomis. Planavimo sąlygų sąvadas rajono lygmens bendrojo planavimo dokumentui rengti
Nr.(18.9)-SR-24, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-05-31:
1. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2010-04-29 planavimo sąlygos Nr.416,
2. AB VST Kelmės skyriaus 2010-04-22 sąlygos Nr.TS-10-11-0175;
3. Šiaulių VSC 2010-04-22 planavimo sąlygos Nr. PST-121;
4. AB TEO LT Tinklo eksploatavimo departamento Šiaulių tinklo eksploatavimo centro
Tinklo resursų ir statybų skyriaus 2010-04-21 planavimo sąlygos Nr.03-2-06-2/1418;
5. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2010-04-23 planavimo sąlygos Nr.75;
6. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM 2010-05-06 planavimo sąlygos Nr. PS-145;
7. Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių teritorinio padalinio 2010-04-21 planavimo
sąlygos Nr.7.14.Š-2Š-172;
8. UAB TELE2 2010-04-23 raštas „Dėl Kelmės rajono bendrojo plano“ Nr. SD-9102;
9. UAB LITESCO filialo „Kelmės šiluma“ 2010-04-23 planavimo sąlygos Nr.4-138 (2.17);
10. Dubysos regioninio parko direkcijos 2010-04-26 planavimo sąlygos Nr.086(6.1);
11. Tytuvėnų regioninio parko direkcijos 2010-04-16 planavimo sąlygos Nr. S(2.10)-49;
12. Varnių regioninio parko direkcijos 2010-05-05 planavimo sąlygos Nr. 1;
13. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos 2010-04-26 planavimo sąlygos Nr. 1-1.87-84;
14. AB Suskystintos dujos Klaipėdos skyriaus 2010-05-27 planavimo sąlygos Nr. 01/058;
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15. UAB Kelmės vanduo 2010-05-10 planavimo sąlygos Nr. TS-32;
16. AB Lietuvos geležinkeliai 2010-05-10 raštas “Dėl sąlygų rajono lygmens bendrojo
planavimo dokumentams rengti“ raštas Nr. 2-2381;
17. AB Lietuvos energija 2010-04-26 raštas „Dėl planavimo sąlygų rajono lygmens bendrojo
planavimo dokumentui rengti“ Nr. SD-3254;
18. Radviliškio

rajono

savivaldybės

administracijos

Architektūros,

urbanistikos

ir

paveldosaugos skyriaus 2010-05-17 planavimo sąlygos Nr.PS-11-(19.16);
19. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2010-05-03 planavimo sąlygos Nr.32/10;
20. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2010-0425 planavimo sąlygos Nr.3;
21. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2010-05-31 planavimo
sąlygos Nr. 24;
22. LR Energetikos ministerijos raštas 2010-06-09 „Dėl rajono lygmens bendrojo planavimo
sąlygų“ Nr.(7.2-09)-3-1662.
3.1. Poveikis teritorijos vystymo darnai
Prognozuojama, kad įgyvendinus bendrojo plano sprendinius:


padidės Kelmės rajono konkurencingumas;



bus užtikrintos palankios sąlygos verslui ir investicijoms;



pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė;



bus vykdoma subalansuota rajono plėtra;



bus išsaugotos kultūros paveldo vertybės, vertingiasi kraštovaizdžio arealai;



susisiekimo sistema užtikrins rajono, regiono ir šalies poreikius;



pagerės inžinerinių paslaugų kokybė;



sumažės aplinkos tarša.

Planuojamos teritorijos plėtra vyks pagal poreikį ir galimybes pasirinktose plėtros kryptyse,
numatant rajono plėtrą etapais.
Vienas iš svarbiausių darnaus teritorijų vystymo faktorių yra planingas energetikos, susisiekimo ir
inžinerinės infrastruktūros vystymas, įvertinant esamus ir planuojamus inžinerinių paslaugų ir susisiekimo
poreikius.
Bendrojo plano pakeitimo atsinaujinančių išteklių energetikos sprendiniai sudarys sąlygas plėtoti ir
tobulinti susiklosčiusią Kelmės rajono ir gretimų teritorijų erdvinę struktūrą, formuoti ir vystyti urbanistinės
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sistemos efektyvų aprūpinimą inžinerine infrastruktūra, iš anksto rezervuoti teritorijas infrastruktūrai plėtoti,
įgyvendinti aukštesnio lygmens teritorijų planavimo ir strateginių planų nuostatas.
Gyvenamųjų vietovių išdėstymo modernizavimas, išplėsta socialinė infrastruktūra ir energetinio
savarankiškumo galimybės pagerins gyventojų gyvenimo sąlygas ir aplinkos kokybę.
Bendrojo plano pakeitimo sprendinių įgyvendinimas Kelmės rajone sudarys sąlygas darniam ir
efektyviai planuojamam teritorijų vystymui. Numatomas poveikis yra teigiamas ir ilgalaikis.
Sprendinių teigiamo ir ilgalaikio poveikio svarbiausios sąlygos:


bendrojo plano sprendinių tęstinumas artimiausiems 10 metų išlaikant socialinės,
ekonominės ir aplinkos sferų harmoningą vystymą, t.y. nei viena sfera neturi būti vystoma
kitos sąskaita;



esant reikalui keičiami bendrojo plano sprendiniai neturi pakeisti socialinio, ekonominio ir
aplinkos kokybės vystymo harmoningų proporcijų.

Kai kurie bendrojo plano sprendiniai gali turėti neigiamų pasekmių daliai nekilnojamojo turto
savininkų bei potencialiems investuotojams, dėl teritorijos erdvinės struktūros, plėtros režimų ir įvairaus
pobūdžio reglamentų, kai bendrojo plano sprendiniai nesutampa su jų lūkesčiais padidinti nekilnojamojo
turto patrauklumą ar finansinę vertę.
Neigiamo poveikio prevencija:


visų bendrojo plano rengimo etapų viešumas įgalina suinteresuotus asmenis teikti
pasiūlymus ir pageidavimus plano organizatoriui ankstyvoje plano rengimo stadijoje;



planuojama daugialypė teritorijų funkcinė struktūra, o reglamentai nustato tik maksimalias
ar minimalias reikšmes, tokiu būdu suteikiant plačias veiklos pasirinkimo ribas;



žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai gali patikslinti ir detalizuoti bendrojo
plano sprendinius.

3.2. Poveikis ekonominei aplinkai
Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimo sprendiniai skatins darnią rajono ekonomikos plėtrą ir
didins gyventojų socialinę gerovę.
Bendrojo plano pakeitimo pramonės plėtros sprendiniai sudarys sąlygas didėti Kelmės rajono
ekonominiams rodikliams. Rajono teritorijoje numatomas naujų pramonės ir komercinių teritorijų
atsiradimas. Didinant rajono patrauklumą užsienio ir vidaus investuotojams rajone formuojamos teritorijos,
skirtos investavimui į pramonę. Visoje rajono teritorijoje skatinama paslaugų plėtra.
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai sudarys sąlygas spartesnei Kelmės rajono
ekonomikos raidai. Teritorijose įrengiant pakankamų techninių parametrų inžinerinės ir susisiekimo
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infrastruktūros koridorius, bus sukurta palanki investicinė aplinka pramonės ir verslo subjektams, didės
Kelmės rajono įmonių konkurencingumas, joms bus teikiamos aukštesnės kokybės paslaugos, bus
steigiamos naujos darbo vietos, augs gyventojų pragyvenimo lygis.
Sprendiniai energetikos srityje turės teigiamą poveikį energijos vartojimo ir energijos išteklių
naudojimo efektyvumui. Didėjantis atsinaujinančių išteklių energijos vartojimas ir tiekimas mažins išlaidas
išteklių pirkimui. Sprendinių centralizuoto vandens tiekimo srityje įgyvendinimas leis užtikrinti tausojantį
vandens išteklių naudojimą. Inžinerinės infrastruktūros objektų modernizavimas mažins avarijų tikimybę ir
išlaidas jų likvidavimui. Sprendiniai telekomunikacijų ir ryšių srityje sudarys palankias sąlygas žinių
visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimuisi.
Lėšos sprendinių įgyvendinimui turės būti skirtos iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto. Planingas
projektų įgyvendinimas suteiks galimybę reikalingų lėšų gauti iš ES Struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais
finansinės paramos šaltiniais.
Ekonominė plėtra skatins tolimesnį nedarbo lygio mažėjimą mieste, gyventojų pajamų ir tuo pačiu
pragyvenimo lygio augimą.
Numatomas poveikis Kelmės rajono ekonominei aplinkai yra teigiamas ir ilgalaikis.
Neigiamo poveikio prevencija:


savivaldybės gebėjimas valdyti, reguliuoti rajono plėtrą;



atskirų Kelmės rajono teritorijų (miestų, kamų, kitų teritorijų) planavimas, rengiant teritorijų
planavimo dokumentus.

3.3. Poveikis socialinei aplinkai
Darni socialinė aplinka lemia gyvenimo kokybę, kuri yra esminė pritraukiant investuotojus,
mažinant gyventojų migraciją bei išlaikant žmones. Subalansuota socialinė sistema sudaro galimybę tenkinti
pagrindinius gyventojų poreikius: mokymo, ugdymo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos.
Bendrojo plano pakeitime formuojama centrinių ir pagalbinių gyvenviečių sistema sudarys sąlygas
kilti Kelmės rajono gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybei – kurti aukštos kokybės socialinę aplinką,
atsižvelgiant į gyvenamųjų vietovių kategorijas, modernizuoti švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos tinklą
ir vystyti sporto aikštynus bei kitus sveikatingumo kompleksus.
Sprendiniuose numatomas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių įjungimas į viešąsias erdves ir
pritaikymas turizmui. Tai leis gyventojams plėsti savo kultūrinį pažinimą.
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai užtikrins geresnį susisiekimą, didesnį
gyvenamųjų vietovių aprūpinimą inžinerinėmis paslaugomis (vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, atliekų
surinkimo, elektros tiekimo, šildymo, telekomunikacijų ir ryšių paslaugomis) prieinamumą, patikimumą,
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gerės pačių paslaugų kokybė, bus užtikrintos gyventojų higienos, sveikos gyvenamosios aplinkos, patogumo
reikmės. Įgyvendinant bendrojo plano susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius bus užtikrintas
minimalus poveikis gamtinei aplinkai, taigi ir netiesioginis neigiamas poveikis gyventojams (pvz., dėl
užteršto oro, vandens, dirvožemio ir pan.). Sprendiniai telekomunikacijų ir ryšių srityje padidins
telekomunikacijų ir ryšių paslaugų spektrą, skatins išsilavinusios visuomenės kūrimąsi.
Didėjantis energijos vartojimo ir energijos išteklių naudojimo efektyvumas lems mažesnes
gyventojų išlaidas energijos ištekliams pirkti. Šie aspektai ypač svarbūs socialiai pažeidžiamiems
visuomenės sluoksniams.
Kadangi bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą poveikį Kelmės rajono ekonominei aplinkai,
skatins mieste kurtis naujoms pramonės ir verslo įmonėms ir steigti naujas darbo vietas - tai sudarys
palankią socialinę ir psichologinę aplinką.
Numatomas poveikis Kelmės rajono socialinei aplinkai yra teigiamas ir ilgalaikis.
3.4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkos komponentams:
oro kokybei, paviršinių ir požeminių vandenų, dirvožemio kokybei bei ištekliams, žemės ūkio naudmenoms,
ekosistemoms ir biologinei įvairovei, ekologinei pusiausvyrai ir kraštovaizdžio estetinei kokybei, kultūros
paveldo objektams.
Oro kokybei sprendiniai turės išskirtinę teigiamą įtaką, nes diegiamos atsinaujinančių išteklių
energetikos, efektyvaus elektros energijos ir šilumos vartojimo priemonės, didinamas energijos tiekimo
efektyvumas sudarys sąlygas mažesniam kuro poreikiui, kurį deginant aplinkos oras teršiamas
kenksmingomis gamtai ir žmogaus sveikatai medžiagomis. Susisiekimo sprendinių įgyvendinimas
sutrumpins kelionės laiką, skatins gyventojus naudotis viešuoju transportu, dviračiais. Tokiu būdu mažės oro
taršos emisija iš mobilių taršos šaltinių.
Teigiamos įtakos turės menkaverčių žemės ūkio žemių apsodinimo mišku sprendiniai. Miškų ploto
didinimas prisidės visos Kelmės rajono gamtinės aplinkos būklės gerėjimo, praturtins biologinę įvairovę,
prisidės prie antropogeninės veiklos keliamos aplinkos taršos mažinimo.
Statybų ir naudingųjų iškasenų karjerų plėtra gali turėti trumpalaikes neigiamas pasekmes oro
kokybei. Vykdant statybas padidės oro užterštumas kietosiomis dalelėmis, tačiau tai tik laikinas reiškinys,
baigus statybos darbus oro kokybė atsistatys. Eksploatuojant karjerus, padidės vizualinė kraštovaizdžio
tarša, tačiau baigus karjerų eksploatavimą, nualintos teritorijos bus rekultivuojamos, formuojant rekreacinius
vandens telkinius arba apsodinant mišku, todėl tarša trumpalaikė ir kraštovaizdžio kokybė atsistatys.
Atsinaujinačių išteklių energetikos plėtra leis vystyti saulės ir vėjo jėgainių tinklą. Vėjo jėgainių
parkai iš esmės pakeis esamą kraštovaizdžio struktūrą, todėl jų plėtros teritorijos atitolinamos nuo
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vertingiausių kraštovaizdžio arealų. Vertinant pagal šiuolaikinio technogenizuoto kraštovaizdžio estetinę
sampratą, vėjo jėgainių plėtra nepablogins kraštovaizdžio estetinės kokybės.
Paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei bendrojo plano sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą
poveikį, kadangi modernizuota vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų surinkimo ir tvarkymo
infrastruktūros įranga užtikrins minimalią avarijų tikimybę ir minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir
požeminių vandens išteklių kokybei. Mažėjanti oro tarša taip pat lems mažesnę ir paviršinių vandenų taršą.
Dirvožemio apsaugai bendrojo plano rajono plėtros ir pramonės sprendiniai turės neigiamas
pasekmes, nes bus užstatomas žemės paviršius su dirvožemiu. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros
sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, kadangi mažės dirvožemio tarša dėl modernių ir tinkamai
eksploatuojamų vandens tiekimo, nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių.
Ekosistemoms ir biologinei įvairovei bendrojo plano miškų ploto didinimas, inžinerinės
infrastruktūros sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, kadangi didės gamtinių teritorijų plotas bei
mažės ekosistemų (augalijos ir gyvūnijos buveinių) tarša antropogeninėmis medžiagomis.
Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniuose numatomi nauji pramonės, inžinerinės
infrastruktūros, atsinaujinančių išteklių energetikos, naudingųjų iškasenų naujos plėtros teritorijos neturi
tiesioginio kontakto su saugomomis bei ekologinėmis teritorijomis.
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, kadangi
plėtojant ekoinžinerines sistemas, bus įrengiami paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo tinklai, nauji
modernūs valymo įrenginiai, o tinkama atliekų tvarkymo sistema užtikrins minimalią aplinkos fizinę ir
cheminę taršą, nuo kurios priklauso kraštovaizdžio išsaugojimas (pvz. aplinkos orui, dirvožemiui,
gamtiniams vandenims, biologinei įvairovei ir buveinių apsaugai).
Pramonės,

gyvenamųjų

teritorijų,

infrastruktūros

objektų

statybos

vietose

dirvožemiui,

ekosistemoms ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai gali būti padarytas trumpalaikis
minimalus neigiamas poveikis, tačiau tokių objektų statyba yra būtina ir neišvengiama miesto darniam
vystymui. Kraštovaizdžio estetinei kokybei galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis
infrastruktūros objektų statybos metu (padidėję automobilių srautai, aptvertos teritorijos ir pan.).
Rekreacinės teritorijos suplanavimas ir tinkamas erdvės sutvarkymas, inžinerinė sanitarinė įranga užtikrins
sąlygas, tinkamas kokybiškam poilsiui ir pramogoms, leis išvengti teritorijų taršos ir nuniokojimo.
Bendrojo plano kompetencijos ribose pagrindinė prevencinė priemonė yra sprendiniuose nurodytų
reglamentų taikymas bei rekomenduojami parengti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai.
3.5. Poveikis kultūros paveldui
Apskaitytiems ir paskelbtiems saugomais objektams bendrojo plano sprendiniuose akcentuojamas
saugojimas, nagrinėjamos tvarkybos ir pritaikymo naudojimui galimybės, siūlomi atgaivinimo variantai bei
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skatinamas pažinimas. Sprendiniuose siekiama derinti plėtrą ir apsaugą taip, kad vertė, dėl kurių vertybė
įrašyta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, būtų palaikoma, autentiška, sutvirtinama, tinkamai
atskleidžiama, prieinama visuomenei ir, kad šio paveldo pilnatvė būtų perduota ateities kartoms.
Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose žemės darbų, statinių ar įrenginių
statybos, statinių aukščio, tūrio, užstatymo tankio ir intensyvumo, išorės apdailos medžiagų, apželdinimo,
želdinių aukščio, tankio, rūšies, transporto srautų ir jų intensyvumo bei veiklos minėtuose objektuose ir
teritorijose reglamentavimas nustatomas teisės aktais ir specialiojo planavimo dokumentais. Paveldotvarkos
specialiuosiuose planavimo dokumentuose taip pat turi būti nustatomos kultūros paveldo objektų, siūlomų
įtraukti į kultūros vertybių registrą, ribos bei veiklos juose reglamentai.
Palaipsniui investuojant į turizmo plėtrą ir kultūros paveldo tvarkybą, susidarys galimybės
nekilnojamąjį kultūros palikimą iš „probleminių objektų“ paversti reprezentaciniais Kelmės rajono objektais.
3.6. Priemonės reikšmingoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti
Atlikus Kelmės rajono bendrojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, kad
sprendiniai turės teigiamą poveikį aplinkai. Neigiamas poveikis yra nereikšmingas, trumpalaikis ir gali būti
dar labiau sumažintas tokiomis priemonėmis:
1) laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių reikalavimų ir
procedūrų:


sanitarinių ir kitų apsaugos zonų ribų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų,



planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo,



specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir pan.;

2) netoli esamų saugotinų objektų planuojamų infrastruktūros teritorijų ribas nustatyti žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose arba techninių projektų aplinkosauginėse dalyse, įvertinus
esamą konkrečią gamtinę ir urbanistinę situaciją.
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4. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO LENTELĖ

1.
2.
3.

4.

5.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Teritorijų planavimo dokumento rengėjai
VĮ Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius
Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. LR Seimo sprendimas Nr. IX-1154; 2002
m. spalio 29 d.;
 Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas, patvirtintas LR ūkio ministro 200902-23 įsakymu Nr. 4-67;
 Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas, patvirtintas LR ūkio ministro 2009-0223 įsakymu Nr. 4-68;
 Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-12-03 nutarimu Nr. 1310;
 Tytuvėnų miesto bendrasis planas, patvirtintas 2008-04-30 Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-132
 Kelmės miesto bendrasis planas, patvirtintas 2008-06-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-187;
 Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas, pavirtintas 2005-02-25 Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55;
 Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialusis planas;
 Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta LR
Kultūros ministro įsakymu „Dėl Alytaus, Šiaulių ir Utenos apskričių ir jų teritorijas
sudarančių savivaldybių teritorijų nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemų
patvirtinimo“ 2009 m. balandžio 24 d., Nr. ĮV-201
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais:
 Nacionalinė turizmo plėtros programa. LR Seimo 1999-07-01 nutarimas Nr. VIII-1284
(Žin.,1999, Nr. 63-2061);
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. LR Seimo 2000-06-13 nutarimas Nr. VIII-1728
(Žin.,2000, Nr. 50-1435);
 Nacionalinė energetikos strategija. Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-10 nutarimas
Nr.IX-1130;
 Lietuvos nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros strategija. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001-07-27 nutarimas Nr. 941 (Žin., 2001, Nr. 66-2418; Žin., 2009, Nr. 941);
 Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005-06-12 nutarimas Nr. 853;
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas
Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; Žin., 2011, 41-1949);
 Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011-02-19 sprendimu Nr. T-40;
 Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-342.
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6.

7.

8.

9.

Status quo situacija
Planavimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės teritorija, kurios bendras plotas 2010 m.
duomenimis – 1705 kv. km., rajone gyvena 37400 gyventojų (Kelmės rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano pakeitimo darbų programos duomenys).
2008 m. parengus ir patvirtinus Kelmės rajono savivaldybės bendrąjį planą, chaotiška
urbanistinė plėtra buvo apribota ir pradėtas vieningas teritorijų planavimas visoje savivaldybės
teritorijoje. Tačiau ne visi patvirtinto bendrojo plano sprendiniai pateisino visuomenės
lūkesčius. Pastaraisiais metais dominavo smulkių objektų statyba arba rekonstrukcija ir atskirų
rajono teritorijų arba sričių tvarkymas, tačiau realiai apčiuopiamų, galinčių išjudinti rajono ūkį,
investicijų nebuvo.
Nekeičiant bendrojo plano sprendinių rizikos yra tokios: mažas verslumas, didelė gyventojų
demografinė kaita bei migracija, didėjantis atotrūkis nuo kitų, sparčiau besivystančių
savivaldybių, mažėjantis Kelmės rajono patrauklumas investicijoms bei konkurencingumas,
didėjanti viešųjų ir privačių interesų prieštara.
Nekeičiant bendrojo plano sprendinių poveikis gamtinei aplinkai neturi pablogėti, nebent silpna
rajono ekonominė būklė neleistų tinkami plėtoti ekoinžinerinių sistemų.
Nepanaudojus atsinaujinančių išteklių energetikos resursų, sunkiau taptų reguliuoti ir prižiūrėti
plėtros daromą neigiamą poveikį gamtinei aplinkai (atmosferos orui, dirvožemiui, paviršiniams
ir požeminiams vandenims, augalijai bei kt.) .
Tikslai, kuriais siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimo sprendiniai remiasi esamos būklės analize, raidos
tendencijomis ir prognozėmis, tarybos patvirtinta plėtros koncepcija.
Planavimo tikslas – optimizuoti planuojamas, plėtoti esamas, steigti naujas gyvenamąsias,
komercines, pramonės, verslo, infrastruktūros, rekreacines ir kitas teritorijas, nustatant šių
teritorijų naudojimo ir apsaugos reglamentus.
Savivaldybės teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui ir
tvirtinama savivaldybės taryboje. Bendrojo plano sprendiniai rengiami 10 metų laikotarpiui.
Bendrojo plano sprendiniai – ilgalaikė erdvinės plėtros strategija, įgyvendinama palaipsniui,
prioritetų principu.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo
Teigiamas
aspektai
(trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Teritorijos
Teigiamas ilgalaikis
Nenumatomas
vystymo darnai poveikis
Ekonominei
Teigiamas ilgalaikis
Galimas neigiamas trumpalaikis poveikis,
aplinkai
poveikis
kadangi dalis sprendinių
įgyvendinimui
reikalingų lėšų turės būti padengta iš Kelmės
rajono savivaldybės biudžeto, tačiau šios lėšos
yra būtinos subalansuotai urbanistinei plėtrai.
Projektų planingas įgyvendinimas suteiks
galimybę dalį reikalingų lėšų gauti iš ES
Struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais
finansinės paramos šaltiniais.
Socialinei
Teigiamas ilgalaikis
Nenumatomas
aplinkai
poveikis
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Gamtinei
aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis
poveikis

Kultūros
paveldui

Teigiamas ilgalaikis
poveikis

Pramonės, gyvenamųjų teritorijų, žemės ūkio,
infrastruktūros, naudingųjų iškasenų teritorijų
plėtros vietose dirvožemiui, ekosistemoms ir
biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui gali būti
padarytas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas
poveikis, tačiau tokių veiklų vystymas yra
būtinas Kelmės rajono plėtrai, o galimas
neigiamas poveikis bus minimalus ar jo gali
nebūti, atliekant teisės aktuose nustatytas
aplinkosaugos procedūras.
Atsinaujinančių išteklių energetikos (ypač vėjo
jėgainių parkų) plėtra pakeis susiformavusio
kraštovaizdžio struktūrą, tačiau vertinant pagal
šiuolaikinio technogenizuoto kraštovaizdžio
estetinę sampratą, nepablogins kraštovaizdžio
estetinės kokybės.
Sprendiniuose siekiama derinti plėtrą ir apsaugą
taip, kad vertė, dėl kurių vertybė įrašyta į
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, būtų
palaikoma, autentiška, sutvirtinama, tinkamai
atskleidžiama, prieinama visuomenei ir, kad šio
paveldo pilnatvė būtų perduota ateities kartoms.
Palaipsniui investuojant į turizmo plėtrą ir
kultūros paveldo tvarkybą, susidarys galimybės
nekilnojamąjį kultūros palikimą iš „probleminių
objektų“ paversti reprezentaciniais Kelmės
rajono objektais.

Siūlomos alternatyvos
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plėtros alternatyvos buvo siūlomos koncepcijos
rengimo stadijoje ir Kelmės rajono tarybos sprendimu buvo atrinktas geriausias variantas,
kurio pagrindu parengti bendrojo plano sprendiniai. Šiuo metu kitų alternatyvų nėra.

