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1. Pagrindiniai bendrojo plano tikslai ir sąsaja su kitais planais ir
programomis
Pagal Šakių rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 9 d. patvirtintą
planavimo darbų programą, bendrojo plano rengimo tikslai bei uždaviniai yra:
•

parengti Lek÷čių miestelio teritorijos bendrąjį planą;

•

suformuoti miestelio teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo
ir apsaugos prioritetus;

•

įteisinti teritorijos tvarkymo reglamentą;

•

atlikti teritorijos funkcinį zonavimą;

•

tobulinti susiklosčiusią miestelio teritorijos urbanistinę struktūrą;

•

nustatyti pagrindines žem÷s naudojimo paskirtis ir naudojimo būdą;

•

nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti detaliuosius planus, pasiūlyti šių teritorijų
naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;

•

pl÷toti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomen÷s poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

•

rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomen÷s poreikiams reikalingų objektų
statybai;

•

numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio
tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo
objektų išsaugojimą;

•

numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančią bendrojo naudojimo želdynų sistemą.

„Lek÷čių miestelio bendrasis planas“ rengiamas Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos 2010 m.
geguž÷s 27 d. sprendimo Nr. T-181 „D÷l projekto „Šakių rajono bendrieji planai“ pagrindu,
vadovaujantis:
•

Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija (Lietuvos Respublikos Seimo 2002–11–12 nutarimas Nr.
IX–1187) (Žin., 2002, Nr. 113–5029);

•

Nacionaline energetikos strategija (LRS 2007–01–18 nutarimas Nr. X–1046) (Žin., 2007, Nr.
11–430);

•

Nacionaline turizmo pl÷tros programa iki 2013 metų (Žin., 2007, Nr. 97–3939);

•

Marijampol÷s regiono pl÷tros planu 2006–2013 metų (patvirtinta Marijampol÷s regiono
pl÷tros tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. TS–16, atnaujinta Marijampol÷s regiono
pl÷tros tarybos 2012 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. 51/8S-9);

•

Šakių savivaldyb÷s 2009-2018 metų atliekų tvarkymo planu (patvirtintas 2009–01–22 tarybos
sprendimu Nr. T–14);
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (2002–10–29 LR Seimo nutarimas Nr. IX–
1154) (Žin., 2002, Nr.110–4852);

•

Marijampol÷s apskrities teritorijos bendruoju planu (2010–09–08 LR Vyriausyb÷s nutarimas
Nr. 12-98) (Žin., 2010, Nr.110–5629);

•

Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu (patvirtintu Šakių rajono savivaldyb÷s
tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-147);

•

Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
pl÷tros specialiuoju planu (patvirtintas Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. lapkričio
26 d. sprendimu Nr. T-376);

•

Nacionalinių dviračių trasų specialiuoju planu;

•

Dviračių takų-trasų išd÷stymo Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijoje specialiuoju planu
(patvirtintas Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-206);

•

Šakių rajono savivaldyb÷s 2011-2017 metų pl÷tros strateginiu planu (patvirtintu Šakių rajono
savivaldyb÷s tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-402);

•

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

•

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

•

Gamtinio karkaso nuostatais;

•

Gamtinio karkaso lokalizavimo rajonin÷mis schemomis (Vilniaus universiteto kraštotvarkos
grup÷, 1992-1993 m., 1974 m. topo pagrindas);

•

Šakių rajono savivaldyb÷s valstybin÷s reikšm÷s miškų plotų schema;

•

Šakių rajono savivaldyb÷s miškų priskyrimo miškų grup÷ms planu;

•

Šakių miesto, miestelių ir kaimų želdinių ir želdynų tvarkymo projektu;

•

Lek÷čių miestelio teritorijos planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo planavimo
dokumentui rengti.
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2. Esama aplinkos būkl÷ ir jos pokyčiai, jeigu planas nebus įgyvendintas
Žem÷s naudojimas
Bendrajame plane žem÷s naudojimo klausimai sprendžiami numatant teritorijos vystymo ir žem÷s
naudojimo pokyčius 20 metų laikotarpiui. Bendrojo plano sprendiniai siejami su Valstybine aplinkos
apsaugos strategija (1996 m.), Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija (2002 m.), Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano sprendiniais (2002 m.), Nacionaline darnaus vystymosi strategija (2009 m.).
Visa Lek÷čių miestelio teritorija formuojama vienu bendru sklypu, kuriame išskiriamos
įsiterpusios esamos gyvenamų namų, visuomenin÷s, komercin÷s paskirties objektų bei žaliųjų plotų
teritorijos. Pagal teritorijų planavimo įstatymą rengiant teritorijų planavimo dokumentus bandoma
maksimaliai suderinti investitoriaus, žem÷s savininko, visuomen÷s ir valstyb÷s interesus d÷l planuojamos
teritorijos panaudojimo ir veiklos joje reglamentavimo. Plano įgyvendinimo metu turi būti kreipiamas
ypatingas d÷mesys į aplinkos išsaugojimą bei numatomos priemon÷s bendram gamtovaizdžiui pagerinti ir
apsaugoti esamus vertingus želdinius, dirvožemį bei pakrantes.
Lek÷čių miestelis įsikūręs Vidurio Lietuvos lygumoje, Kazlų Rūdos miškų apsuptyje, per kaimą
teka Nemuno intakas Liek÷. Miestelyje pagrindinį gatvių tinklą formuoja esamų valstybin÷s reikšm÷s
kelių tęsiniai mieste, daugelis šių gatvių atlieka šių kelių funkcijas.
Didžiausią dalį planuojamos teritorijos Lek÷čių miestelyje sudaro mažaaukšt÷ gyvenamoji statyba
(31 proc.) ir žem÷s ūkio teritorijos (28 proc.) (žr. 2.1 lentelę).

2.1 lentel÷. Teritorijos balansas
Eil.
Teritorija
Nr.
1 Gyvenamoji teritorija:
a)
mažaaukščio užstatymo
b)
daugiaaukščio užstatymo
2 Visuomeninių įstaigų teritorija
3 Komercinių įstaigų teritorija
4 Infrastruktūros teritorijos:
a)
I1 (rezervuotinos gatvių koridoriams)
b)
I2
5 Pramon÷s, sand÷liavimo teritorijos
6 Bendro naudojimo teritorijos
7 Kapin÷s
8 Vandens telkiniai
9 Kiti plotai – įsisavinamos teritorijos, tame
tarpe teritorijos, naudojamos žem÷s ūkiui
10 Kultūros paveldo teritorijos
11 Teritorija numatyta miško įveisimui
12 Miškas
13 Vandenviet÷

Plotas, ha

58,22
3,25
2,93
2,10
15,82
0,91
1,57
2,74
3,06
3,58
51,49
0,002
28,23
14,63
0,26

* pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis
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Žem÷s naudojimo intensyvumas ir struktūra yra vienas iš svarbiausių struktūros rodiklių, nuo kurio
priklauso gyvenamosios aplinkos kokyb÷, viešųjų erdvių tipas, gyvenamosios vietov÷s ūkio
ekonomiškumas, struktūrinio vystymo galimyb÷s ir tipas. Pirmas ekstensyvaus žem÷s naudojimo požymis
mažas gyventojų ir būstų tankis – tai savaimin÷ faktinio miestelio pl÷tra ir vadinamasis miestelio
„išskydimas“, kuris miestelio ekonomikos požiūriu yra nepateisinamai brangus. Antras požymis – žem÷s
naudojimo miestelio reikm÷ms intensyvumas. Tik÷tina, kad neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių,
miestelio teritorija bus urbanizuojama padrikai, kas tiesiogiai įtakos ekstensyvų žem÷s naudojimą ir
miestelio teritorijos išskydimą. Išskydęs užstatymas tiesiogiai įtakotų dideles inžinerinių tinklų tiesimo ir
eksploatavimo sąnaudas, atsirastų naujų gatvių poreikis, būtų sunkinamos subalansuoto eismo
organizavimo sąlygos (per dideli atstumai vaikščiojimui p÷sčiomis arba važiavimui dviračiu, per retas
apgyvendinimas).
Aplinkos kokyb÷. Aplinkos būklę Lek÷čių miestelio teritorijoje reprezentuoja: oro, vandens ir
dirvožemio kokyb÷. Šių aplinkos elementų kokyb÷s pokyčiai apsprendžia bendrą aplinkos kokybę. Jų
kokyb÷s pokyčiai neigiamai arba teigiamai įtakoja natūralaus kraštovaizdžio, biotos struktūros bei
populiacijų pokyčius.
Oro kokyb÷. Oro kokyb÷ yra svarbus darnaus vystymosi prioritetas. Oro kokyb÷ įtakoja žmonių
sveikatą, pasaulio klimato kaitą, žem÷s ūkio, kultūrinius objektus. Lek÷čių miestelio aplinkos oro kokybei
įtaką turi mobilūs ir stacionarūs oro taršos šaltiniai bei iš aplinkinių regionų pernešama oro tarša.
Pagal Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazę pagrindiniai teritorijos taršos šaltiniai Lek÷čių
miestelyje yra teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai; pramon÷s, energetikos, transporto
ir paslaugų objektai (žr. 2.2 lentelę). Taršos objektų išd÷stymas pateiktas 2.1 paveiksle.

2.2 lentel÷. Pagrindiniai taršos šaltiniai
Nr.
plane

Taršos
židinio
Nr.

1

4708

2

7863

3

7576

4

7560

Tipas
Teršiančių medžiagų
kaupimo ir
regeneravimo objektai
Pramon÷s, energetikos,
transporto ir paslaugų
objektai
Pramon÷s, energetikos,
transporto ir paslaugų
objektai
Pramon÷s, energetikos,
transporto ir paslaugų
objektai
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Potipis

Adresas

Taršos šaltinio
urbanizacijos
zona

Pavojingumas

Sand÷lis

Lek÷čių mstl.

Gamybin÷ pramonin÷

Didelis pavojus

Katilin÷

Lek÷čių mstl.

Gyvenamoji miestelio

Didelis pavojus

Valymo
įrenginiai

Lek÷čių mstl.

Gamybin÷ pramonin÷

Didelis pavojus

Degalin÷

Lek÷čių mstl.

Gamybin÷ pramonin÷

Didelis pavojus
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2.1 pav. Taršos šaltiniai
Lyginant su Lietuvos Respublika ir Marijampol÷s apskritimi Šakių rajone, taigi ir Lek÷čių
miestelyje vidutinis išmetamų teršalų kiekis yra 9 kartus mažesnis negu Lietuvos Respublikoje ir 4 kartus
mažesnis negu Marijampol÷s apskrityje):

2.3 lentel÷. Išmetamų teršalų kiekis į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių
Išmetamų teršalų kiekis į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių tenkantis 1
kvadratiniam kilometrui, kg
2008 m.

2009 m.

2010 m.

Lietuvos Respublika

1090

988

978

Marijampol÷s apskritis

381

380

432

Šakių rajono savivaldyb÷

104

113

108

Informacijos šaltinis: Statistikos departamentas

Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvose pramon÷s teritorijų pl÷tra
nenumatoma. Sanitarin÷s apsaugos zonos turi būti nustatomos žem÷s ūkio, gamybiniams, komunaliniams,
pramon÷s, inžinerin÷s infrastruktūros ir kitiems objektams, kuriems sanitarin÷s apsaugos zonos
privalomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimą Nr.343 „D÷l
specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992, Nr. 22-652 su v÷lesniais
pakeitimais) ir 2004 m. rugpjūčio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 patvirtintas
„Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir r÷žimo taisykles“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878 su v÷lesniais
UAB „Statybos strategija“
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pakeitimais). Esamiems objektams sanitarin÷s apsaugos zonos turi būti nustatomos rengiant žemesnio
lygmens dokumentus, atlikus privalomas poveikio aplinkai ir visuomen÷s sveikatai procedūras. Kol tokia
dokumentacija n÷ra parengta vadovautis Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr.
22-652 su v÷lesniais pakeitimais) aktualia redakcija.
Vandens kokyb÷. Lek÷čių miestelio visiems vartotojams – gyventojams, įstaigoms ir pramon÷s
įmon÷ms tiekiamas tik požeminis vanduo, d÷l to jo apsaugai turi būti skiriamas didelis d÷mesys – būtina
griežta dirvožemio apsauga. Pagrindiniai gruntinio vandens teršimo šaltiniai yra pramon÷s įmon÷s,
nutek÷jimai iš požeminių kanalizacijos vamzdynų, nekanalizuoti gyvenamieji rajonai. Esant palankioms
hidrogeologin÷ms sąlygoms, gruntinis vanduo migruoja gilyn, nešdamas teršalus į vandeninguosius
horizontus. Nuotekų tvarkymas taip pat turi įtakos vandens ir dirvožemio kokybei. Surenkamos iš
gyventojų, komercinių, visuomeninių ir pramon÷s įmonių nuotekos yra išvalomos iki didžiausios leistinos
teršalų normos – išleidžiami nustatytų normatyvų (skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies sunaudojimas (GhDS), bendras azotas, bendras fosforas, naftos
produktai) teršalai į paviršinio vandens telkinį. Tačiau dalis Lek÷čių miestelio gyventojų n÷ra prisijungę
prie centralizuotų nuotekų tinklų ir susikaupusias nuotekas tvarko savarankiškai. Lek÷čių miestelio
bendrojo plano koncepcijos alternatyvose siūloma centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo
sistemos pl÷tra. Įgyvendinus koncepcijos sprendinius sumaž÷tų nevalytų ar nepakankamai apvalytų
nuotekų patekimas į gruntą, tuo pačiu maž÷tų dirvožemio tarša, o tai teigiamai įtakotų bioįvairovę ir
gamtinę aplinką.
Dirvožemio kokyb÷. Dirvožemio būkl÷ labai svarbi gamtinei aplinkai. Nuo jos priklauso dauguma
ekologinių sistemų bei vandenų sektoriaus kokyb÷. Biologin÷ urbanizuotų teritorijų gamtin÷s aplinkos
įvairov÷ skurdi, tačiau urbanizuotose teritorijose į dirvožemį patekę teršalai, atmosferos kritulių veikiami,
up÷mis, upeliais, grioviais ir drenažo sistemomis gali nukeliauti labai toli ir užteršti didelius paviršinio
vandens baseinus, o kartais ir gilesnius grunto sluoksnius ar net požeminius vandenius, taip padarydami
didelę žalą gamtai, žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. Miestelio koncepcijoje numatomas atliekų
tvarkymas, inžinerin÷s infrastruktūros vystymas tur÷tų teigiama linkme paveikti ir dirvožemio ekologinę
būklę. Neįgyvendinus koncepcijos sprendinių, tik÷tinas tolesnis neigiamas urbanizacijos poveikis
dirvožemio užterštumui, o nepalanki dirvožemio ir grunto būkl÷ gali tur÷ti reikšmingos įtakos ir žmonių
sveikatai.
* * * *
Visų trijų aukščiau min÷tų aplinkos komponentų (oro, vandens ir dirvožemio) kokybę įtakoja
susidarančių komunalinių atliekų šalinimas. UAB „Paslaugos šakiečiams“ duomenimis, buitin÷s atliekos
yra rūšiuojamos, surinktos išvežamos į Marijampol÷s regioninį sąvartyną. Lek÷čių miestelio bendrojo
plano koncepcijos alternatyvose siūloma centralizuota atliekų surinkimo sistema.
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Miestiečių gyvenimo kokyb÷
Gyventojų gyvenimo kokyb÷ kaip socialin÷s aplinkos elementas ypač priklauso nuo būsto
kokyb÷s, sveikos aplinkos būste ir komunalinių paslaugų (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo,
aprūpinimo šiluma, elektra, gamtin÷mis dujomis ir kt.) prieinamumo. Kokybiškos komunalin÷s paslaugos
sudaro sąlygas gyventojų higienai, sveikai gyvensenai ir komfortui.
Būsto kokyb÷. Svarbiausias apsirūpinimo būstu rodiklis – naudingas plotas, tenkantis vienam
gyventojui. Šakių rajone per 17 metų nuo 1995 m. apsirūpinimo lygis nuo 22,5 kv.m/gyv. išaugo iki 26,1
kv.m/gyv. 2010 m., t.y. išaugo 14 %. Toks apsirūpinimo būstu augimas buvo susijęs su gyvenamojo
fondo augimu ir gyventojų skaičiaus maž÷jimu. Jeigu būsto fondas augs tokiais pat tempais (statistin÷
ilgalaik÷ tendencija), tai prognozuojamam laikotarpiui apsirūpinimo lygis sudarys 30,3 kv.m/gyv.* ir
būsto fondas tur÷tų augti (*šį rodiklį iškreipia maž÷jantis gyventojų skaičius ir duomenų trūkumas apie
naujo gyvenamojo būsto padid÷jimą).
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvose siūloma: skatinti gyvenamojo fondo
pl÷trą, nekoncentruoti socialinio būsto (tai viena iš socialin÷s integracijos formų). Lek÷čių miestelio
bendrojo plano koncepcijos alternatyvų įgyvendinimas užtikrintų darniosios pl÷tros principais pagristą ne
tik funkcinę, bet ir socialinę integraciją. Neįgyvendinus koncepcijos sprendinių išlieka miestelio
„išskydimo“ pavojus (plačiau žr. 2 skyr. „Esama aplinkos būkl÷ ir jos pokyčiai, jeigu planas nebus
įgyvendintas“ „Žem÷nauda“).

Komunalinių paslaugų prieinamumas:
•

Centralizuotas vandens tiekimas – Lek÷čių miestelyje vandens gavybą ir tiekimą vykdo UAB
„Šakių vandenys“. Vanduo išgaunamas iš vandenviet÷s esančios šiauriniame gyvenviet÷s
pakraštyje, kurioje eksploatuojami 2 gręžiniai. Gręžinių vandenyje yra didelis bendrosios geležies
kiekis 1155 µg/l. Po nugeležinimo vanduo atitinka HN 24-2003 normas ir miestelio vartotojams
tiekiamas tik geros kokyb÷s vanduo. Vartotojų skaičius sudaro 92 proc. šios gyvenviet÷s
gyventojų. Siektinas teritorijos gyventojų apsirūpinimas centralizuotais vandentvarkos tinklais –
100 proc. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų neprisijungę gyventojai naudoja vandenį iš
išsikastų gilių arba negilių šulinių. Negilių šulinių vandenyje ne visada išlaikomos leistinos teršalų
normos, ypač d÷l nitratų koncentracijų. Kyla gr÷sm÷ gyventojų sveikatingumui. Lek÷čių miestelio
bendrojo plano koncepcijos alternatyvose siūloma centralizuoto vandens tiekimo sistemos pl÷tra.

•

Centralizuotas buitinių nuotekų tvarkymas – Lek÷čių miestelyje kaip ir visoje Šakių rajono
savivaldyb÷je nuotekos centralizuotai surenkamos ir valomos UAB „Šakių vandenys“. Ne visi
gyventojai yra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų. Šakių rajone prisijungusių prie
centralizuotų nuotekų valymo sistemų gyventojų skaičius yra apie 7316 arba 20,1 proc.
savivaldyb÷s gyventojų. Lek÷čių miestelio bendruoju planu numatoma centralizuotų buitinių
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nuotekų tinklų pl÷tra. Tai tur÷tų ženklų ilgalaikį poveikį gamtinei aplinkai. D÷l tinkamai
eksploatuojamų inžinerinių įrenginių sumaž÷tų avarijų, tuo pačiu ir nuotekų patekimo tikimyb÷ į
požeminių vandenų sluoksnius. Šalia miestelio rytin÷s ribos yra nuotekų valymo įrenginiai.
Nuotekos susidaro iš gyventojų, komercinių, visuomeninių ir pramon÷s įmonių, kurias papildo
gruntinio vandens infiltracija ir lietaus vandens nuotekos. Išvalytos nuotekos išleistuvu
išleidžiamos į Liek÷s upę - t.y. išleidžiami nustatytų normatyvų (skendinčios medžiagos,
biochemin÷s, deguonies suvartojimas ir naftos produktai) teršalai.
•

Dujų tiekimas. Nors Šakių savivaldyb÷je ir yra gerai išpl÷totas gamtinių dujų tinklas, Lek÷čių
miestelyje dujų tinklų n÷ra ir šiuo bendruoju planu dujų tiekimo tinklas nenumatomas.

•

Centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT). Lek÷čių miestelyje centralizuotas šilumos tiekimas n÷ra
numatomas. Miestelio esamose urbanizuojamose gyvenamosiose ir mišriose teritorijose siūloma
išlaikyti esamą individualų aprūpinimą šiluma.

•

Aprūpinimas elektra. Šakių rajonas priklauso bendram Lietuvos elektros energijos tiekimo tinklui.
Pagrindin÷ elektros energijos gamintoja šiuo metu yra Ignalinos AE. Kartu su kitomis elektrin÷mis
ir sudaryta bendra elektros energijos tiekimo sistema aprūpina ir Šakių rajone esantį Lek÷čių
miestelį. Perspektyvoje naujos transformatorin÷s gali atsirasti tik siekiant sutrumpinti žemos
įtampos linijų ilgius.
Įgyvendinus Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvų sprendinius, numatomas

bendras komunalinių paslaugų poveikis visuomenei ilgalaikis ir teigiamas. Koncepcijos sprendinių
įgyvendinimas suteiktų galimybę visus miestelio gyventojus aprūpinti kokybiškomis komunalin÷mis
paslaugomis, išvengti žmonių sveikatos problemų (sąlygojamų centralizuotų komunalinių paslaugų
nebuvimo). Racionalesnis energijos šaltinių panaudojimas mažintų teršalų išmetamų į atmosferą
kiekius, pagerintų bendrą miestelio ekologinę situaciją, o tai netiesiogiai, tačiau padidintų miestelio
gyventojų gyvenimo kokybę.

Želdynai. Želdynai – vienas iš miestelio struktūros elementų. Šiuo požiūriu svarbūs trys požymiai
– santykinis želdynų kiekis, jų sklaida ir kokyb÷. Lek÷čių miestelio bendro naudojimo želdynų teritorijos
užima 6 % bendro miestelio ploto, t.y. 2,96 ha sudaro 1 parkas, 5 skverai. Taigi atskirųjų želdynų plotas
–29,6 kv.m/1 gyv., o tai beveik 2 kartus viršija planavimo normose nurodytą normatyvą (pagal Atskirųjų
rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normas patvirtintas 2007 m. gruodžio 21 d. LR Aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-694), bendros rekreacin÷s paskirties želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas
miesteliuose turi sudaryti 15 m2 vienam gyventojui.
Želdynų sklaida n÷ra tolygi, želdynai nesudaro rišlios sistemos, kuri laikoma geriausiu struktūriniu
variantu, tačiau d÷l pakankamo jų kiekio esamą dispersinę sistemą reikia pripažinti tinkama. Esmin÷
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problema – viešųjų želdynų kokyb÷. Želdynai n÷ra pritaikyti lankymui bei poilsiui, n÷ra nustatyti jų
tvarkymo ir naudojimo reikalavimai.
Bendruoju planu numatoma pl÷tojant bendro naudojimo teritorijas saugoti ir ugdyti vertingus
želdinius, pl÷sti augalų rūšinę sud÷tį. Naujai įsisavinamose teritorijose, tur÷tų būti nustatyta smulkių
viešųjų želdynų norma. Planuojami atskirieji želdynai formuoja funkcinius ir estetinius ryšius. Manoma,
kad neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių negali būti tikimasi ir šio sprendinio įtakojamų gyventojų
poilsio kokyb÷s bei kraštovaizdžio estetin÷s vert÷s pagerinimo.
Kraštovaizdis. Pagal Lietuvos fizinį geografinį rajonavimą Šakių rajono savivaldyb÷ patenka į
Nemuno žemupio lygumą, šis rajonai priklauso Pabaltijo žemumos sričiai. Nemuno žemupio lygumos
teritorija užima didžiul÷s ledynin÷s plaštakos dubumą. Visas teritorijos paviršius yra išlygintas ir ištisai
apklotas 5 – 10 m storio limnoglacialinių molių arba dulkiškų priesm÷lių sluoksniu. Vyrauja lygumos,
labai negiliai išvagotos salpinių sl÷niukų.
Miestelį supa Kazlų Rūdos miškai: iš šiaur÷s prieina Rūdšilio, iš pietų – Paryžin÷s ir Vincentavo
miškai. Per miestelį teka Nemuno intakas Liek÷, yra miškų ūkio parkas užimantis apie 1,33 ha. Kitus
želdinių plotus sudaro miestelio skverai.
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvų inžinerin÷s infrastruktūros dalies
sprendiniai tur÷s ilgalaikį teigiamą poveikį kraštovaizdžio apsaugai. Naujų modernių įrenginių statyba
užtikrintų minimalų neigiamą poveikį aplinkos komponentams, nuo kurių priklauso kraštovaizdžio
išsaugojimas.

Saugomos teritorijos. Kultūros paveldas. Lek÷čių miestelio teritorijoje yra gamtinio karkaso
elementų – miestelį kerta rajoninis ir vietinis migracijos koridorius su silpnu (c2) ir labai silpnu (c3)
kompensavimo laipsniais. Šalia planuojamos teritorijos taip pat išsid÷stęs vidinio stabilizavimo arealas
(patikimas ekologinio kompensavimo laipsnis)
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2.2 pav. Gamtinis karkasas
Gamtinis karkasas yra daugiafunkcin÷ sistema, užtikrinanti bendrą teritorijos kraštovaizdžio
stabilumą, gyvybingumą bei jame vykstančių migracinių ryšių nepertraukiamumą. Gamtin÷s aplinkos
stabilumo užtikrinimas palaikant, formuojant ar gausinant gamtinio karkaso elementų kokybę teritorijoje
savo ruožtu garantuoja didesnį teritorijos ūkinį potencialą bei geresnę gyvenamosios aplinkos kokybę.
Lek÷čių miestelio bendruoju planu numatoma išsaugoti ekologinio kompensavimo koridorius – esamas
žaliąsias jungtis, kurios gali atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas. Jie ne tik vykdytų gamtinius
ryšius, bet ir mažintų oro užterštumą, triukšmo sklidimą, gerintų oro kokybę, mikroklimatą, estetinį
miestelio vaizdą. Miestelyje augantys ir nepatenkantys į gamtinio karkaso teritorijas želdiniai formuoja
miestelio vietinio lygmens gamtinio karkaso struktūrą. Vadovaujantis nepertraukiamo ir kompaktinio
užstatymo principu Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvose siūloma tankinti esamas
užstatytas miestelio teritorijas ir/ar numatyti naujų teritorijų įsisavinimą.

Esamos būkl÷s stadijoje

nustatyta, kad dalis Lek÷čių miestelio urbanizuotų teritorijų neišvengiamai patenka į gamtinį karkasą.
Tik÷tina, kad d÷l daugelį metų vykstančių urbanizacijos procesų, min÷tuose teritorijose labai vertingų
stambiųjų geosistemų ekotopų yra mažai ir sutankinus esamą miestelio urbanizuotą teritoriją, reikšmingas
poveikis gamtinio karkaso teritorijoms nebus daromas. Gamtinio karkaso teritorijose, veikla turi būti
vykdoma pagal naujausios aktualios redakcijos Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus (bus
detalizuojama sprendinių konkretizavimo stadijoje).
Bendruoju planu nagrin÷jamoje Lek÷čių miestelio teritorijoje n÷ra saugomų teritorijų –
artimiausiai (už beveik 3 km) išsid÷stęs Baltkojų pedologinis draustinis. Saugomose teritorijose žem÷s
naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos
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saugomų teritorijų įstatymu, Specialiosiomis žem÷s ir miško naudojimo sąlygomis, kitais įstatymais bei
teis÷s aktais. Šalia esančiose saugomose teritorijose bendrojo plano sprendinių neigiamas poveikis
nenumatomas.
Pagal LR teritorijos bendrąjį planą vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrąją
kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą reikšmę kraštovaizdžio vizualin÷je struktūroje turinti
esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorin÷ sklaida bei patraukliausių kultūros paveldo sankaupos
arealai. Rengiant Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepciją, įvertintas ir paveldosauginis aspektas.
Nustatant miestelio teritorijos vystymo bendrąją erdvinę koncepciją, funkcinius prioritetus ir teritorijos
tvarkymo reglamentavimo ypatumus, atsižvelgta į saugomus ir juridiškai įteisintus kultūros paveldo
objektus – paminklą Lietuvos Nepriklausomyb÷s 10-mečiui (unikalus kodas 2137).
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijoje siūloma veikla gali būti vykdoma tik vadovaujantis
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kitais veiklą kultūros paveldo objektų
teritorijose reglamentuojančiais dokumentais. Tvarkybos ir naudojimo reikalavimai nustatomi
individualiais apsaugos arba tipiniais reglamentais (jei individualūs reglamentai neparengti).

3. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas
Rengiama koncepcija apima Lek÷čių miestelio teritoriją (pagal Šakių rajono savivaldyb÷s
teritorijos bendruoju planu išskirtą teritoriją Lek÷čių miestelis užima 494,06 ha). Lek÷čių miestelio
bendrojo plano koncepcijos stadijoje konkretūs parametrai teritorijoms urbanizuoti nenumatyti,
numatomos tik pagrindin÷s galimos teritorijų pl÷tros kryptys, tod÷l ir įvertinti koncepcijos sprendinių
poveikio reikšmingumą sud÷tinga. Miestelio erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant palankiausias
gyvenimo sąlygas ir optimalų balansą tarp urbanizuotų ir neurbanizuojamų (atskirieji želdynai, miškai,
vandenys) teritorijų, o taip pat ir miestą supančios aplinkos, saugant vietos kraštovaizdį. Jei bus laikomasi
nustatytų žem÷s naudojimo apribojimų ir kitų veiklas reglamentuojančių teis÷s aktų, pl÷tros teritorijos
nebus reikšmingai neigiamai paveiktos.
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos sprendiniai teigiamai paveiks aplinkos ir kultūrin÷s
apsaugos

požiūriu

jautrias

teritorijas,

nes

koncepcija

parengta

vadovaujantis

jų

apsaugą

reglamentuojančiais teis÷s aktais ir reglamentais:
o

Bendruoju planu nagrin÷jamoje Lek÷čių miestelio teritorijoje n÷ra saugomų teritorijų –
artimiausiai (už beveik 2,1 km) išsid÷stęs Liek÷s kraštovaizdžio draustinis. Saugomose teritorijose
žem÷s naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Specialiosiomis žem÷s ir miško naudojimo sąlygomis,
kitais įstatymais bei teis÷s aktais. Šalia esančiose saugomose teritorijose bendrojo plano
sprendinių neigiamas poveikis nenumatomas;
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Gamtinio karkaso palaikymas ir vystymas tur÷s tiesioginį, žymų ir teigiamą poveikį biologin÷s
įvairov÷s stabilumui ir gaus÷jimui, nes yra susijęs su migraciniais koridoriais, kurie glaudžiai
siejasi su santykinai natūraliomis – miškingomis teritorijomis. Bendrojo plano sprendiniai netur÷s
reikšmingos įtakos gamtiniam karkasui, nes koncepcijoje numatoma išsaugoti esamas miškingas
teritorijas ir žaliąsias jungtis. Gamtinio karkaso teritorijose, veikla turi būti vykdoma pagal
naujausios aktualios redakcijos Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus (bus detalizuojama
sprendinių konkretizavimo stadijoje);

o

Lek÷čių miestelio bendrojo plano sprendiniai, numatantys gyvenamųjų, atskirųjų želdynų bei
rekreacinių teritorijų išsid÷stymą, gatvių tinklą, sudarys palankias sąlygas išsaugoti natūralų ir
suformuoti kultūrinį kraštovaizdį;

o

Kultūros paveldo vertybių teritorijos reikšmingos ne tik kultūrinio pažinimo bei kraštotvarkiniu
požiūriais, kaip labiausiai atraktyvios teritorijos kultūriniam turizmui, bet kartu ir kaip labiausiai
pažeidžiamos netinkamai jas tvarkant, arba neskiriant išsaugojimui ir tvarkymui pakankamai
d÷mesio. Lek÷čių miestelio teritorijoje yra tik 1 nekilnojamojo kultūros paveldo objektas esantys
Registre - Paminklas Lietuvos Nepriklausomyb÷s 10-mečiui. Pagal bendrojo plano koncepciją,
kultūros paveldo objekto teritorija netur÷tų būti paveikta neigiamai. Vadovaujantis šiuo bendruoju
planu, sudaromos prielaidos kultūros paveldo objektą išsaugoti, tinkamai tvarkyti.

4. Su planu susijusios aplinkos apsaugos problemos
Lek÷čių miestelio bendruoju planu skatinama naudoti integruotus (kompleksinius) metodus
esamoms ar galimoms aplinkos apsaugos problemoms spręsti, neprieštaraujant nacionalinio arba
regioninio lygmens politikai. Šiandien Europos Bendrijos lygmeniu visose valstyb÷se jau veikia per 250
bendrų teis÷s aktų, kurie reguliuoja, kaip turi būti tvarkomos ir laikomos pavojingos medžiagos, kaip turi
būti saugoma gyvoji aplinka, kokie yra leistini oro ir vandens užterštumo standartai, kaip turi būti
tvarkomos pramonin÷s ir buitin÷s atliekos, pavojingi chemikalai. Problemų priežastis sudaro gyvenimo
būdo pasikeitimai (did÷jantis priklausymas nuo nuosavo automobilio, padid÷jęs vieno asmens namų ūkių
skaičius, did÷jantis išteklių suvartojimas vienam gyventojui) ir demografiniai pokyčiai. Lek÷čių miestelis
susiduria su daugumai miestų

aktualiomis aplinkos apsaugos problemomis: transporto sukeliamu

dulk÷tumu, miestelio „išskydimu“ (iki šiol padrikai urbanizuotomis teritorijomis), prasta viešųjų želdynų
kokybe, atliekų ir nuotekų susidarymu.

5. Tarptautiniu, Europos bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti
aplinkos apsaugos tikslai, susiję su planu
Pagrindiniai ES aplinkos apsaugos tikslai nustatyti Europos Bendrijos steigimo sutartyje:
•

išlaikyti saugoti ir gerinti aplinkos kokybę;
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•

saugoti žmonių sveikatą;

•

apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius;

•

remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regionin÷ms ir pasaulin÷ms aplinkos problemoms
spręsti.

Lentel÷je pateikiami nacionaliniai ir tarptautiniai planai ir strateginiai dokumentai, į kurių
reikalavimus atskiriems aplinkos komponentams bei veiklos rūšims turi būti atsižvelgta:
Eil.

Aplinkos komponentas

Nr.

veiklos sritis
Gamtos išteklių racionalus

1

naudojimas

Nacionaliniai ir tarptautiniai strategijos ir planai

Lietuvos darnaus vystymosi strategija. 23.4 prioritetas Valstyb÷s
ilgalaik÷s raidos strategija. Aplinkos apsaugos ilgalaik÷s pl÷tros
2–ji kryptis
Lietuvos darnaus vystymosi strategija. 23.3 taršos mažinimo
prioritetas Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija. Aplinkos

Pagrindinių ūkin÷s veiklos
sektorių (pramon÷s, žem÷s
ūkio, transporto, energetikos,
2

urbanizuotų teritorijų ir kt.)
taršos ar kitokio neigiamo
poveikio įtaka

apsaugos ilgalaik÷s pl÷tros 3–ji kryptis Nacionalin÷ energetikos
strategija. Rio de Žaneiro deklaracijos “Darbotvark÷–21” siekiai
atmosferos apsaugos transporto srityje Europos Bendrijos
penktoji aplinkos apsaugos veiksmų programa. 1–ji ir 2–ji
temos.
Europos Bendrijos šeštoji aplinkos apsaugos veiksmų programa
“Aplinka 2010: Mūsų ateitis, mūsų pasirinkimas”. 1 ir 3
prioritetai. ES Tarybos direktyva 91/271/EEB d÷l miesto
nuotekų valymo.
Lietuvos darnaus vystymosi strategija. 23.5 prioritetas, 139 ir
157 tikslai. Rio de Žaneiro deklaracijos “Darbotvark÷–21” 14

3

Žmonių sveikata

principas. Europos Bendrijos šeštoji aplinkos apsaugos veiksmų
programa “Aplinka 2010: Mūsų ateitis, mūsų pasirinkimas”. 3–is
prioritetas.
Lietuvos darnaus vystymosi strategija. 23.8 prioritetas.

4

Kraštovaizdžio apsauga

Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija. Aplinkos apsaugos

ir kraštotvarka

ilgalaik÷s pl÷tros 4–ji kryptis. Europos kraštovaizdžio
konvencijos tikslas.
Europos Bendrijos šeštoji aplinkos apsaugos veiksmų programa

5

Biologin÷s įvairov÷s apsauga

“Aplinka 2010: Mūsų ateitis, mūsų pasirinkimas”. 2 prioritetas
Europos Bendrijos penktoji aplinkos apsaugos
veiksmų programa. 7–ji tema. Europos tarybos direktyva d÷l
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natūralių buveinių ir laukin÷s faunos bei floros apsaugos
(92/43/EEB) Europos tarybos direktyva d÷l laukinių paukščių
apsaugos (79/409/EEB). Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategija.
Aplinkos apsaugos ilgalaik÷s pl÷tros 4–ji kryptis. Lietuvos
darnaus vystymosi strategija. 23.7 prioritetas.

Nacionalinių dokumentų į kurių principines nuostatas buvo atsižvelgta rengiant Lek÷čių miestelio
bendrąjį planą sąrašas pateiktas šio dokumento 1 skyriuje.

6. Galimos reikšmingos pasekm÷s
Lek÷čių miestelio bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas šiais aspektais:
poveikio teritorijos vystymo darnai; poveikio socialinei aplinkai; poveikio gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui; poveikio ekonominei aplinkai.
Konceptualūs sprendiniai vertinami kiekvienai iš koncepcijos alternatyvų parengtos „Galimų
reikšmingų pasekmių vertinimo lentel÷s“ pagalba (žr. Priedus Nr. 1, Nr. 2). Šis metodas pagrįstas
sprendinių išskaidymu į sudedamąsias dalis ir kiekvienos dalies įvertinimu aukščiau nurodytais aspektais
taip:
•

sprendimai darys reikšmingą teigiamą įtaką (žymima +);

•

sprendimai darys reikšmingą neigiamą įtaką (žymima –);

•

sprendimai nedarys jokios įtakos (žymima 0);

•

sprendimų galima įtaka nežinoma (žymima ?).

Sudarant „Galimų reikšmingų pasekmių vertinimo lentelę“ buvo nuspręsta apjungti (ir atskirai
nenagrin÷ti) pasekmių pobūdžius, kurie įvertinus Plano lygmenį ir mastelį neturi aiškių ar reikšmingų
skiriamųjų požymių. T.y. vertinimo metu trumpalaik÷s pasekm÷s buvo prilygintos laikinoms pasekm÷ms,
ilgalaik÷s pasekm÷s buvo prilygintos vidutin÷s trukm÷s ir nuolatin÷ms pasekm÷ms (žr. Priedą Nr. 1
„Galimų reikšmingų pasekmių vertinimo lentel÷“).
SPAV vertinimo komponentai: biologin÷ įvairov÷, visuomen÷ ir jos sveikata, gyvūnija, augalija,
dirvožemis, vanduo, oras, klimatas, materialusis turtas, kultūros paveldas, saugus eismas ir kraštovaizdis.
Vengiant pasekmių vertinimo komponentų dubliavimo, pasekm÷s „aplinkai“ atskirai nevertinamos, nes
teritorijoje aplinką reprezentuoja oras, vanduo ir dirvožemis, kurių kiekvienas yra vertinamas atskirai.
Bendruoju planu valstybin÷s reikšm÷s automobilių keliai neplanuojami, tod÷l bendrojo plano
konceptualių sprendinių pasekm÷s valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklo pl÷trai nenumatomos ir
galimų reikšmingų pasekmių vertinimo lentel÷je nenagrin÷jamos.

UAB „Statybos strategija“

17

Lek÷čių miestelio bendrasis planas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

SS-11-034-BPL

Poveikio pobūdis (tiesioginis arba netiesioginis) aprašomas galimų reikšmingų pasekmių
vertinimo lentel÷s 23 skiltyje „paaiškinimai/numatomų pasekmių aprašymas“.
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijoje buvo parengti du koncepcijų
variantai. Pagrindiniai jų požymiai: Koncepcija Nr. 1 – numato užstatymo tankinimą ir efektyvų naujų
teritorijų įsisavinimą bei esamos inžinerin÷s infrastruktūros išnaudojimą, Koncepcija Nr. 2 – numato
didesnes (bendrojo plano reng÷jų vertinimu – perteklines) urbanizuojamas teritorijas ir tai gali įtakoti
ekstensyvų žem÷s naudojimą bei teritorijų išskydimą.
Koncepcijų alternatyvų galimų reikšmingų pasekmių palyginamosios analiz÷s rezultatai rodo, kad
daugiausiai ilgalaikių (nuolatinių) teigiamų pasekmių tik÷tina įgyvendinant Koncepciją Nr.1. Taip pat
įgyvendinant šią koncepcijos alternatyvą nenumatoma ilgalaikių (nuolatinių) neigiamų pasekmių (žr.
Priedus Nr. 1, Nr. 2).
Išsami Koncepcijos alternatyvų palyginamoji analiz÷ bei galimų reikšmingų pasekmių
vertinimo rezultatai pateikti 8 skyr. „Pasirinktų plano alternatyvų aprašymas, priežastys, d÷l kurių
pasirinktos svarstytos plano ar programos alternatyvos“.
Konceptualūs sprendiniai bus detalizuojami bendrojo plano sprendinių konkretizavimo
stadijoje bei vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos
aprašu bus atliktas konkrečių sprendinių vertinimas.

7. Priemon÷s plano įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekm÷ms
aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti
Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, reikalinga:
1. Išduodant planavimo sąlygas specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui, nurodyti, jog privaloma
laikytis šių bendrojo plano sprendinių:
–

siūlomų ir esamų erdvių išd÷stymo;

–

saugomų kultūros paveldo teritorijų išd÷stymo;

–

centralizuotos inžinerin÷s infrastruktūros sistemos;

–

suformuoto miestelio gatvių tinklo.

2. Vykdyti žem÷s naudojimo valstybinę kontrolę.
3. Lek÷čių miestelio bendrajame plane išskirtų saugomų paveldo objektų kultūrin÷s vert÷s
išsaugojimo nuostatos įgyvendinamos nustatant tvarkybos ir naudojimo reikalavimus individualiais
apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai neparengti).
4. Skatinti ekologinį švietimą ir didinti rajono gyventojų ekologinį sąmoningumą. Supažindinti
institucijas ir suinteresuotą visuomenę su bendrojo plano sprendiniais;
5. Vykdyti aplinkos elementų (aplinkos oro, paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio)
steb÷seną;
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7. Siekiant sušvelninti galimas neigiamas pasekmes aplinkai, reikalinga:
– Tiesiant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus naudoti visas dirvožemio apsaugos priemones;
– Tiesiant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus gatv÷se numatyti apvažiavimo kelius, darbus
vykdyti dideliais tempais;
– Tiesiant naujus tinklus naudoti „pradūrimo“ technologiją leidžiančią sumažinti žem÷s darbų
apimtis ir neardyti dangų;
– Kombinuotai derinti gatvių rekonstrukcijos darbus su tinklų rekonstrukcijomis.
Neigiamas poveikis gali būti dar labiau sumažintas tokiomis priemon÷mis:
•

laikantis Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių reikalavimų ir
procedūrų – sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo režimų, planuojamos
ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo
sąlygų, steb÷senos (monitoringo) taisyklių ir pan.;

•

teritorijas planuojamiems infrastruktūros objektams, kurie numatyti netoli saugotinų (kultūros
paveldo) teritorijų, parinkti specialiojo ar detaliojo planavimo metu tikslesniu masteliu.

8. Pasirinktų plano alternatyvų aprašymas, priežastys, d÷l kurių pasirinktos
svarstytos plano ar programos alternatyvos
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o sprendiniai
detalizuojami 10 m. laikotarpiui.
Bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu:
1. Nustatomi teritorijos planin÷s ir erdvin÷s struktūros vystymo principai;
2. Atliekama galimų alternatyvių Lek÷čių miestelio vystymosi variantų paieškos ir jų palyginamoji
analiz÷;
3. Rengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas;
4. Rengiama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Lek÷čių miestelio teritorinę pl÷trą ir pl÷tros variantiškumą riboja tokie veiksniai:
1. Gamtinio karkaso teritorijos: rajoniniai ir vietiniai vidinio stabilizavimo arealai, rajoniniai ir
vietiniai migracijos koridoriai;
2. Rytinę dalį – esami nuotekų valymo įrenginiai;
3. Šiaurinę, šiaur÷s vakarų, šiaur÷s rytų dalį – esamas valstybinis ir privatus miškas;
4. Brangus nuo miestelio teritorijų nutolstančių teritorijų įsisavinimas (gatv÷s ir bent minimali
inžinerin÷ infrastruktūra).
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Rengiant Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepciją planuojama miestelio pl÷tros makrostruktūra
su skirtingais (proporciškai ir funkciškai) vystytinais kompleksais. Pagrindiniai kompleksų požymiai:
„Branduolys“ – Lek÷čių miestelio administracin÷se ribose esančios užstatytos (gyvenamosios,
mišrios ir t.t.) teritorijos ir bendro naudojimo bei miškų ir vandens ūkio teritorijos.
A kompleksai – skirtini gyvenamajai statybai – vienbučiams namams ir sodyboms 10-15 arų
sklypuose, komercin÷s ir socialin÷s infrastruktūros sklypams, viešoms erdv÷ms Lek÷čių miestelio
administracin÷se ribose. Šiuose gyvenamuosiuose kompleksuose numatomas pilnas inžinerinis
aprūpinimas centralizuotais tinklais, gatv÷mis ir takais p÷stiesiems, dviratininkams. Funkcin÷ integracija
gali apimti ir verslo bei pan. darbo vietas. Koncepcijų alternatyvose nagrin÷jamos A komplekso A1 ir A2
alternatyvos. A1 – tai esamo kompaktiško užstatymo tankinimas prie esamų gatvių, palankus
prisijungimas prie esamų inžinerinių tinklų; A2 – naujų gyvenamųjų rajonų formavimas vienbučiams ir
sodyboms.
C kompleksai skirti bendro naudojimo erdv÷ms. Koncepcijų alternatyvose nagrin÷jamos C
komplekso C1, C2 modifikacijos. C1 – šios veiklos teritorin÷s pl÷tros rezervas Lek÷čių miestelio
teritorijoje, C2 – šios veiklos teritorin÷s pl÷tros rezervas už Lek÷čių miestelio ribų.

KONCEPCIJA NR. 1
Ši koncepcija parengta vadovaujantis šiais principais:
-

nepertraukiamo ir kompaktiško užstatymo principas;

-

nauja statyba laisvose teritorijose, kurios yra aprūpintos inžineriniais tinklais, išnaudojamas
esamas gatvių tinklas;
arba ribota nauja statyba laisvose teritorijose, jeigu iki centralizuotų inžinerinių tinklų yra ne

-

daugiau kaip 100-150 m;
-

esamo užstatymo tankinimas pavieniais sklypais ar jų grup÷mis;

-

vystomas gatvių tinklas ir magistraliniai inžineriniai tinklai (kaip tąsa esamų gatvių ir
inžinerinių tinklų);

Koncepcija formuoja policentrinę, funkciškai integruotą struktūrą. Numatoma maksimaliai didinti
žem÷s naudojimo intensyvumą, prioritetą teikiant vidinių teritorijų (kurios yra aprūpintos inžineriniais
tinklais) tankinimui.
Šioje koncepcijoje orientuojamasi į esamo užstatymo tankinimą ir pl÷trą kompaktiško užstatymo
principu:

Branduolys + A1 + C1 + C2
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KONCEPCIJA NR. 2
Išlaikomi tie patys kaip Koncepcijoje Nr. 1 vystymo principai, išskyrus tokius požymius:
-

maksimalus (įvertinus žinomus apribojimus) Lek÷čių miestelio teritorijos urbanizavimas (pagal
Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu išskirtas teritorijas);

-

maksimalus gatvių ir magistralinių inžinerinių tinklų poreikis.

Šioje koncepcijoje orientuojamasi į maksimalią urbanizaciją teritorijose numatytose Šakių rajono
savivaldyb÷s teritorijos bendrajame plane:

Branduolys + A1 + A2 + C1
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KONCEPCIJŲ ALTERNATYVŲ PALYGINAMOJI ANALIZö
Rengiama koncepcija apima Lek÷čių miestelio (pagal Šakių rajono savivaldyb÷s bendruoju planu
išskirtas teritorijas) gyvenamąsias teritorijas. Oficialių duomenų kiek gyventojų yra Lek÷čių miestelyje
nei Šakių rajono savivaldyb÷, nei Lek÷čių seniūnija nepateik÷, tod÷l remiamasi 2001 m. surašymo
duomenimis. Pagal 2001 m. surašymo duomenis Lek÷čių miestelyje tuo metu gyveno 1040 gyventojas.
Įvertinus natūralų gyventojų prieaugį (n) (pagal Šakių rajono savivaldyb÷s gyvenviet÷se
vyraujančias tendencijas) galima teigti, kad natūralus gyventojų prieaugis ir toliau išliks neigiamas,
tačiau siūlomi tokie prognoz÷s variantai:
I variantas – statistin÷s tendencijos, n = -2,3 proc. per metus ir
II variantas – optimistin÷s tendencijos, n = 0,0 proc. per metus.
Remiantis natūralaus prieaugio ir migracijos saldo prognoz÷mis (pagal Šakių rajono savivaldyb÷s
gyvenviet÷se vyraujančias tendencijas) gyventojų prieaugis (n) sudaro -2,3 proc. per metus, t.y. gyventojų
skaičius tur÷tų maž÷ti. Pagal optimistinę prognozę 2033 m. Lek÷čių miestelio gyventojų skaičius išliks
nepakitęs.
Šakių rajone per 17 metų nuo 1995 m. apsirūpinimo lygis nuo 22,5 kv.m/gyv. išaugo iki 26,1
kv.m/gyv. 2010 m., t.y. išaugo 14 %. Toks apsirūpinimo būstu augimas buvo susijęs su gyvenamojo
fondo augimu ir gyventojų skaičiaus maž÷jimu. Jeigu būsto fondas augs tokiais pat tempais (statistin÷
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ilgalaik÷ tendencija), tai prognozuojamam laikotarpiui apsirūpinimo lygis sudarys 30,3 kv.m/gyv* ir
būsto fondas tur÷tų augti (*ši rodiklį iškreipia maž÷jantis gyventojų skaičius ir duomenų trukūmas apie
naujo gyvenamojo būsto padid÷jimą).
Lek÷čių miestelio bendrasis planas rengiamas prognozuojamam 1000 gyventojų miesteliui,
kiekybin÷ naujai įsisavinamų teritorijų pl÷tra remiasi kokybiniais aspektais – gyvenimo kokyb÷s
gerinimas didinant gyvenamąjį plotą, didesn÷ gyvenamosios vietos pasirinkimo laisv÷.
Alternatyvių koncepcijų funkcinių zonų balanso suvestin÷:
Funkcin÷ zona

Teritorija, ha

Planuojamos teritorijos plotas (pagal Šakių rajono
savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu išskirtą teritoriją)
Urbanizuotos teritorijos Šakių rajono savivaldyb÷s teritorijos
bendruoju planu išskirtoje teritorijoje
Koncepcija Nr. 1
Urbanizuojamos:
gyvenamosios ir mišrios teritorijos
Bendro naudojimo teritorijos:
atskirųjų želdynų teritorijos
Neurbanizuojamos teritorijos (iš jų žem÷s ūkio)
Koncepcija Nr. 2
Urbanizuojamos:
gyvenamosios ir mišrios teritorijos
Bendro naudojimo teritorijos:
atskirųjų želdynų teritorijos
Neurbanizuojamos teritorijos

494,06
152,83

15,86
5,15
320,22 (52,25)

319,9
4,47
16,86

*Urbanizuotos teritorijos apima esamas užstatytas gyvenamąsias ir mišrias bei kapinių teritorijas, kultūros paveldo teritorijas,
parkus, miškus, vandens telkinius, gatves.

Atlikus palyginamąją funkcinių zonų balansų analizę galima teigti, kad įgyvendinus Koncepciją
Nr. 2 būtų įsisavinamos per didel÷s teritorijos, kas tiesiogiai skatintų ekstensyvų žem÷s naudojimą ir
neefektyvų inžinerin÷s infrastruktūros vystymą. Koncepcijos Nr. 2 realizavimo kaina d÷l inžinerinių
tinklų tiesimo į visus masyvus vienu metu ir d÷l didesnių vadybinių pastangų išvengti chaotiškos
statybviečių sklaidos būtų didesn÷ negu Koncepcijos Nr. 1 atveju.

Alternatyvių koncepcijų palyginimas palankumo balais (nuo 1 iki 5 max) pateikiamas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kriterijai
Užstatymo kompaktiškumas
Gyventojų ir darbo vietų tankis
Funkcin÷ integracija
Socialin÷ integracija
Gyvenamosios aplinkos kokyb÷
Sąlygos susisiekimui p÷sčiomis
Automobilių taršos emisijos lygis
Investicijos miestelio infrastruktūrai
Teritorijų rezervavimo 10-15 m. tikimyb÷
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4
4
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1
2
2
2
4
1
3
2
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10. Erdv÷s pasirinkimo įvairov÷
11. Nepertraukiamo užstatymo valdymo tikimyb÷
VISO:

1
4
40

5
1
25

IŠVADA:
Apibendrinant koncepcijų alternatyvas, galima teigti, kad Koncepcija Nr. 1 – numato tankinimą ir
efektyvų naujų teritorijų įsisavinimą, Koncepcija Nr. 2 – numato dideles (bendrojo plano reng÷jų
vertinimu – perteklines) urbanizuojamas teritorijas ir tai gali įtakoti ekstensyvų žem÷s naudojimą bei
teritorijų išskydimą. Bendrojo plano reng÷jų nuomone, galima daryti išvadą, kad Bendrojo plano
konceptualių sprendinių ilgalaik÷s teigiamos pasekm÷s labiausiai tik÷tinos Koncepcijos Nr. 1
įgyvendinimo atveju, t. y. formuojant policentrinę, funkciškai integruotą struktūrą:

Branduolys + A1 + C1 + C2
Pastarasis atvejis yra palankus:
•

teritorijos vystymo darnai,

•

racionalesnei techninei infrastruktūrai, mažesn÷ms tiesimo ir naudojimo išlaidoms,

•

kaip prevencin÷ priemon÷ išvengti apleistų, neprižiūrimų teritorijų egzistavimui,

•

gyvenimo erdv÷s pasirinkimo laisvei;

•

želdynų sistemoms formuoti.

Be aukščiau pateikto alternatyvių koncepcijų palyginimo palankumo balais kiekvienai iš
koncepcijos alternatyvų yra parengta „Galimų reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimo lentel÷“.
Alternatyvių koncepcijų galimų reikšmingų pasekmių vertinimo rezultatų suvestin÷:
Pasekmių pobūdis
trumpalaik÷s
(laikinos)
Teigiamas
ilgalaik÷s
(nuolatin÷s)
trumpalaik÷s
(laikinos)
Neigiamas
ilgalaik÷s
(nuolatin÷s)

Viso:

Koncepcija Nr. 1

Koncepcija Nr. 2

0

2

119

70

52

54

0

47

Galimų reikšmingų pasekmių vertinimo lentel÷s pagalba atlikus kiekvienos iš koncepcijos
alternatyvų vertinimą, nustatyta, kad:
•

Įgyvendinant koncepciją Nr. 1 būtų patirta mažiau (lyginant su Koncepcija Nr. 2) trumpalaikių
(laikinų) neigiamų pasekmių bei yra nenumatomos ilgalaik÷s (nuolatin÷s) neigiamos pasekm÷s.

UAB „Statybos strategija“

24

Lek÷čių miestelio bendrasis planas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

SS-11-034-BPL

Šiuo koncepcijos variantu numatoma daugiau ilgalaikių (nuolatinių) teigiamų pasekmių lyginant
su Koncepcija Nr. 2;
•

Įgyvendinant koncepciją Nr. 2 tik÷tina sulaukti daugiausiai tiek trumpalaikių (laikinų) tiek
ilgalaikių (nuolatinių) neigiamų pasekmių, tuo tarpu teigiamos pasekm÷s sudaro mažesnę dalį
lyginat su Koncepcija Nr. 1.
Įvertinus tai, kad Bendrojo plano sprendiniai rengiami 10-ies metų laikotarpiui, o koncepcija 20-

iai metų, Bendruoju planu yra orientuojamasi į ilgalaikes teigiamas pasekmes. Koncepcijų alternatyvų
galimų reikšmingų pasekmių palyginamosios analiz÷s rezultatai rodo, kad daugiausiai ilgalaikių
(nuolatinių) pasekmių tik÷tina įgyvendinant koncepciją Nr. 1. Taip pat šia koncepcijos alternatyva
nenumatoma ilgalaikių (nuolatinių) neigiamų pasekmių. Be to manoma, kad koncepcijos Nr. 1 sprendiniai
netur÷s neigiamo poveikio visuomen÷s sveikatai.
Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimas
Kapin÷s. Lek÷čių miestelio bendruoju planu nenumatomos nei naujos kapin÷s, nei esamų kapinių
pl÷tra, taigi šiuo aspektu Lek÷čių miestelio bendrojo plano sprendiniai neigiamo poveikio visuomen÷s
sveikatai netur÷s.
Sąvartynai. Lek÷čių miestelio bendruoju planu nauji komunalinių atliekų sąvartynai
neplanuojami. Visos Šakių rajone susidarančios buitin÷s atliekos yra surenkamos ir išvežamos į
Marijampol÷s regioninį sąvartyną (Panausupio k., Marijampol÷s sav.). Šakių rajone sąvartynų
eksploatacija nenumatoma, tod÷l neigiamas poveikis Lek÷čių miestelio ar rajono gyventojams d÷l
sąvartynų veiklos nenumatomas.
Dumblo

kompostavimo

aikštel÷.

Lek÷čių miestelio

bendruoju

planu

naujos

dumblo

kompostavimo aikštel÷s neplanuojamos.
Stambiagaričių atliekų surinkimo aikštel÷. Lek÷čių miestelio bendruoju planu naujos didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštel÷s neplanuojamos.
Nuotekų valymo įrenginiai. Lek÷čių miestelyje nuotekos šalinimo tinklais patenka į valymo
įrenginius, esančius šalia Lekečių miestelio ribos, rytin÷je teritorijos dalyje. Lek÷čių miestelio bendruoju
planu planuojama gyvenamosios statybos pl÷tra nepatenka į šių nuotekų valymo įrenginių teritoriją ar jų
sanitarinę apsaugos zoną. Nauji nuotekų valymo įrenginiai yra numatyti Šakių rajono savivaldyb÷s
teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiuoju planu, šalia esamų
nuotekų tinklų miestelio rytin÷je dalyje.
Naudingosios iškasenos. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos 2012 m. duomenis, į Lek÷čių
miestelio teritoriją nepatenka naudingųjų iškasenų telkiniai ar perspektyvūs plotai.
Vandenviet÷s. Lietuvos geologijos tarnybos 2012 m. duomenimis Lek÷čių miestelyje yra 1 g÷lo
požeminio vandens vandenviet÷. Vandenvietei n÷ra parengtas sanitarinių apsaugos zonų nustatymo
projektas ir sanitarin÷s apsaugos zonos n÷ra nustatytos. Lek÷čių miestelio bendruoju planu vandenviet÷s
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teritorijoje bei jos gretimyb÷se neplanuojama jokia negalima veikla (nurodyta Specialiosiose žem÷s ir
miško naudojimo sąlygose), kuri gal÷tų pažeisti šiose teritorijose taikomus veiklos apribojimus ir tokiu
būdu užteršti požeminius ir atviruosius vandens telkinius. Tod÷l manoma, kad Lek÷čių miestelio bendrojo
plano sprendiniai nedarys neigiamo poveikio visuomen÷s sveikatai.
Inžinerin÷ infrastruktūra. Manoma, kad Lek÷čių miestelio bendrojo plano inžinerin÷s
infrastruktūros sprendiniai teigiamai įtakos gyventojų sveikatą. Bendruoju planu Lek÷čių miestelį
planuojama aptarnauti centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklais. Numatoma, kad tinklų
pl÷tra skatins gyventojus aktyviau jungtis prie centralizuotų vandentvarkos tinklų, tod÷l vis daugiau
gyventojų naudos saugų, higienos normas atitinkantį vandenį. Bendruoju planu suplanuota inžinerin÷
infrastruktūra sąlygos mažesnį paviršinių vandenų ir dirvožemio teršimą nevalytomis buitin÷mis ir lietaus
nuotekomis. Gaisrin÷s saugos užtikrinimas tiesiogiai susijęs su žmonių sveikatos išsaugojimu nelaimingų
atsitikimų atveju.
Susisiekimo infrastruktūra. Numatoma, kad Lek÷čių bendruoju planu planuojamos susisiekimo
sistemos konceptualūs sprendiniai tur÷s teigiamą poveikį žmonių sveikatai. Padidinus gatvių rišlumą
padid÷s susisiekimo tinklo efektyvumas, sutrump÷s kelion÷s laikas, tokiu būdu bus taupomos l÷šos,
maž÷s aplinkos tarša, o tai tiesiogiai įtakos teigiamą poveikį žmonių sveikatai. Sprendinių konkretizavimo
stadijoje bus pasiūlyti nauji dviračių ir p÷sčiųjų takai – populiar÷s nemotorinis eismas, maž÷s oro tarša bei
triukšmas.
Rekreacin÷s teritorijos nepatenka į taršių ir žmonių sveikatai pavojingų objektų teritorijas ar jų
sanitarines apsaugos zonas. Tod÷l manoma, kad bendruoju planu numatytos rekreacin÷s teritorijos tur÷s
tik teigiamą poveikį visuomen÷s sveikatai.
Vandens telkinių teritorijos. Lek÷čių miestelio teritorijoje vandens telkinių apsaugos juostos
nustatytos Liek÷s upei. Bendruoju planu numatytos pl÷tros teritorijos nepatenka į nustatytas vandens
telkinių apsaugos juostas.
Pramon÷s teritorijos. Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijoje pramon÷s teritorijų pl÷tra
nenumatoma, tod÷l šiuo aspektu nebus neigiamo poveikio visuomen÷s sveikatai.
Apibendrinant galima pažym÷ti, kad nepriklausomai nuo konkrečiai teritorijai nustatytos žem÷s
naudojimo paskirties, teritorijoje galiojančios specialios naudojimo sąlygos lieka galioti, o detalizuojant
bendrojo plano sprendinius numatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimas,
kuriuose bus įvertinti ne tik šiuo metu galiojantys bet ir planuojamos veiklos sąlygojami apribojimai
(priklausomai nuo numatomos veiklos pobūdžio, kenksmingumo klas÷s (jei mus svarstoma gamybinio
objekto statybos galimyb÷, apimčių), tod÷l manoma, kad Lek÷čių miestelio bendrojo plano konceptualūs
sprendiniai nedarys neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

IŠVADA:
UAB „Statybos strategija“

26

Lek÷čių miestelio bendrasis planas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

SS-11-034-BPL

Apibendrinant koncepcijų alternatyvas, galima teigti, kad Koncepcija Nr. 1 – numato tankinimą ir
efektyvų naujų teritorijų įsisavinimą, Koncepcija Nr. 2 – numato dideles (bendrojo plano reng÷jų
vertinimu – perteklines) urbanizuojamas teritorijas ir tai gali įtakoti ekstensyvų žem÷s naudojimą bei
teritorijų išskydimą. Įvertinus tai, kad Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcija rengiama 20 metų
laikotarpiui, o koncepcijų alternatyvų galimų reikšmingų pasekmių palyginamosios analiz÷s rezultatai
rodo, kad daugiausiai teigiamų ilgalaikių (nuolatinių) pasekmių tik÷tina įgyvendinant koncepciją Nr. 1,
bendrojo plano reng÷jai rekomenduoja įgyvendinti Koncepciją Nr. 1. Koncepcijoje Nr. 1 orientuojamasi
ne tik į teritorijų tankinimą, bet ir efektyvų naujų teritorijų įsisavinimą, apimant ir naujas priemiestines
teritorijas. Tokiu būdu gyventojams būtų užtikrinta gyvenamosios aplinkos kokyb÷, gyvenimo erdv÷s
pasirinkimo laisv÷, būtų sudarytos prielaidos investicijų pritraukimui, visoje miestelio teritorijoje
suformuotas nuoseklus bei optimalus susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros tinklas.

9. Sunkumai, su kuriais susidurta atliekant strateginį pasekmių aplinkai
vertinimą
Lek÷čių miestelio bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas panaudojant
įvairią statistinę medžiagą, analizuojant ankstesnių metų teritorijų planavimo bei kitus su plano rengimu
susijusius dokumentus.
Didžiausia problema iškilusi rengiant bendrąjį planą – miestelio lygmens duomenų stoka ir esamų
duomenų patikimumas. Informacijos trūkumas ir ribotumas kai kuriose srityse bei bendrojo planavimo
dokumentų rengimo metodikų kaita apsunkino įvairių laikmečių duomenų lyginimą, darant ir pateikiant
apibendrinamąsias išvadas. Taip pat surinktos informacijos atnaujinimas yra neoperatyvus. Tačiau šios
problemos neturi ženklios įtakos atlikto SPAV kokybei ir rezultatams.

10. Numatytų taikyti steb÷senos (monitoringo) priemonių aprašymas
Vykdant bendrojo plano įgyvendinimo steb÷seną, kasmet tur÷tų būti kaupiama informacija apie:
1. Rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, kuriems išduotos planavimo sąlygos vadovautis
bendrojo plano sprendiniais;
2. Urbanizuotų teritorijų pl÷trą apibūdinančius rodiklius: leidimus rengti detaliuosius planus,
žem÷s pa÷mimą ne žem÷s ūkio poreikiams, leidimus ne žem÷s ūkio paskirties statinių statybai.
Lek÷čių miestelio bendrajame plane išskirtų saugomų paveldo objektų kultūrin÷s vert÷s
išsaugojimo nuostatos tur÷tų būti detalizuotos ir įgyvendinamos nustatant tvarkybos ir naudojimo
reikalavimus individualiais apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai
neparengti).
Sprendinių įgyvendinimo monitoringui siūlomi šie indikatoriai:
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Indikatorių grup÷s, indikatoriai

1
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2
1. GYVENTOJAI
Gyventojų skaičius
Natūralus prieaugis
Migracijos saldo
Pensinio amžiaus gyventojai
2. ŽEMöS NAUDOJIMAS
Mažaaukšt÷ gyvenamoji statyba
Viešos paskirties objektai
Pramon÷s, verslo ir pan. objektų
3. SUSISIEKIMAS
Keliai, gatv÷s

Vidutinis gyventojų mobilumas
Keleivių pervežimo struktūra:
lengvuoju automobiliu
dviračiu
p÷sčiomis
kitais būdais
Automobilizacija
Interneto sklaida
4. BŪSTAS
Gyvenamasis plotas
Socialinio būsto dalis būsto fonde
Centralizuotų tinklų dalis:
šilumos tiekimas
geriamo vandens tiekimas
nuotekos
dujų tiekimas
5. UŽIMTUMAS
Užimtumo lygis

Užimtumo struktūra:
žem÷s ūkyje
versle, pramon÷je,
logistikoje, statyboje
4.
administravime
5.
socialin÷je sferoje
6.
paslaugų sferoje
7.
rekreacija, pramogos,
sportas, turizmas
8.
finansų, draudimo sferoje
9.
komunaliniame ūkyje
10.
kitur
6. APLINKA
2.
3.
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Indikatorių nustatymo metai
2012
2017
2022

Mato vnt.
3

4

5

6

gyv. sk.
gyv. sk/1000 gyv.
gyv. sk/1000 gyv.
%

ha, %
ha, %
ha, %
km, km/km²
užstatytoje
teritorijoje
km/parą
%
%
%
%
l.aut/1000 gyv.
% gyv. (% namų
ūkių)
m²/1 gyv.
%
% gyv.
% gyv.
% gyv.
% gyv.
% darbingo
amžiaus
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paimta vandens
Sunaudota vandens:
namų ūkiui ir buičiai
žem÷s ūkiui
pramonei
kitur
Nuotekos:
išleista nuotekų
išleista nevalytų, užterštų
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m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

8.

Teršalai:
bendra taršos emisija iš
stacionarių taršos šaltinių
bendra taršos emisija iš
mobilių šaltinių
9. Centralizuota šiukšlių surinkimo
sistema
10. Akustinio
diskomforto
lygis
(zonoje gyvena gyventojų)
7. NUSIKALSTAMUMAS, EISMO
SAUGA
1. Nusikalstamumo lygis
2. Eismo įvykių skaičius
3. Žuvusiųjų skaičius
4. Sužeistųjų skaičius
8. TERITORIJŲ PLANŲ
RENGIMAS
1. Patvirtinti gyvenamųjų namų DP
2. Kitų DP
3. Kitų planų, programų, studijų

kg/gyv.
kg/gyv.
% namų ūkių
% gyv.

n/1000 gyv.
e.įv./1000 gyv.
ž. sk.
suž. sk.

sk.

11. Santrauka
Rengiamo Lek÷čių miestelio teritorijos bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
(SPAV) atliekamas teritorijos vystymo koncepcijos rengimo stadijoje. Šio vertinimo tikslas yra, remiantis
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu, įvertinti jame įvardintose
teritorijose galimas reikšmingas teigiamas bei neigiamas pasekmes, kurios gali įvykti įgyvendinus
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos sprendinius.
Lek÷čių miestelio bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas panaudojant
įvairią statistinę medžiagą, analizuojant ankstesnių metų teritorijų planavimo bei kitus su plano rengimu
susijusius dokumentus. Didžiausia problema iškilusi rengiant bendrąjį planą – miestelio lygmens
duomenų stoka ir esamų duomenų patikimumas. Informacijos trūkumas ir ribotumas kai kuriose srityse
bei bendrojo planavimo dokumentų rengimo metodikų kaita apsunkino įvairių laikmečių duomenų
lyginimą, darant ir pateikiant apibendrinamąsias išvadas. Taip pat surinktos informacijos atnaujinimas yra
neoperatyvus. Tačiau šios problemos neturi ženklios įtakos atlikto SPAV kokybei ir rezultatams.
Lek÷čių miestelio teritorinę pl÷trą ir pl÷tros variantiškumą riboja tokie veiksniai:
UAB „Statybos strategija“

29

Lek÷čių miestelio bendrasis planas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

SS-11-034-BPL

1. Gamtinio karkaso teritorijos: rajoniniai ir vietiniai vidinio stabilizavimo arealai, rajoniniai
ir vietiniai migracijos koridoriai;
2. Rytinę dalį – esami nuotekų valymo įrenginiai;
3. Šiaurinę, šiaur÷s vakarų, šiaur÷s rytų dalį – esamas valstybinis ir privatus miškas;
4. Brangus nuo miestelio teritorijų nutolstančių teritorijų įsisavinimas (gatv÷s, inžineriniai
tinklai ir bent minimali inžinerin÷ infrastruktūra).
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijoje buvo parengti du koncepcijų
variantai. Pagrindiniai jų požymiai: Koncepcija Nr. 1 – numato tankinimą ir efektyvų naujų teritorijų
įsisavinimą, Koncepcija Nr. 2 – numato dideles (bendrojo plano reng÷jų vertinimu – perteklines)
urbanizuojamas teritorijas ir tai gali įtakoti ekstensyvų žem÷s naudojimą bei teritorijų išskydimą.
Lek÷čių miestelio bendrojo plano koncepcijos alternatyvų yra parengtos „Galimų reikšmingų
pasekmių vertinimo lentel÷s“ (žr. Priedus Nr. 1, Nr. 2).
Koncepcijų alternatyvų galimų reikšmingų pasekmių palyginamosios analiz÷s rezultatai rodo, kad
daugiausiai ilgalaikių (nuolatinių) teigiamų pasekmių tik÷tina įgyvendinant koncepciją Nr. 1. Taip pat
įgyvendinant šią koncepcijos alternatyvą nenumatoma ilgalaikių (nuolatinių) neigiamų pasekmių (žr.
Priedus Nr. 1, Nr. 2).
Padidinus gatvių rišlumą didinamas susisiekimo tinklo efektyvumas, trump÷ja kelion÷s laikas,
tod÷l taupomos l÷šos, maž÷ja aplinkos tarša, numatomas teigiamas poveikis sveikatai (įtakojamas fizinio
krūvio ir švaresn÷s aplinkos). Numatomas padid÷jęs eismo dalyvių saugumas.
Numatoma, kad inžinerinių tinklų pl÷tra skatins gyventojus aktyviau jungtis prie centralizuotų
vandentvarkos tinklų, tod÷l vis daugiau gyventojų naudos saugų, higienos normas atitinkantį vandenį.
Tokiu būdu numatomas koordinuotas, tod÷l efektyvus ir racionalus gamtinių ir finansinių išteklių
naudojimas.
Esamų želdynų išsaugojimas ir naujų formavimas padidins miestelio gyventojų poilsio kokybę,
bus užtikrinti ekologiniai ir estetiniai ryšiai.
Lek÷čių miestelio bendrajame plane išskirtų saugomų paveldo objektų kultūrin÷s vert÷s
išsaugojimo nuostatos tur÷tų būti detalizuotos ir įgyvendinamos nustatant tvarkybos ir naudojimo
reikalavimus individualiais apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai
neparengti).
Trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir eismo saugai galimas statybos metu
pvz. padid÷jęs dulk÷tumas, triukšmas, laikinas kraštovaizdžio pažeidimas. Tačiau ilgalaik÷je
perspektyvoje bendrojo plano sprendimai tur÷s teigiamą reikšmingą poveikį.
Vykdant bendrojo plano įgyvendinimo steb÷seną, kasmet tur÷tų būti kaupiama informacija apie:
1. Teritorijos žem÷s naudojimą, susisiekimo sistemos ir nusikalstamumo rodiklius;
2. Gyventojų struktūrą, būsto poreikį, užimtumo rodiklius;
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3. Rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, kuriems išduotos planavimo sąlygos vadovautis
bendrojo plano sprendiniais;
4. Urbanizuotų teritorijų pl÷trą apibūdinančius rodiklius: leidimus rengti detaliuosius planus, žem÷s
pa÷mimą ne žem÷s ūkio poreikiams, leidimus ne žem÷s ūkio paskirties statinių statybai.
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SPAV apimties nustatymo dokumento vertinimo išvados

UAB „Statybos strategija“

32

Lek÷čių miestelio bendrasis planas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

SS-11-034-BPL

Konsultacijų su visuomene dokumentai
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Kiti priedai
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