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1. Plano turinys
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-04-29 sprendimas Nr. T-132 „Dėl Tytuvėnų miesto
bendrojo plano koregavimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės 2014-05-26
įsakymas Nr. A-496 „Dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano koregavimo tikslų patvirtinimo“ ir
Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūros darbų programa, patvirtinta Kelmės rajono
savivaldybės direktorės 2014-06-10 įsakymu Nr. A-586.
Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūra atliekama vadovaujantis LR teritorijų planavimo
įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391) 28 straipsniu „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių keitimas ir koregavimas“ ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklių Septintuoju skirsniu „Savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendinių keitimas ir
koregavimas“ ir LR Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188)
Bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas pagal Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą („Valstybės žinios“, 2004, Nr. 130-4650).
SPAV tikslai yra patobulinti strateginius sprendinius, užtikrinti konsultavimąsi su valstybės ir
savivaldybės institucijomis bei visuomene, nustatyti geriausias alternatyvas, minimizuoti neigiamą
ir optimizuoti teigiamą poveikį aplinkai, kompensuoti vertingų aplinkos komponentų ir savybių
praradimą, nustatyti neviršytinus aplinkosauginius limitus, kuriuos pažeidus, galimas negrįžtamas
neigiamas poveikis.
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2. Plano tikslai ir uždaviniai
1) praplėsti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ribas;
2) pakeisti dalį mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos G1 į pramonės ir
sandėliavimo objektų teritoriją;
3) pakeisti dalį bendrojo naudojimo teritorijos B į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją

3. Plano ryšys su kitais planais ir programomis
Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūra rengiama vadovaujantis:
1) Kelmės rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2013-03-29;
2) Tytuvėnų miesto bendruoju planu, patvirtintu 2008-04-30;
3) Tytuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintu 2006-05-05;
4) Tytuvėnų regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu 2006-07-14;
5) Kelmės rajono šilumos ūkio specialiuoju planu, patvirtintu 2005-02-25;
6) Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiuoju planu,
patvirtintu 2009-04-29;
7) Kelmės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta
2005 m.;
8) Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miško plotų schema;
9) Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiuoju planu, patvirtintu 2014-01-29;
10) Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu,
rengiamas.
11) Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2001, Nr.
108-3902);
12) Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių planas (Žin.,
2005, Nr.103-3808);
13) Etninės kultūros plėtros valstybinė programa (Žin., 2003, Nr.60-2725);
14) kitos programos, institucijų strateginiai ir veiklos pl

4. Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jei planas nebus įgyvendintas
4.1. Aplinkos kokybė
Tytuvėnų oro kokybei didžiausią įtaką daro mobiliųjų taršos šaltinių išmetimai, tačiau tikslių
duomenų nėra, nes oro kokybės stebėsena pačiame mieste nėra atliekama. Sprendžiant pagal
valstybinio monitoringo duomenis, Tytuvėnai pasižymi švariu oru.
Paviršinio vandens monitoringas Tytuvėnų miesto apylinkėse neatliekamas. Šiaulių visuomenės
sveikatos centras atlieka paplūdimių, maudyklų vandens kokybės monitoringą Bridvaišio ir Giliaus
ežeruose. Nustatyta, kad paplūdimių maudyklų vanduo atitiko cheminius ir mikrobiologinius
reikalavimus. Tačiau kartais vasarą suintensyvėja dumblių ir aukštesniųjų augalų augimas, tada
vienintelis rodiklis — deguonies sotis — neatitinka kokybės reikalavimų.
Apie Tytuvėnų dirvožemio taršą išsamių duomenų nėra, tačiau atsižvelgiant į transporto srautus
bei esamų įmonių veiklą, galima laikyti, kad miesto dirvožemis atitinka normatyvus.
4.2. Saugomos teritorijos
Tytuvėnų miestas ir apylinkės išsidėstę Ventos vidurupio ledyninės plaštakos suformuotame
Tytuvėnų—Šiaulėnų parajonyje, kuriam būdingas lygus reljefas, dažnai pereinantis į kalvotas
teritorijas su pelkėtomis įlomėmis ir tarpukalvėmis, kuriose gausu durpynų ir neuždurpėjusių
pelkių.
Bendrojo plano korektūros teritorija ribojasi su Tytuvėnų regioniniu parku.
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4.3. Kultūros paveldas
Tytuvėnų miestovaizdžio panoramose ir siluete, visu didingumu ir patrauklumu išsiskiria
Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. Planuojamos teritorijos kraštovaizdyje kultūros
vertybių, kurios galėtų reglamentuoti šios vietos teritorinę plėtrą, nėra. Artimiausi kultūros vertybių
objektai nuo koreguojamos teritorijos nutolę daugiau kaip 1 km.
4.4. Rekreacinis potencialas ir turizmo infrastruktūra
Tytuvėnų miestas Kelmės rajone turizmo ir rekreacijos aspektu turi aiškią specifiką. Pagal
gamtos išteklių koncentraciją Lietuvos nacionalinėje turizmo plėtojimo programoje Tytuvėnai
patenka į svarbų Lietuvai rekreacinį koridorių. Tačiau koreguojama Tytuvėnų miesto teritorijos
dalis nevertinga rekreaciniu požiūriu, ji ribojasi su pramonės teritorijomis ir yra geležinkelio
gretimybė.
4.5. Socialinė ir ekonominė aplinka
Nuo 2006 m. migracijos saldo Tytuvėnuose nuolat buvo neigiamas. Prognozės rodo, kad ir
toliau vyks tolydus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tikėtina, kad 2026 metais mieste gyvens ~1800
žmonių, o tai yra ~32 % mažiau, negu buvo 2006 metais.
Panaši tendencija kaip ir Tytuvėnų mieste išliks ir Tytuvėnų miesto kartu su jo aplinkinėmis
gyvenamosiomis teritorijomis. Gauta prognozė rodo tolydų žmonių skaičiaus smukimą 20 metų
bėgyje.
Užimtumas. Vienas pagrindinių rodiklių, indikuojančių situaciją darbo rinkoje, yra vidutinis
metinis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų, procentais. Registruotų bedarbių
skaičius Kelmės rajone nežymiai, bet nuolat mažėja.
Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos turėtų būti vienas iš pagrindinių rodiklių, numatant
miesto/atskirų jo dalių plėtros strategiją. Mažėjant gyventojų skaičiui didesnis dėmesys turėtų būti
skiriamas ne į kiekybinę urbanizuotų teritorijų plėtrą, bet į urbanizuotų teritorijų kokybės gerinimą
(aprūpinimą inžineriniais tinklais, socialine infrastruktūra), gyvenimo sąlygų gerinimą pritraukiant
investicijas–verslo objektus, kurie sukurtų naujas darbo vietas. Koreguojama bendrojo plano
teritorija yra patrauklioje investicijoms vystyti vietoje.
Dauguma Tytuvėnų mieste veikiančių ūkio subjektų yra priskirtini prie sąlygiškai mažai
žmonių įdarbinančių organizacijų. Absoliuti dauguma veikiančių ūkio subjektų buvo pačios
smulkiausios grupės segmentai (įdarbinantys iki 5 darbuotojų).
Tytuvėnų mieste pakankamai gerai išvystytos pramonės (tiek apdirbamosios gamybos, tiek
kasybos ir karjerų eksploatavimo srityse) sektorius.
4.6. Esamos būklės pokyčiai, neįgyvendinus miesto bendrojo plano korektūros
Neįgyvendinus Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūros, liks nepasiekti nustatytieji tikslai
bei nerealizuoti bendrojo plano korektūros uždaviniai.
Socialinės ir ekonominės aplinkos srityje neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių, toliau
ryškės neigiamos demografinės miesto tendencijos (neigiamas gyventojų prieaugis, jų emigracija,
prastės darbo jėgos kokybė). Atsižvelgiant į visa tai, galima daryti išvadą, kad jei bendrojo plano
korektūros sprendiniai nebūtų įgyvendinti, analizuojama teritorija nebūtų tinkamai vystoma, nebūtų
sukuriama optimalaus darbo vietų skaičiaus, teritorija neturėtų vieningos raidos vizijos, nebūtų
patraukli investuotojams.

5. Teritorijų, kurios
charakteristikos

gali

būti

reikšmingai

paveiktos,

aplinkos

Bendrojo plano korektūros teritorija ribojasi su Tytuvėnų regioniniu parku. Pagal Tytuvėnų
regioninio parko funkcinį zonavimą besiribojanti teritorija yra „gyvenamoji zona“. Teritorija
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nepatenka į nacionalines ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausioje (1
km spinduliu) koreguojamos teritorijos aplinkoje nėra kultūros ar gamtos paveldo objektų.
Koreguojama teritorija, kaip ir visas Tytuvėnų miestas, patenka į gamtinio karkaso geosistemų
vidinio stabilizavimo arealą, kur būtina vadovautis Gamtinio karkaso nuostatais.

6. Su bendrojo plano korektūra susijusios aplinkos apsaugos problemos
Svarbiausios aplinkosauginės problemos, susijusios su saugomomis teritorijomis, yra kylantys
konfliktai tarp pramoninės teritorijos plėtros ir Tytuvėnų regioninio parko nustatytų apribojimų,
tačiau pramonės įmonių zona tik ribojasi su regioninio parko teritorija. Parko riboje pramonės
įmonių atsiradimas būtų įmanomas tik pakeitus regioninio parko tvarkymo planą. Pagrindinės
bendrojo plano korektūros įgyvendinimo pasekmės aplinkai ir aplinkos apsaugos problemos yra
siejamos su vizualiniu poveikiu aplinkinėms teritorijoms, kurį gali sukelti numatomi statyti
pramonės įmonių pastatai.
Iki artimiausios Natura 2000 teritorijos apie 2,8 km, todėl grėsmė paukščių ir buveinių apsaugai
svarbioms teritorijoms nekyla.

7. Tarptautiniu, Europos Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti
aplinkos apsaugos tikslai, susiję su miesto bendrojo plano korektūra
Rengiama Tytuvėnų bendrojo plano korektūra neprieštarauja Europos Bendrijos ir kitų
tarptautinių aplinkos apsaugą reglamentuojančių dokumentų, kuriuos ratifikavo Lietuvos
Respublika, pagrindinėms nuostatoms bei juose numatytiems tikslams:
◦ Pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą – skatinti
tvarią plėtrą ir laikytis įsipareigojimų riboti ir mažinti išmetamus teršalus numatytais
kiekiais.
◦ Pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvenciją – kultūros ir gamtos
paveldui suteikti tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir jį integruoti į bendras
planavimo programas.
◦ Pagal Europos kraštovaizdžio konvenciją – skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą
bei planavimą, organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais;
integruoti kraštovaizdį į teritorijų ir miestų planavimo, kultūros, aplinkos, žemės ūkio,
socialinę ir ekonominę politiką bei į kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią daryti poveikį
kraštovaizdžiui.
Rengiamas Tytuvėnų bendrojo plano korektūra neprieštarauja nacionaliniams aplinkos
apsaugos bei aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų pagrindinėms nuostatoms bei
juose numatytiems aplinkosauginiams tikslams:
◦ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytiems tikslams – užtikrinti
šalies subalansuotą raidą; kuo geriau panaudoti turimą šalies teritorijos potencialą;
nedaryti žalos šalies gamtinei bei kultūrinei aplinkai; išsaugoti bei stiprinti šalies
teritorijos savitumą; išlaikyti ir stiprinti turimą aplinkos sveikumo bei kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsaugos, gamtinio karkaso palaikymo sistemą; šalies ir regionų
savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms aplinkos vertybėms garantuoti
efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą; užtikrinti tik ekologiškai pagrįstų
kraštotvarkos programų realizavimą; teritorijos raidos tikslus optimizuoti suderinant
urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, kultūros paveldo,
gamybos bei rekreacinių teritorijų naudojimą ir socialinės–kultūrinės bei techninės
infrastruktūros teritorinę plėtrą; subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą
maksimaliai panaudojant turimą įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant
transporto poveikį aplinkai.
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◦ Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme numatytiems tikslams – išsaugoti
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio
ir biologinę įvairovę; užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, subalansuotą
gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą; sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui,
moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros
paveldo teritorinius kompleksus ir objektus.
◦ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme numatytiems tikslams – išlaikyti
valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą; formuoti
sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti geresnes
ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas; saugoti, racionaliai naudoti
ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos;
formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
palaikyti arba jai atkurti.
◦ Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos reglamentų nuostatuose numatytiems
aplinkosauginiams tikslams.
Rengiant Tytuvėnų bendrojo plano korektūrą į šiuos tikslus atsižvelgiama.

8. Galimos
reikšmingos
tiesioginės,
netiesioginės,
kaupiamosios,
sąveikaujančios (sinergetinės), trumpalaikės, vidutinės trukmės,
ilgalaikės, nuolatinės, laikinos, teigiamos ir neigiamos pasekmės aplinkai,
įskaitant biologinę įvairovę, visuomenės sveikatą, gyvūniją, augaliją,
dirvožemį, vandenį, orą, klimatą, materialųjį turtą, kultūros paveldą
(įskaitant architektūros ir archeologijos paveldą), saugomas teritorijas,
gamtos paveldo objektus, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijas, kraštovaizdį ir šių veiksnių tarpusavio ryšius.
Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūros įgyvendinimo pasekmės nustatomos sprendinių
pasekmių lentelėje. Sprendinių pasekmių vertinimas atliktas pagal jų poveikį:
• teritorijos vystymosi urbanistinei darnai ir materialiajam turtui;
• visuomenės sveikatai;
• socialinei aplinkai;
• aplinkos kokybei (klimatui, orui, vandeniui, dirvožemiui);
• ekonominei aplinkai;
• saugomoms teritorijoms ir biologinei įvairovei;
• gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;
• gamtos paveldo objektams;
• Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms;
• atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams.
Sprendinių reikšmingumas įvertintas naudojant šiuos žymėjimus:
„+“
– tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės;
„–„
– tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės;
„+/–„
– tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės;
„0“
– nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų pasekmių;
„~“
– nepakanka informacijos reikšmingumui nustatyti.
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1 lentelė. Sprendinių pasekmių vertinimas – Status quo alternatyva – nerengti Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūros.
Status quo alternatyva – nerengti Tytuvėnų
miesto bendrojo plano korektūros
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Vidutinės trukmės

Trumpalaikės

Sąveikaujančios

Kaupiamosios

Netiesioginės

Tiesioginės

Pasekmės
Aplinkos
komponentai

Urbanistinė struktūra
ir materialusis turtas

0

-

0

0

0

0

-

0

0

+

+

0

+

-

0

+

0

-

Naujų objektų statybos sprendimai gali turėti
didesnį neigiamą trumpalaikį poveikį
kraštovaizdžiui, lyginant su tuo atveju, jei tie
objektai nebūtų statomi. Tačiau objektai bus
planuojami atsižvelgiant į saugotinos aplinkos ir
saugotino kraštovaizdžio teritorijas. Atlikus teisės
aktuose nustatytas aplinkosaugos procedūras
neigiamas poveikis bus minimalus ar jo gali iš vis
nebūti. Plano įgyvendinimas turės ilgalaikį
teigiamą tiesioginį ir netiesioginį poveikį
urbanistinei struktūrai bei materialiajam turtui, bus
sukurta nauja ir sutvarkyta jau susidėvėjusi
infrastruktūra. Bus padidintas pramonės teritorijos
zonos efektyvumas, kuris netiesiogiai prisidės prie
gyvenimo kokybės gerinimo.
Konkurencingumas, investicijų srautai: ilgalaikėje
perspektyvoje plano įgyvendinimas turės teigiamą
įtaką verslo aplinkos gerinimui bei padės pritraukti
papildomų investicijų. Kita vertus, pramonės
įmonių plėtra yra susijusi ir su galima tarša bei
neigiamu poveikiu aplinkai. Tačiau diegiant
modernias technologijas bei laikantis nustatytų
planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procedūrų, neigiamų pasekmių aplinkai gali ir
nebūti. Pramonės teritorijos plėtra turės ilgalaikį
teigiamą poveikį ekonominei aplinkai, būtų
sukurtos papildomos darbo vietos. Mažėjant
nedarbui gerėtų socialinė aplinka Padidinus
pramonės teritorijos zonos efektyvumą netiesiogiai
gerėtų ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė.

Ekonominė ir
socialinė aplinka

„Natura 2000“
teritorijos

0

-

-

-

0

0

-

-

0

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neturės reikšmingų pasekmių. Iki artimiausios
„Natura 2000“ teritorijos ~2,8 km
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Gamtos paveldo
objektai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neturės reikšmingų pasekmių.

Saugomos teritorijos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neturės reikšmingų pasekmių.

0

Atlikus teisės aktuose nustatytas aplinkosaugos
procedūras neigiamas poveikis visuomen4s
sveikatai bus minimalus ar jo gali iš vis nebūti.
Gyventojų sveikata yra susijusi su juos supančia
išorine aplinka, todėl jos būklės gerinimas taip pat
turėtų mažinti gyventojų sergamumą

Visuomenės sveikata
0

0

*

*

*

0

0

0

0

0

0

*

*

*

0

+/-

0

Aplinkos kokybė
(klimatas, oras,
vanduo, dirvožemis)

0

0

0

0

+/-

0

0

0

0

+/-

0

+

0

-

0

+

0

+/-

Kraštovaizdis,
gamtinė aplinka ir
biologinė įvairovė
(gyvūnija, augalija)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

+/-

0

+

0

0

Naujų modernių įmonių statyba užtikrins minimalų
neigiamą poveikį aplinkos komponentams:
paviršinio vandens kokybei, dirvožemiui, biologinei
įvairovei ir buveinių apsaugai. Gamtinės aplinkos
komponentų išsaugojimas sudarys sąlygas ir
kraštovaizdžio išsaugojimui. Didelių objektų
statyba gali turėti neigiamą poveikį kraštovaizdžiui,
ypač reljefui, dirvožemiui, tačiau atlikus teisės
aktuose nustatytas aplinkosaugos procedūras
neigiamas poveikis bus minimalus ar jo gali iš vis
nebūti. Galimas trumpalaikis nereikšmingas
neigiamas poveikis infrastruktūros objektų statybos
metu (padidėję dulkėtumas, automobilių srautai,
aptvertos teritorijos ir pan.), tačiau ilgalaikis
poveikis yra teigiamas.
Planas numato naujų infrastruktūrinių objektų
įsiterpimą į Lietuvos gamtinio karkaso teritorijas,
kas tikėtina turės neigiamų pasekmių natūraliam
teritorijų kraštovaizdžiui, taip pat galima grėsmė
natūraliems gyvūnų migracijos keliams,
ekosistemų vientisumui. Tačiau planuojama
teritorija jau yra stipriai ūkiškai įsavinta.
Neigiamos pasekmės kraštovaizdžiui bus
sumažintos rengiant planus, nurodančius, kaip
pažeistos vietovės bus atkurtos (bus laikomasi
Lietuvos teritorijos bendrajame plane numatytų
kraštovaizdžio formavimo krypčių bei Gamtinio
karkaso nuostatų).

* Reikšmingų kaupiamųjų, sąveikaujančių ir trumpalaikių pasekmių visuomenės sveikatai nenumatoma. Tai lemia koreguojamos teritorijos specifika –
ji yra urbanizuotoje teritorijoje, kurios naudojimas yra nusistovėjęs, šalia jos jau yra vykdoma pramoninė ūkinė veikla. Bendrojo plano korektūros
sprendiniai iš esmės nekeis šių nusistovėjusių planuojamos teritorijos funkcijų.
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9. Priemonės plano įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms
aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti
Norint išvengti neigiamų pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ribų praplėtimo
įgyvendinimo pasekmių, reikalinga imtis tokių priemonių:
1. Numatyti sprendinių įgyvendinimo etapiškumą ir jo laikytis.
2. Derinti teritorijų plėtrą su inžinerinės infrastruktūros plėtra.
3. Nuosekliai laikytis bendrojo plano sprendinių, rengiant atskirų vietovių detaliuosius
planus.
4. Įgyvendinant sprendinius, taikyti naujausias ir mažiausiai kenkiančias aplinkai
technologijas.
5. Planuojant veiklą, būtina numatyti jos poveikį aplinkai. Jei numatoma veikla įrašyta į
Planuojamos ūkinės veiklos įstatymą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį, netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės
veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta
iki šios veiklos vykdymo pradžios.

10. Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūros alternatyvos, priežastys,
kodėl jos pasirinktos
Tytuvėnų miesto bendrojo plano korektūrai koncepcija nerengiama. Nagrinėjamos dvi
sprendinių alternatyvos - Tytuvėnų miesto pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ribų
praplėtimas ir Status quo. Status quo alternatyva iš esmės atitinka esamą padėtį, o jos sukeliamos
pasekmės atitinka pokyčius, kurie kiltų nerengiant ir neįgyvendinat bendrojo plano korektūros.
Tytuvėnų miesto bendrojo plano pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ribų praplėtimo
alternatyva atsižvelgia į visus Tytuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų plano bei Tytuvėnų
regioninio parko tvarkymo plano sprendinius, todėl parko teritorijoje pramonės ir sandėliavimo
plėtra nenumatoma.

11. Vertinimas, įskaitant visus sunkumus, su kuriais susidurta kaupiant
reikiamą informaciją
Miesto bendrojo plano korektūros strateginio pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas,
nustatant pramonės ir sandėliavimo teritorijos praplėtimo poveikį svarbiausiems aplinkos
komponentams.
Pagrindiniai aplinkos komponentai, kurių atžvilgiu atliekamas vertinimas, parinkti pagal Planų
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą bei miesto bendrojo plano
apimtį.
Bendrojo plano korektūros strateginis poveikis aplinkai vertintas pasitelkiant Lietuvos
statistikos departamento, Kultūros paveldo departamento, Saugomų teritorijų tarnybos bei
valstybinio monitoringo ir kitus viešai prieinamus duomenimis.
Pagrindinė vertinimo problema yra nustatytos metodikos, tinkamos miestų teritorijų bendrųjų
planų vertinimui, trūkumas, kai nėra žinoma konkreti pramonės veikla, kuri bus vykdoma
koreguojamoje teritorijoje. Taip pat rimta problema yra tai, kad tokio miesto masteliu gauti
konkrečius aplinkos kokybės duomenis yra labai sudėtinga, dažniausiai neįmanoma, nes aplinkos
stebėsena dabartiniu metu dažniausiai vykdoma tik visos šalies mastu, o savivaldybių monitoringo
programos ne visur yra parengtos ir vykdomos.
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12. Numatytos taikyti stebėsenos priemonės
Bendrojo plano įgyvendinimo ir poveikio aplinkai stebėsena vykdoma remiantis LR
monitoringo įstatymu (Valstybės žinios: 2006-05-20, Nr. 57-2025), Bendraisiais savivaldybių
aplinkos monitoringo nuostatais (Valstybės žinios: 2004 08 21, Nr. 130-4680) ir Miestų ir miestelių
bendrųjų planų rengimo taisyklėmis (Valstybės žinios: 2006 12 30, Nr. 145-5559). Efektyviai
stebėsenai užtikrinti, patvirtinus bendrąjį planą, savivaldybės administracijos direktorius ir kitos
institucijos vykdo sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), priežiūrą ir kontrolę. Bendrojo
plano stebėsenos (monitoringo) metu:
 rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų
poreikis;
 formuojant savivaldybės biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo;
 stebimi ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto
rinkos raidos pokyčiai;
 vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra;
 analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų
pokyčiai;
 vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė;
 analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija;
 analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir kiti aplinkos kokybę
įtakojantys faktoriai.
Miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės taip fiksuojamos, vykdant bendrą Kelmės
rajono savivaldybės aplinkos monitoringą pagal paruoštą, suderintą ir patvirtintą monitoringo
programą, kaip nurodyta Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose.

13. Santrauka
Socialinė ir ekonominė aplinka.
Nuo 2006 m. migracijos saldo Tytuvėnuose nuolat buvo neigiamas. Prognozės rodo, kad ir toliau vyks
tolydus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tikėtina, kad 2026 metais mieste gyvens ~1800 žmonių, o tai yra
~32 % mažiau, negu buvo 2006 metais.
Panaši tendencija kaip ir Tytuvėnų mieste išliks ir Tytuvėnų miesto kartu su jo aplinkinėmis
gyvenamosiomis teritorijomis. Gauta prognozė rodo tolydų žmonių skaičiaus smukimą 20 metų bėgyje.
Vienas pagrindinių rodiklių, indikuojančių situaciją darbo rinkoje, yra vidutinis metinis bedarbių
skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų, procentais. Registruotų bedarbių skaičius Kelmės rajone
nežymiai, bet nuolat mažėja.
Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos turėtų būti vienas iš pagrindinių rodiklių, numatant
miesto/atskirų jo dalių plėtros strategiją. Mažėjant gyventojų skaičiui didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas
ne į kiekybinę urbanizuotų teritorijų plėtrą, bet į gyvenimo sąlygų gerinimą pritraukiant investicijas–verslo
objektus, kurie sukurtų naujas darbo vietas. Tytuvėnų mieste pakankamai gerai išvystytos pramonės (tiek
apdirbamosios gamybos, tiek kasybos ir karjerų eksploatavimo srityse) sektorius. Dauguma Tytuvėnų mieste
veikiančių ūkio subjektų yra priskirtini prie sąlygiškai mažai žmonių įdarbinančių organizacijų. Absoliuti
dauguma veikiančių ūkio subjektų buvo pačios smulkiausios grupės segmentai (įdarbinantys iki 5
darbuotojų).
Esamos būklės pokyčiai, neįgyvendinus miesto bendrojo plano
Neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių, toliau ryškės neigiamos demografinės miesto tendencijos
(neigiamas gyventojų prieaugis, jų emigracija, prastės darbo jėgos kokybė). Atsižvelgiant į visa tai, galima
daryti išvadą, kad jei bendrojo plano korektūros sprendiniai nebūtų įgyvendinti, analizuojama teritorija
nebūtų tinkamai vystoma, nebūtų sukuriama optimalaus darbo vietų skaičiaus, teritorija neturėtų vieningos
raidos vizijos, nebūtų patraukli investuotojams.
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Galimai reikšmingai paveiktos teritorijos
Bendrojo plano korektūros teritorija ribojasi su Tytuvėnų regioniniu parku. Pagal Tytuvėnų regioninio
parko funkcinį zonavimą besiribojanti teritorija yra „gyvenamoji zona“. Teritorija nepatenka į nacionalines ir
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausioje (1 km spinduliu) koreguojamos
teritorijos aplinkoje nėra kultūros ar gamtos paveldo objektų.
Su miesto bendruoju planu susijusios aplinkos apsaugos problemos
Svarbiausios aplinkosauginės problemos, susijusios su saugomomis teritorijomis, yra kylantys konfliktai
tarp pramoninės teritorijos plėtros ir Tytuvėnų regioninio parko nustatytų apribojimų, tačiau pramonės
įmonių zona tik ribojasi su regioninio parko teritorija. Parko riboje pramonės įmonių atsiradimas būtų
įmanomas tik pakeitus regioninio parko tvarkymo planą. Pagrindinės bendrojo plano korektūros
įgyvendinimo pasekmės aplinkai ir aplinkos apsaugos problemos yra siejamos su vizualiniu poveikiu
aplinkinėms teritorijoms, kurį gali sukelti numatomi statyti pramonės įmonių pastatai.
Tarptautiniu arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos tikslai, susiję su miesto
bendruoju planu
Svarbiausi Europos Sąjungos tikslai aplinkos apsaugos srityje yra gerinti aplinkos kokybę, saugoti
visuomenės sveikatą, racionaliai naudoti gamtos išteklius, saugoti biologinę įvairovę, kuriant Natura 2000
ekologinį tinklą.
Galiojančiame miesto bendrajame plane į šiuos tikslus buvo atsižvelgta nustatant miesto planinės ir
erdvinės struktūros vystymo principus. Rengiant miesto bendrojo plano korektūrą miesto planinės ir erdvinės
struktūra nekeičiama.
Galimos reikšmingos pasekmės aplinkai
Korektūros sprendiniai, šiuo metu žemės ūkiui naudojamų teritorijų urbanizavimas, turės pasekmių šios
teritorijos vandens režimui bei dirvožemiui.
Pramonės ir verslo teritorijų plėtra, neturės žymaus neigiamo poveikio biologinei įvairovei, gyvūnijai ir
augalijai, kadangi koreguojama tik ta teritorija, kuri jau ribojasi su esama pramonės ir verslo zona, taigi
poveikis bus nežymus ir ganėtinai lokalus.
Gamtinio karkaso teritorijų plotas korektūros metu nekinta. Teritorija nepatenka į nacionalines ir
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, Artimiausia „Natura 2000“ teritorija (Šimšų miškas)
yra už 3,8 km, todėl saugomoms buveinėms neigiamo poveikio nenumatoma.
Pramonės teritorijų plėtra darys teigiamą poveikį verslo plėtrai mieste, taip pat gerėtų ir socialinė miesto
aplinka, susijusi su gyventojų, ypač darbingo amžiaus pritraukimu į miestą, taip pat darbo vietų kiekybės bei
kokybės gerinimu.
Priemonės reikšmingoms neigiamoms pasekmėms kompensuoti
Norint išvengti neigiamų miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmių, reikalinga imtis tokių
priemonių:
 Numatyti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo etapiškumą ir jo laikytis.
 Derinti urbanizuotų teritorijų plėtrą su inžinerinės infrastruktūros plėtra.
 Nuosekliai laikytis bendrojo plano sprendinių, rengiant atskirų vietovių detaliuosius planus.
 Įgyvendinant inžinerinės infrastruktūros dalies sprendinius, taikyti naujausias ir mažiausiai
kenkiančias aplinkai technologijas.
 Jei koreguojamoje teritorijoje bus numatoma veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos
įstatymą, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nustatant ir įvertinant galimą tiesioginį,
netiesioginį ir kaupiamąjį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į
aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios.
Vertinimas ir jo sunkumai
Miesto bendrojo plano korektūros strateginio pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas, nustatant
pramonės ir sandėliavimo teritorijos praplėtimo poveikį svarbiausiems aplinkos komponentams - orui,
vandeniui ir dirvožemiui, augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei, urbanistinei struktūrai, materialiam turtui,
kraštovaizdžiui ir gamtinei aplinkai, saugomoms teritorijoms, visuomenei ir jos sveikatai, ekonominei ir
socialinei aplinkai.
Pagrindinė vertinimo problema - nėra žinoma konkreti pramonės veikla, kuri bus vykdoma
koreguojamoje teritorijoje. Taip pat rimta problema yra tai, kad tokio miesto masteliu gauti konkrečius
aplinkos kokybės duomenis neįmanoma, nes aplinkos stebėsena dabartiniu metu vykdoma tik visos šalies
mastu, o savivaldybių monitoringo programos ne visur yra parengtos ir vykdomos.
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Stebėsenos priemonės
Efektyviai stebėsenai užtikrinti, patvirtinus bendrąjį planą, savivaldybės administracijos direktorius ir
kitos institucijos vykdo sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą), priežiūrą ir kontrolę. Bendrojo
plano stebėsenos (monitoringo) metu:
 rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų poreikis;
 formuojant savivaldybės biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo;
 stebimi ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo turto rinkos
raidos pokyčiai;
 vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūra;
 analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų pokyčiai;
 vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė;
 analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija;
 analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir kiti aplinkos kokybę įtakojantys
faktoriai.
Miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės fiksuojamos, vykdant bendrą Kelmės rajono
savivaldybės aplinkos monitoringą pagal paruoštą, suderintą ir patvirtintą monitoringo programą, kaip
nurodyta Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose.
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