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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
II etapas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

1. Radviliškio rajono bendrojo plano tikslai ir sąsaja su kitais planais ir
programomis
1.1. Bendrojo plano tikslai
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas rengiamas remiantis
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-544 „Dėl rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“. Bendrojo plano tikslas yra įgyvendinti
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane įtvirtintus darnaus vystymo principus.
Pagrindiniai savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklėse (2004) numatomi
bendrojo plano tikslai yra:
1.

Suformuoti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti
teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus.

2.

Tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę
sistemą.

3.

Formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir
aplinkos kokybę gerinančias priemones.

4.

Nustatyti

priemones,

užtikrinančias

gamtos

išteklių

racionalų

naudojimą,

kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą,
gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.
5.

Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą
infrastruktūrą.

6.

Rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.

7.

Nustatyti pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis.

8.

Atlikti teritorijos funkcinį zonavimą.

Siekiant numatytų principų, svarbu:


nustatyti žemės naudojimo prioritetus ir ūkinės veiklos kryptis;



užtikrinti sąlygas subalansuotai ūkio plėtrai;



panaudoti rajono teritoriją pagal poreikius žemės ūkio, miškų ūkio ir kitai veiklai;



išsaugoti derlingų žemių žemės ūkio veiklą;



efektyviau naudoti žemės ūkio paskirties žemę, atsižvelgiant į jos dirvožemių savybes
ir žemės ūkio produkcijos poreikį;



didinti miškingumą, pirmiausia, svarbiausiose gamtinio karkaso zonose;



didinti agrarinių teritorijų ekologinį stabilumą plėtojant ekologinės ir tausojamosios
žemdirbystės sistemą;
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optimizuoti žemės naudmenų struktūrą atsižvelgiant į atskirų teritorijų gamtiniusgeografinius ypatumus ir gamtos išteklių apsaugos reikalavimus;



numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, ekologinę
pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą išsaugojant kraštovaizdžio įvairovę ir
rekreacinius išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Siekiant išlaikyti ir pažeistose vietose atkurti pilnavertį kraštovaizdį ir biologinę įvairovę
reikia:


išsaugoti vertingus ir jautrius gamtinius elementus – natūralią takoskyrų
kraštovaizdžio struktūrą, pelkių, upių aukštupių ir slėnių kraštovaizdį;



užtikrinti reikiamą saugomų teritorijų apsaugą nuo technologinės invazijos, pernelyg
intensyvios rekreacijos;



išsaugoti miestų ir miestelių gamtinio kraštovaizdžio fragmentus;



mažinti dirvožemių struktūros degradavimą dėl intensyvaus žemės ūkio;



neleisti natūralaus hidrografinio tinklo struktūros keitimo;



užtikrinti išeksploatuotų karjerų rekultivavimą, panaudojant jų teritorijas rekreacijai
arba miškų ūkiui;



sumažinti dirvožemio, oro, paviršinių ir požeminių vandenų taršą;



išsaugoti nuo degradavimo miškų, vidaus vandenų, pelkių, natūralių pievų
ekosistemas apsaugant jas nuo tiesioginio naikinimo, o taip pat palaikant jose
biocenozių rūšinės sudėties įvairovę, išvengti migracijos kelių įprastinės aplinkos
keitimo;



užtikrinti Natura 2000 teritorijų formavimą ir jų integravimą į nacionalinę saugomų
teritorijų sistemą;



tausoti ir atkurti šalutinius miško, medžiojamosios faunos bei žuvų išteklius.

Vienas svarbesnių faktorių, įtakojančių rajono aplinkos kokybės rodiklius, – transporto
sistema. Radviliškio rajono bendrojo plano susisiekimo dalies svarbiausias tikslas yra darnios
tarpusavyje sąveikaujančios susisiekimo sistemos kūrimas mažinant transporto srautų poveikį
aplinkai, tolygiai vystant vietinių kelių plėtrą, tobulinant ir plėtojant transporto infrastruktūrą,
skiriant pagrindinį dėmesį eismo saugumo problemų sprendimui. Minėtiems tikslams įgyvendinti
svarbu išspręsti šiuos uždavinius:
1) magistraliniame ir krašto keliuose atlikti dangos stiprinimą ir platinimą;
2) rekonstruoti kelius jungiančius a, b ir c kategorijos gyvenvietes;
3) rajono žvyrkelių asfaltavimo programos spartesnis įgyvendinimas;
4) priemiestinio viešojo transporto plėtra ir informacijos apie VT darbą gerinimas;
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5) dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas rajono miestuose bei gyvenvietėse ir už jų ribų;
6) degalinių tinklo plėtra;
7) eismo saugumo priemonių diegimas avaringiausiose kelių ruožuose.
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalis
numato jo nekilnojamųjų kultūros vertybių (pavienių objektų, jų kompleksų ir vietovių) ir
istorinio kraštovaizdžio apsaugos principus ir prioritetus bei pagrindinius saugojimo būdus 20
metų laikotarpiui. Radviliškio rajono nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimą planuojama sieti
su veiksmingesniu jo naudojimu kultūrinio, pažintinio ir kaimo turizmo bei rekreacijos
reikmėms, integravimu su gamtos paveldo apsauga ir paramos kultūros paveldo objektų
savininkams įgyvendinimu. Kultūros paveldo vertingųjų savybių apsauga laikoma neatskiriama
Radviliškio rajono teritorijos darnios plėtros dalimi.
Radviliškio rajono kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose planuojama
veikla turi būti reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais bei kultūros paveldo
apsaugą reglamentuojančiais aktais.
Bendrojo plano koncepcijos inžinerinės infrastruktūros dalies tikslai sietini su Radviliškio
rajono susiklosčiusios erdvinės struktūros plėtojimu ir tobulinimu formuojant ir vystant
urbanistinės sistemos aprūpinimą inžinerine infrastruktūra. Derinant valstybės, apskrities ir jos
savivaldybių interesus, svarbu parengti rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros
tvarkymo bei darnaus vystymo nuostatas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrajame plane (Žin., 2002, Nr.110-4852) iškeltus inžinerinės infrastruktūros vystymo ir
pertvarkymo prioritetus, reikia detalizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
sprendinius Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, numatyti priemones gyvenimo ir
aplinkos kokybei gerinti, suformuoti principines nuostatas teritorijų apsaugai nuo pavojingų
technogeninių procesų, rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros plėtrai.
1.2 Sąsaja su kitais planais ir programomis
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas siejamas su šiais Lietuvos
Respublikos teisės dokumentais:


Nacionaline darnaus vystymo strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039);



Nacionaline energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430);



Valstybine aplinkos apsaugos strategija (1996 m.);



Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija (2000 m.);



Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
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Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Žin., 2002, Nr. 1104852; Žin., 2006, Nr. 111-4198);



Šiaulių apskrities bendruoju planu (Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. R3, 2007-06-07);



Radviliškio rajono plėtros strateginiu planu 2004-2010 metams;



Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 108-3902);



Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių
apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 276);



LRV nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra
paukščių apsaugai svarbiu teritorijų, ribų nustatymo (Žin., 2004, Nr. 55-1899);



LR aplinkos ministro 2005 m. 06 15d. įsakymu Nr. D1-302, kuriuo yra patvirtintas
vietovių, atitinkančių gamtiniu buveinių apsaugai svarbiu teritorijų atrankos
kriterijus, sąrašo, skirtas pateikti Europos Komisijai (Žin., 2005, Nr. 105-3908);



Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Tytuvėnų regioninio parko ir jo
zonų ribų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 427);



Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 431);



Tytuvėnų regioninio parko nuostatais (Žin., 1999, Nr. 39-1227);



Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215):



Dvarų išsaugojimo programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimas Nr. 481, Žin., 2003, Nr. 38-1740 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 468, Žin., 2007, Nr. 58-2243);



Ilgalaike medinių dvarų paveldo objektų tvarkymo darbų programa (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 04 18 nutarimas Nr. 481);



Daugyvenės kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu (LR Aplinkos ministro
įsakymas 2007 m, birželio 20 d. įsakymas Nr. D1-346, Žin., 2007, Nr. 71-2811);



Lietuvos nacionaline turizmo plėtros programa (Žin., 2003, Nr. 121-5481);



Radviliškio rajono Arimaičių ežero apylinkės (Arimaičių ežero rekreacinės teritorijos
ir jos apsaugos zonos) kraštotvarkos schema (1993, Kaunas);



Valstybine vandenų taršos ir žemės ūkio šaltinių mažinimo programa;



Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (Žin.,
2007, Nr. 37-1399);



Nemuno vidurupio baseino investiciniu vandentvarkos projektu;



Šilumos ūkio plėtros kryptimis (Žin., 2004, nr. 44-1446);



Radviliškio rajono šilumos ūkio specialiuoju planu;
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

5

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
II etapas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas



Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2007, Nr. 122-5003);



Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos 2006-2009 metų plėtros programa ir kitais
dokumentais.
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2. Esama aplinkos būklė ir jos pokyčiai, jeigu planas ar programa nebus
įgyvendinti
Aplinkos

būklę

savivaldybės

teritorijoje

atspindi

vandens,

oro,

dirvožemio,

kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kaip pagrindinių gamtinių elementų, kokybė. Radviliškio
rajono žemės naudojimo esamos būklės rodikliai pateikiami 2.1 lentelėje.
2.1 lentelė. Radviliškio rajono esamos žemės naudojimo būklės rodikliai lyginant su Lietuvos
Respublikos vidutiniais rodikliais 2007 m. sausio 1 d. :
Rodikliai
I. Žemės naudmenų sudėtis, proc.
žemės ūkio naudmenos
miškai
vandens telkiniai
medžių ir krūmų želdiniai, pelkės
užstatytos teritorijos, keliai
kita žemė
Iš viso:
II. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo intensyvumas:
1) nedeklaruotos žemės ūkio naudmenos:
tūkst. ha
proc. nuo visų ž.ū. naudmenų
2) pievos, ganyklos ir daugiametės žolės:
tūkst. ha
proc. nuo visų deklaruotų ž.ū. naudmenų

Radviliškio raj.

Lietuvos
Respublika

63,2
25,6
2,2
1,9
4,4
2,7
100,0

53,1
32,4
4,0
2,9
4,8
2,8
100,0

12,7

700,6

12,6
23,9

20,9
1158,0

27,0

43,7

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija žemės ūkiui įsavinta daugiau nei vidutiniškai
šalyje, o žemė naudojama intensyviau. Tai daugiausia priklauso nuo dirvožemių ir nuo žemės
ūkinės vertės: vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas Radviliškio rajone yra 47,2,
Lietuvoje – 42,3.
Žemės ūkio veiklai nepanaudotos (nedeklaruotos) žemės ūkio naudmenos dėl gamtinių
procesų palaipsniui apauga krūmais ir menkaverčiu mišku, supelkėja. Šių plotų išsaugojimas ir
grąžinimas žemės ūkio veiklai tikslingas bendrajame plane numatytose intensyviai žemės ūkio
veiklai naudotinose teritorijose. Neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių, žemės ūkio
naudmenų plotų praradimo nuostolius galima išreikšti išlaidų melioracijos ir kultūrtechnikos
darbams, verte (apie 5 tūkst. Lt/ha) arba negautos žemės ūkio produkcijos verte (apie 1,7 tūkst.
Lt/ha per metus).
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Didžioji Radviliškio rajono dalis yra išsidėsčiusi Rytų Žemaičių plynaukštėje, rajono
pakraščiai išsidėstę Mūšos – Nemunėlio ir Nevėžio žemumose. Reljefas įvairus yra ir kalvų, ir
lygumų, slėnių.
Rekreaciniai ištekliai Radviliškio rajono savivaldybėje nėra gausūs. Pagrindinis gamtinis
rekreacinis objektas yra Arimaičių ežeras, 1993 m. buvo sudaryta Radviliškio rajono Arimaičių
ežero apylinkės (Arimaičių ežero rekreacinės teritorijos ir jos apsaugos zonos) kraštotvarkos
schema. Radviliškio rajono bendruoju planu bus užtikrintas rekreacinės teritorijos aplink
Arimaičių ežerą išsaugojimas. Neįgyvendinus bendrojo plano sprendinių gali būti neracionaliai
panaudoti ir taip negausūs Radviliškio rajono rekreaciniai ištekliai.
Radviliškio rajone naudingųjų iškasenų yra nedaug, aptinkama tik žvyro, smėlio ir durpių.
Ateityje naudingųjų iškasenų gavyba neintensyvės. Mineralinių naudingųjų išteklių gavyba
turėtų išlikti stabili, nes telkiniai, palyginus su kitais Lietuvos telkiniais, yra smulkūs. Organinių
naudingųjų išteklių eksploatavimas susijęs su aplinkosauginiais konfliktais, todėl durpių gavyba
Radviliškio rajone turėtų palaipsniui mažėti...
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos aplinkos būklės analizė atlikta rengiant
Radviliškio rajono teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizę. Vandens ir oro kokybę dėl
duomenų trūkumo nustatyti sudėtinga . Aplinkos oro valstybinis monitoringas Radviliškio rajone
nėra vykdomas, todėl oro kokybę tenka nustatinėti pagal emisijų iš taršos šaltinių į atmosferą
kiekius. Paskutiniais metai vyrauja teršalų išmetimo mažėjimo tendencijos. Labiausiai aplinkos
orą teršia mobilūs taršos šaltiniai, t. y. transporto priemonės, tačiau jų išmetami teršalai nėra
tokie toksiški, kaip stacionarių taršos šaltinių teršalai.
Radviliškio rajone valstybinis vandens kokybės monitoringas vykdomas Obelės upėje ties
Voskoniais. Obelės vandens kokybės tyrimai ties Voskoniais rodo, kad čia vanduo yra
vidutiniškai užterštas (III vandens kokybės klasė). Rajone vandens kokybei didelę įtaką daro, tai,
kad prie vandenvalos įrenginių yra prijungta apie 40 proc. visų rajono gyventojų, kai kurie
vandenvalos įrenginiai neišvalo nuotėkų iki nustatytų normatyvų. Taip pat vandens kokybę
įtakoja pasklidoji taršą, kurią sąlygoja trąšų ir kitų cheminių medžiagų naudojimas žemės ūkyje.
Dirvožemio kokybė ir užterštumas yra glaudžiai susijusi su žemės ūkyje naudojamų cheminių
priemonių kiekiais. Radviliškio rajone reljefas nėra išraiškingas, todėl erozijos problema nėra
aktuali. Gali pasitaikyti epizodiški vėjo eroziniai reiškiniai dėl pernelyg didelių bioprodukcinių
laukų.
Kraštovaizdžio stabilumą turi užtikrinti gamtinis karkasas, kuris šiuo metu Radviliškio
rajone yra gana nuskurdintas. Geriausiai funkcionuojančios gamtinio karkaso dalys yra vidiniai
ekologinio stabilizavimo arealai ir geoekologinė takoskyra išvesta Nevėžio ir Dubysos
vandenskyra. Migraciniai koridoriai ir geoekologinė takoskyra, esanti Mūšos ir Nevėžio
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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vandenskyroje, yra gamtiškai skurdūs. Radviliškio rajone didžiausia biologinė įvairovė yra
saugomose teritorijose.
Šių aplinkos elementų kokybės apsprendžia bendrą aplinkos būklę. Jų kokybės pokyčiai
neigiama arba teigiama linkme įtakoja santykinai natūralaus ir antropogenizuoto kraštovaizdžio
būklę ir sąlygoja populiacijų erdvinius bei rūšinius pokyčius.
Radviliškio rajono gyvenamosios vietovės yra gana smulkios: kaimai, kuriuose gyvena iki
10 gyventojų arba nuo 11 iki 50 gyventojų, sudaro, praktiškai, po trečdalį visų viensėdžių. Kaip
rodo duomenys, mažesnių gyvenviečių (turinčių iki 100 gyventojų) institucinis aprūpinimas yra
gana prastas, o tai neigiamai įtakoja gyvenimo kokybę ir viešųjų paslaugų prieinamumą.
Gyventojų skaičius Radviliškio rajono savivaldybėje mažėja, tam įtakos turi sumažėjęs
gimstamumas bei emigracija į užsienį ar šalies didmiesčius, miestus. Darbingo amžiaus
gyventojų Radviliškio rajono savivaldybėje yra 2,8% mažiau, o pensinio amžiaus gyventojų –
1,3% daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje. Rajone vyresnio amžiaus gyventojų dalis yra didesnė
nei mieste, jų išsilavinimo rodikliai yra prastesni, todėl tokia situacija nesudaro gerų prielaidų
verslo plėtrai. Senstanti rajono visuomenė didina vietos gyventojų priklausomumą nuo pensijų,
įvairių pašalpų ar kitų valstybės paramos formų, o taip pat įvairių socialinių ar asmens sveikatos
priežiūros paslaugų poreikį.
Augantis šalies bei vietos ūkis pastaraisiais metais ženkliai sumažino bedarbių skaičių:
2007 m. pabaigoje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Radviliškio rajono
savivaldybėje sudarė 2,5%1, tai yra mažiau nei statistiškai šalyje. Kvalifikuotų darbuotojų
trūkumas pamažu tampa gana rimtu įmonių plėtros stabdžiu. Radviliškio darbo birža
prognozuoja, kad daugiausiai laisvų darbo vietų bus sukurta paslaugų ir pramonės sektoriuose.
Šios įstaigos vertinimais, net pusė naujų darbo vietų bus sukurta asmenims su profesiniu
išsilavinimu, 36% – nekvalifikuotiems asmenims, tuo tarpu su aukštuoju išsilavinimu – tik 4%,
nors anksčiau asmenys su aukštuoju išsilavinimu turėjo geresnes įsidarbinimo galimybes.
Pastaraisiais metais pramonės gamyba ir pardavimai rajone auga. Pramonės plėtrą
teigiamai įtakotų didesnės tiesioginės užsienio investicijos. Šiuo metu jų santykinis dydis,
tenkantis vienam gyventojui, yra ženkliai mažesnis nei šalies vidurkis.
Kylanti šalies ekonomika, didėjančios realiosios gyventojų pajamos, prekybos centrų
plėtra didino ir mažmeninės prekybos apimtis. Tačiau mažesnės vietos gyventojų pajamos lemia
tai, kad vienam Radviliškio rajono savivaldybės gyventojui tenkanti mažmeninės prekybos ir
maitinimo įstaigų apyvarta yra beveik perpus mažesnė, nei šalies vidurkis. Didžiųjų prekybos
centrų plėtra įtakojo kai kurių smulkių parduotuvių užsidarymą.

1

Šaltinis: Lietuvos darbo birža, http://www.ldb.lt/LDB_Site/index.htm
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Vidutinis darbo užmokestis Radviliškio rajono savivaldybėje, nors pastaraisiais metais ir
didėja, tačiau vis dar nesiekia šalies lygio. Statistika leidžia daryti prielaidą apie didesnę rajono
gyventojų priklausomybę nuo žemės ūkio sektoriaus, pensijų bei pašalpų ir apie silpnesnį
ekonominį savarankiškumą.
Rajono savivaldybės gyvenamasis fondas pastarąjį dešimtmetį padidėjo gana nežymiai –
augimas iš esmės vyksta tik individualios gyvenamosios statybos dėka. Pagrindinės būsto
sektoriaus problemos susijusios su menka socialinio būsto dalimi, prastais būsto kokybiniais
parametrais bei poreikiu renovuoti individualius bei daugiabučius gyvenamuosius namus.
Gyventojų investicijos į nuosavo būsto kokybės gerinimą sietinos su jų gaunamų pajamų
augimu.
Rajono gyventojų kultūrinius poreikius užtikrina veikiantys kultūros namai bei pramogų
salės. Aktuali problema susijusi su jų teisiniu statusu, nes juridiškai jie nėra įregistruoti, bei
minėtų kultūrinių objektų būkle – reikalingi renovavimo darbai. Atlikus būtinus darbus, pagerėtų
veiklos sąlygos, galimai didėtų lankytojų susidomėjimas vykstančiais kultūriniais renginiais.
Kultūros sklaida rajone užsiima ir veikiantis gana platus bibliotekų tinklas.
Sportuojančių asmenų skaičius savivaldybėje nežymiai auga. Aktyvesnei sporto plėtrai
būtina rekonstruoti esamą sporto infrastruktūrą (stadionus, sporto aikštynus), sudaryti sąlygas
savarankiškam sportavimui, vykdyti švietėjiškas ir sveikatinimo programas.
Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Radviliškio rajono savivaldybėje yra
gana platus, rajone gyventojams paslaugas teikia ambulatorijos ir medicinos punktai. Dauguma
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bus renovuotos iš Europos Sąjungos lėšų, taip bus
atnaujinta medicininė įranga, kompiuterinė technika, įsigyti 8 automobiliai. Savivaldybės
gydymo įstaigoms trūksta bendrosios praktikos gydytojų, odontologų, atskirų specialybių
gydytojų specialistų. Savivaldybės gyventojų apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose
skaičius auga, nerimą kelia didėjantis sergamumas psichikos ir priklausomybės ligomis. Gerinant
gyventojų sveikatingumo rodiklius, būtina daugiau dėmesio skirti sveikų gyvenimo nuostatų
formavimui, vykdyti įvairias išankstinių ligų diagnozavimo programas ir pan.
Kaip rodo statistika, socialinių pašalpų gavėjų skaičius Radviliškio rajono savivaldybėje
pastaraisiais metais sumažėjo 4 kartus, tam įtaką turėjo kylanti šalies ekonomika, kuriamos
naujos darbo vietos. Rajone veikia gana platus socialinių paslaugų tinklas, seniūnijų centruose
steigiami dienos užimtumo centrai. Siekiant didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę,
būtina spręsti socialinių darbuotojų, transporto bei patalpų trūkumo klausimus.
Mažėjantis gimstamumas, emigracija į užsienį ženkliai pakoregavo mokinių skaičių
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose. Siekiant racionaliai panaudoti
švietimui skiriamas lėšas bei užtikrinti jo kokybę, įgyvendinamas bendrojo lavinimo mokyklų
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tinklo pertvarkymo planas: pradinės mokyklos tapo skyriais, kai kurios vidurinės mokyklos tapo
pagrindinėmis ir pan. Aktualiausios problemos susijusios su prasta mokyklų infrastruktūra,
pasenusiomis mokymo priemonėmis bei mokytojų trūkumu.
Radviliškio rajono savivaldybė nepasižymi lankytinų objektų gausa. Trūksta lankytinas
vietas bei objektus, maitinimo bei apgyvendinimo įstaigas pristatančios informacijos, mažai yra
siūlomų turistinių maršrutų, silpnai vystoma marketinginė veikla. Geras galimybes pritraukti
turistus turi rajone esantys nekilnojamo kultūros paveldo objektai (Burbiškio, Baisogalos dvaro
sodybos kompleksai). Savivaldybėje nėra registruotų kaimo turizmo sodybų.
Neįgyvendinus bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių nebus užtikrintas
sąryšis tarp aukštesniojo ir žemesniojo lygmens teritorijos bendrųjų planų (Šiaulių apskrities
bendrojo plano ir Radviliškio rajono teritorijų detaliųjų planų). Gali kilti pavojus kultūros
paveldo objektų teritorijų ir ypač jų apsaugos zonų paskirties užtikrinimui. Gali stiprėti pavojus
vertingosioms istorinio kultūrinio kraštovaizdžio savybėmis, saugomais nepaskelbtų kultūros
paveldo objektų kultūrinei vertei, menkėtų galimybės veiksmingai naudoti kultūros paveldo
objektų kultūrinį pažintinį potencialą.
Galima prognozuoti, kad neįgyvendinus Radviliškio rajono bendrojo plano sprendinių dėl
neigiamų demografinių tendencijų, ypač ryškių kaimo vietovėse, gali sparčiai nykti medinis
etninės architektūros paveldas. Radviliškio rajone būtų sudarytos mažiau palankios sąlygos
įgyvendinti kitas kultūros paveldo apsaugos programas bei jo išsaugojimo ir atgaivinimo
projektus. Tuo pačiu menkėtų ir mažėtų kultūros paveldo objektų investicinis patrauklumas,
menkėtų galimybės skirti pakankamai lėšų tinkamai kultūros paveldo objektų tvarkybai.
Atlikta Radviliškio rajono savivaldybės socialinės – ekonominės dalies esamos būklės
analizė parodė, kad egzistuoja nemaži įvairių gyvenimo kokybę apibūdinančių rodiklių
skirtumai, kuriuos galima vertinti 2 aspektais:
1.

Socialinio – ekonominio išsivystymo skirtumai, stebimi lyginant Radviliškio rajono
savivaldybę su šalies rodikliais (pvz., gyventojų gaunamos pajamos, tiesioginių
užsienio investicijų dydis, santykiniai pramonės, statybos ar prekybos įmonių
pardavimai, švietimo, kultūros, asmens sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų kokybė
ir pan.).

2.

Socialinio – ekonominio išsivystymo skirtumai, stebimi lyginant Radviliškio miesto
ir rajono rodiklius bei rajono ir miesto gyventojų gyvenimo kokybę.

Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijoje teigiama, kad ekonominio ir socialinio
regionų vystymosi netolygumas, didėjantys gyventojų gerbūvio skirtumai yra vienas iš
didžiausių darnaus vystymosi pavojų. Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160) darnus vystymasis
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suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės
tikslų, sudarantis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms,
neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų. Atsižvelgiant į tai, kad ekonominiai ir socialiniai
Lietuvos regionų skirtumai pastarąjį dešimtmetį ne tik nesumažėjo, bet gerokai padidėjo, regionų
gyvenimo lygio skirtumo mažinimas išsaugant jų savitumą yra vienas Lietuvos darnaus
vystymosi prioritetų.
Lyginant kelių pastarųjų metų statistinius ar įvairių tyrimų duomenis, galima daryti
išvadą, kad socialinė – ekonominė būklė Radviliškio rajono savivaldybėje pamažu gerėja.
Auganti ekonomika ženkliai sumažino bedarbių skaičių, augančios gyventojų pajamos didina
vartojimą, už valstybės, savivaldybės bei Europos Sąjungos skiriamas lėšas tvarkoma viešoji
infrastruktūra. Tačiau dažnu atveju pagrindinės investicijos skiriamos didesniems miestams,
todėl atsiranda prielaidų gyvenimo kokybės skirtumų gilėjimui miesto ir rajono gyventojams.
Galima išskirti šias neigiamas tendencijas, pasireiškiančias kaip regioninio išsivystymo skirtumų
didėjimas, kurios atsirastų, jei nebūtų įgyvendinami bendrojo plano socialinės – ekonominės
dalies sprendiniai:
1. Socialinės – demografinės tendencijos:
•

mažėjantis gyventojų skaičius, įtakojamas mažėjančio gimstamumo, bei
emigracijos;

•

emigraciją skatintų ekonominiai motyvai: sunkesnės galimybės rajone rasti gerą
darbą, mažesni nei didesniuose šalies miestuose ar užsienyje atlyginimai;

•

negerėjanti gyvenimo kokybė rajone neskatintų čia grįžti gyventi jaunimo, todėl
pamažu įsibėgėtų visuomenės senėjimo procesas;

•

vykstantis gyventojų senėjimo procesas didintų asmens sveikatos priežiūros bei
socialinių paslaugų paklausą rajone; tai dar labiau išaugintų lėšų poreikį šias
paslaugas teikiančių įmonių infrastruktūros sutvarkymui bei materialinės bazės
atnaujinimui;

•

mažėjantis gimstamumas ir toliau įtakotų kai kurių rajono mokyklų uždarymą, o
tai pablogintų švietimo paslaugų prieinamumą, nesudarytų prielaidų vystyti
neformalaus vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas;

•

nevystant mažesnių gyvenviečių infrastruktūros, galimai suprastėtų ir kitų viešųjų
paslaugų (kultūros, socialinių, asmens sveikatos priežiūros) kokybė, o tuo pačiu
mažėtų tokių miestelių estetinis vaizdas bei patrauklumas gyventi, ypač jauniems
žmonėms.

2. Ekonominės tendencijos:
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•

įmonėms, siekiančioms vystyti ar plėsti verslo rajone, problemų keltų
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas;

•

dėl didesnio priklausomumo nuo pensijų bei įvairių valstybės pašalpų, rajono
gyventojų perkamoji galia būtų mažesnė negu miesto gyventojų, o tai neskatintų
kaimo vietovėse kurtis prekybos ir paslaugų įmonėms;

•

mažesnės nei vidutiniškai šalyje pajamos nesudarys prielaidų rajono gyventojams
aktyviau investuoti į gyvenamojo būsto atnaujinimą, aplinkos tvarkymą;

•

nemaža dalis bedarbių yra rajono gyventojai neturintys jokios kvalifikacijos;
nesudarant prielaidų tokiems asmenims įgyti paklausią specialybę, jų įdarbinimas
yra gana sudėtingas;

•

įvairių perkvalifikavimo programų įgyvendinimo poreikis augs ir siekiant
efektyviai įdarbinti buvusius žemės ūkio darbuotojus, nes žemės ūkyje dirbančių
asmenų skaičius gali ir toliau mažėti;

•

rajono gyventojams trūksta informacijos apie nuosavo verslo pradžią, įmonių
steigimą, paklausiausias specialybes, persikvalifikavimo galimybes, o tai mažina
jų verslumą, ekonominį savarankiškumą.

Darnios plėtros principus labiau atitinka decentralizuotos koncentracijos (aktyvios
plėtros) koncepcija, kuri numato kiekybinės ir kokybinės socialinės, ekonominės infrastruktūros
plėtrą vietiniuose Radviliškio rajono savivaldybės centruose, tuo pačiu užtikrinant kokybiškas
viešąsias paslaugas apie šiuos centrus išsidėsčiusiose teritorijose. Įgyvendinant siūlomą
koncepciją, lokaliuose centruose (Šeduvoje, Baisogaloje, Grinkiškyje, Sidabrave, Šiaulėnuose)
numatoma sudaryti sąlygas efektyviai teikti švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, kultūrines
paslaugas ir didinti institucinį aprūpinimą. Skatinama verslo, paslaugų, turizmo plėtra šiose bei
smulkesnėse gyvenvietėse sudarytų prielaidas didinti gyventojų gaunamas pajamas.
Radviliškio rajono susisiekimo sistemą sudaro automobilių kelių bei geležinkelių
transportas. Rajone yra valstybiniai keliai: magistralinis, krašto ir rajoniniai bei vietinės reikšmės
keliai ir miestų (Radviliškio ir Šeduvos) gatvės. Per Radviliškio rajono teritoriją rytų – vakarų
kryptimi praeina pagrindinis magistralinis kelias A9, kuris jungia Radviliškio rajoną su apskrities
centru - Šiauliais ir Panevėžiu. Magistralinio kelio A9 poveikis šiandieniniai rajono teritorijai yra
labai didelis, nes jis kerta Radviliškio rajono teritoriją ir yra labai smarkiai apkrautas.
Magistralinis kelias ir keturi krašto keliai formuoja pagrindinį kelių karkasą Radviliškio rajono
teritorijoje (2.1 pav.).
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2.1 pav. Radviliškio rajono kelių tinklas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo struktūra yra palanki rajono teritorijoje
esančių miestų ir gyvenviečių aptarnavimui.
Kai kurie valstybiniai automobiliniai keliai su žvyro danga veda į Radviliškio rajono
rekreacines teritorijas. Juos išasfaltavus suaktyvėtų šio krašto turizmo plėtra. Pastaruoju metu
rajone nemažai dėmesio skiriama žvyrkelių asfaltavimui. Trūkstant lėšų, šiuo metu negalima
patenkinti gyventojų, parkų administracijos, seniūnijų prašymų spartinti juodųjų dangų įrengimą
vietiniuose keliuose.
Dėl įvairių priežasčių neįgyvendinus Radviliškio rajono bendrojo plano susisiekimo
sistemos koncepcijoje numatytų plėtros krypčių galimos neigiamos pasekmės:
1. Radviliškio rajono susisiekimo sistemos infrastruktūra netenkins augančių
transporto srautų poreikių ir negalės tinkamai įsilieti į nacionalinį transportinį
kelių tinklą.
2. Rajono keliuose didės eismo nelaimių skaičius, ypač su pėsčiaisiais ir
dviratininkais.
3. Sudėtingiau bus išnaudoti ekonominį bei rekreacinį rajono potencialą.
Radviliškio rajone gyventojams vanduo tiekiamas iš požeminio vandens išteklių. Šiuo
metu Radviliškio rajone yra apie 33 artezinius gręžinius, kuriuos reikalinga užtamponuoti tam,
kad būtų užtikrinta požeminio vandens apsauga. Per paskutinius keturis metus užtamponuota
daugiau kaip pusė nenaudojamų artezinių gręžinių.
Vidutiniškai prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę virš 50 % gyventojų
visame Radviliškio rajone (įvertinus UAB „Radviliškio vandenys“ ir UAB „Radviliškio
bioenergija“ teikiamas paslaugas). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme
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reglamentuojama, kad 95 % kiekvienos savivaldybės gyventojų turėtų galimybę būti aprūpinti
viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. UAB „Radviliškio
vandenys“ duomenimis, prisijungimo skaičius Radviliškio rajono gyvenvietėse svyruoja nuo
33% Bainoravoje iki 94 % Tyruliuose.
UAB „Radviliškio vandenys“ duomenimis, centralizuotai tiekiamo vandens kokybė
Radviliškio rajone neatitinka higienos reikalavimų, nes stipriai viršijama bendrosios geležies
koncentracija. Blogą geriamo vandens kokybę įtakoja ne tik vandens gerinimo įrenginių stoka,
bet ir vandentiekio infrastruktūros pasenusi įranga.
Sanitarinės apsaugos zonos yra nustatytos pagrindinei Radviliškio miesto vandenvietei,
kitoms vandenvietėms SAZ nėra nustatytos.
Radviliškio rajone vanduo gerinamas Radviliškio ir Šeduvos miesto, Tyrulių miestelio
vandens gerinimo įrenginiuose. Šiose vandenvietėse įrengti nugeležinimo įrenginiai išgautame
vandenyje mažina bendrosios geležies koncentraciją. Įmonės UAB „Radviliškio vandenys“
duomenimis, šie įrenginiai ne visada veikia efektyviai. UAB „Radviliškio bioenergija“
eksploatuojamose Pakirkšnio ir Baisogalos vandenvietės taip pat įrengti vandens gerinimo
įrenginiai. Vykdant Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo projektą, planuojama įrengti
vandens kokybės gerinimo įrenginius Grinkiškio, Šaukoto, Šiaulėnų, Šniūraičių gyvenvietes
aptarnaujančiose vandenvietėse. Taip pat numatoma rekonstruoti Radviliškio miesto vandenvietę
ir III-jo kėlimo siurblinę bei plėtoti ir rekonstruoti vandentiekio tinklus Grinkiškio miestelyje.
Centralizuoto nuotekų surinkimo sistema naudojasi apie 45% Radviliškio rajono
gyventojų. Apie 55 % neprisijungusių gyventojų turi vietinius įrenginius, iš kurių nuotekos yra
išsiurbiamos ir išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. Bet likusioji neprisijungusių gyventojų
dalis išleidžia nevalytas nuotekas į aplinką. Prisijungimų prie centralizuotų nuotekų tinklų lygis
atskirose regionuose svyruoja nuo 12 % iki 99 %.
Visų valyklų faktinis pajėgumas neviršija projektinio, išskyrus Vėriškių valyklą; šios
valyklos esamas projektinis pajėgumas nepakankamas. Kadangi per pastaruosius 3 metus buvo
vykdomi nuotekų valyklų esančių Radviliškio mieste, Sidabravos, Vėriškių, Daugėlaičių
įrengimas ar rekonstrukcija, dėl atliekamų darbų išleidžiamos nuotekos viršydavo leistinas
normas, tačiau šiuo metu šiose valyklose nuotekos išvalomos iki leistinų normų. Radviliškio
rajone yra valyklų, kurioms reikalinga atlikti rekonstrukciją, nes jų vidutinis amžius yra virš 20
metų, o nuotekos jose ne visada išvalomos iki reikalavimus atitinkančio lygio.
Vykdant Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo projektą, planuojama renovuoti ir
atnaujinti Linkaičių nuotekų siurblinę, renovuoti Alksnupių, Šaukoto, Šiaulėnų, Šniūraičių
buitinių nuotekų valyklas, renovuoti ir plėsti buitinio nuotakyno surinkimo tinklus Alksniupių ir
Sidabravos kaimuose.
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Radviliškio miesto valymo įrenginiuose ir rajono įrenginiuose susidarantis dumblas
laikomas šalia esančioje nuotekų dumblo aikštelėje. Šios dumblo aikštelės talpa yra pakankama,
kol įmanoma kiekvienais metais aikštelėje susikaupusį dumblą išvežti į ūkininkų laukus ar
nuotekų dumblą panaudoti sąvartynų rekultivavimui. Radviliškio rajono sąvartynai beveik visi
rekultivuoti, todėl besikaupiantis aikštelėje nuotekų dumblas sudaro problemą.
Lietaus surinkimo sistema Radviliškio mieste yra atskira nuo buitinės nuotekų surinkimo
sistemos, tačiau infiltracija į buitinį nuotakyną yra didelė. Paviršinis vanduo nuo teritorijų
šalinamas neefektyviai, vanduo nenubėga, kaupiasi automobilių stovėjimo aikštelėse, gatvėse.
Radviliškio rajono miestuose įrengtos atskirtosios lietaus nuotekų sistemos, tačiau jos
išplėtotos nepakankamai, esamų tinklų būklė nėra gera. Todėl lietaus nuotekų infiltracija į
buitinių nuotekų tinklus sudaro maždaug 20-40 %, trūksta lietaus nuotekų valymo įrenginių.
Radviliškio rajone yra 38 vietiniai sąvartynai visi šių sąvartynų rekultivavimo darbai
baigiami. Liko nerekultivuoti didžiausi sąvartynai: Šeduvos (Prastavonių) sąvartynas ir netoli
Radviliškio miesto esantis Aukštelkių (Žironų) sąvartynas. Šiuos sąvartynus žadama rekultivuoti
iki 2009 metų.
Radviliškio rajono komunalinių atliekų surinkimo procentas yra 66,5 %. Perdirbamų
atliekų surinkimas Radviliškio rajone 2005-2006 metais nebuvo organizuojamas. Rajono
teritorijoje įsibėgėja antrinių žaliavų surinkimas į specialius popieriui ir kartonui, stiklui,
plastikui skirtus konteinerius. Šie konteineriai statomi konteinerių aikštelėse kartu su mišrių
komunalinių atliekų surinkimo konteineriais.
Radviliškio rajone yra įrengti ir jau pradeda veikti seniūnijų atliekų priėmimo punktai,
rajoninis atliekų priėmimo punktas bei A ir B tipo konteinerinės aikštelės. A tipo konteinerių
aikštelėje stovės po 3 konteinerius mišrioms komunalinėms atliekoms, B tipo aikštelė yra mišrių
komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui skirta aikštelė, kuri įrengiama padidinto
žmonių susibūrimo (miesto ir rajonų savivaldybės numatytose) vietose. Šiuo metu pavojingos
atliekos surenkamos Radviliškio miesto pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje. Taip pat
ruošiamas projektas biodegraduojančių atliekų aikštelės įrengimo Žironių sąvartyno teritorijoje.
Radviliškio rajonas elektros energiją gauna 110 kV elektros perdavimo tinklų. 110 kV
elektros tinklas yra sujungtas su Šiaulių ir Panevėžio 330/110 kV transformatorių pastotėmis
(TP). 35 kV rajono elektros tinklas jungiasi su Krekenavos, Pakruojo, Gudžiūnų ir Kelmės
110/35/10 kV TP. Radviliškio rajone veikia dvi hidroelektrinės, kuriose pagaminama maždaug
iki 2,6 % reikalingos rajone elektros energijos.
Radviliškio rajone centralizuotai šiluma aprūpinama dalis Radviliškio miesto, Šeduvos,
Aukštelkų, Linkaičių, Raudondvario, Pakiršinio ir Baisogalos miestelių šilumos vartotojų.
Likusioji šilumos vartotojų dalis Radviliškio rajone vartoja šilumą, pagamintą individualiuose
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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šilumos gamybos įrenginiuose, naudojančiuose kietą kurą (medieną, anglis) ir dujas
(dujofikuotose teritorijose).
Radviliškio rajone veikia 8 katilinės, kurios centralizuotai aprūpina šiluma vartotojus.
Šešios katilinės (Radviliškio miesto, Šeduvos miestelio, Raudondvario gyvenvietės, Aukštelkų ir
Linkaičių kaimų) yra eksploatuojamos ir administruojamos UAB “Radviliškio šiluma“.
Baisogalos miestelyje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą eksploatuoja UAB „Baisogalos
bioenergija“. Rajono miesteliuose ir gyvenvietėse centralizuotas šilumos tiekimas yra mažai
išplėtotas, nes pagrindiniai vartotojai dažniausiai yra tik visuomeniniai pastatai tokie, kaip
švietimo įstaigos, darželiai, ligoninės, kultūros namai ir pan. Daugiabučiai pastatai rajono
miesteliuose nėra paplitę.
Rajone yra dujofikuotos šios gyvenvietės: Radviliškio miestas, Šeduva, Aukštelkai ir
Alksnupiai.
Magistraliniam dujotiekiui išilgai vamzdynų trasos nustatoma po 25 metrus abipus
vamzdyno ašies apsaugos zona. Išilgai kelių eilių vamzdynų trasos nustatoma po 25 metrus nuo
kraštinių vamzdynų ašies.
Pagrindinis viešojo fiksuotojo telefoninio ryšio operatorius Radviliškio rajone yra TEO
LT. Šiuo metu Radviliškio rajone galima naudotis keleto judriojio ryšio operatorių (UAB “Bitė
Lietuva”, UAB “Omnitel” ir UAB “TELE2”) paslaugomis. Ateityje numatoma statyti dar
daugiau bazinių judriojo ryšio stočių.
Radviliškio rajone veikia 19 pašto skyrių. Gyventojų sklaida yra didesnė nei Lietuvos
vidurkis, todėl siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas yra įsteigta daugiau pašto skyrių, kurie
sugebėtų aptarnauti visus gyventojus. Pašto skyriai yra išdėstyti visuose svarbiausiuose
urbanistiniuose centruose, o jų sklaida apima visą rajoną. Lietuvoje jau kelerius metus sparčiai
yra diegiami viešieji interneto prieigos taškai kaimo vietovėse bei mokslo įstaigose. Radviliškio
rajone yra įrengta 20 LITNET interneto prieigos taškų: Šeduvos ŽŪ mokykloje; Vaižganto
pagrindinėje mokykloje (Radviliškis); Gražinos vidurinėje mokykloje (Radviliškis); Radviliškio
viešoje bibliotekoje; Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje; LVA gyvulininkystės institute
(Baisiogala); Baisogalos vidurinėje mokykloje; Šaukoto pagrindinėje mokykloje; Dariaus ir
Girėno vidurinėje mokykloje (Radviliškis); Šeduvos vidurinėje mokykloje; Jaunimo mokykloje
(Radviliškis); Sidabravo vidurinėje mokykloje; Vaižganto gimnazijoje (Radviliškis); Labučių
pagrindinėje mokykloje; Alksnupių pagrindinėje mokykloje; Lietuvos reabilitaciniame
profesinio rengimo centre (Radviliškis); Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje; Palonų pagrindinėje
mokykloje; Grinkiškio J. Poderio vidurinėje mokykloje; Lizdeikos gimnazijoje (Radviliškis).
Rajone yra įrengta 14 bevielio interneto prieigos taškų (WI-FI zonų), kurių 11 yra Radviliškio
mieste, o kitos yra Baisiogaloje, Užuovėjoje ir Velžiuose.
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Radviliškio rajono savivaldybė šiuo metu dalyvauja projekte „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuostis tinklas (RAIN)“, kurio įgyvendinimo tikslas – greitaeigio
interneto atsiradimas pagrindiniuose rajono seniūnijų centruose. Internetas bus jungiamas
optiniais kabeliais ar kitais kanalais per LITNET komunikacijų tinklą. Projekto RAIN tikslas
pakloti magistralines šviesolaidines kabelines linijas nuo rajonų centrų iki visų kamiškųjų
seniūnijų centrų.
Kadangi į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą perkeliamos jau
parengtos ir įgyvendinamos planuojamam laikotarpiui inžinierinės infrastruktūros nacionalinės,
regioninės, rajoninės plėtros programos bei planai, ši sritis būtų vystoma vadovaujantis minėtais
dokumentais ir neįgyvendinant bendrojo plano. Todėl bendrajame plane numatytų sprendinių
įgyvendinimas iš esmės nekeičia inžinerinės infrastruktūros planuojamos raidos krypčių. Tačiau
bendrojo plano numatyta rajono plėtra sudaro prielaidas tiksliau teritoriškai prioritetizuoti
inžinerinės infrastruktūros plėtrą, t.y. įgyvendinti infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus
derinant juos su rajono struktūros planuojama plėtra ir jos pobūdžiu. Neįgyvendinant bendrojo
plano iškiltų pavojus, kad inžinerinių tinklų plėtra būtų nepakankamai suderinta su rajono plėtros
prioritetais. Tai lemtų tiek neefektyvaus finansinių išteklių naudojimo grėsmę, tiek
nepakankamai racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir didesnį, nei neišvengiamas, inžinerinių
objektų neigiamą poveikį aplinkai.
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3. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aplinkos charakteristikos
Radviliškio rajone saugomose teritorijose, taip pat ekologinės apsaugos zonose žemės
naudojimas reglamentuojamas specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis ir jose
bendrojo plano sprendinių žymesnio neigiamo poveikio nenumatoma.
Didžiausi pokyčiai gali būti žemės ūkio naudmenose, kurios naudojamos ekstensyviai
arba išvis nenaudojamos (apleistos). Tai būdinga teritorijose, kuriose yra neveikiančios drenažo
sistemos arba teritorijose, kuriose nėra ūkininkaujančių asmenų dėl nepalankių ekonominių
sąlygų (per maža gamybinė bazė, nepakankamas valstybės rėmimas) ar demografinių ypatumų žemė yra nutolusiose gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena daugiausia senyvo amžiaus
žmonės.
Radviliškio rajono jautrių teritorijų grupei tikslinga priskirti gamtinio karkaso teritorijas,
ypač tas gamtinio karkaso dalis, kurios yra nuskurdintos šiuo metu vykdomos žemėnaudos bei
intensyvaus žemės ūkio.
Pagal Šiaulių apskrities bendrąjį planą, Radviliškio rajono teritorijoje gamtinis karkasas
užima 60 proc. ploto. Tai laikoma optimaliu gamtinio karkaso ir foninių teritorijų santykiu.
Svarbiausia Radviliškio rajone yra užtikrinti realų gyvybingo gamtinio karkaso egzistavimą,
kuris užtikrintų jam priskiriamų funkcijų atlikimą. Todėl svarbu ne tik lokalizuoti gamtiškai
svarbias teritorijas, kurios turi priklausyti gamtiniam karkasui, bet ir užtikrinti jų tinkamą
priežiūrą nustatant joms tvarkymo režimus.
Radviliškio rajone svarbiausia gamtinio karkaso dalis yra Mūšos – Nevėžio vandenskyra
išvesta nacionalinės reikšmės geoekologinė takoskyra. Ši takoskyra gamtiniu požiūriu yra
nuskurdinta, todėl koncepcijoje numatyta atnaujinti ir stiprinti jos natūralumą. Taip pat smarkiai
nuskurdintomis gamtinio karkaso teritorijomis galima laikyti migracinius koridorius išvestus
Kruojos, Obelės, Vėzgės, Ežerėlės, Daugyvenės, Banko kanalo, Beržės, Kiršino, Liaudės,
Dotnuvėlės, Gomertos ir Šušvės upių slėniais. Minėtas gamtinio karkaso teritorijas galima laikyti
teritorijomis, kurios gali būti paveiktos, nes jose planuojama renatūralizacija. Tai gali neigiamai
paveikti žemės ūkio produktyvumą, tačiau padės užtikrinti Radviliškio rajono aplinkos kokybę.
Minėtose gamtinio karkaso teritorijose yra būtina didinti miškingumą, tokie žemėnaudos
pakitimai pagerintų gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio stabilumą.
Prie teritorijų, kurios gali būti paveiktos, galima priskirti ir saugomas teritorijas (3.1 ir 3.2
lentelės). Saugomos teritorijos tvarkomos pagal joms parengtus nuostatus, apsaugos reglamentus
ir ribų bei zonų planus. Radviliškio rajone esantis Tytuvėnų regioninis parkas turi parengtus
regioninio parko apsaugos reglamentus ir regioninio parko ir jo zonų ribų planą, tačiau
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valstybiniai draustiniai saugomi vadovaujantis bendraisiais reglamentais. Radviliškio rajono
bendrajame plane numatyta siūlyti parengti individualius apsaugos reglamentus visiems
draustiniams, tokiu būdu užtikrinant efektyvesnę jų apsaugą. Parengiant individualius apsaugos
reglamentus galima sumažinti arba net visai išvengti žalos, kuri padaroma dėl žemo ekologinio
sąmoningumo, rekreacinės infrastruktūros įrengimo, žemės privatizavimo bei intensyvaus miško
naudojimo.
3.1 lentelė. Saugomos teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos
Eil.
Nr.

1.

Pavadinimas

Tytuvėnų
Gomertos
kraštovaizdžio
draustinis
(Tytuvėnų RP dalis)

Įsteigimo
Apsaugos tikslai
metai
Regioniai parkai
18 200
Išsaugoti Tytuvėnų apylinkių ežeruotą pelkėtą
(iš jų 4 200
miškingą kraštovaizdį su Gauštvinio, Apušies,
Radviliškio r.)
Giliaus, Bridvaišio ežerų grandine.
1992
Raiškus Rytų Žemaičių moreninės plynaukštės
4 873
kalvyno kraštovaizdis.
Plotas, ha

Valstybiniai draustiniai
Raiškus Daugyvenės upės slėnio paylinkių
3 870
1992
kraštovaizdis su gausiu kultūros paveldu.

1.

Daugyvenės
kraštovaizdžio

2.

Šušvės hidrografinis

443

1992

3.

Liepinės pedologinis

152

1992

150

1988

191

1992

Retų rūšių augalų augimvietės.

1992

Pelkių kompleksas su retų rūšių augalais ir
gyvūnais.

1969

Praviršulio pelkė su retų rūšių augalais,
žvėrimis ir paukščiais.

1992

Atsinaujinantis pelkinis biotopas su retų rūšių
paukščiais.

1992

Sulinkių aukštapelkės ežerokšniai – paukščių
prieglobsčio vieta.

4.
5.

Radvilionių
botaninis
Strazdynės botaninis

6.

Liepiškių botaniniszoologinis

7.

Praviršulio tyrelio
botaninis-zoologinis

8.

Tyrulių botaninis
zoologinis

9.

Sulinkių
ornitologinis

1.

Sulinkių

180
3 292
(iš jų 3265
Radviliškio r.)
3 688
(iš jų 3259,5
Radviliškio r.)
25
428,87

Gilaus slėnio mažai vingiuotas Šušvės
vidurupis.
Žemaičių aukštumos banguotų rytinių atšlaičių
velėniniai jauriniai glėjiniai priemolio
dirvožemiai.
Retų rūšių augalų augimvietės.

Atkuriamasis sklypas
2004
Atkurti nualintą Sulinkių durpyną.

Visos Natura 2000 teritorijos yra kitose saugomose teritorijose, todėl teisiškai jos yra
gerai apsaugotos.
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3.2 lentelė. Natura 2000 teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos
Eil.
Nr.

Vietovės
Savivaldybės
pavadinimas pavadinimas

Vertybės, dėl kurių
atrinkta vietovė

Pastabos dėl vietovių ribų

Plotas,
ha

Gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos
1.

Papušynio
miškas

2

Praviršulio
tyrelis

3.

Šimšų
miškas

Kelmės r.,
Radviliškio r.

Patenka į Gomertos kraštovaizdžio 3160, Natūralūs
draustinį (dalis draustinio).
distrofiniai ežerai

270

Radviliškio r.

3130, Mažai
Ribos sutampa su Praviršulio tyrelio
mineralizuoti ežerai su
botaninio-zoologinio
draustinio
būdmainių augalų
ribomis.
bendrijomis

3316

Kelmės r.,
Radviliškio
r.

Patenka į Tytuvėnų regioninį parką 6510, Šienaujamos
(Užpelkių botaninis-zoologinis
mezofitų pievos
draustinis ir dalis regioninio parko
ekologinės apsaugos zonos).

25,6

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

4.

5.

Sulinkių
durpynas

Radviliškio r.

Tyrulių pelkė

Numeris Natura 2000 duomenų bazėje:
migruojančių gervių
LTRADB004. Ribos sutampa su
(Grus grus) sankaupų
patvirtintomis Sulinkių ornitologinio
vieta
draustinio ir Sulinkių atkuriamojo
sklypo ribomis.

Numeris Natura 2000 duomenų bazėje:
Radviliškio r.,
LTRADB005. Ribos sutampa su
Šiaulių r.
patvirtintomis Tyrulių botaniniozoologinio draustinio ribomis.

pievinės lingės (Circus
pygargus); migruojančių
gervių (Grus grus)
sankaupų vieta.

454

3 688

Natura 2000 teritorijoje Papušynio miške, kuris yra paskelbtas natūralia distrofinių ežerų
buveine pagal Bendruosius buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus negali būti:


keičiamas

hidrologinis

režimas,

išskyrus

saugomų

teritorijų

planavimo

dokumentuose numatytas priemones;


eksploatuojamos naudingosios iškasenos;



įveisiamos žuvys, vykdoma verslinė žūklė.

Praviršulio Tyrulyje, paskelbtame mažai mineralizuotų ežerų gamtine Natura 2000
buveine, negali būti:


keičiamas

hidrologinis

režimas,

išskyrus

saugomų

teritorijų

planavimo

dokumentuose numatytas priemones;


vandens telkinio pakrantėse įrengiamos poilsiavietės ir stovyklavietės, statomi kiti
statiniai, nesusiję su buveinės išsaugojimo darbais;



vandens telkinio pakrantėse naudojamos trąšos ir pesticidai, įrengiamos kultūrinės
pievos, eksploatuojamos naudingosios iškasenos;



įveisiamos žuvys vandens telkiniuose;



žvejojama verslinės žūklės įrankiais, išskyrus žūklę statomaisiais tinklais nuo spalio
15 d. iki gegužės 15 d.;



plaukiojama motorinėmis plaukiojimo priemonėmis;
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į ežerą nuleidžiami nutekamieji ar drenažo vandenys.



Natura 2000 teritorijoje Šimšų miške, kuriame saugomos šienaujamaos mezofitų pievos,
norint išsaugoti vetingą gamtinę buveinę turi būti laikomasi šių nuostatų:


negali būti įveisiamas miškas, sausinamos, suariamos pievos, įsėjamos kultūrinės



žolės, tręšiama, kalkinamas dirvožemis ar kitaip keičiamos natūralios pievos;
skatinama šienauti, ganyti galvijus, reguliuoti savaiminį medžių ir krūmų plitimą.

Sulinkių durpyno ir Tyrulių pelkės Natura 2000 teritorijose, kuriose saugomos
migruojančių gervių (Grus grus) sankaupų vietos, tinkama priežiūra būtų vykdoma laikantis šių
nurodymų:


miško žemė negali būti paverčiama kitomis naudmenomis;



negali būti stovyklaujama kovo–liepos mėnesiais;



negali būti vykdomi miško kirtimai ir medienos ruoša kovo–liepos mėnesiais
užmirkusiose ir pelkinėse augavietėse;



negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų tinkamų buveinių
ar pablogėtų jų kokybė;



skatinama formuoti ne tankesnius kaip 0,6 skalsumo medynus užmirkusiuose ir
pelkiniuose dirvožemiuose;



skatinama atkurti ankstesnio sausinimo metu pažeistą hidrologinį režimą, jeigu tai
pagerintų buveinių kokybę ar pagausintų jas;



skatinama reguliuoti lapių, mangutų, šernų ir kranklių gausą;



skatinama sukurti ir išsaugoti perspektyvias bebravietes saugomų teritorijų
planavimo dokumentuose nurodytais atvejais.

Sulinkių pelkėje yra saugoma ir pievinė lingė (Circus pygargus), todėl čia papildomi
reikalavimai yra:


negali būti keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, išskyrus
keitimą į konservacinę paskirtį;



negali būti suariamos pievos ir ganyklos;



negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi
tinkamų buveinių ar pablogėtų jų kokybė;



negali būti įveisiamas miškas;



skatinama šalinti dalį sumedėjusios augalijos, kad jos plotai sudarytų ne daugiau
kaip 30 procentų teritorijos sausumos ploto;



skatinama reguliuoti lapių, mangutų, kanadinių audinių ir kranklių gausą;
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skatinama ekologiškai ūkininkauti;



skatinama įrengti naujus nedidelius vandens telkinius ir atkurti sunaikintus;



skatinama sukurti ir išsaugoti perspektyvias bebravietes saugomų teritorijų
planavimo dokumentuose nurodytais atvejais;



skatinama nenaudoti pesticidų.

Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijoje nėra numatoma vykdyti veiksmų, kurie
galėtų pakenkti Natura 2000 ir kitose saugomose teritorijose saugomoms vertybėms, todėl
minėtos teritorijos neigiamo poveikio nepatirs.
Įgyvendinus Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijoje numatomas tolimesnes
rajono raidos kryptis, ženkliai išaugtų galimybės prioritetiniai atgaivinti ir pritaikyti lankymui
bei viešajai paskirčiai didžiausia kultūrine verte pasižyminčius kultūros paveldo objektus,
kultūros paveldo vertybių sankaupos arealus, kultūros paveldo objektus, patenkančius į nustatytą
kultūros paveldo erdvinį karkasą ir esančius šalia pagrindinių turizmo trasų.
Pirmaeiliai valstybės ir savivaldybės lėšas ir pastangas siūloma sutelkti svarbiausiųjų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų saugojimui. Todėl vietovėse, esančiose už sankaupos
arealų ribų bei atokiau turizmo maršrutų, artimiausiame laikotarpyje gali kilti grėsmė istorinio
kultūrinio kraštovaizdžio teritorijų, kurios nėra saugomos, vertei.
Nustatyti Radviliškio rajono kultūros vertybių sankaupos arealai tvarkytini išryškinant
kultūros paveldo vertybių vaidmenį kraštovaizdyje. Sankaupos arealų kultūrinės vertės
išsaugojimo nuostatas tikslinga detalizuoti teritorijų apsaugos specialiaisiais planais.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir naudojimo reikalavimai nustatomi
jų individualiais apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai
neparengti), kurie sudaromi ir išduodami jų valdytojams per 20 darbo dienų nuo valdytojų
raštiškų prašymų gavimo dienos Kultūros paveldo departamente (jo teritoriniame padalinyje) ar
Savivaldybės paveldosaugos padalinyje (LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymas
Nr. ĮV-154 Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto pavyzdinio apsaugos reglamento
patvirtinimo). Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų naudojimo reikalavimai nustatomi
kultūros vertybės pase (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 19 str. 1 dalis).
Kultūrinis ir pažintinis turizmas bei rekreacija siūlomi laikyti prioritetinėmis paskirtimis
ir į Kultūros vertybių registrą neįtrauktoms sodyboms, išlikusioms vaizdingame kraštovaizdyje ir
pasižyminčioms etnokultūrine verte. Radviliškio rajono objektus, reikšmingiausius jo
kultūriniam savitumui išsaugoti, siūloma registruoti savivaldybės kultūros vertybių registre
atlikus reikalingus jų kultūrinės vertės tyrimus.
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Saugomos teritorijos yra jautriausios galimai neigiamai ūkinei veiklai, ir bet kokia
neapgalvotai bei pažeidžiant galiojančius teisės aktus vykdoma veikla gali neigiamai paveikti
gamtinę būklę. Tas pasakytina ir apie plėtojamas turizmo veiklas (pvz. turistinių pėsčiųjų,
dviračių maršrutų planavimą, poilsio infrastruktūros kūrimą, kaimo turizmo sodybų steigimąsi).
Tačiau saugomose teritorijose bet kokia veikla (pvz. laisvalaikio praleidimo paslaugų, turizmo
plėtojimas) galimas tik prisilaikant jų apsaugos reglamentų, planavimo dokumentų ir
atsižvelgiant į jų steigimo tikslus.
Pramonės įmonių teritorinė plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į atitinkamų atstumų,
sanitarinių zonų išlaikymą, toliau nuo gyvenamųjų teritorijų. Plėtojantis pramonei, didės
sunkiojo transporto srautai, todėl reikia atsižvelgti ir į galimą automobilių taršos padidėjimą bei
gyvenimo kokybės pasikeitimą netoliese esančioms teritorijoms. Įmonėms reikalingų sklypų,
infrastruktūros objektų vietos parinkimas turi būti atliekamas detalesnio planavimo metu, jei
reikalinga, atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Laikantis visų teisės aktuose
nustatytų procedūrų reikalavimų, galima ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gamtinei
aplinkai.
Rajono gamtinei aplinkai ir estetiniam gyvenviečių vaizdui teigiamą įtaką darys
siūlomoje koncepcijoje numatytas socialinės infrastruktūros atnaujinimas (pastatų, vietinių
katilinių modernizavimas, gerbūvio sutvarkymas). Dėl to mažės neišvalytų nuotekų kiekiai,
aplinkos tarša įvairiomis kenksmingomis medžiagomis ir pan.
Bendrojo plano įgyvendinimas sudaro sąlygas rajono infrastruktūros vystymui
palaipsniui, prioritetų tvarka, įgyvendinant bendrojo plano sprendinius. Inžinerinių tinklų plėtra,
numatyta atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos esamą ir planuojamą
urbanistinę struktūrą, leidžia planuoti optimalius įrengimus, kurie ir techniniu ir ekonominiu
požiūriu būtų reikalingiausi ir efektyviausi, sukeliantys mažiausią neigiamą poveikį gamtinei
aplinkai.
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4. Su bendruoju planu susijusios aplinkos apsaugos problemos
Galima išskirti tokias svarbiausias aplinkos apsaugos problemas:
1. Nereguliuojamas žemės naudojimas intensyviai žemės ūkio veiklai, kai dėl dirvą
alinančių žemės ūkio augalų auginimo blogėja dirvožemių ūkinės savybės, didėja
grėsmė užteršti vandens telkinius nitratų junginiais.
2. Ekstensyvus agrarinių teritorijų naudojimas, kai dėl savaiminio jų apaugimo krūmais
ir mišku bei vienkiemių sodybų nykimo blogėja kraštovaizdžio, ypač rekreacinėse
teritorijose, estetinis vertingumas.
3. Nereguliuojamas teritorijos užstatymas, kai nesant planingai išdėstytų komunikacijų
ir kaimo gyvenviečių sistemos, atskiri žemės sklypai užstatomi ekologiniu požiūriu
jautriose vietose, didinama saugomų teritorijų ir vandens telkinių tarša ar natūralių ir
kultūrinių kraštovaizdžių vizualinė tarša.
Saugomų teritorijų tinklas Radviliškio rajone yra optimalus ir pakankamas, todėl nekyla
konfliktų dėl naujų saugomų teritorijų įsteigimo. Didžiausia aplinkosaugos problema Radviliškio
rajone yra užtikrinti gamtinio karkaso funkcionavimą. Aštriausiai šis konfliktas pasireiškia
Mūšos ir Nevėžio vandenskyros geoekologinėje takoskyroje. Pagrindinė problema yra ta, kad,
norint užtikrinti realų geoekologinės takoskyros funkcionavimą, takoskyros teritorijoje būtina
mažinti žemės ūkio intensyvumą bei žemės ūkiui naudojamos žemės plotus. Šiose teritorijose
reikia veisti daugiau miškų, užtikrinti galimybes ilgainiui susiformuoti santykinai natūralioms
augimvietėms ne tik miškingose teritorijose, kurių dėka bus palaikoma biologinė įvairovė.
Didesni ir turintys tarpusavio jungtis miškų masyvai gebės užtikrinti gamtinės aplinkos
stabilumą bei neigiamo antropogeninio poveikio neutralizavimą.
Svarbiausiomis su bendruoju planu susijusiomis ir nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugą įtakosiančiomis problemomis laikoma:
1. Nepakankamas kultūros paveldo objektų tvarkybos finansavimas. Neskiriant žymiai
daugiau lėšų Radviliškio rajono architektūros paveldo, visų pirma, dvarų sodybų ir
išlikusių jų fragmentų saugojimo darbams, rajono bendrojo plano kultūros paveldo
dalies sprendiniai nebus visiškai įgyvendinti, gali pasireikšti arba stiprėti kultūros
paveldo ir istorinio kultūrinio kraštovaizdžio vertės nykimo tendencijos.
2. Dvarų sodybos yra reikšmingiausi kompleksiniai architektūros paveldo objektai
Radviliškio rajone, tačiau dabartinė Lietuvos įstatyminė bazė nesudaro prielaidų
dvarų sodybas su parkais įteisinti Nekilnojamojo turto registre kaip vieną daiktinės
teisės objektą (Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d.

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

25

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
II etapas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

nutarimas Nr. S-6-114). Todėl gali būti neįgyvendintos dvarų sodybų išsaugojimo
nuostatos ir gali pasireikšti daugumos jų kultūrinės vertės menkėjimo tendencijas.
3. Iki šiol nesukurtas teisinis ir finansinis mechanizmas, įgalinantis saugomų objektų
savininkams kompensuoti išlaidas restauravimo darbams ir tinkamai objektų
priežiūrai, jei šie objektai yra prieinami lankymui. Tikslinga Radviliškio rajono
kaimo gyvenviečių ir istorinių miestelių bendruomenes labiau skatinti dalyvauti
archeologijos, memorialinio, etninės architektūros paveldo apsaugoje.
4. Kaimo vietovėse išskirtinai ryškūs neigiami demografinės struktūros pokyčiai,
tradicinių kaimo bendruomenių nykimas kelia grėsmę etnoarchitektūros tradicijų
išlikimui ir istorinio kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumui.
Svarbiausios su Radviliškio rajono savivaldybės bendruoju planu susijusios socialinės –
ekonominės problemos, darančios įtaką aplinkos apsaugai:
1. Nepakankamas

vietos

įmonių

dėmesys

modernioms

technologijoms,

aplinkosauginėms priemonėms, aplinkos kokybės vadybos sistemoms diegti.
2. Nepakankamas dėmesys energijos išteklių taupymui, racionaliam gamtinių bei
antrinių žaliavų panaudojimui gamybos procese.
3. Nepakankamas gyventojų dėmesys buitinių atliekų rūšiavimui. Vakarų Europos
valstybėse į sąvartynus patenka tik iki 30 – 35% komunalinių atliekų, kita dalis
surūšiuojama ir grįžta į gamybą arba būna sudeginta. Tuo tarpu Lietuvoje
sąvartynuose lieka apie 90% šiukšlių. Tačiau būtina pabrėžti, kad ne visiems miesto ir
tuo labiau rajono gyventojams yra sudarytos sąlygos rūšiuoti atliekas, trūksta
informacijos, skatinančios gyventojus tausoti aplinką, prisidėti prie gamtos
išsaugojimo programų ir pan.
4. Didėjantis automobilių skaičius, o taip pat gyventojų įpročiai net ir trumpus atstumus
važiuoti automobiliu. Didžiausias teršalų emisijos į atmosferą šaltinis Lietuvoje, kaip
ir anksčiau, yra mobilūs taršos šaltiniai (autotransportas ir kitokios žemės ūkio bei
statybos mašinos, geležinkelis, civilinė aviacija, jūrų ir upių laivynas), su kurių
išmetamomis dujomis į atmosferą patenka po kelis šimtus tūkstančių tonų teršalų
kiekvienais metais. Nutiesus ar sutvarkius esamus šaligatvius bei dviračių takus ir
skatinant gyventojus daugiau vaikščioti pėsčiomis bei važinėti dviračiais būtų ne tik
mažinamas į aplinką patenkančių kenksmingų dalelių kiekis, bet ir gerinama
gyventojų sveikata.
5. Gyventojai turėtų būti skatinama važinėtis techniškai tvarkingais automobiliais, senas
padangas, akumuliatorius, tepalų filtrus ir pan. pristatyti į specialias atliekų surinkimo
vietas.
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6. Nepakankamas gyventojų dėmesys ekologiško kuro individualiems gyvenamiesiems
namams šildyti naudojimui, gyvenamosios aplinkos tvarkymui.
7. Radviliškio rajone centralizuotai šiluma aprūpinama dalis Radviliškio miesto,
Šeduvos, Aukštelkų, Linkaičių, Raudondvario, Pakiršinio ir Baisogalos miestelių
šilumos vartotojų. Likusioji šilumos vartotojų dalis, tame tarpe ir viešąsias paslaugas
teikiančios įstaigos, Radviliškio rajone vartoja šilumą, pagamintą individualiuose
šilumos gamybos įrenginiuose, naudojančiose kietą kurą (medieną, anglis) ir dujas
(dujofikuotose teritorijose). Vietinės katilinės dažnai pasižymi žemesniu efektyvumu
ir sąlyginai didele aplinkos tarša. Be to, tokių pastatų energetinis efektyvumas nėra
labai didelis, o tai sąlygoja didelį šilumos poreikį, o tai pat ir didesnę taršą. Neskiriant
pakankamai lėšų tokių pastatų rekonstrukcijai bei šildymo sistemų modernizavimui,
ne tik nesprendžiamos aplinkosauginės problemos, bet ir neužtikrinamos geros
veiklos sąlygos tokiuose pastatuose dirbantiems asmenims.
8. Didelį centralizuotai gaminamos šilumos energijos kiekį, o tai pat ir aplinkos taršą,
sąlygoja ir prastas daugiabučių gyvenamųjų namų energetinis efektyvumas, menka
pastatų sienų šiluminė varža, nešiuolaikiški ir nesandarūs langai. Namų renovavimas
bei atnaujinimas vyksta gana vangiai, trūksta aktyvesnio daugiabučių namų savininkų
bendrijų vaidmens. Visa tai sąlygoja didesnes centralizuotai bei individualiai
gaminamos šilumos energijos sąnaudas, o tai pat ir aplinkos taršą.
9. Rajone ekologiškai ūkininkaujančių asmenų skaičius auga gana lėtai. Vystant
ekologinį ūkininkavimą, galima reorganizuoti žemės ūkį į nežalingą aplinkai
produkcijos sistemą. Ekologinis žemės ūkis skatina tvarią žemės ūkio plėtrą ir padeda
sumažinti produkcijos perteklių iš tradicinio žemės ūkio. Netausojant aplinkos, gali
išnykti retos augalų rūšys, kilti vandens, oro, dirvos užterštumas, taip pat išnykti kai
kurie gyvūnai.
10. Neigiamą poveikį gamtinei aplinkai gali daryti ir netinkamai ar blogai
organizuojamas

turizmas.

Nesutvarkyti

lankytinų

objektų

infrastruktūra,

privažiavimai, takai, poilsio zonų nebuvimas didina antropogeninę apkrovą jautrioms
ir neparengtoms gamtos teritorijoms, sukuria prielaidas gamtos teršimui, dėl ko jai
gali būti padaroma nepataisoma žala. Būtina aiškiai reglamentuoti rekreacinių išteklių
naudojimo ir rekreacinių išteklių apsaugos normatyvus, kad nekiltų nepagrįstų
draudimų ir apribojimų pavojus, kuris gali trukdyti turizmo plėtrai.
Plėtojant ir tobulinant Radviliškio rajono krašto, rajoninių ir vietinių kelių tinklą bus
sukurtos geresnės gyvenimo sąlygos, tačiau kartu bus pritraukti ir didesni transporto srautai,
sukeliantys žalingą poveikį aplinkai. Didėjantis automobilizacijos lygis ir transporto bei turistų –
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poilsiautojų srautai padidins teigiamą poveikį rajono ekonomikai bei socialiniai aplinkai. Kartu
padidės automobilių išmetamų dujų ir triukšmo kiekis, tai turės neigiamos įtakos šalia
pagrindinių kelių, kurios siūloma rekonstruoti, rekreacinėms teritorijoms.
Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos Bendruoju planu svarbu yra skatinti bevariklį
transportą ir vystyti jo infrastruktūrą Radviliškio rajone.
Radviliškio rajono bendrojo plano susisiekimo dalies koncepcijoje numatyti uždaviniai žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimas, degalinių tinklo plėtra, eismo saugumo
priemonių diegimas neturės žalingo poveikio aplinkai. Viešojo transporto maršrutinio tinklo
rajono teritorijoje tobulinimas, dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas gyvenvietėse sudarys sąlygas
vietiniams gyventojams ir poilsiautojams naudotis transporto priemonėmis, kurios turi mažesnį
neigiamą poveikį aplinkai ir tuo pačiu gerinti Radviliškio rajono aplinkos kokybę.
Pagrindinės aplinkosaugos problemos, susijusios su Radviliškio rajono bendrojo plano
inžinerinės infrastruktūros dalies tikslais ir planuojamomis ūkio šakomis yra:


aplinkos oro tarša kenksmingomis aplinkai ir žmogui medžiagomis, atmosferos tarša
šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis;



energijos ir energetinių išteklių, vandens išteklių neefektyvus naudojimas;



paviršinių ir gruntinių vandenų tarša;



dirvožemio tarša;



grėsmė biologinės įvairovės išlikimui;



grėsmė kraštovaizdžio išsaugojimui;



grėsmė kultūros paveldo išsaugojimui.

Rengiamo Radviliškio rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies
sprendiniais siekiama įgyvendinti tokius aplinkosaugos tikslus:
1)

mažinti aplinkos oro taršą kenksmingomis aplinkai ir žmogui medžiagomis;

2)

mažinti atmosferos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, siekiant
įgyvendinti Lietuvos kaip Europos Bendrijos narės įsipareigojimus dėl įtakos klimato
kaitai švelninimo;

3)

užtikrinti efektyvų energijos ir energijos išteklių, vandens vartojimą, skatinti
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;

4)

užtikrinti gamtinių paviršinių ir požeminių vandenų apsaugą;

5)

užtikrinti dirvožemio apsaugą;

6)

inžinerinės infrastruktūros plėtrą organizuoti taip, kad būtų saugojamas ir palaikomas
kultūros ir gamtos paveldas (kraštovaizdis, biologinė įvairovė).
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5. Tarptautiniu arba nacionaliniu lygmeniu nustatyti aplinkos apsaugos
tikslai
Pagrindiniai tikslai, kurie gali būti įgyvendinti bendrajame plane:
1. Tikslai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos 2000/60 EB direktyvoje,
nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus: kiekviena šalis
turi neleisti toliau prastėti vandenų ekosistemų bei šlapžemių, tiesiogiai priklausomų
nuo vandenų ekosistemų, būklei:
o valstybės narės apsaugo, gerina ir atnaujina visus paviršinio vandens telkinius,
stengiasi nuosekliai mažinti taršą;
o valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos ir (arba) įgyvendintos teršalų
kontrolės priemonės, numatytos Tarybos direktyvose 96/61/EB; 91/271/EEB;
91/676/EEB (dėl vandens apsaugos nuo žemės ūkyje naudojamų nitratų taršos).
2. Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatos, reikalaujančios kiekvienai šaliai
nustatyti savo kraštovaizdžius, juos įvertinti ir užtikrinti jų apsaugą.
Įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją, Vyriausybės nutarimu (2004 m.
gruodžio 1 d. Nr.1526) patvirtintos kraštovaizdžio politikos kryptys, iš kurių bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimui panaudota:
o

saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;

o

užtikrinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą;

o

užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą ir optimalų kraštovaizdžio tvarkymą;

o

numatyti priemones istoriškai susiklosčiusioms kultūrinio kraštovaizdžio
erdvinėms struktūroms išsaugoti;

o

optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos, technogenizacijos ir žemės ūkio
plėtrą.

Visa tai leidžia palaipsniui formuoti kultūrinį kraštovaizdį. Kultūrinis kraštovaizdis, tiek
agrarinis tiek urbanizuotas – teigiamas žmogaus ir aplinkos darnaus sambūrio rezultatas. Tai
kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, psichologinius, socialinius, ergonominius,
ekonominius gyvenamuosius, darbo ir poilsio aplinkos kokybės poreikius kraštovaizdis.
3. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytos priemonės valstybės
politikos įgyvendinimui socialinėje, aplinkos apsaugos, žemės ūkio ir kaimo plėtros
bei kitose su žemės naudojimu susijusiose srityse. Šių priemonių įgyvendinimo
pagrindiniai uždaviniai:
o

rezervuoti teritorijas, reikalingas valstybinės svarbos infrastruktūrai, gamybos
ar krašto apsaugos tikslams;
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o siekti, kad žemės ūkiui netinkama žemė arba mažos ūkinės vertės žemė būtų
panaudota miško įveisimui ar kitai ne žemės ūkio veiklai;
o sudaryti sąlygas kaimo vietovėse tradicinėms veiklos rūšims (žemės ūkiui ir
miškų ūkiui), kurios leistų gauti pajamų gyvenimui ir saugoti aplinką;
o saugoti

ir

racionaliai

naudoti

gamtos

išteklius,

įskaitant

rekreacinę,

kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, didinti kaimo kraštovaizdžio ekologinį
stabilumą, skatinti kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą puoselėjantį kaimo turizmą;
o optimizuoti žemės naudmenų struktūrą atsižvelgiant į atskirų teritorijų
gamtinius-geografinius ypatumus;
o modernizuojant ūkį išvengti žalingų jo technologinių pasekmių – dirvų erozijos,
biologinio nuskurdinimo, dirvožemio, vandens telkinių ir miškų užteršimo;
o žemės ūkio srityje taikyti valstybės rėmimo priemones, kad būtų sukurtos
gamtines-geografines sąlygas geriausiai atitinkančios ūkinės struktūros:
•

tradicinę žemės ūkio produkciją gaminantys ir ES rinkoje konkurencingi
ūkiai;

•

natūralius ir ekologiškus produktus gaminantys ūkiai;

•

netradicinę veiklą plėtojantys ūkiai;

o miškų ūkio plėtros srityje:
•

padidinti šalies miškingumą 3 proc.;

•

sudaryti sąlygas kurtis konkurencingiems miškų ūkiams;

•

sudaryti sąlygas miškus naudoti rekreacijai ir kaimo turizmo veiklai;

o urbanizuotų teritorijų plėtros srityje – plotus, reikalingus miestų, pramonės
įmonių plėtrai, smulkiam ir vidutiniam verslui, transporto, energetikos, kitiems
infrastruktūros objektams planuoti ten, kur jie turės mažiausią neigiamą įtaką
aplinkai, kraštovaizdžiui bei jo elementams ir nesumažins derlingą žemės ūkio
naudmenų bei vertingų miškų plotų ir vaizdingojo kraštovaizdžio vietovių;
o rekreacinių teritorijų plėtros srityje – rekreacinį potencialą turinčiose teritorijose
sudaryti palankias sąlygas plėsti apgyvendinimo, turizmo ir paslaugų objektus,
sukurti reikiamą šių teritorijų infrastruktūrą ir derinti rekreacinių išteklių
naudojimą su žemės ūkio, miškų ūkio ar kita veikla.
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Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas rengiamas atsižvelgiant į
aukščiau nurodytus programinius dokumentus:
1. Išskirtos teritorijos, kuriose numatyta perspektyvių gyvenamųjų vietovių plėtra. Šių
teritorijų detalesnis tvarkymas turi būti pagal specialiuosius ir detaliuosius planus.
2. Atliktas žemės ūkio paskirties teritorijų zonavimas, numatant kiekvienai zonai
gamtines sąlygas geriausiai atitinkantį žemės ūkio šakų plėtojimą: prioritetinės
augalininkystės

specializacijos

zona

(I),

augalininkystės

–

gyvulininkystės

specializacijos zona (II), tausojamojo ūkininkavimo zona geros ūkinės vertės žemėse
(III), galvijininkystės specializacijos ūkių zona (IV), tausojamojo ūkininkavimo zona
vidutinės ūkinės vertės žemėse (V) ir saugomų teritorijų zona (VI).
3. Pažymėtos saugomos teritorijos bei ekosistemų apsaugos, rekreaciniams ir
apsauginiams miškams priskirti miškai.
Ruošiamo Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijoje nustatytų teritorijos vystymo ir
naudojimo funkcinių prioritetų vertinimo ataskaitos tikslai glaudžiai siejasi su aukštesnio
lygmens (nacionalinio, Europos bendrijos bei tarptautinio) aplinkosauginiais tikslais.
1. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos ratifikuotame Jungtinių Tautų bendrosios
klimato kaitos konvencijos Kioto protokole (1997 12 11):
o skatinti tvarią plėtrą ir laikytis kiekiais numatytų įsipareigojimų riboti ir mažinti
išmetamus teršalus (2.1 str.).
2. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos priimtoje Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
globos konvencijoje (Žin., 1997, Nr. 19-411):
o priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti
tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į
bendras planavimo programas (5a str.);
o vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir
gamtos paveldui (5c str.);
o imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių
priemonių,

būtinų

šio

paveldo

identifikavimui,

globai,

išsaugojimui

(konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui (5d str.).
3. Tikslai,

numatyti

Lietuvos

Respublikos

priimtoje

Europos

kraštovaizdžio

konvencijoje (Žin., 2002, Nr. 104-4621):
o skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos
bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais (3 str.);
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o įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį,
jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą (5a str.);
o integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką
bei savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat
į kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui (5d str.);
o nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę (6Cb str.).
4. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos priimtoje ES tarybos direktyvoje dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43EEB, 1992 05 21):
o skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius,
kultūrinius ir regioninius reikalavimus.
5. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (Nr. IXP-1794,
2001 07 22):
o generalinis bendrojo plano principas yra šalies teritorijos subalansuotos raidos
užtikrinimas, sudarant šias strategines visuomenės ir ūkio vystymosi prielaidas
(4.1 str.):
- kuo geriau panaudoti turima šalies teritorijos potencialą,
- nedaryti žalos šalies teritorijos gamtinei bei kultūrinei aplinkai,
- nepažeisti dabartinės ir busimų kartų teritorinių interesų,
- koordinuoti teritorijos naudojimą ir apsaugą šalies lygiu (kartu atsižvelgiant į
visos Europos pastangas),
- išsaugoti bei stiprinti šalies teritorijos savitumą.
o generalinio strateginio principo realizavimui būtinos šios strateginės šalies
raidos kryptys (4.2 str.):
- šalies ekonominio augimo skatinimas ūkinę veiklą diferencijuojant pagal
teritorinio potencialo ypatumus, taikant funkcinę konversiją bei ekologiškas
technologijas (4.2.2 str.);
- aplinkos kokybės užtikrinimas optimizuojant gamtonaudą, plėtojant
aplinkosaugą bei išsaugant ir didinant kraštovaizdžio savitumą (4.2.3 str.).
o numatytoms šalies

raidos strateginėms

kryptims

realizuoti numatoma

konkretizuotų bendrųjų strateginiu teritorijos raidos tikslų sistema (4.3 str.):
- ekologinėje plotmėje (4.3.3.):
- išlaikyti ir stiprinti turima aplinkos sveikumo bei kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsaugos, gamtinio karkaso palaikymo sistemą;
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- šalies ir regionų savitumus formuojančioms gamtinėms ir kultūrinėms
aplinkos vertybėms garantuoti efektyvią apsaugą ir racionalų naudojimą;
- užtikrinti tik ekologiškai pagristų kraštotvarkos programų realizavimą.
o kiti teritorijos raidos tikslai būtų optimizuoti urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio
ir biologinės įvairovės apsaugą, kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių
teritorijų naudojimą ir socialinės–kultūrinės bei techninės infrastruktūros
teritorinę plėtrą.
Iš jų savo erdvine orientacija išskirtini šie sektoriniai tikslai (4.4 str.):
1)

Kraštovaizdžio apsauga (4.4.2 str.):
o gamtinio karkaso teritorijų ekologinio visavertiškumo užtikrinimas bei
kraštovaizdžio įvairovės ir vertybių išsaugojimas;
o biologinės įvairovės išsaugojimo bei biotos išteklių racionalaus naudojimo
užtikrinimas;
o gamtinės rekreacinės aplinkos racionalaus naudojimo ir apsaugos užtikrinimas;
o litosferos ir hidrosferos išteklių naudojimo bei apsaugos optimizavimas;
o gamtinės aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimas;
o kraštovaizdžio kultūrinių vertybių išsaugojimas.

2)

Transporto ir ryšių komplekso raida (4.4.5 str.):
o subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą maksimaliai panaudojant turimą
įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant transporto poveikį aplinkai
(4.4.5.3 str.).

6. Tikslai numatyti Lietuvos Respublikos saugomu teritorijų įstatyme (Nr. I-301, 1993
11 09):
o saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo
teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę
įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių
subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui,
moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir
kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes) (3 str.).
7. Tikslai numatyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Nr. I-1120,
1995 12 12):
o išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo
pusiausvyra (3.1.1 str.);
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o formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis
sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas
(3.1.2 str.);
o saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros
paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius (3.1.4 str.);
o formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei
pusiausvyrai palaikyti arba jai atkurti (3.1.5 str.).
8. Tikslai numatomi Valstybinės aplinkos monitoringo 2005 – 2010 metu programoje
(Nr. 130, 2005 02 07):
o atsižvelgiant į esamus tarptautinius įsipareigojimus ir nacionalinius poreikius,
sudaryti sąlygas aprūpinti atsakingas valstybės ir tarptautines institucijas,
visuomenę patikima informacija apie gamtinės aplinkos būklę ir antropogeninio
poveikio sąlygotus gamtinės aplinkos būklės pokyčius (III sk. 7str.);
o aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai detalizuojami 8 programos straipsnyje:
o aplinkos oro būklės (8.1 str.), vandens būklės (8.2 str.), dirvožemio būklės (8.3
str.), gyvosios gamtos būklės (8.4 str.), ekosistemų būklės (8.5 str.),
kraštovaizdžio būklės (8.6 str.).
Rengiama bendrojo plano koncepcija yra tiesiogiai susijusi su aukščiau išvardintais
teisiniais dokumentais. Koncepcijoje keliami tikslai bei deklaruojami teritorijos naudojimo
funkciniai prioritetai remiasi šiais dokumentais ir jiems neprieštarauja.
Pagrindiniai tikslai, kurie yra nustatyti kultūros vertybių apsaugai rajono teritorijos
bendrojo plano lygmenyje:
1. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos ratifikuotoje Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo globos konvencijoje (Žin., 1997, Nr. 19-411):
o priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti
tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į
bendras planavimo programas (5a str.);
o vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir
gamtos paveldui (5c str.);
o imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių
priemonių,

būtinų

šio

paveldo

identifikavimui,

globai,

išsaugojimui

(konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui (5d str.).
2. Tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio
konvencijoje (Žin., 2002, Nr. 104-4621):
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

34

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
II etapas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

o įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį,
jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą (5a str.);
o integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką
bei savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat
į kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui (5d str.);
o nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę (6Cb str.).
3. Valstybinėje kaimo plėtros programoje 2006-2008 m. (projektas) vienu iš tikslų
numatoma remti kultūros/istorijos paveldo objektų pritaikymą švietimo, kultūros,
kaimo bendruomenių veiklos, turizmo ir kitiems gyventojų poreikiams.
Rengiant Radviliškio rajono bendrąjį planą į aukščiau nurodytus programinių dokumentų
tikslus atsižvelgta:
a) atliekant teritorijos vertybinį zonavimą;
b) nustatant vertybių prioritetiškumą;
c) planuojant teritorijos tvarkybą ir naudojimą pagal kultūrinės paveldo objektų
vertingąsias savybes.
Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijoje numatyti socialinės – ekonominės plėtros
tikslai glaudžiai siejasi su aukštesnio lygmens (nacionalinio, Europos bendrijos bei tarptautinio)
aplinkosauginiais tikslais ir jiems neprieštarauja. Pagrindiniai tikslai, kurie gali būti įgyvendinti
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano socialinės – ekonominės aplinkos srityje:
1. Tikslai, numatyti Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje
(Žin., 2005, Nr. 139-5019):
o skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos apsaugos ir augimo
sąveiką;
o suderinti aplinkos apsaugos ir ekonominio bei socialinio vystymosi interesus,
užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, efektyvų gamtos išteklių naudojimą,
ekonominę visuomenės gerovę ir stiprias socialines garantijas;
o plačiai diegti ir ekonomiškai skatinti švarius, moderniomis technologijomis
pagrįstus gamybos būdus;
o skatinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo didinimą;
o išsaugoti šalies kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, skatinti atkurti pažeistus
gamtos elementus, užtikrinti racionalų šalies kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės naudojimą;
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o skatinti ekonominės politikos, struktūrinių reformų ir socialinės politikos
sanglaudą, didinančią darbo našumą ir konkurencingumą.
2. Tikslai, numatyti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (Žin., 2003 09 19
Nr.89-4029):
o pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai
darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių
efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai;
o didinti gamybos ekonominį ir ekologinį efektyvumą, pasiekti, kad BVP vienetui
pagaminti pramonei energijos ir vandens reikėtų beveik perpus mažiau, pasiekti
pagal šiuos rodiklius esamą ES valstybių vidurkį;
o plėtoti mokslinius tyrimus ir konsultacinę veiklą, skatinančius kurti ir diegti
naujas, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančias gamybos technologijas, jas
tobulinti, taupiau naudoti energiją ir kitus gamtos išteklius;
o ekonomiškai skatinti žiniomis ir aukštosiomis technologijomis pagrįstas
pramonės šakas, turinčias mažesnį neigiamą poveikį aplinkai;
o didinti vietinių atsikuriančiųjų išteklių ir antrinių žaliavų perdirbimą, plėsti
poveikį aplinkai mažinančios technikos, įrenginių ir daugkartinio naudojimo
pakuočių gamybą, plačiau diegti švaresnės gamybos metodus;
o kuriant ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą žemės ūkį, diegti mažiau
aplinką veikiantį ūkininkavimą ne tik ekologiniuose, bet ir tradiciniuose
ūkiuose, intensyviai plėtoti ekologinius ūkius, tiekti vidaus ir užsienio rinkoms
aukštos kokybės, sveikus maisto produktus ir žaliavas biologiniam kurui
gaminti, saugoti ir racionaliai naudoti materialųjį ir dvasinį kaimo paveldą;
o sumažinti žemės ūkio veiklos poveikį aplinkai, ypač ekologiškai jautriose
teritorijose, padidinti vidutinių ir smulkių ūkių konkurencingumą, aprūpinti
Lietuvą aukštos kokybės sveikais maisto produktais;
o kurti šiuolaikišką būsto infrastruktūrą, geras, higieniškas buities sąlygas, didinti
būsto energetinį efektyvumą, užtikrinti šiuolaikiškas, geros kokybės visiems
prieinamas viešąsias paslaugas, mažinti neigiamą būsto poveikį aplinkai;
o plėtoti turizmą ir rekreaciją, drauge užtikrinti gamtinių ir kultūrinių Lietuvos
regionų savitumo išsaugojimą, kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai,
teigiamus ekonominius ir socialinius pokyčius kaimiškose teritorijose, sudaryti
sąlygas kuo geriau pažinti kraštą, formuoti teigiamą jo įvaizdį;
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o išplėsti specializuotų rekreacinių teritorijų gamtinėje aplinkoje tinklą, tobulinti
paslaugų teikimo poilsiautojams ir turistams infrastruktūrą, suteikti kaimo
gyventojams didesnę darbo pasirinkimo ir nuolatinių pajamų galimybę;
o tobulinti teisės aktus, užtikrinančius tinkamą rekreacijos ir turizmo verslui
plėtoti aplinką, užtikrinti, kad šis verslas būtų plėtojamas atsižvelgiant į
teritorijų talpumą ir nekenktų aplinkai;
o vykdyti visuomenės aplinkosauginį švietimą;
o ugdyti išsilavinusius, savarankiškus, aktyvius ir atsakingus visuomenės narius,
plėtoti intelektualinį visuomenės potencialą, kad žinios ir mokslas užtikrintų
darnų ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos siekių įgyvendinimą.
3. Tikslai, numatyti Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikėje
strategijoje (Žin., 2002 06 19 Nr.60-2424):
o orientuotis į mažaatliekę, mažiau teršiančią gamybą, gamtos ir energijos išteklių
taupymą bei ekologiškai švarios produkcijos gamybą, skatinti daugkartinės
taros ir daugkartinių medžiagų gamybą bei naudojimą, antrinių žaliavų
perdirbimą bei atliekų (ypač pavojingų) saugų tvarkymą, aplinkosaugos
technikos gamybą;
o statybų sektoriuje taikyti energiškai veiksmingas ir mažiausiai gamtą teršiančias
technologijas;
o skatinti panaudoti įvairių pramonės šakų gamybos proceso atliekas statybai;
o organizuoti statybos praktinę veiklą taip, kad per visą statinio gyvavimo
laikotarpį būtų maksimaliai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir
minimaliai suvartojama energijos išteklių.
4. Tikslai, numatyti Lietuvos būsto strategijoje (Žin., 2004-01-24, Nr. 13-387 ):
o užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą ir
modernizavimą, racionalų energetikos išteklių naudojimą.
5. Tikslai, numatyti Nacionalinėje turizmo plėtros 2007–2010 metų programoje
(Žin., 2007-09-13, Nr. 97-3939):
o plėtoti viešąją kultūrinio, aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą;
o remti kaimo turizmo, rekreacinės žvejybos ir tradicinių amatų plėtrą.
Rengiant Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo plano socialinės – ekonominės dalies
koncepciją, buvo įvertinti šiame skyriuje išvardinti aplinkos apsaugos tikslai:


planuojama skatinti įmones diegti aplinkosaugines priemones, aplinkos kokybės
vadybos sistemas, racionaliai tvarkyti susidariusias gamybines atliekas, didinti
perdirbamų antrinių žaliavų kiekį;
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numatyta skatinti mažiau aplinką veikiantį ūkininkavimą ekologiniuose ir
tradiciniuose ūkiuose;



numatyta skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo procesą, taip
didinant pastatų energetinį efektyvumą bei mažinant centralizuotai tiekiamos
šilumos poreikį;



planuojama modernizuoti rajono švietimo, kultūros, sveikatos priežiūrų įstaigų
pastatus bei jų vietines katilines, gerinant jų šiluminę varžą, siekiant mažinti
aplinkos taršą bei užtikrinti geras darbo sąlygas;



numatyta vykdyti visuomenės ekologinio švietimo programas;



numatyta

skatinti

gyventojus

daugiau

naudotis

ekologiškomis

transporto

priemonėmis (pvz. dviračiais), taip mažinant naudojimąsi automobiliu;


planuojama sutvarkyti esamą turizmo infrastruktūrą, mažinant galimą neigiamą
nekoordinuoto turizmo poveikį aplinkai.

Radviliškio rajone kelių transportas yra pagrindinis oro taršos šaltinis. Sumažinti kelių
transporto priklausomybę nuo kuro, pakeičiant jį alternatyviomis kuro rūšimis, bei efektyviau
naudoti atsinaujinančią energiją, yra būtina aplinkos apsaugos ir naujų technologijų vystymo
požiūriu. Rajone pradėti transporto keliamos oro taršos ir triukšmo mažinimo darbai, siekiama
saugoti aplinką ir taip rūpintis gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu.
Nacionalinė darnaus vystymo strategija nurodo kryptis tolesniam Lietuvos transporto
sektoriaus vystymuisi. Transporto, pramonės, energetikos, žemės ūkio, būsto, turizmo poveikio
aplinkai mažinimas nustatytas kaip darnaus vystymosi prioritetas Lietuvos teritorijoje, šios
nuostatos laikomasi ir Radviliškio rajono bendrajame plane. Plečiamas automobilių kelių tinklas,
gerinama jų kokybė ir pralaidumas, tiesiami aplinkkeliai; tai leis sumažinti gyvenamosiose
teritorijose oro taršą ir triukšmą. Parengtuose ir patvirtintuose strateginiuose dokumentuose
(Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas,
Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija) daug dėmesio skiriama darnaus
vystymosi nuostatų įgyvendinimui transporto sektoriuje.
Lietuvos Respublikos bendrajame plane susisiekimo sistemos raidos uždaviniuose
numatyta:
1)

integruoti Lietuvos transporto sistemą į visos Europos transporto tinklą bei paslaugų
rinką;

2)

kurti vieningą Lietuvos susisiekimo sistemą, leidžiančią kompleksiškai spręsti
regionų bei šalies susisiekimo poreikius;

3)

subalansuoti šalies transporto sistemos plėtrą, maksimaliai panaudojant turimą
įvairių transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant transporto poveikį aplinkai.
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Vienas iš aplinkos kokybės apsaugos tikslų bei uždavinių Radviliškio rajono
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai palaikyti yra transporto priemonių keliamos taršos
mažinimas.
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6. Galimos reikšmingos pasekmės aplinkai
Strateginiame pasekmių aplinkai vertinime yra nagrinėjami aplinkos komponentai,
kuriems gali turėti neigiamos įtakos Radviliškio rajono bendrojo plano sprendiniai:


teritorijos vystymo darna;



ekonominė aplinka;



socialinė aplinka;



gamtinė aplinka ir kraštovaizdis.

Konkretizuojant koncepciją, bus rengiami bendrojo plano sprendiniai, numatantys žemės
naudojimo ir teritorijų tvarkymo reglamentus bei bioprodukcinio ūkio plėtrą. Jie bus
įgyvendinami panaudojant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Teigiamos
bendrojo plano sprendinių pasekmės laukiamos žemės ūkio, miškų ūkio, rekreacijos ir turizmo,
kaimo infrastruktūros ir gyvenamųjų vietovių plėtros srityse.
Planavimo sąlygos, išduotos vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, turės įtaką:


Teritorijos vystymo darnai - sprendiniai leis:
- racionaliau naudoti žemę, atsižvelgiant į dirvožemių savybes, kitas gamtines
sąlygas bei gyvenamųjų vietovių plėtros perspektyvas;
- sudaryti sąlygas gyvenamųjų namų ir rekreacinės paskirties statinių planingam
išdėstymui;
- užtikrinti rekomenduojamas proporcijas tarp žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties
teritorijų, ekstensyvaus naudojimo ir intensyvaus naudojimo žemės plotų;
- planingiau suderinti įvairių ūkio šakų plėtrai reikalingų teritorijų išdėstymą;
- sparčiau suformuoti konkurencingų ūkių žemėvaldas;
- padidinti miškų ūkio veiklai reikalingas teritorijas;
- sudaryti sąlygas valstybės ir ES fondų priemones, skatinančias žemės ūkio ir kaimo
plėtrą, derinti su aktualių teritorijų tvarkymo klausimų sprendimu.



Ekonominei aplinkai – sprendiniai leis:
- išsaugoti derlingų žemių fondą: prognozuojamas žemės ūkio naudmenų plotas – 97
tūkst. ha (2007 m. deklaruota 88,7 tūkst. ha), miškų plotas – 44

tūkst. ha

(padidės 2 tūkst. ha);
- parengti infrastruktūrą ir pritaikyti urbanizuotų teritorijų plėtrai;
- sutvarkyti vietinės reikšmės kelių tinklą – viešuosius kelius, jungiančius
kompaktiško užstatymo gyvenamąsias vietoves su valstybinės reikšmės keliais, ir
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kitus bendrojo naudojimo kelius, reikalingus ūkinei veiklai bei vienkieminio
užstatymo kaimų gyventojų poreikiams;
- bus sudarytos sąlygos susiformuoti prekiniams, konkurencingiems ūkiams ir
intensyvinti žemės ūkio gamybą;
- ekologiškai jautriose gamtinio karkaso teritorijose bus remiamas ir plėtojamas
ekologinis ir tausojamasis ūkininkavimas.


Socialinei aplinkai. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas sudarys palankias
sąlygas:
- miestų, miestelių, kitų perspektyvių kaimo gyvenamųjų vietovių plėtrai;
bendrajame plane numatyta a, b ir c kategorijų gyvenamųjų vietovių išdėstymas
ir plėtra užtikrins kaimo gyventojų aptarnavimo pagerinimą;
- statybų plėtrai arti perspektyvių gyvenamųjų vietovių ir rekreacinėse teritorijose;
bendrajame plane numatyta rekreacinių teritorijų plėtra sudarys geresnes sąlygas
kaimo turizmui ir gyventojų poilsiavimui;
- vietinės reikšmės kelių tinklo tvarkymui; bendrajame plane numatytas kelių tinklas
pagerins sąlygas gyventojų ūkinei veiklai bei susisiekimui su apskrities (rajono)
centru ir kitomis gyvenamosiomis vietovėmis;
- ūkinės veiklos įvairinimui ir kaimo gyventojų užimtumo didinimui.


Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui bendrojo plano sprendiniai turės šias
netiesiogines pasekmes:

- aplinkai – rajono teritorijos miškingumas padidės nuo 25,6 proc. iki 26,9 proc.;
- biologinei įvairovei – padidinus miško želdinius ekologiškai nuskurdintose
teritorijose (ypač nusausintose dirvose bei gamtinio karkaso teritorijose sukūrus
laukų ir vandens apsauginius želdinius), padidės natūralių biocenozių plotai ir jų
išsidėstymo tankumas;
- dirvožemiui – taikant rekomenduojamas tausojamosios žemdirbystės sistemas
pagerės dirvožemių apsauga nuo nualinimo;
- vandeniui – laikantis Nitratų direktyvoje nustatytų priemonių, apsaugančių laukus
nuo pernelyg gausaus tręšimo, įrengus vandens telkinių pakrančių apsaugos
juostas, laikantis nustatytų žemės naudojimo apribojimų sumažės vandenų tarša;
- kraštovaizdžiui - kraštovaizdžio elementų (miškų, laukų, pievų, vandens telkinių,
statinių, kelių) suderinimas ir jų apsauginių bei ūkinių funkcijų nustatymas bus
pasiektas parengus atskirų teritorijų specialiuosius planavimo dokumentus
(kompleksinius žemės ūkio ir kaimo plėtros projektus ir kt.). Palankias sąlygas
išsaugoti natūralųjį kraštovaizdį bei suformuoti kultūrinį kraštovaizdį sudarys
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bendrojo plano sprendiniai, numatantys vietinės reikšmės kelių tinklą, galimybes
kurti stambių ūkių centrus, gyvenamųjų vietovių plėtrą, infrastruktūros objektų
išdėstymą.
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės kraštovaizdžio formavimo



srityje:
- bus tinkamai naudojamos vertingos žemės ūkio naudmenos ir sausinimo sistemos;
- bus išsaugotas natūralusis kraštovaizdis ir biologinė įvairovė;
- diferencijuojant žemės naudojimo sąlygas ir ūkinę veiklą kaimo vietovėje, bus
užtikrintas kraštovaizdžio ekologinis stabilumas.
Svarbiausia yra įvertinti galimas reikšmingas pasekmes teritorijos vystymosi darnai,
ekonominei, socialinei ir gamtinei aplinkai. Numanoma, kad Radviliškio rajono bendrojo plano
gamtinės dalies koncepcijos įgyvendinimas turės ilgalaikes teigiamas pasekmes aplinkai. Tik
ekonominę aplinką būsimi sprendiniai gali paveikti ir neigiamai dėl sumažėsiančio žemės ūkio
intensyvumo ir, tuo pačiu, produktyvumo.


Galimas reikšmingas poveikis teritorijos vystymo darnai:
-

didės mišku apaugusių žemių teritorijos;

-

stiprinant gamtinį karkasą, gerės gyvenamosios aplinkos sveikumą;

-

suderintas žemės ūkio intensyvumas ir pobūdis su atskirų teritorijų
gamtinėmis sąlygomis.



Galimas reikšmingas poveikis ekonominei aplinkai:
-

gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų vystymas sudarys palankias sąlygas
kaimo turizmo ir kitų alternatyvių verslų plėtrai;

-

gamtinio karkaso teritorijose turės mažėti žemės ūkio intensyvumas, tai gali
atnešti laikinų ekonominių nuostolių;

-

intensyvaus bioprodukcinio naudojimo intensyvumo ir pobūdžio derinimas
prie teritorijos gamtiniu sąlygų gali sumažinti produkcijos gamybos kaštus.



Galimas reikšmingas poveikis socialinei aplinkai:
-

gamtinio karkaso teritorijų vystymas didins gamtinės aplinkos potencialą
kompensuoti neigiamą antropogeninį poveikį, tai didins aplinkos sveikumą ir
teigiamai veiks gyventojų sveikatą;

-

susidarys palankios sąlygos optimaliai išnaudoti rekreacinį rajono teritorijos
potencialą ir taip patenkinti visuomenės poilsinius poreikius.



Galimas reikšmingas poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
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-

gamtinio karkaso palaikymas ir vystymas turės tiesioginį, žymų ir teigiamą
poveiki biologinės įvairovės stabilumui ir gausėjimui;

-

gamtinio karkaso teritorijose mažėjant žemės ūkio intensyvumui, mažės
gamtinės aplinkos, ypač dirvožemio ir paviršinių vandenų, teršimas;

-

miškingumo didinimas užtikrins stabilesnio ir įvairesnio kraštovaizdžio
formavimąsi bei biologinės įvairovės gausėjimą Radviliškio rajone;

-

miškingumo didėjimas įtakos aplinkos oro kokybės pagerėjimą;

-

saugomų teritorijų individualių reglamentų parengimas leis efektyviau saugoti
šias teritorijas nuo neigiamo antropogeninio poveikio.

Radviliškio rajono bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendinių
įgyvendinimas lems ilgalaikes teigiamas pasekmes:


Teritorijos vystymo darnai
-

labiau integruojant kultūros ir gamtos paveldo apsaugą;

-

atgaivinant ir pritaikant lankymui reikšmingiausias Radviliškio rajono dvarų
sodybas, kitus išskirtinės vertės kultūros paveldo objektus ir vietoves;

-

sutelkiant

kultūros

paveldo

apsaugai

skirtus

resursus

ir

pastangas

vertingiausiose ir turizmo plėtros aspektu potencialiausiose teritorijose.




Ekonominei aplinkai
-

skatinant kultūrinio pažintinio ir kaimo turizmo plėtrą;

-

skatinant tradicinių amatų ir verslų atgaivinimą.

Socialinei aplinkai
-

sudarant prielaidas stabdyti tradicinių kaimo bendruomenių nykimą kultūrinio
pažintinio turizmo potencialu pasižyminčiose teritorijose;



sutelkiant lėšas ir pastangas rajono dvarų sodybų atgaivinimui.

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
-

skatinant istorinio kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio apsaugos integralumą;

-

išsaugant

dvarų sodybų

parkus,

vertingą

gamtinę

archeologinių

ir

memorialinių vietovių, architektūros paveldo objektų aplinką.
Bendrojo plano koncepcijai keliami ilgalaikiai tikslai – pagerinti socialinę – ekonominę
Radviliškio rajono savivaldybės būklę, gerinti gyvenimo sąlygas bei užtikrinti darnią rajono
vystymosi plėtrą. Įgyvendinama koncepcija lemtų tokias ilgalaikes teigiamas pasekmes aplinkai:
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1)

numatytose teritorijose vystoma pramonės įmonių plėtra mažins galimą neigiamą
poveikį gamtinei aplinkai ir visuomenei. Laikantis nustatytų planuojamos veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, neigiamų pasekmių aplinkai bus išvengta;

2)

naujai besikuriančios bei esamos įmonės bus skatinamos orientuotis į gamtos ir
energetinių išteklių taupymą, ekologiškai švarios produkcijos gamybą, daugkartinės
taros ir daugkartinių medžiagų gamybą bei vartojimą, antrinių žaliavų perdirbimą bei
saugų atliekų tvarkymą. ES teikiama parama įmonių modernizavimo bei
aplinkosauginiams projektams diegti sudarys prielaidas išsaugoti rajono gamtinę
aplinką bei mažinti jos taršą;

3)

tinkamai organizuojamos turizmo veiklos bei infrastruktūros sutvarkymas mažins
galimą neigiamą lankytojų poveikį gamtinei aplinkai;

4)

ekologinio žemės ūkio vystymas skatins tvarią žemės ūkio plėtrą ir tausos aplinką;

5)

teigiamą įtaką aplinkai darys ir visuomeninių bei gyvenamųjų namų modernizavimas,
jų energetinio efektyvumo didinimas, taip mažės gaminamos šiluminės energijos
kiekis;

6)

žmogaus veiklos neigiamas poveikis aplinkai mažės dėka įgyvendinamų ekologinio
sąmoningumo didinimo programų (pvz. skatinimo rūšiuoti atliekas, nepalikinėti
šiukšlių gamtoje, daugiau važinėti dviračiais ir t.t.).
Poveikis ekonominei aplinkai:



1.

Konkurencingumas, investicijų srautai: nors Radviliškio rajono savivaldybėje
vystoma nemažai pramonės šakų, investicijų srautai nėra dideli. Kuriant
pramonines teritorijas, sudarant palankias sąlygas naujų įmonių steigimuisi
investicijų srautas turėtų išaugti. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos ekonomikos
veiksmų programos lėšos gali paspartinti įmonių modernizacijos projektus, didinti
aukštos pridėtinės vertės produkcijos dalį bendroje struktūroje.

2.

Konkurencija ES vidaus rinkoje: sugebėjimas konkuruoti tiek ES, tiek vidaus
rinkoje iš esmės priklauso nuo gaminio konkurencingumo, o jį lemia eilė faktorių:
produkto išskirtinumas, kaina, marketingo priemonės, pristatymo terminai,
garantinis aptarnavimas etc.

Įmonėms didinant investicijas į gamybos

modernizavimą, energijos išteklių taupymą, žmogiškuosius išteklius, dalį
konkurencingumą įtakojančių veiksnių galima pagerinti.
3.

Eksploataciniai kaštai ir verslumas: siūlomos aktyvios plėtros koncepcijos
įgyvendinimas Radviliškio rajono savivaldybėje tiesioginės įtakos verslo
eksploatacinių kaštų (gamtiniams, energetiniams ištekliams, darbo jėgai ir pan.)
mažinimui neturės. Tačiau netiesiogiai inžinerinės rajono infrastruktūros (kelių,
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elektros energijos, vandentiekio ir kt. tinklų) atnaujinimas, bei pačių įmonių
vykdomi investicijų projektai prisidės prie jų eksploatacinių kaštų mažinimo.
4.

Administraciniai verslo kaštai: bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas neįtakos
papildomų administracinių išlaidų atsiradimo vietos įmonėms. Tačiau vietinės
valdžios kompetencijoje esamos mokestinės lengvatos (pvz. nekilnojamo turto
mokesčio tarifo mažinimas) gali teigiamai įtakoti naujų investicijų pritraukimą.
Taip pat reikia pažymėti, kad siekiant išsaugoti švarią gamtinę aplinką, galimų
poveikio

aplinkai

prevencinių

programų

įgyvendinimas

ar

griežtesnis

reglamentavimas verslo administravimo sąlygas gali šiek tiek apsunkinti, ypač
mažam ir vidutiniam verslui. Todėl įgyvendinant valstybės ar vietos savivaldos
inicijuojamas su verslu susijusias įvairias aplinkosaugines priemones, turi būti
rastas visas suinteresuotas puses tenkinantis kompromisas. Kitu atveju dalis naujų
investicinių verslo projektų gali būti įgyvendinami aplinkiniuose rajonuose.
5.

Naujovės ir tyrimai: tiek Lietuvos, tiek Radviliškio rajono savivaldybės verslo
įmonių konkurencingumas yra santykinai žemas ir nepakankamas dėl palyginti
menkos įmonių inovacinės veiklos. Pagal tarptautinius šalių inovatyvumo
vertinimus Lietuva ženkliai atsilieka nuo ES-15 valstybių vidurkio ir užima
žemiausias pozicijas tarp naujųjų ES valstybių. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei
inovacijoms turėtų padėti ir vietos įmonėms pamažu vykdyti mokslo tiriamuosius
projektus bei didinti aukštos pridėtinės vertės produkcijos dalį.

6.

Makroekonominiai aspektai: pagrindiniai tikslai turi būti orientuojami į
ekonominių rodiklių skirtumų tarp šalies ir Radviliškio rajono savivaldybės
mažinimą (ūkio struktūra, tiesioginių investicijų dydis, santykiniai pramonės,
prekybos pardavimai, darbo užmokestis). Aktyvios plėtros alternatyvai keliamas
tikslas skatinti rajono ekonominę plėtrą, didinti gyventojų užimtumą bei
gaunamas pajamas. Siūlomuose lokaliuose centruose sukūrus patrauklias sąlygas
naujų įmonių įsikūrimui, parengus detaliuosius sklypus plyno lauko investicijoms,
o taip pat mažinant emigracijos mastus bei didėjant kvalifikuotų darbuotojų
pasiūlai, šie tikslai gali būti pasiekti.
Poveikis socialinei aplinkai:



1.

Švietimas: įgyvendinant siūlomą aktyvios plėtros koncepciją, siūlomose vystyti
gyvenvietėse bus atnaujinama mokyklų infrastruktūra, taip gerinant švietimo
paslaugų kokybė bei prieinamumą aplinkiniams gyventojams. Taip pat bus
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vystomos neformalaus ir papildomo mokinių užimtumo veiklos. Rajono mokyklų
tinklas bus optimizuojamas atsižvelgiant į mokyklų tinklo pertvarkos planą.
2.

Visuomenės sveikata bei socialinės paslaugos: asmens sveikatos priežiūros bei
socialinių paslaugų poreikis, dėl gausesnės vyresnio amžiaus asmenų dalies,
rajone yra didesnis. Decentralizuotos koncentracijos koncepcijai keliamas tikslas
– gerinti visuomenės sveikatą, o jam pasiekti a, b ir c kategorijų centruose
numatoma sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų plėtra.
Planuojama atitinkamą dėmesį skirti sveiko gyvenimo nuostatų formavimui, ligų
prevencijos programų įgyvendinimui. Esamuose ar kuriamuose dienos užimtumo
centruose bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Ilgalaikėje perspektyvoje
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą įtaką gyventojų
sveikatai.

3.

Kultūra: siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą rajone, į meno
kolektyvų veiklą reikia įtraukti daugiau vietos gyventojų bei sudaryti jiems geras
veiklos sąlygas. Aktyvios plėtros koncepcija numato rajone esančių kultūros
įstaigų, bibliotekų renovavimą bei materialinės būklės atnaujinimą, prioritetą
teikiant b, c ir d kategorijų gyvenvietėms.

4.

Visuomenės saugumas: vienas iš gyvenimo kokybę apibūdinančių rodiklių yra
visuomenės saugumo pojūtis. Lietuvoje atlikto tarptautinio nusikaltimų aukų
tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė – 62,9% – gyventojų jaučiasi nesaugūs savo
gyvenamojoje vietoje tamsiu paros metu. Taip pat nemaža dalis žmonių jaučia
baimę tapti nusikaltimo auka. Siekiant didinti gyventojų saugumą rajone, reikia
didesnį dėmesį skirti įvairių prevencinių priemonių įgyvendinimui, plėtoti
policijos darbuotojų bendradarbiavimą su vietos gyventojais, bendruomenėmis.
Teigiamą postūmį nusikalstamumo lygio mažinimui turėtų daryti atsigaunanti
vietos ekonomika.

Pagrindinės galimos reikšmingos neigiamos pasekmės aplinkai yra susijusios su verslo,
turizmo, žemės ūkio ar kita žmogaus veikla, ypač arti gyvenamųjų teritorijų ar saugomose
teritorijose (veikla galima remiantis nustatytais apsaugos reglamentais). Tačiau reikia pažymėti,
kad siūloma koncepcija yra nukreipta į gamtinės aplinkos būklės gerinimą, besilaikant visų teisės
aktų, reglamentuojančių įvairią ūkinę veiklą, reikalavimų. Todėl neigiamų pasekmių aplinkai tik
dėl būsimų bendrojo plano sprendinių nėra numatoma.
Siekiant aplinkos oro taršos mažinimo rajone, viena pagrindinių priemonių esančių krašto
kelių važiuojamosios dangos stiprinimas bei platinimas. Transporto priemonių keliamos taršos
mažėjimas siejamas su mažesniu stabdymų ir pagreitėjimų skaičiumi. Radviliškio rajono krašto
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kelių rekonstrukcija ir tobulinimas turės įtaką eismo įvykių mažinimui. Tobulesni keliai neturės
jokios įtakos vandens ir dirvožemio kokybei, žemės išteklių gausai, atliekų susidarymui.
Radviliškio rajono bendrojo plano transporto vystymo sprendinių įgyvendinimas turės
teigiamos įtakos rajono socialiniams rodikliams – padidėję transporto srautai sukurs naujų darbo
vietų aptarnavimo sferoje, padidės rajono gyventojų mobilumas, sumažėjus eismo įvykių
skaičius. Žvyrkelių asfaltavimas turės įtakos investicijų padidėjimui ir verslo sąlygų pagerinimui,
gyventojų gyvenimo kokybei.
Eismo saugumo priemonių diegimas Radviliškio rajono keliuose turės įtakos tik
nedaugeliui gamtinės aplinkos rodiklių. Numatomas teigiamas poveikis oro kokybės,
ekosistemos rodikliams, gyvūnų ir augalų rūšių paplitimui dėl kelių dulkėtumo sumažinimo.
Viešojo transporto aptarnavimo gerinimas ir dviračių bei pėsčiųjų tinklo plėtra turės
teigiamos įtakos Radviliškio rajono ekonominės, socialinės ir gamtinės aplinkos rodikliams.
Gyventojams daugiau naudojant savo kelionėms viešąjį transportą ir biotransportą pagerės
aplinkos oro kokybė, jų fizinis judrumas ir sveikata. Atskyrus dviračių ir pėsčiųjų srautus nuo
auto transporto priemonių sumažės eismo įvykių skaičius, mažesnis bus degalų suvartojimas.
Eismo saugumo priemonių diegimas keliuose neturės neigiamos įtakos ekonominės,
socialinės bei gamtinės aplinkos rodikliams, dėl to pagerės gyventojų sveikata sumažės eismo
įvykių, kurių metu sužeidžiami ir žūsta rajono gyventojai.
SPAV metu vertinamos vandentiekio ir vandenvalos, atliekų tvarkymo, elektros tiekimo,
šilumos ūkio, dujų tiekimo bei telekomunikacijų ir ryšių infrastruktūros plėtros sprendinių
galimos pasekmės.


Ekonominė aplinka:
1. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimui prireiks didelių investicijų,
dalis iš kurių turės būti dengiama iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau infrastruktūros
projektų planingas įgyvendinimas suteiks galimybę didelę dalį reikalingų lėšų
gauti iš ES Struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais finansinės paramos šaltiniais.
Infrastruktūros išvystymas sukurs palankesnę investicinę aplinką, sudarys
prielaidas pramonės plėtrai. Ypač tampriai su ūkio raida yra susijusi gerai
išvystyta aprūpinimo energija infrastruktūra.
2. Inžinerinė infrastruktūra, jos organizacija ir veikimas, gali būti laikoma pagrindu,
kuris leidžia teikti kokybiškas viešąsias paslaugas gyventojams, pramonės
įmonėms ir kitiems verslo subjektams ir tokiu būdu skatinti ekonominę miesto
plėtrą. Inžinerinių sprendinių įgyvendinimas parengs materialinę plėtros bazę ir
turės teigiamas ilgalaikes pasekmes ekonominei aplinkai.
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Socialinė aplinka:
1. Planinga inžinerinės infrastruktūros plėtra lems gerėjančią būstų kokybę,
viešosios paslaugos bus prieinamos vis didesnei rajono gyventojų daliai, gerės šių
paslaugų kokybė. Palaipsniui kils energijos tiekimo patikimumas, geriamojo
vandens kokybė. Rajono ekonominė raida lemia ir rajono gyventojų užimtumo
lygį, pvz., infrastruktūros objektų statyba sukuria naujas darbo vietas statybos
laikotarpiu.
2. Modernizuojama inžinerinė infrastruktūra kai kuriais atvejais leidžia sumažinti
viešųjų paslaugų teikimo kaštus ir tuo pačiu šių paslaugų kainą gyventojams.
Tačiau daugeliu atveju tikėtinas neigiamas infrastruktūros plėtros socialinis
aspektas – neišvengiamas kainų už paslaugas kilimas, kuris gali turėti neigiamą
poveikį kai kurioms socialinėms grupėms. Norint išvengti šio poveikio reikalingi
tam

tikri

kompensavimo mechanizmai minėtoms socialinėms

grupėms.

Visuomenės nepasitenkinimą kylančiomis viešųjų paslaugų kainomis galima
sumažinti nuolatos vykdomu visuomenės informavimui apie atliekamus
modernizacijos bei paslaugų gerinimo darbus bei kainų kilimo priežastis. Taip pat
neigiamo visuomenės požiūrio mažinimui labai svarbus kokybiškų paslaugų
teikimas.


Gamtinė aplinka:
1. Vandentiekos ir vandenvalos sprendimai turės ilgalaikį teigiamą poveikį gamtinei
aplinkai ir kraštovaizdžiui, kadangi siūloma esamos įrangos rekonstrukcija ir/ar
naujų modernių įrenginių statyba, kurie išsaugo ne tik gražią aplinką, bet užtikriną
efektyvų teršalų išvalymą.
2. Pagal bendrojo plano sprendimus sutvarkyta atliekų tvarkymo infrastruktūra
rajone

užtikrins

mažesnę

gamtinės

aplinkos

taršą.

Senųjų

sąvartynų

rekultivavimas sudarys sąlygas natūralaus kraštovaizdžio atstatymui. Atliekų
tinkamas tvarkymas užtikrins mažiausią galimą neigiamą poveikį gamtinės
aplinkos kokybei. Numatomas teigiamas poveikis yra ilgalaikis. Tačiau galimas ir
neigiamas poveikis gamtinei aplinkai jei siekiant išvengti atitinkamo mokesčio už
atliekų tvarkymą suaktyvėtų nelegalus atliekų šalinimas. Taip pat nereikšmingą
neigiamą poveikį kraštovaizdžiui gali turėti vis daugiau atliekų surinkimui,
rūšiavimui skirtų aikštelių ir atliekų priėmimo punktų įrengimas. Šiam poveikiui
išvengti reikalinga planuoti atliekų surinkimo aišteles atsižvelgiant į esamą
kraštovaizdį, parenkant atitinkamus techninius vizualiai patrauklius sprendimus.
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3. Sprendiniai elektros ir šilumos srityse turės ilgalaikį teigiamą poveikį gamtinei
aplinkai, kadangi diegiamos efektyvaus energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo
priemonės sudarys sąlygas mažesniam kuro poreikiui, kurio metu aplinkos
teršiamas kenksmingomis aplinkai ir žmogaus sveikatai medžiagomis.
4. Galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis infrastruktūros objektų
statybos metu atliekant žemės kasimo ir kitus darbus.
5. Aplinkos oras Plano koncepciniai sprendiniai nesudarys prielaidų pabloginti
esamą aplinkos oro būklę. Esamų katilinių galia pakankama esamų ir
perspektyvinių šilumos poreikių tenkinimui, todėl bendrajame plane nenumatoma
naujų katilinių statyba ar esamų katilinių ženklus išplėtimas. Deginant biomasę, į
atmosferą išmetamas anglies dioksidas priklauso gamtinio anglies apytakos ciklo
srautui ir nedidina šiltnamio efekto. Todėl biokuro dalies kuro balanse šilumos
gamybai didinimas turės teigiamą poveikį.
6. Požeminiai ir paviršiniai vandenys Patvirtintos požeminio vandens atsargos
Radviliškio rajone žymiai viršija vandens suvartojimą, todėl net rajono plėtra
miestuose ir gyvenvietėse nepareikalaus papildomų investicijų aprūpinant miestų
ir kaimų gyventojų poreikius gėlu požeminiu vandeniu. Tačiau investicijos į
vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą pareikalaus didelių investicijų. Vienas iš
Radviliškio koncepcijos sprendimų yra užtikrinti požeminio vandens apsaugą,
uždarant ir likviduojant nenaudojamus gręžinius.
7. Centralizuotos vandens tiekimo sistemos modernizavimas, bei tinklų renovacija ir
plėtra ženkliai pagerins vartotojams tiekiamo vandens kokybę, sumažins vandens
nuostolius tinkluose.
8. Planuojama centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra, fosforo ir azoto
šalinimo įrenginių statyba sudarys prielaidas likviduoti nevalytų buitinių nuotekų
išleidimą į vandens telkinius.
9. Laukiamos reikšmingos teigiamos pasekmės rajono miestų ir gyvenviečių
teritorijose požeminio ir paviršinio vandens baseinų vandens kokybei bei vandens
ekosistemoms įgyvendinus:
Nemuno vidurupio investicinį vandentvarkos projektą;
buvusių neorganizuotų sąvartynų, praeities taršos židinių sutvarkymą bei
rekultivavimą ir apželdinimą; tai sumažins liekamosios taršos poveikį
paviršiniams bei gruntiniams vandenims iš šių teritorijų.
10. Dirvožemis Inžinerinės infrastruktūros objektų modernizavimas, nelegalių
sąvartynų likvidavimas, sudarys prielaidas buvusios lokalios taršos pasekmių
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mažinimui požeminiam vandeniui, dirvožemio gamtinio potencialo išlaikymui,
todėl tikėtinos teigiamos bendrojo plano įgyvendinimo pasekmės dirvožemio ir
gelmių ištekliams.
11. Biologinė įvairovė, „Natura 2000“ teritorijos Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros koncepcinių sprendinių
(esamų įrenginių rekonstrukcijos, tai pat kai kurių naujų inžinierinių tinklų
įrengimo ir esamų atnaujinimo) įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų
pasekmių laukinių augalų ir gyvūnų rūšių buveinėms, gyvūnų migracijos keliams
ar populiacijų gausai. Planuojant inžinerinės infrastruktūros įrengimą saugomose
teritorijose, teisės aktų nustatytais atvejais, kur tai privaloma, reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumas pateikiamas priede „Suvestinis
plano įgyvendinimo pasekmių reikšmingumo aplinkai vertinimas“.
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7. Priemonės reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti,
sumažinti ar kompensuoti
Bet kokios teritorijos vystymo alternatyvos įgyvendinimas yra susijęs su tam tikromis
teigiamomis arba neigiamomis pasekmėmis aplinkai. Todėl yra ypač svarbu iš anksto numatyti
priemones plano įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti,
sumažinti ar kompensuoti.
Gamtinės aplinkos požiūriu siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, reikia:
1)

teritorinę veiklą vystyti remiantis bendrojo plano koncepcijoje įvardintais teritorijos
naudojimo funkciniais prioritetais;

2)

konkretizuojant Radviliškio rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius
vadovautis aprobuota koncepcija ir nekeisti joje numatytų teritorijos naudojimo
funkcinių prioritetų;

3)

rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus, vadovautis bendrojo plano
koncepcijos tiesiogiai ir netiesiogiai su aplinkos kokybe bei jos apsauga susijusiais,
sprendiniais;

4)

skatinti ekologinį švietimą ir didinti rajono gyventojų ekologinį sąmoningumą;

5)

supažindinti institucijas ir suinteresuotą visuomenę su bendrojo plano sprendiniais.

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai žemės naudojimo srityje,
reikalinga:
1. Išduodant planavimo sąlygas specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui, nurodyti, jog
privaloma laikytis šių bendrojo plano sprendinių:
o valstybinės reikšmės kelių tinklo;
o plotų, kuriuose tikslinga arba galima įveisti mišką, išdėstymo;
o vertingų žemės ūkio naudmenų plotų išsaugojimo, laikantis Žemės įstatymo 22
straipsnio reikalavimų;
o gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos;
o rekreacinių teritorijų infrastruktūros kūrimo;
o žemės ūkio veiklai naudojamų žemių pagerinimo melioracinėmis priemonėmis.
2. Diferencijuotai remti žemės ūkio ir miškų ūkio veiklą: valstybės paramos priemones
prioritetine tvarka taikyti pirmiausia žemės ūkio veiklos subjektams, kurių veiklos
planai atitinka bendrajame plane rekomenduojamos ūkinės veiklos kryptis, žemės
ūkio gamybos specializaciją arba saugomų teritorijų priežiūrą.
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3. Taikyti teisės aktais numatytas priemones, skatinančias apleistas žemės ūkio
naudmenas panaudoti žemės ūkio ar miškų ūkio veiklai, priklausomai nuo
kraštovaizdžio formavimo ypatumų ir saugomų teritorijų tvarkymo reglamentų.
4. Vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę.
Įgyvendinant siūlomą decentralizuotos koncentracijos (aktyvios plėtros) koncepciją, bei
siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, vykdant numatytus uždavinius socialinėje
ir ekonominėje srityse, yra būtina:
1. Siekti nacionalinėse darnaus vystymosi, pramonės plėtros, švietimo, turizmo,
aplinkos apsaugos ir kitose strategijose įtvirtintų tikslų, ypač susijusių su aplinkos
kokybės gerinimu.
2. Atliekant viešosios infrastruktūros modernizavimo bei vykdant naujos statybos
projektus, taikyti šiuolaikiškas darbų atlikimo technologijas, naudoti aplinkai
nekenksmingas medžiagas, instaliuoti mažai gamtą teršiančias šildymo, nuotekų
sistemas.
3. Vietos pramonę bei verslo subjektus orientuoti į aukštesnės pridėtinės vertės
produkcijos gamybos, aplinkosauginių priemonių diegimą, racionalų gamtinių ir
energetinių išteklių panaudojimą.
4. Informaciniais renginiais, seminarais supažindinti verslo subjektus su ES ar
nacionaline parama aplinkosauginėms priemonėms diegti.
5. Planuojant teritorijas pramonės įmonių kūrimąsi, plyno lauko investicijoms,
vadovautis teritorijos naudojimo funkciniais prioritetais ir bendrojo plano
sprendiniais, siekiant mažinti galimą neigiamą poveikį gamtinei aplinkai,
gyvenamosioms ar kitoms jautrioms ūkinei veiklai teritorijoms. Ūkio subjektai, kurių
veikla galimai susijusi su didesne aplinkos taršos rizika, turi būti įkurdinami toliau
nuo gyvenamųjų zonų bei saugomų teritorijų.
6. Perspektyvines pramones ar atskirų infrastruktūros objektų kūrimosi vietas parinkti
detalesnio planavimo metu, ir teisės aktų nustatytais atvejais, kur tai privaloma, atlikti
nustatytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai
vertinimo procedūras.
7. Vykdyti ekologinio švietimo kampanijas, plėtoti su gamtos apsauga susijusių įstaigų
bendradarbiavimą su bendrojo lavinimo mokyklomis.
8. Vystyti pėsčiųjų, dviračių takus, skatinti gyventojus naudotis ekologiškomis
transporto priemonėmis.
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9. Vystant turizmo veiklas saugomose teritorijose, būtina laikytis nustatytų apsaugos
reglamentų, individualių nuostatų bei joms parengtų teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių.
10. Prie lankytinų objektų, galimų turistinių trasų įrengti/sutvarkyti infrastruktūrą
(informacines nuorodas, suoliukus, poilsines).
Bendrojo plano koncepcijos bei sprendinių tikslas yra užtikrinti darnią rajono vystymosi
plėtrą,

tarpusavyje

derinant

socialinius,

ekonominius

bei

aplinkosauginius

aspektus.

Apibendrinant galimą bendrojo plano sprendinių reikšmingą poveikį aplinkai ar atskiriems jos
komponentams, galima daryti išvadą, kad rengiami socialinės – ekonominės dalies
infrastruktūros sprendiniai turės daugiau teigiamą aplinkosauginį poveikį nei neigiamą.
Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių kultūros paveldui reikalinga:
1)

rengiant teritorijų apsaugos specialiuosius, saugomų objektų tvarkybos ir teritorijos
detaliuosius planus vadovautis bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos
sprendiniais;

2)

rengti kultūros paveldo objektų sankaupos arealų apsaugos specialiuosius planus;

3)

vertingosiomis pasižyminčių, tačiau apsaugos statuso neturinčių teritorijų detaliuosius
planus rengti siekiant šių savybių išsaugojimo ir stiprinimo;

4)

numatyti priemones stabdančias istorinio agrarinio kraštovaizdžio ir tradicinių kaimo
gyvenviečių nykimą;

5)

skatinti saugomų kultūros paveldo objektų savininkus sudaryti apsaugos sutartis
konkrečioms kultūrinės vertės išsaugojimo priemonėms nustatyti.

Kadangi į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą perkeliamos jau
parengtos ir įgyvendinamos planuojamam laikotarpiui inžinerinės infrastruktūros nacionalinės,
regioninės, rajoninės plėtros programos bei planai, ši sritis būtų vystoma vadovaujantis minėtais
dokumentais ir neįgyvendinant bendrojo plano. Todėl bendrajame plane numatytų sprendinių
įgyvendinimas iš esmės nekeičia inžinerinės infrastruktūros planuojamos raidos krypčių. Tačiau
bendrojo plano numatyta rajono plėtra sudaro prielaidas suteikiant prioritetus inžinerinės
infrastruktūros teritoriškai plėtrai, t.y. įgyvendinti infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektus
derinant juos su rajono struktūros planuojama plėtra ir jos pobūdžiu. Neįgyvendinant bendrojo
plano inžinerinės infrastruktūros sprendinių iškiltų pavojus, kad inžinerinių tinklų plėtra būtų
nepakankamai suderinta su rajono plėtros prioritetais. Tai lemtų tiek neefektyvaus finansinių
išteklių naudojimo grėsmę, tiek nepakankamai racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir didesnį,
nei neišvengiamas, inžinerinių objektų neigiamą poveikį aplinkai.
Bendrojo plano įgyvendinimas sudaro sąlygas rajono infrastruktūros vystymui
palaipsniui, prioritetų tvarka, įgyvendinant bendrojo plano sprendinius. Inžinerinių tinklų plėtra,
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numatyta atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos esamą ir planuojamą
urbanistinę struktūrą, leidžia planuoti optimalius įrengimus, kurie ir techniniu ir ekonominiu
požiūriu būtų reikalingiausi ir efektyviausi, sukeliantys mažiausią neigiamą poveikį gamtinei
aplinkai.
Radviliškio rajono vandentiekos ir vandenvalos objektų vystymas turi būti vykdomas
pagal savivaldybės tarybos patvirtintą specialųjį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planą, kuris, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsniu, turi būti parengtas iki
2008 m. gruodžio 31 d. Į specialųjį planą turi būti įtrauktos gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau
kaip 50 gyventojų, taip pat gyvenvietės, kuriose yra tinkama naudojimui vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Į specialųjį planą taip pat turi būti įtrauktos gyvenvietės, kurios
dėl išteklių trūkumo, aplinkosaugos reikalavimų, ekonominių ar kitų priežasčių turi būti
aprūpinamos viešojo vandens tiekėjo teikiama geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslauga.
Vandentiekos ir vandenvalos objektų vystymo tiksluose numatoma siekti, kad iki 2014
metų 95 % savivaldybės gyventojų

turėtų galimybę naudotis viešojo vandens tiekėjo

teikiamomis paslaugomis. Likviduoti Radviliškio rajone esančius nenaudojamus vandens
gręžinius ne vėliau kaip iki 2008 IV ketvirčio. Veikiančioms vandenvietėms, kurių ištekliai
neaprobuoti, požeminio vandens išteklių įvertinimą ir jų aprobavimą atlikti iki 2009 m. sausio 1
d.
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8. Pasirinktų alternatyvų aprašymas
Pagal Savivaldybių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisykles, bendrojo plano rengėjai
turi pasiūlyti nemažiau dvi planuojamos savivaldybės, šiuo atveju - Radviliškio rajono, vystymo
alternatyvas.
Pirmoji, Status quo alternatyva, kurios pagrindą sudarytų esama urbanistinė rajono
struktūra ir toliau siekiant ją išlaikyti, kartu išlaikant ir esamą švietimo, kultūros, sveikatos,
socialinės apsaugos, globos ir rūpybos įstaigų tinklą, gerinant teikiamų paslaugų, gyvenamosios
aplinkos bei visuomenės erdvių kokybę.
Antroji, siūlytina priimti alternatyva - aktyvios plėtros alternatyva, kuri pasižymi
prioritetų suteikimu atskiroms gyvenvietėms. Siekianti artimų gyvenviečių apjungimo, ji
pavadinta decentralizuotos koncentracijos alternatyva.
Status quo alternatyva remiasi esama urbanistine rajono struktūra. Skiriamasis šios
teritorijos vystymo koncepcijos bruožas gali būti apibūdintas kaip esamos struktūros
pastovumas: būtų siekiama išlaikyti švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės apsaugos, globos ir
rūpybos įstaigų ir kitos infrastruktūros tinklą. Tačiau šios alternatyvos įgyvendinimas nespręstų
rajone egzistuojančių socialinių – ekonominių problemų ir, galimai, jas tik dar labiau išryškintų
bei įtakotų neigiamas pasekmes. Todėl siekiant užtikrinti darnios plėtros principus atitinkantį
Radviliškio rajono savivaldybės vystymąsi, siūloma decentralizuotos koncentracijos (aktyvios
plėtros) koncepcija. Ši rajono vystymo alternatyva numato kiekybinę ir kokybinę socialinės,
ekonominės infrastruktūros plėtrą vietiniuose rajono centruose. Siūloma alternatyva generuoja
didesnę socialinę ir ekonominę naudą Radviliškio rajono savivaldybei ilgalaikėje perspektyvoje
bei atitinka įvairias nacionalines plėtros strategijas bei Radviliškio rajono plėtros strateginio
plano tikslus.
Pirmos alternatyvos atveju inžinerinės infrastruktūros plėtra būtų reguliuojama dėka gana
gerai išvystytos šios srities teisinės aplinkos. Tačiau šiuo atveju kiltų pavojus, kad infrastruktūros
plėtra būtų nepakankamai suderinta su rajono teritorijos urbanistine raida. Tai lemtų tiek
neefektyvaus finansinių išteklių naudojimo grėsmę, tiek nepakankamai racionalų gamtinių
išteklių naudojimą ir didesnį, nei neišvengiamas, inžinerinių objektų neigiamą poveikį aplinkai.
Antroji siūloma alternatyva užtikrintų sistemingą rajono infrastruktūros vystymą
palaipsniui, prioritetų tvarka, įgyvendinant bendrojo plano sprendinius ir optimaliai paskirstant
lėšas. Inžinerinių tinklų plėtra, numatyta atsižvelgiant į rajono teritorijos esamą ir planuojamą
urbanistinę struktūrą, leidžia parinkti optimalų įrenginių našumą, sąlygojantį techniniu ir
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ekonominiu požiūriu efektyviausią, sukeliantį mažiausią neigiamą poveikį gamtinei aplinkai
įrenginių darbą.
Numatomos tokios plėtros kryptys centralizuoto aprūpinimo vandeniu, buitinių ir lietaus
nuotekų srityje:
1)

užtikrinti, kad iki 2015 metų 95 % rajono gyventojų turėtų galimybę būti aprūpinami
viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis ir įgyvendinti
vandentvarkos plėtros strategijos nuostatas, kad iki 2015 m. centralizuotai tiekiamo
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų skaičius Radviliškio rajono
miestuose padidėtų 3 %, o kaimo vietovėse – 20 %;

2)

įrengti išgaunamo vandens gerinimo įrenginius;

3)

renovuoti ir plėsti esamas vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas;

4)

įrengti naujus nuotekų valymo įrenginius;

5)

užtikrinti, kad vandenvietėse išgaunamo vandens kokybė atitiktų higienos normų
keliamus reikalavimus;

6)

plėtoti lietaus nuotekų sistemą miestuose ir didesnėse gyvenvietėse;

7)

užtikrinti požeminio vandens apsaugą.

Numatomos plėtros kryptys atliekų surinkimo, atliekų kaupimo, perdirbimo srityje:
1)

plėtoti centralizuotą atliekų surinkimo sistemą nedidelėse gyvenvietėse ir kaimuose;

2)

rekultivuoti uždarytus sąvartynus bei uždaryti didžiuosius rajono sąvartynus iki 2009
metų;

3)

Radviliškio rajono teritorijoje įrengti komunalinių, gamybinių ir kitų atliekų
surinkimo, rūšiavimo ir apdorojimo įrenginius, kompostavimo aikšteles, antrinių
žaliavų paruošimo perdirbti ir perdirbimo įrenginius.

Numatomos plėtros kryptys elektros tiekimo srityje:
1)

turi būti rekonstruojami nusidėvėję elektros tinklai, siekiant užtikrinti elektros
tiekimo patikimumo ir kokybės reikalavimus, didinti elektros tiekimo efektyvumą;

2)

rekonstruojant orinius elektros tiekimo tinklus, ypač urbanizuotose teritorijose, turėtų
būti įvertinta galimybė tinklus pakloti po žeme, nes tai sudarytų sąlygas elektros
tiekimo patikimumui ir saugumui didinti, natūralaus kraštovaizdžio išlaikymui;

3)

rekonstruojant esamas ir įrengiant naujas gatvių apšvietimo sistemas, turi būti
diegiamos efektyvaus elektros vartojimo priemonės;

4)

esamose centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemose turėtų būti nagrinėjamos
galimybės įrengti kogeneracinius įrenginius, pirmenybę teikiant įrenginiams,
naudojantiems biokurą ar biomasę, jei yra galimybė – ir gamtines dujas.

Numatomos plėtros kryptys šilumos ūkio srityje:
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1)

tęsti šilumos tiekimo efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimą;

2)

didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose: atlikti biudžetinių įstaigų pastatų
energijos vartojimo auditus ir renovuoti pastatus, skatinti daugiabučių namų bendrijų
kūrimąsi ir inicijuoti daugiabučių gyvenamųjų pastatų renovacijos projektus;

3)

siekti, kad maksimaliai būtų įvertintas ir diegiamas atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimas Radviliškio rajono centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.

Numatomos plėtros kryptys telekomunikacijų ir ryšių srityje:
1)

diegti pačias moderniausius technologinius įrenginius, kurie leistų greitai, kokybiškai
ir bet kurioje rajono vietoje vartotojui perduoti/gauti duomenis;

2)

įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklų įrangą visų kaimiškųjų seniūnijų
centruose;

3)

turi būti numatytos teritorijos planuojamiems telekomunikacijų ir ryšių įrenginiams ir
jų apsaugos zonoms.

Numatomos plėtros gamtinių dujų tiekimo srityje:
1)

Radviliškio rajono dujotiekio plėtra turi būti vystoma atsižvelgiant į rajono
urbanizacijos tendencijas.

Aktyvios plėtros alternatyva siekiama pakeisti ir nepalankiai susiklosčiusią gamtonaudos
situaciją, grąžinti teritorijai nors dalį racionaliai tvarkomos natūralios aplinkos, kuri galės
užtikrinti ekologinį stabilumą Radviliškio rajono teritorijoje.
Kaip jau minėta, pagal Šiaulių apskrities bendrąjį planą Radviliškio rajone gamtinis
karkasas užima 60 proc. teritorijos, tai yra optimalus gamtinio karkaso užimamas plotas, todėl
Radviliškio rajone reikia susitelkti ne į gamtinio karkaso ploto didinimą, bet į kokybiškų
gamtinio karkaso dalių suformavimą. Jis turi keistis didėjant natūralumo laipsniui jose, didinat
miškingumą ir stiprinant gamtinį potencialą.
Radviliškio rajone esančios geoekologinės takoskyros ir migraciniai koridoriai turi būti
tvarkomi taip, kad taptų pilnavertėmis gamtinėmis teritorijomis, atliekančiomis svarbias
ekologines funkcijas. Vidinio stabilizavimo arealai yra gana geros būklės, tačiau ir juos reikia
stiprinti.
Saugomose gamtinėse teritorijose turi būti tvarkomasi pagal patvirtintus saugomų
teritorijų nuostatus, apsaugos reglamentus, planavimo dokumentus. Siūloma visiems Radviliškio
rajone esantiems draustiniams parengti individualius apsaugos reglamentus, siekiant užtikrinti
geresnę bei racionalesnę jų apsaugą. Ekologinis tinklas yra išsidėstęs gamtinio karkaso ir
saugomų gamtinių teritorijų dalyse. Bioekologiniais branduoliais yra laikytinos Sulinkių,
Praviršulio ir Tyrulių pelkės, taip pat Butkų miškas. Bioekologinė jungtis priklausanti
ekologiniam tinklui eina per Varionių mišką, Arimaičių ežerą ir Mažaičių mišką. Ji patenka į
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gana natūralias gamtinio karkaso teritorijas, tačiau kai kurias vietas numatoma gamtiškai
stiprinti.
Siekiant atstatyti kraštovaizdžiui padarytą žalą reikia atkurti užleistus ir nebenaudojamus
Radviliškio rajono naudingųjų iškasenų karjerus. Naudingųjų iškasenų gavyba Radviliškio
rajone išliks stabili, palaipsniui mažės durpių gavyba.
Įgyvendinant Aktyvios plėtros alternatyvą būtų siekiama racionaliai naudoti gamtinę
aplinką, grąžinant gamtinio karkaso teritorijoms natūralumą būtų didinamas Radviliškio rajono
miškingumas, o tai gerintų ekologinę būklę rajone ir užtikrintų geresnę gyvenimo kokybę rajono
gyventojams, kurie gyventų sveikesnėje aplinkoje.
Nagrinėjamos ir galimos dvi žemės naudojimo alternatyvos. Status quo alternatyva – tai
esamos diferencijuotos plėtros tendencijos. Išliks nedidelio ploto ūkiai, pagrįsti šeimos narių
darbu. Racionalių, konkurencingų ūkių žemėnaudų formavimasis vyks nesistemingai. Dėl
nesukultūrinamų apleistų žemių blogės kraštovaizdžio savybės. Išliks daugiau vienkiemių ir
smulkių kaimų, neužtikrinant jų gyventojų tinkamo aptarnavimo. Pagrindinis šios alternatyvos
trūkumas – neefektyvus darbas smulkiuose ūkiuose, reikalaujantis daug išlaidų pastatams ir
žemės ūkio technikai (vienam žemę deklaruojančiam žemės ūkio veiklos subjektui Radviliškio
rajone 2007 m. teko 22,3 ha žemės ūkio naudmenų). Antrasis variantas - decentralizuotos
koncentracijos alternatyva. Tai - perspektyvių gyvenviečių plėtra ir specializuota bei teritoriškai
diferencijuota žemės ūkio veikla. Teritorijų planavimo dokumentais ir valstybės paramos
priemonėmis reguliuojama žemės ūkio ir kaimo plėtra leis optimizuoti teritorijų, naudotinų
žemės ūkio veiklai, miškų ūkio veiklai ir kitai paskirčiai išdėstymą, derinant urbanistinės plėtros
poreikius, vertingų žemės ūkio naudmenų ir miškų išsaugojimo bei gamtinio karkaso formavimo
reikalavimus. Statybų reglamentų nustatymas leis suformuoti perspektyvių gyvenamųjų vietovių
sistemą ir planingai išdėstyti gyvenamosios, rekreacinės ir kitos paskirties pastatų statybą kaimo
vietovėje. Rekomenduojamos žemės ir miškų ūkio veiklos nustatymas leis nustatyti sąlygas
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimui ir reguliuoti konkurencingų ūkių formavimą,
žemės ūkio specializaciją bei ūkinės veiklos intensyvumą.
Bendrojo plano koncepcijoje siūlytina decentralizuotos koncentracijos alternatyva.
Rekomenduojama siekti Žemės ūkio ministerijos nustatyto minimaliai būtino racionalaus ūkio
dydžio (40 ha žemės ūkio naudmenų pienininkystės arba gyvulininkystės (pieno ūkio ir galvijų
auginimo) specializacijos ūkiuose ir 100 ha žemės ūkio naudmenų augalininkystės ir
kiaulininkystės specializacijos ūkiuose; mišrios specializacijos ūkiuose minimalus racionalios
žemėvaldos plotas apskaičiuojamas pagal vyraujančią gamybos šaką). Didesnėje rajono
teritorijos dalyje rekomenduojami gyvulininkystės specializacijos arba mišrios specializacijos
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ūkiai. Tai užtikrintų vidutinio dydžio padidinimą apie 2 kartus. Atitinkami žemės valdymo
pagerinimai gali būti ir kooperuojantis miškų ūkio paskirties žemių savininkams.
Susisiekimo srityje pasirinkus status quo alternatyvą iš esmės bus siekiama gerinti
esamos susisiekimo sistemos kokybę, o tai neišspręs iškylančių eismo saugumo problemų bei
dviračių ir pėsčiųjų takų trūkumo. Tokia savivaldybės remtinų objektų sklaida lems Radviliškio
rajono atitrūkimą nuo šio rajono susisiekimo sistemos integracijos į bendrąjį Lietuvos kelių
tinklą ir atsilikimą nuo kitų sparčiai besivystančių Lietuvos rajonų. Todėl susisiekimo sistemos
požiūriu siūlytina decentralizuotos koncentracijos alternatyva (aktyvi plėtra).
Pasirinkta decentralizuotos koncentracijos plėtra įgalina sutelkti apsaugos resursus ir
pastangas svarbiausiose kultūrine verte pasižyminčiose teritorijose ir didžiausia verte
pasižyminčių objektų tvarkybai. Decentralizuotos koncentracijos koncepcija atitinka rajono
kultūros vertybių teritorinės sklaidos pobūdį - žymi dalis Radviliškio rajono nekilnojamųjų
kultūros vertybių yra sutelkta teritorinėse santalkos vietose (sankaupos arealuose). Todėl
pirmaeilė šių arealų tvarkyba yra palanki rajono istorinio kultūrinio kraštovaizdžio vertei
išsaugoti. Pasirinkus dispersišką plėtros sklaida stiprėtų dabartinės kultūros paveldo nykimo
kaimiškosiose vietovėse tendencijos, menkėtų galimybės integruoti kultūros ir gamtos paveldo
apsaugą.
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9. Vertinimo problemos
Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijos alternatyvų strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas atliktas remiantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašu (Nr. 967, 2004 m.) bei strateginių pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumentu, taip pat vadovaujantis nacionaliniais ir Lietuvos ratifikuotais aplinkos, biologinės
įvairovės apsaugos ir kraštovaizdžio išsaugojimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Šiaulių
apskrities teritorijos bendruoju planu, remiantis Aplinkos apsaugos agentūros ir Regioninio
aplinkos apsaugos departamento aplinkos monitoringo duomenimis. Iškilę vertinimo sunkumai
yra susiję su negausiais aplinkos oro ir vandens kokybės tyrimų duomenimis. Pagal teršalų
emisijas daromas aplinkos kokybės vertinimas yra netikslus, dėl teršalų migracijos ir galimų
pakitimų reaguojant su kitais aplinkos elementais. Taip pat vertinimo rezultatus įtakoja Natura
2000 teritorijų tinklo dinamiškumas, informacija apie jį yra negausi. Nėra parengtų kriterijų,
pagal kuriuos būtų galima nustatyti teritorijas, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, todėl šių
teritorijų išskyrimas yra sąlyginis.
Bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliktas panaudojant statistinę
medžiagą, apibūdinančią žemės fondo pasiskirstymą pagal žemės naudotojų grupes, žemės
naudmenų sudėtį, deklaruotos žemės plotus, duomenis apie žemės privatizavimą. Vertinimo
sunkumai – nepakankamai tikslūs žemės valstybinės apskaitos duomenys, kadangi nėra
apskaitytas ir įvertintas žemės ploto pakitimas dėl savaiminių (natūralių) procesų ekstensyviai
naudojamose bei nenaudojamose žemės ūkio naudmenose.
Atliekant Radviliškio rajono bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros strateginį
pasekmių aplinkai vertinimą, naudotasi šio bendrojo plano esamosios būklės analize ir
koncepcija. Problema, su kuria buvo susidurta tiek atliekant vertinimą, tiek rengiant esamosios
būklės analizę, yra duomenų apie esamus inžinerinės infrastruktūros objektus, taip pat grafinės
medžiagos, trūkumas. Be to, surinktos informacijos atnaujinimas yra neoperatyvus. Tačiau šios
problemos neturi ženklios įtakos atlikto poveikio aplinkai vertinimo kokybei ir rezultatams.
Bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros koncepcijos pasekmių aplinkai vertinimas
buvo atliekamas šiais metodais:
1. Geografinės informacinės sistemos duomenų ir prognozuojamų sprendinių pasekmių
analizė ir įvertinimas.
2. Literatūros ir kitų šaltinių apžvalga, pasinaudojant analogiškų sprendinių jau
tyrinėtoms pasekmėms vertinti.
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Galimai didžiausias poveikis aplinkai yra susijęs su verslo įmonių ir paslaugų bei kita
žmogaus ūkinės veiklos plėtra, ypač gyvenamosioms ir saugomoms teritorijos. Tačiau šioje
stadijoje numatyti pramonės plėtros įtaką gamtinei aplinkai ar visuomenei yra sudėtinga, nes
nėra tiksliai žinoma, kiek ir kokią veiklą vystančių įmonių įsikurs Radviliškio rajono
savivaldybėje. Jau ir šiuo metu įmonėms stinga kvalifikuotų darbuotojų, todėl didelę įtaką turės
tai, ar bus išspręsti darbo jėgos klausimai. Ekonominei plėtrai yra keliami tikslai didinti aukštos
pridėtinės vertės produkcijos dalį bendroje gaminių struktūroje, diegti šiuolaikiškas
technologijas, aplinkosaugines priemones.
Nėra aiškūs ir naujos gyvenamosios statybos tempai. Nors būsto poreikis ir jaučiamas,
tačiau jis priklausys nuo gyventojų pajamų, jų lūkesčių dėl atlyginimų augimo, kreditavimo
sistemos efektyvumo.
Vertinimo sunkumų kyla ir analizuojant turizmo poveikį gamtinei aplinkai. Nors turizmo
mastai rajone nėra itin dideli, tačiau nėra tikslių skaičių apie lankytojų skaičių, jų apsistojimo
trukmę. Nesant aiškaus plano, kokių turizmo paslaugų plėtrai bus teikiamas prioritetas, kol kas
sunku prognozuoti galimą poveikį aplinkai.
Bendrojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimas atliktas remiantis Nekilnojamojo
kultūros paveldo registro duomenimis, nacionaliniais ir Lietuvos ratifikuotais kultūros paveldo
apsaugos teisės aktais, Lietuvos teritorijos bendruoju planu, kultūros paveldo objektų bei
vietovių tyrimais. Vertinimo sunkumai – nepilni ir nepakankamai atnaujinti kultūros paveldo
objektų apskaitos duomenys.
Tik iš dalies įtraukiant vietos gyventojus į kultūros paveldo apsaugos apskaitą ir
tvarkymo planavimą bei nesant šios srities apklausų (sociologinių tyrimų) duomenų, nustatant
teritorijų ir atskirų objektų, neįtrauktų į Kultūros vertybių registrą, vertę gali būti nepakankamai
atsižvelgta į šių objektų savininkų ir naudotojų nuomonę bei siekius saugoti vietai būdingas
aplinkos formavimo tradicijas.
Pateikiamas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašas (žr. esamos būklės analizė.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga) nėra baigtinis, todėl pagal šio bendrojo plano
nuostatas rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus reikalinga vadovautis atnaujintu sąrašu.
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10. Numatytų taikyti stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas
Patvirtinus Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, jo įgyvendinimo
metu bus atliekamas dokumente numatytų tikslų ir priemonių įgyvendinimo monitoringas, kaip
yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo ir atitinkamų poįstatyminių
teisės aktų nustatytuose reikalavimuose. Po tam tikro laikotarpio (arba periodiškai) bus stebima,
ar tinkamai įgyvendinami planavimo dokumente numatyti sprendiniai, ar rengiant planą buvo
tinkamai integruoti aplinkos apsaugos klausimai ir ar planavimo dokumento įgyvendinimas
padeda siekti jame numatytų aplinkos apsaugos tikslų, tiriami aplinkos apsaugos ir darnaus
vystymosi aspektų (tikslų) pokyčiai, atliekamas tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių
monitoringas, o pasekmės stebimos ir analizuojamos atsižvelgiant į galimą jų netiesioginį,
kaupiamąjį ir sąveikaujantį pobūdį.
Teritorijos, kurios gali buti reikšmingai paveiktos, turi būti stebimos remiantis Valstybine
aplinkos monitoringo 2005 – 2010 metu programa (2005 m. vasario 7d. Nr. 130). Bendrojo
plano sprendinių įgyvendinimo monitoringą turėtų vykdyti Šiaulių apskrities viršininko
administracijos regioninės plėtros departamentas.
Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena turėtų apimti kasmetinės informacijos surinkimą
ir kaupimą apie šiuos dalykus:
1. Rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, kuriems išduotos planavimo sąlygos
vadovautis bendrojo plano sprendiniais.
2. Žemės ūkio gamybos plėtrą apibūdinančius statistinius rodiklius:
o ūkių skaičius ir jų pasiskirstymai pagal specializaciją bei naudojamos žemės
plotus;
o žemės ūkio veiklos subjektams teikiamą valstybės paramą pagal atskiras paramos
sritis;
o žemės ūkio veiklai naudojamų žemės ūkio naudmenų plotus ir jų pagerinimo
darbų apimtis (sausinimo sistemų rekonstrukcija ir remontas, rūgščių dirvų
kalkinimas, apleistų žemių įsavinimas ir kt.);
o išduoti leidimai gyvenamųjų ir ūkinių pastatų statybai pagal kaimo gyvenamąsias
vietoves ar pagal veiklos kryptis (ūkininkų sodyboms, gamybiniams pastatams,
rekreaciniams statiniams ir kt.);
o išduoti leidimai miškų įveisimui ir įveistų miškų patikrinimo aktai pagal atskiras
seniūnijas ir kadastro vietoves.
3. Miškų ūkio plėtrą apibūdinančius statistinius rodiklius.
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4. Kaimo infrastruktūros objektus apibūdinančius rodiklius (vietinės reikšmės kelių
tinklo pagerinimas, elektros linijų tiesimas, valymo įrenginių statyba ir kt.).
5. Urbanizuotų teritorijų plėtrą apibūdinančius rodiklius pagal kadastro vietoves:
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas, leidimai rengti
detaliuosius planus, žemės paėmimas ne žemės ūkio poreikiams, leidimai ne žemės
ūkio paskirties statinių statybai.
6. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros
sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai stebėsenos rodikliai:
o vandens sunaudojimas, tūkst.m3/m;
o nuotekų (bendras ir išvalytų iki normatyvų) išleidimas į aplinką, tūkst. m3/m;
o nuotekų tvarkymo sistemomis besinaudojančių abonentų (gyventojų), %;
o gyventojų, besinaudojančių centralizuotomis geriamojo vandens sistemomis, %;
o paviršinio vandens monitoringo stočių, kuriose vandens kokybė atitinka gerą
vandenų būklę, % nuo bendro matavimo vietų skaičiaus pagal BDS7 ir bendrąjį
azotą (Nb);
o geros ekologinės būklės vandens telkinių skaičiaus pokytis, vnt.;
o teršalų išmetimas į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių, pokytis t/m;
o buities ir komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, t/m;
o rekultivuota uždarytų sąvartynų, vnt. (ha);
Atliekant inžinerinės infrastruktūros sprendimų įgyvendinimo stebėseną, turi būti
skatinamas duomenų apie besikeičiančią būklę rinkimas ir kaupimas, nes tai padėtų ateityje
išvengti duomenų trūkumo problemos.
Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena turėtų apimti kasmetinės statistinės informacijos
surinkimą ir kaupimą apie sekančius socialinės – ekonominės srities rodiklius.
7. Demografiniai rodikliai:
o Radviliškio miesto ir rajono gyventojų skaičiaus, gimstamumo ir mirtingumo,
natūralaus gyventojų prieaugio kitimo tendencijos;
o vidinės ir tarptautinės migracijos mastai, jos priežastys;
o gyventojų struktūros pagal amžių pokyčiai;
o miesto ir rajono gyventojų išsilavinimo rodikliai;
o gyventojų užimtumo rodikliai, nedarbo lygio tendencijos.
8. Būsto sektoriaus rodikliai:
o gyventojų apsirūpinimo gyvenamuoju plotu rodiklis ir jo tendencijos;
o būsto kokybės parametrų (apsirūpinimo patogumais) rodikliai;
o atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius;
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o socialinio gyvenamojo fondo plėtra.
9. Ekonominiai rodikliai:
o ūkio struktūros (prekių ir paslaugų gamyba, transportas ir t.t.) pokyčiai;
o pramonės, prekybos, paslaugų įmonių pardavimai;
o smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, naujai įsikūrusių įmonių skaičius, jų
pasidalijimas pagal seniūnijas;
o tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų skaičiaus didėjimas, išskiriant
Radviliškio miestą ir rajoną;
o Radviliškio rajono savivaldybės BVP kitimas, jo palyginimas bendroje šalies
BVP struktūroje;
o savivaldybės įmonių, gavusių ES struktūrinių fondų paramą gamybinei bazei
modernizuoti

ir

atnaujinti,

personalo

kvalifikaciniams

įgūdžiams

kelti,

taikomiesiems moksliniams tyrimams atlikti ir pan. skaičius;
o gyventojų pajamų augimas, pajamų struktūra pagal pagrindinį šaltinį, miesto ir
rajono gyventojų pajamų skirtumo rodiklio tendencijos;
o darbo jėgos rodikliai: laisvų darbo vietų skaičius ir šio rodiklio tendencijos,
paklausiausios specialybės bei ūkio sritys, kuriose darbo vietų paklausa mažėja,
persikvalifikavimo programose dalyvaujančių gyventojų skaičius;
o statybos darbų apimtys rajone, išduotų statybos leidimų skaičius pagal atskirus
objektus (gyvenamieji namai, pramonės objektai, inžineriniai statiniai);
o turizmo apimtys rajone: turistų skaičius, jų struktūra pagal šalis, jiems pritaikytų
lankytinų objektų, siūlomų turistinių maršrutų skaičius, nakvynės trukmė,
išleidžiamos pajamos.
10. Žemės ūkio rodikliai:
o ūkių skaičius, vidutinis ūkio dydis bei tendencijos (stambėjimas, smulkėjimas);
o žemės ūkio produkcijos gamybos apimčių tendencijos;
o ekologinių bei alternatyvias, netradicinei veiklas vystančių ūkių skaičius;
o ūkininkų, gavusių ES paramą, skaičius.
11. Socialiniai rodikliai:
o mokinių skaičiaus kitimas rajone, mokymosi rezultatai bei pasiekimai;
o neformalaus ugdymo veiklų bei juose dalyvaujančių mokinių skaičius;
o mokyklų kompiuterizavimo rodikliai;
o pedagogų išsilavinimo bei kvalifikacijos rodikliai;
o asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokyčiai;
o gyventojų susirgimų, apsilankymų poliklinikose skaičius bei tendencijos;
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o psichikos, alkoholizmo, narkomanijos ir kitomis priklausomybės ligomis
sergančių savivaldybės gyventojų skaičius;
o socialinių pašalpų gavėjų, jiems suteikiamų paslaugų skaičius;
o kultūros renginių, meno kolektyvų, juose dalyvaujančių Radviliškio rajono
savivaldybės gyventojų skaičius;
o sportuojančių savivaldybės gyventojų, sporto klubų skaičius, juos lankančių
asmenų skaičius, per metus įvykstančių sporto renginių, varžybų ar įvairių turnyrų
skaičius;
o rajone kultivuojamų sporto šakų skaičius;
o nusikalstamumo

tendencijos,

nusikaltimų

išaiškinimo

rodiklis,

vykdomų

prevencijos programų skaičius;
o modernizuotų mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų, kultūros centrų, bibliotekų,
kitų visuomeninių pastatų skaičius.
Siekiant vykdyti kokybišką bendrojo plano socialinės – ekonominės dalies sprendinių
įgyvendinimo stebėseną, būtina tinkamai organizuoti statistinių duomenų rinkimą ir kaupimą.
Rengiant plano sprendiniuose numatytus socialinės – ekonominės srities investicinius, techninius
ir darbo projektus, galinčius turėti neigiamų pasekmių aplinkai, būtina atlikti poveikio aplinkai
vertinimą ir parengti priemonių planus neigiamo poveikio mažinimui.
Bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėsena
(monitoringas) vykdomas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. ĮV-318 patvirtintas “Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisykles” (Žin.,
2005, Nr.86-3242). Stebėsenos rezultatai: stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias savybes
naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas, turėtų būti
teikiami už kultūros paveldo vertybių apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingoms institucijoms.
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11. Informacijos santrauka
Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijos strateginių pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaita parengta, prisilaikant privalomos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos
sudėties, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame „Planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše“ (LR Vyriausybės nutarimas Nr.967,
2004.08.18.). Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslas yra, remiantis strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu, įvertinti galimas reikšmingas teigiamas bei
neigiamas pasekmes, kurios gali įvykti įgyvendinus Radviliškio rajono teritorijos bendrojo plano
koncepciją.
Ataskaitoje aprašomi bendrojo plano tikslai ir uždaviniai, sąsajos su kitais planais ir
programomis, apibūdinama esama rajono aplinkos būklė, teritorijos, kurios gali būti reikšmingai
paveiktos taip pat aplinkos strategijos prioritetinės kryptys, kurios yra aktualios sprendžiant
aplinkos apsaugos problemas, pateikiami deklaruoti nacionaliniuose ir tarptautiniuose
dokumentuose aplinkos apsaugos tikslai.
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos vystymui pateikiamos dvi alternatyvos, iš
kurių siūlytina aktyvios plėtros (decentralizuotos koncentracijos) alternatyva, numatanti
užtikrinti darnią rajono plėtrą bei socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Aktyvios plėtros
alternatyvos pagrindą sudaro

trys lygiaverčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir

socialinis vystymasis, o pagrindinis dėmesys būtų skiriamas:
1)

rajono ekonominiam potencialo stiprinimui, palankių sąlygų verslui ir investicijoms
sukūrimui, naujų darbo vietų kūrimui, gyventojų pajamų didinimui;

2)

bendrojo naudojimo erdvių, gamtinių, poilsio ir rekreacijos objektų vystymui;

3)

patrauklių gyventi naujų gyvenamųjų zonų suformavimui, gyvenimo kokybės rajono
miestuose didinimui;

4)

socialinės infrastruktūros plėtrai, paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui rajono
gyventojams.

Aktyvios plėtros alternatyva yra numatanti visapusiškai darnią rajono plėtrą, kuri
pasižymi prioritetų suteikimu atskiroms gyvenvietėms, siekianti artimų gyvenviečių apjungimo.
Rengiant ataskaitą buvo susidurta su įvairiais vertinimo sunkumais, tačiau šios problemos
neturi ženklios įtakos atlikto poveikio aplinkai vertinimo kokybei ir rezultatams.
Patvirtinus Radviliškio rajono teritorijos bendrąjį planą, jo įgyvendinimo metu bus
atliekamas dokumente numatytų tikslų ir priemonių įgyvendinimo monitoringas (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu), t.y. po tam tikro laikotarpio (arba
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periodiškai) stebima, ar tinkamai įgyvendinami planavimo dokumente numatyti sprendiniai, ar
rengiant planą buvo tinkamai integruoti aplinkos apsaugos klausimai ir ar planavimo dokumento
įgyvendinimas padeda siekti jame numatytų aplinkos apsaugos tikslų, tiriami aplinkos apsaugos
ir darnaus vystymosi aspektų (tikslų) pokyčiai, nuolat kaupiama ir analizuojama informacija,
prognozuojami galimi pasikeitimai ir jų įtaka perspektyviniams procesams.
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PRIEDAS „Suvestinis plano įgyvendinimo pasekmių reikšmingumo aplinkai vertinimas“
Žemiau pateikiamas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos įgyvendinimo tikėtinos reikšmingos trumpalaikės, ilgalaikės teigiamos ir
neigiamos pasekmės aplinkai, biologinei įvairovei, visuomenei ir jos sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, materialiąjam turtui, kultūros paveldui,
kraštovaizdžiui. Pasekmių vertinimui priimti tokie žymėjimai:
+
tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės,
tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės,
+/- tikėtinos tiek teigiamos tiek neigiamos pasekmės,
0
nenumatoma reikšmingų pasekmių,
?
nepakanka informacijos.

Suvestinio Radviliškio rajono bendrojo plano koncepcijų įgyvendinimo pasekmių reikšmingumo aplinkai vertinimo lentelė

Vandeniui ir
dirvožemiui

Orui

Klimatui

Materialiniam
turtui

2

Žmonėms ir jų
sveikatingumui

1

Alternatyvos vertinimo komentaras.
Alternatyvos pasirinkimo komentaras

Kultūros
paveldui

Reikšmingų
poveikių
charakteristika

Gamtiniam
karkasui ir
kraštovaizdžiui

Koncepcijos galimos
alternatyvos

Bioįvairovei ir
ekotinklui

Galimos reikšmingos pasekmės aplinkos
komponentams

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SOCIALINĖ – EKONOMINĖ APLINKA
Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

0

0

0

0

0

0

0

+/-

0

0

0

+/-

0

0

0

+/-

+/

+/-

-

+/-

+/

+/-

0

+/-

Sinergetinis
Kaupiamasis

+/
+/

+/+/-

-

+/+/-

+/
+/

+/+/-

0
0

+/+/-

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+/-

Ilgalaikis
Sinergetinis

0
0

+/+/-

+
+

+
+

+
+

+/+/-

0
0

+/+/+/-

Status quo alternatyva remiasi dabartine rajono
urbanistine struktūra. Taip būtų išlaikomas
esamas švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės
apsaugos, globos ir rūpybos įstaigų tinklas, bei
siekiama gerinti šių įstaigų paslaugų kokybę.

Ši alternatyva numato prioritetų suteikimu
atskiroms gyvenvietėms bei kiekybinę ir
kokybinę socialinės, ekonominės infrastruktūros
plėtrą vietiniuose rajono centruose.
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Kaupiamasis

0

+/-

+

+

+

+/-

0

+/-

GAMTINĖ APLINKA
Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

+

0

+

0

0

+

+

0

+/-

0

+

0

0

0

0

0

-

-

0

-

0

0

0

0

Sinergetinis
Kaupiamasis

0
0

0
0

0
0

0
-

0
-

0
0

0
0

0
0

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

+
+

+
+

+
+

0
+

+
+

+
+

+
+

+/-

+

+

0

+

+

+

+

+/-

Sinergetinis
Kaupiamasis

+
0

0
0

0
0

0
+

+
+

0
0

0
0

0
0

Status qou alternatyva numato tolesnį gamtinės
vystymą pagal jau nusistovėjusią tvarką, tačiau
negali užtikrinti gamtinės aplinkos stabilumo ir
kokybės ilgalaikėje perspektyvoje.
Alternatyva yra atmetama.
Aktyvios plėtros alternatyva numato plėtoti
gamtiniam karkasui priklausančias Radviliškio
rajono teritorijas, tuo užtikrinant aplinkos
stabilumą ir kokybę. Laikantis šios koncepcijos
rajone didės biologinė įvairovė ir mažės aplinkos
teršimas.
Alternatyva pasirenkama.

KULTŪROS PAVELDAS
Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ilgalaikis
Sinergetinis

0
0

0
0

+/+/-

0
0

0
0

0
0

0
0

+/+/-

Kaupiamasis

+/-

+/-

+/-

+/-

+/

+/-

0

+/-

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

0
0

0
+/-

0
+/-

+/+/-

0
+/-

0
0

0
0

0
+/-

0

+

+

+

+

0

0

+

Sinergetinis
Kaupiamasis

0

+
+

+
+

+
+

+
+

0

0

+/-

0

+
+

0

0

+

+/-

Palaikant tik esamą būklę gali kilti grėsmė dalies
kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų apsaugos
zonų išsaugojimui, nebus sudarytos reikalingos
prielaidos tinkamai jų tvarkybai ir naudojimui.
Gali sparčiau blogėti kaimiškojo (etnokultūros,
dalies dvarų sodybų, istorinio agrarinio
kraštovaizdžio reliktų) paveldo būklė, tačiau gali
išlikti daugiau jo autentiškumo požymių.
Decentralizuotos koncentracijos plėtra atitinka
kultūros
vertybių
sklaidos
savivaldybės
teritorijoje ypatumus, įgalina sutelkti apsaugos
išteklius
didžiausiu
turizmo
potencialu
pasižyminčių kultūros paveldo objektų ir kultūros
vertybių sankaupos arealų atgaivinimui, jų
pritaikymui lankymui ir visuomeninei paskirčiai,
integruoti kultūros ir gamtos paveldo apsaugą.

ŽEMĖS NAUDOJIMAS
Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Trumpalaikis
+

+

0

0

+
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Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

+

-

+/

0

+

0

0

+/-

+

-

+/

0

+/-

0

0

+/-

Sinergetinis
Kaupiamasis

+
+

?
?

+/
0

0
0

?
?

0
0

0
0

?
?

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio

+
+

+
+

0
0

0
0

+
+

0
0

0
0

0
+

Ilgalaikis
Sinergetinis

+
+

+
+

+
+

+
+

+
0

0
0

0
0

+
0

Kaupiamasis

+

+

0

?

0

0

0

0

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis

+/-

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

+

0

0

+

+

+

+

+

Sinergetinis
Kaupiamasis

+
0

0
0

0
0

+
0

+
0

+
0

+
0

-

-

0

0

-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

0

0

0

0

apleistų žemių ploto blogės kraštovaizdžio
savybės. Išliks daugiau vienkiemių ir smulkių
kaimų, neužtikrinant jų gyventojų tinkamo
aptarnavimo. Išliks daugiau natūralių žemės
naudmenų plotų.
Pasirinkta alternatyva leis optimizuoti teritorijų,
naudotinų žemės ūkio veiklai, miškų ūkio veiklai
ir kitai paskirčiai išdėstymą, derinant urbanistinės
plėtros poreikius, vertingų žemės ūkio naudmenų
ir miškų išsaugojimo bei gamtinio karkaso
formavimo reikalavimus. Statybų reglamentų
nustatymas leis suformuoti perspektyvių
gyvenamųjų vietovių sistemą ir planingai
išdėstyti gyvenamosios, rekreacinės ir kitos
paskirties pastatų statybą kaimo vietovėje.
Rekomenuojamos žemės ir miškų ūkio veiklos
nustatymas leis nustatyti sąlygas žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimui ir reguliuoti
konkurencingų ūkių formavimą, žemės ūkio
specializaciją bei ūkinės veiklos intensyvumą.

SUSISIEKIMAS
Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis
Sinergetinis
Kaupiamasis

+
0

+

+/-

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+
0

+/0

0
0

+/0

+/0

+/0

+/0

+/0

Pagal šią alternatyva priimti sprendiniai leis
optimizuoti rajono susisiekimą. Kelių tinklo ir
infrastruktūros tobulinimas ir plėtra padidins
kelių laidumą ir greitį. Visa tai skatintų rajono
ekonomikos augimą, stiprintų skirtingų
transporto rūšių sąveiką ir susisiekimo sistemos
efektyvumą.
Pasirinkta alternatyva
Susisiekimo sistemos plėtra Radviliškio rajone
vyks esamo kelių tinklo pagrindu. Didės kelių
tinklo apkrovimas, mažės susisiekimo greitis,
dėka nepakankamo kelių tinklo laidumo ilgės
važiavimo laikas, didės degalų sąnaudos, teršalų
emisijos ir triukšmo lygis. Visa tai didins
neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Nepasirinkta alternatyva
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Status quo (esamos būklės
palaikymo) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis
Sinergetinis
Kaupiamasis

Decentralizuotos
koncentracijos (aktyvios
plėtros) alternatyva.

Trumpalaikis
Vidutinio
laikotarpio
Ilgalaikis
Sinergetinis
Kaupiamasis

0

–

0

0

0

0

0

0

0

+/–

0

0

0

0

0

0

+/–

+/–

0

+/–

+/–

+/–

+/–

0

+/–

+/–

0

+/–

+/–

+/–

+/–

0

+/–

+/–

0

+/–

+/–

+/–

+/–

0

0

–

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

0
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Status quo alternatyva. Infrastruktūros plėtra
būtų vykdoma ir tuo atveju, jei bendrojo plano
inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai
nebūtų įgyvendinami, nes infrastruktūros plėtra
yra inicijuojama įvairių interesų grupių. Be to,
net ir neįgyvendinant bendrojo plano, inžinerinės
infrastruktūros plėtra būtų reguliuojama dėka
gana gerai išvystytos šios srities teisinės aplinkos.
Tačiau šiuo atveju kiltų pavojus, kad
infrastruktūros plėtra būtų nepakankamai
suderinta su rajono teritorijos urbanistine raida.
Tai lemtų tiek neefektyvaus finansinių išteklių
naudojimo grėsmę, tiek nepakankamai racionalų
gamtinių išteklių naudojimą ir didesnį, nei
neišvengiamas, inžinerinių objektų neigiamą
poveikį aplinkai.
Aktyvios plėtros - decentralizuotos
koncentracijos alternatyva. Teritoriškai
prioritetizuota inžinerinės infrastruktūros plėtra
būtų užtikrinama įgyvendinant bendrajame plane
suformuluotas inžinerinės infrastruktūros
vystymo nuostatas. Ši alternatyva užtikrintų
sistemingą rajono infrastruktūros vystymą
palaipsniui, prioritetų tvarka, įgyvendinant
bendrojo plano sprendinius ir optimaliai
paskirstant lėšas. Inžinerinių tinklų plėtra,
numatyta atsižvelgiant į rajono teritorijos esamą
ir planuojamą urbanistinę struktūrą, leidžia
parinkti optimalų įrenginių našumą, sąlygojantį
techniniu ir ekonominiu požiūriu efektyviausią,
sukeliantį mažiausią neigiamą poveikį gamtinei
aplinkai įrenginių darbą
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