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1 ĮVADAS.
1.1 Bendrojo plano pagrindas
K÷dainių miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas vadovaujantis:
1.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo 2004 m. sausio 15

d. įstatymu Nr. IX-1962;
2.

Miestų ir miestelių teritorijų bendrojo plano rengimo taisykl÷mis, patvirtintomis

LR Aplinkos ministro 2004 m. geguž÷s 7 d. įsakymu Nr. D1-263;
3.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Seimo 2002 m.

Spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 ir jo įgyvendinimo priemonių planu;
4.

Kauno apskrities teritorijos generaliniu (bendruoju) planu (kuriam 2008 m. Pritar÷

Lietuvos Vyriausyb÷);
5.

K÷dainių rajono Bendruoju planu (patvirtintu 2009 m.);

6.

K÷dainių miesto generaliniu planu (patvirtintu 1987 m.);

7.

Detaliaisiais ir specialiaisiais planais, įregistruotais Teritoriju planavimo

dokumentų registre;
8.

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. „D÷l

specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų“ su v÷lesniais pakeitimais;
9.

Teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, patvirtintais

LR Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarimu Nr. 1079;
10. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,Vyriausyb÷s nutarimais, ministerijų
įsakymais ir kitais teis÷s aktais, darančiais įtaką Bendrojo plano sprendiniams;
11. Teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, patvirtintais
LR Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarimu Nr. 1079;
12. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,Vyriausyb÷s nutarimais, ministerijų
įsakymais ir kitais teis÷s aktais, darančiais įtaką Bendrojo plano sprendiniams;
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Planavimo sąlygos:
K÷dainių rajono savivaldyb÷s administracijos Architekto tarnyba 2007-04-05 Nr. 07-11;
Kauno apskrities viršininko administracija 2007-01-22 Nr. 5R-39-(16.28);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
2007-01-12 Nr. 23;
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų
skyrius 2007-01-29 Nr. 64;
Kauno visuomen÷s sveikatos centro K÷dainių filialas 2007-01-18 Nr. 9;
UAB „K÷dainių vandenys“ 2007-01-19 Nr. 8-1;
AB TEO LT 2007-01-12 Nr. T-7/28;
AB „Lietuvos dujos“ 2007-01-31 Nr. 7-432-122;
AB „Panev÷žio energija“ 2007-04-16 Nr. 102-213-925;
AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2007-01-10 Nr. 31000-007;

Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai

Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame nustatyta
planuojamos teritorijos vystymo erdvin÷ koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.
K÷dainių miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas K÷dainių rajono savivaldyb÷s
tarybos 2006 m spalio 27 d. Sprendimo Nr.TS-496 „D÷l K÷dainių miesto bendrojo plano rengimo“
pagrindu.
Bendrojo plano pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, nustatyti savivaldyb÷s patvirtintoje
programoje:


Nustatyti K÷dainių miesto vaidmenį šalies ir apskrities urbanistin÷s pl÷tros raidoje;



Subalansuoti miesto teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo

pusiausvyrą;


Suformuoti gyvenamųjų erdvių ir infrastruktūros pl÷tros politiką;



Nustatyti priemones gamtos rekreacinių išteklių, gamtos ir kultūros paveldo vertybių

atkūrimui, saugojimui ir racionaliam naudojimui;


Suderinti fizinių ir juridinių asmenų, visuomen÷s, taip pat savivaldyb÷s ir valstyb÷s

interesus d÷l teritorijų bei atskirų sklypų naudojimo paskirties bei būdo;


Numatyti optimalias apgyvendinimo struktūros pl÷tojimo kryptis;



Numatyti darnią inžinerinę ir transporto infrastruktūrą, sąlygas investicijoms;

KAUNO SĮ „KAUNO PLANAS“

KöDAINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2010 – 2020 METAMS

8



Nustatyti miesto privalumus, galimybes, priemones miesto patrauklumui ir

konkurencingumui didinti;


Numatyti gaires miesto lyderiavimui centriniame šalies regione.

2 URBANISTINö STRUKTŪRA, ŽEMöS NAUDOJIMAS IR
APSAUGOS REGLAMENTAI
2.1 Bendrosios erdvin÷s pl÷tros sprendiniai
2.1.1 K÷dainių miesto bendrojo plano rengimo priežastys
Galiojantis ,,Miestprojekto” sovietmečiu ruoštas planas nebeatitinka pasikeitusių miesto
pl÷tros procesų:
•

Pasikeit÷ politin÷ sistema naujai tvarkanti socialinius, ekonominius procesus;

•

Pertvarkytas savivaldybių valdymas, naujai apibr÷žtos galios, santykiai su piliečiais,
valstyb÷s ir ūkio institucijomis;

•

Pasikeit÷ nekilnojamo turto nuosavyb÷s valdymo formos;

•

Keičiasi vertybių hierarchija ir prioritetai;

•

Dalyvavimas ES procesuose ir programose atveria naujas galimybes investicijoms ir
ES paramai;

•

Did÷ja rajoną kertančių tarptautinių susisiekimo koridorių reikšm÷ miesto pl÷trai;

•

Geoinformacin÷ sistema, naudojama ruošiant Bendrąjį miesto planą teikia naujas
operatyvumo, lankstumo, veiksmingo BP monitoringo galimybes.

Šiuolaikinis Bendrasis planas tai gyvas, demokratiškas, atviras bendruomen÷s valios
dokumentas.
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2.2 Miesto urbanistin÷ pl÷tra
2.2.1 K÷dainių pad÷tis Kauno apskrityje, Lietuvoje ir Europos
Sąjungoje
K÷dainių miestas yra Lietuvos centre, Vidurio Lietuvos žemumoje, abipus Nev÷žio up÷s.
Ties K÷dainiais į Nev÷žį įteka Dotnuv÷l÷s, Smilgos ir Obelies upeliai. Į miestą sueina plentai iš
Kauno, Šiaulių, Panev÷žio, Jonavos. Praeina Vilniaus – Šiaulių geležinkelis.
K÷dainiai šiuo metu – svarbus Lietuvos pramon÷s ir tranzito centras.
Tai vienas seniausių ir istoriniu požiūriu reikšmingiausių Lietuvos miestų.
Rašytiniuose istorijos šaltiniuose K÷dainiai minimi nuo 1372 m. H. Wartberg÷s Livonijos
kronikoje. Miesto augimui didel÷s reikšm÷s tur÷jo geografin÷ pad÷tis, patogūs prekybiniai keliai.
Šalies Bendrajame plane miestas apibūdintas kaip pakankamo potencialo, palaikomas
lokalinis savivaldyb÷s centras („a“). Išskirtinę pad÷tį tarp aštuoniasdešimt penkių analogiškų centrų,
K÷dainiai turi d÷l priklausomyb÷s pagrindinei (IA kategorijos) urbanistinei ašiai, jungiančiai Vilnių,
Kauną, Šiaulius ir Klaip÷dą. Tai svarbiausia šalies metropolin÷s gyventojų ir veiklos koncentracijos
zona. Svarbi taip pat yra IB kategorijos urbanistin÷ integracijos ašies atšaka per Panev÷žį į Rygą.
Miestą liečia transeuropinis I transporto koridorius Helsinkis-Talinas-Ryga-Panev÷žysKaunas-Varšuva-Praha (E67), jo atšaka į Šiaulius. Miestą kerta svarbus geležinkelio traktas VilniusKlaip÷da. K÷dainius tur÷tų siekti ir transeuropin÷ eurovež÷ RAIL BALTICA, teikianti galimybes
integruotis į ES ekonomiką, pritraukti užsienio kapitalo investicijas.

2.2.2 Miesto urbanistin÷s raidos istorija
Istoriniai miestą kūrę faktoriai: prekybos vieškelių Vilnius-Raseiniai ir Kaunas-ŠiauliaiRyga sankryžoje atsiradęs prekybos centras (senosios rinkos turgus), kairiajame Nev÷žio krante
įsikūręs administracinis – religinis centras (Radvilų dvaras, bažnyčia, kapin÷s).
Nors K÷dainiai pirmąsyk pamin÷ti tik 1372 m., nuo XV a. vidurio čia veik÷ Hanzos pirklių
gildija, miestas minimas tarp 5 didžiausių LDK centrų (Kaunas, Vilnius, Gardinas, Trakai ir
K÷dainiai).
Ypatingas miesto augimo periodas XVI – XVII amžiai. Gyventojų skaičius padid÷jo nuo
1160 gyv. (1520 m.) iki virš 4000 gyv. (1655 m). Įteisintas laisvas uostas Skongalyje (1568 m.).
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K÷dainiai tapo tarptautiniu prekybos, amatų, švietimo, religiniu centru. Čia gyveno žydai, rusų
stačiatikiai, lenkai, škotai, vokiečiai. Jonas Radvila perk÷l÷ prie Smilgos upelio savo dvarą (1535
m.).
1811 m. Miestas per÷jo Pranciškaus Čepskio nuosavyb÷n. Dešiniajame Dotnuv÷l÷s krante
pastatyti rūmai, tvenkiniai, įrengtas parkas. Po 1863 sukilimo dvaras atiteko gen. Eduardui
Totlebenui, kuris dvarą rekonstravo, pastat÷ rytietiško stiliaus pastatų, minaretą. (Visa tai puikiai
išnaudojama šiandien – baigiama rengti žalioji miesto ašis su p÷sčiųjų – dviratininkų takais nuo 1871
m. pastatyto gelžkelio stoties iki uosto Skongalyje (arch. V.Kundrotas)).
Tarpukaryje K÷dainiai 1 kategorijos miestas – apskrities centras su 8622 gyventojais
(1939m.).
Intensyvus galingos pramon÷s vystymas sovietmečiu 6-7 dešimtmečiais l÷m÷ didžiulį
gyventojų skaičiaus padid÷jimą: 1959 m. – 10,6 tūkst., 1972 m. – 23,6 tūkst. Mieste atsirado
stambiablok÷s gyvenamosios statybos kvartalai su visuomeninio aptarnavimo įstaigomis. Deja, ten
kur ji prisiglaud÷ prie senamiesčio kilo architektūrin÷s mastelio, morfologijos disonanso problemos.
Bendrojo plano galiojimo periode sunku tik÷tis šių vietų ištaisymo – monstrų demontavimo. Tačiau
jau dabar galima tvirtinti, jog reikia prad÷ti ruošti Senamiesčio apsaugos zonų realizavimo programą.
Sovietmečiu išvystyta pramon÷ tur÷jo skaudžių pasekmių miesto ekologinei būklei,
paveldui, tačiau inspiruoja (kaip jau pamin÷ti faktoriai) gyvybingą, miestą kuriančią bazę.
Pamin÷ti urbanistin÷s raidos veiksniai leidžia prognozuoti (nepriklausomai nuo šiandieninių
neigiamų demografinių ir ekonominių procesų) išskirtines šio centrin÷s Lietuvos miesto vystymo
galimybes.

2.2.3 Miesto Bendrojo plano struktūra
2.2.3.1 Vizija

•

K÷dainiai – patrauklus, dominuojantis centrin÷je Lietuvoje, vidutinio dydžio miestas
– lyderis;

•

Pl÷tros prioritetas – miesto gyvenimo kokyb÷s gerinimas. Teritorin÷ miesto pl÷tra
griežtai reguliuojama pagal būtiniausius poreikius;

•

Miesto istorinio, kultūrinio, gamtinio paveldo (ypač Senamiesčio) puosel÷jimas ir
panaudojimas – pagrindinis miesto identiteto formavimo veiksnys;
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•

Veikiančios pramon÷s įmon÷s, konversijos galimybes turinčios stagnuotos įmon÷s
kartu su potencialaus vystymo buvusio aerodromo arealu – svarbus miestą kuriantis
faktorius, lemiantis miestel÷nų socialinį – ekonominį komfortą;

•

Ekologin÷s įtampos tarp taršių pramon÷s įmonių ir miesto gyventojų mažinimas –
pastovus savivaldyb÷s tarnybų rūpestis.

2.2.3.2 Išor÷s veiksniai

Pagrindiniai K÷dainių miesto Bendrąjį planą įtakojančiais veiksniais laikytini:


Lietuvos Bendrojo plano sprendiniai;



Kauno apskrities Bendrojo plano sprendiniai;



K÷dainių rajono Bendrojo plano sprendiniai;



didel÷s įtakos metropolinio centro Kauno miesto Bendrojo plano sprendiniai;



europin÷s ir Lietuvos transportinių koridorių pl÷tros perspektyvos;



Europos sąjungos ir Lietuvos naryst÷s joje ekonominiai, socialiniai, kultūriniai

aspektai. Globalizacijos, demografinių procesų, makroekonomikos pokyčiai bankų
kriz÷s periodu.

2.2.3.3 Miesto sankloda

Miesto naujasis Bendrasis planas numato nuoseklų, tęsiantį ilgaamžes miesto sanklodos
tradicijas pl÷tros būdą. Tai saikinga teritorin÷ pl÷tra, kur aktyviosios miesto komponent÷s d÷stomos
pagal gamtinio karkaso stuburą ir pagrindines transportines miesto kraujotakos arterijas. Pirmenyb÷
teikiama miesto esamo užpildo modernizavimui, socialin÷s – ekologin÷s gyvenimo kokyb÷s
gerinimui.

2.3 Teritorijos pl÷tros nuostatos, tvarkymo reglamentai,
sąvokos, paaiškinimai
Planuojamas miesto Bendrojo plano veikimo etapas – dinamiškų, dažnai neprognozuojamų
politinių – ekonominių globalių, kartu ir Lietuvos, vystymosi procesų periodas. Taigi, pagrindin÷s
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Bendrojo plano nuostatos mažiau siejasi su ekonominiu – gamybiniu miesto vystymu. Prioritetai
teikiami planuojamos teritorijos privalumų panaudojimui, racionalios funkcin÷s – miestovaizdžio
struktūros sukūrimui. Svarbiais laikomi: miesto funkcin÷s ir teritorin÷s pl÷tros netolygumų
likvidavimas, miesto aplinkos kokyb÷s gerinimas, atskirų rajonų transportinių ryšių tobulinimas,
tranzitinių srautų sumažinimas, inžinierin÷s infrastruktūros, ekologin÷s būkl÷s gerinimas.
Naudojamos sąvokos. Paaiškinimai.
Erdvin÷ struktūra – trimate struktūra išreikšti miestovaizdžio ypatumai.
Gamtin÷ struktūra – gamtinių elementų kompoziciniai ypatumai.
Morfotipas – kvartalų teritorijos užstatymo tipas (perimetrinis, posesijinis, laisvas, mišrus,
dominuojantys pastatų dydžiai, paskirtis).
Teritorijos naudojimo paskirtis – reglamentuojama pagal Žem÷s įstatymą, Teritorijų
planavimo įstatymą ir detaliųjų planų rengimo taisykles.
Urbanistin÷ struktūra – miesto struktūrinių elementų išsid÷stymo ir funkcionavimo visuma.
Urbanizuota miesto teritorija – statinių, infrastruktūros teritorija su prie jos prisišliejusiais,
intensyviai naudojamais vandens, rekreacijos sklypais.
Žem÷nauda – apibr÷žiamas sklypas (teritorija) su būdingu naudojimo pobūdžiu.

2.4 Funkcin÷ teritorijų pl÷tra
2.4.1 Gyvenamosios teritorijos
Naujų gyvenamųjų teritorijų poreikis šiuo metu ribotas. Vidutiniškai per metus išduodama
~60 leidimų gyvenamųjų namų statybai. Praktiškai sustojusi daugiabučių gyvenamųjų namų statyba.
Tačiau miesto BP ruošiamas ilgam laikotarpiui, taigi turi tur÷ti pakankamą pasirinkimo laisvę,
netik÷tų investicijų pri÷mimo galimybę, ekonominio gyvenimo ger÷jimą. Patvirtintoje miesto
vystymo artimiausiame dvidešimtmetyje koncepcijoje priimti šie miesto urbanistinio vystymo būdai
ir kryptys: pagrindin÷ vystymo kryptis – didžiausių miesto išorinio transporto srautų arealas.
Basanavičiaus gatv÷s ir vakarinio aplinkkelio sankryža tai Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių krypčių
susikirtimo taškas. Miesto gyventojų išsid÷stymo svorio centras taip pat pietvakarių pus÷je.
Gamtiniu – miestovaizdžio formavimo aspektu ši kryptis taip pat priimtina, nes kompozicijoje
dalyvauja Nev÷žio up÷. Būtent tarp jos ir Basanavičiaus g. numatoma miesto centro raida. Čia gal÷tų
atsirasti integruoti aptarnavimo centrai pvz.: motosporto kompleksas prie up÷s, vandens pramogų
kompleksas, stambus periferinis prekybos centras ir t.t. Logiška būtų čia koncentruoti ir daugiabučių
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gyvenamųjų namų kvartalus su visais priklausiniais – vaikų, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitomis
viešojo aptarnavimo įstaigomis. Tam tikslui reik÷tų pratęsti Josvainių gatvę iki aplinkkelio, kaip
Basanavičiaus g. dublį, paskirstantį srautus į centrą, senamiestį. Taigi BP sprendiniuose numatoma:


Pietvakarin÷ miesto dalis geriausiai aprūpinta inžinierine infrastruktūra, taigi čia

tikslingiausia koncentruoti miesto gyvenamosios statybos vystymą;


Pirmaeilį d÷mesį skirti jau prad÷tų gyvenamųjų kvartalų užbaigimui ir jų

inžinieriniam sutvarkymui;


Miesto teritorijoje ir greta esantys kolektyviniai sodai yra puikioje gamtin÷je

aplinkoje ir tinka konversijai į gyvenamuosius kvartalus. Tačiau tam reikia paruošti
sodų kvartalų išplanavimo projektus, išsprendžiant bendrų inžinierinių tinklų, gatvių,
visuomeninio transporto ir kitus klausimus.

2.4.2 Komercin÷s teritorijos
K÷dainių miesto komercinis centras- tai teritorija tarp senkelių: Basanavičiaus g. Panev÷žio
trakto ir Nev÷žio up÷s dešiniojo kranto. Vertingiausia jos dalis, be abejo-Senamiestis. Svarbi taip pat
vakarin÷je miesto dalyje esanti aplinkkelio ir Basanavičiaus gatvių sankirta. Tai artima teritorija
gyventojų išsid÷stymo svorio centrui-daugiaaukščiams kvartalams. Taigi pagrindiniai sprendinių
teiginiai tokie:


K÷dainių miesto centru turi išlikti gyvybingas Senamiestis, modernizuota, pritaikyta

kaiminystei betarp÷ jo aplinka;


Stambaus mastelio naujieji didieji kompleksinio aptarnavimo centrai nederantys prie

Senamiesčio morfotipo, tur÷tų rasti vietą prie Basanavičiaus g., ir Panev÷žio trakto;


Sporto – lasvalaikio centrui – geriausia vieta prie Nev÷žio, pradedant gelžkelio trasa

ir vystant į paupio pievas už Panev÷žio trakto;


Komercinei paskirčiai gerai tiktų teritorijos pagal Panev÷žio traktą iki Obelies up÷s

tvenkinio.

2.4.3 Pramon÷s – sand÷liavimo teritorijos
K÷dainiai pasižymi dideliu, išvystytu pramon÷s rajonu, su nemažomis tobulinimo,
atnaujinimo galimyb÷mis. Jo vystymas teiks miestui ir privalumus, ir prievoles. Miestą kuriantys
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faktoriai – naujos pramon÷s įmon÷s čia tur÷s šiltnamio sąlygas – jau yra gatv÷s, tinklai, geras
susisiekimas su miestu. Tačiau kartu reik÷s spręsti jau dabar išryšk÷jusias miesto erdv÷s taršos
problemas. Taigi miesto BP sprendiniuose numatoma:


Prioritetas vystant pramonę, logistiką teikiamas esamai rytinei miesto pramoninei

teritorijai;


Kartu turi būti ruošiama miesto taršos mažinimo programa: teritorijų želdinimas,

miesto apvažiavimas pramoniniam transportui – Medelyno g. Trasa;


Skatinti

netaršių pramon÷s

įmonių,

ypač

aukštų

technologijų

atsiradimą

gyvenamojoje terp÷je;


BP rezervuojamos teritorijos gelžkelio infrastruktūros pl÷trai, jei bus nuspręsta čia

tiesti Rail Baltica eurov÷žę;


Buvusio karinio aerodromo teritorija patraukli įvairiai veiklai, tame tarpe ir

pramonei – logistikai. BP siūlo tai spręsti, kas penki metai savininkų ruošiamais IDöJŲ
konkursais.

2.4.4 K÷dainių ,,Alp÷s“
K÷dainių miesto ryški dominant÷ (ypač nuo pagrindinio šalies autotrakto VIABALTICA)
fosfogipso kalnai – terikonai. Nors tai ne miesto teritorija, tačiau poveikis miestovaizdžiui – didelis.
Miesto BP palaiko savivaldyb÷s architektų iniciatyvą sutvarkyti estetinę jų išvaizdą. Tačiau išlieka
fosfogipso panaudojimo problema. O jei ,,Alp÷s“ lieka, atsiranda jų funkcinio panaudojimo –
pritaikymo darbai, inicijuojami privataus jų valdytojo.

2.4.5 Buv. aerodromo teritorija
Tai sunkiai pasiduodanti vystymo id÷jomis miesto dalis. Urbanistikos moksle viena
svarbiausių idiomų: ,,NO NONSERE“ – NEPAKENK. Perfrazuojant, tai būtų: jei nesusiformavo
visuomeninis urbanistinis užsakymas duotai teritorijai suplanuoti – NESKUBöK, palik ateities
kartoms. Didžia dalimi šiandien tai tinka šiai teritorijai. Tačiau tai nereiškia, kad čia nieko negalima
daryti.
Buvusio karinio aerodromo teritorija patraukli įvairiai veiklai, tame tarpe ir pramonei –
logistikai. BP siūlo tai spręsti architektūrinių-urbanistinių id÷jų konkurso pagalba.
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Dalyje šios teritorijos, panaudojant esamas dangas ir erdves, čia galima įrengti europinio
lygio aero/automobilių lenktynių sporto ir mokymo centrą.
Kitoje šios didel÷s teritorijos dalyje, galima pramonin÷ – logistikos – gyvenamoji statyba.

2.4.6 Visuomenin÷s teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos
Tai teritorijos skirtos administracin÷ms įstaigoms, išlaikomoms biudžetų ir tradicinių
religinių bendruomenių pastatams.
Tai centrin÷ abipus Nev÷žio esanti miesto dalis, kurią iš šiaur÷s rytų riboja Smilgos up÷ ir
Joniškio g., iš pietryčių – Pirmūnų g., iš pietvakarių – Nev÷žis ir Sodų g., iš šiaur÷s vakarų – Dvaro
g. ir Lauko g. Teritorijoje yra ankstyvųjų gyvenamųjų, gamybos, kulto ir kitos paskirties statinių ar
jų liekanų, žem÷je susiformavusių kultūrinių sluoksnių su gatvių ir aikščių fragmentais, medžio ir
mūro statinių liekanomis ir archeologiniais radiniais. Miesto BP sprendinių išvados šios:
•

K÷dainių mieste yra vienas vertingiausių Lietuvos senamiesčių, pasižymintis
originalia urbanistine struktūra ir unikaliais įvairių šalių kultūras atstovaujančiais
pastatais;

•

K÷dainiuose vyrauja statinių kompleksų ir statinių paveldas;

•

Palyginus su kitais Lietuvos miestais, K÷dainių senamiestis yra intensyviai
tvarkomas, restauruojami vertingi pastatai;

•

Ypatingą reikšmę Senamiesčio suvokimui tur÷s jo įtakos zonos nustatymas ir jos
sovietin÷s architektūros objektų modernizavimas, pritaikant juos prie Senamiesčio
mastelio.
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2.5 Miesto socialin÷ ir ekonomin÷ sandara
2.5.1 Gyvenamosios aplinkos kokybinis vystymas
Ilgalaikis prisirišimas prie to paties gyvenamojo būsto, laikui b÷gant ir kintant kasdieninę
veiklą lemiantiems veiksniams, ima kelti įvairias problemas. Miesto gyventojai netur÷tų būti
kaimietiškai s÷slūs*, o gyvenamosios vietos keitimas turi būti siejamas su tam tikro gyvenimo
tarpsnio veikla, šeimos dinamika ir finansin÷mis galimyb÷mis.
Dabartinis gyvenamojo ploto fondas K÷dainiuose atitinka Kauno apskrities vidurkį, tačiau
atsilieka nuo Lietuvos ir net du kartus nuo ES vidurkio. K÷dainiuose dominuoja vidutinio dydžio
butai (~55 m2), esantys individualios statybos vienbučiuose ir įvairaus aukštingumo (nuo 1 iki 10
aukštų) daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.
Sprendžiant gyvenamosios aplinkos kokybinio vystymo problemas, esami daugiabučiai turi
būti renovuojami. Pagerinus pastatų konstrukcijų ir inžinierinių sistemų charakteristikas sumaž÷s
eksploatacin÷s išlaidos ir komunaliniai mokesčiai gyventojams. Taip pat didelį d÷mesį būtina skirti
gyvenamųjų teritorijų aplinkos humanizavimui. Naujai formuojamų miesto gyvenamųjų teritorijų
užstatymas ir gyvenamojo būsto pasiūlos įvairov÷ tur÷tų maksimaliai vienodai tenkinti įvairių
amžiaus grupių ir socialin÷s pad÷ties asmenų (specifinius) poreikius. Labiausiai ekonominiu
požiūriu pagrįsta yra mažaaukščių daugiabučių (iki 3 aukštų) gyvenamųjų namų statyba.
Gyvenamojoje teritorijoje būtina numatyti pagrindinius infrastruktūrinius (ypatingai švietimo,
kultūros, sveikatos priežiūros ir komercinius) objektus. Vystant inžinerinę K÷dainių infrastruktūrą,
būtina gerinti gyvenamojo fondo komunalinių patogumų prieinamumo lygmenį ir kokybę, nes esamu
metu apie 10% būstų mieste neturi vandentiekio, kanalizacijos, karšto vandens ar dujų. Šių
priemonių visuma leistų racionaliau įsisavinti miesto teritoriją ir taupiau naudoti energetinius
išteklius. Gyvenamųjų teritorijų patrauklumo didinimas užtikrintų gyventojams psichologinį
komfortą ir saugumo pojūtį.

* S÷slumas arba ilgalaikis prisirišimas prie tos pačios gyvenamosios vietos yra vienas iš
pagrindinių kaimiškosios gyvensenos tipologinių bruožų.
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2.5.2 Sveikatos įstaigų tinklo raida
Sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų kiekis ir paslaugos praktiškai atitinka K÷dainių
gyventojų poreikius, tačiau tinklas miesto teritorijoje yra netolygus: didel÷ koncentracija centre ir
akivaizdus trūkumas šiaurin÷je dalyje. Pertvarkant esamus ir steigiant naujus sveikatos priežiūros
objektus, būtina atsižvelgti į miesto demografines tendencijas, gyventojų amžiaus grupių santykio
pokyčius ir naujų gyvenamųjų teritorijų formavimą, tod÷l pirminiai sveikatos priežiūros centrai
tur÷tų būti steigiami gyvenamosiose teritorijose, siekiant užtikrinti greitą tokių įstaigų
pasiekiamumą.

2.5.3 Socialinių paslaugų pl÷tra
Suvokiant, kad miestas yra aplinka visiems, tai yra ir tiems, kurių socialiniai įgūdžiai yra
nesuformuoti arba degradavę, būtina vykdyti senyvų, neįgaliųjų ir socialin÷s rizikos asmenų
integracijos į visuomenę politiką. Socialinių paslaugų teikimo lygis K÷dainių mieste yra
nepakankamas. Esama demografin÷ situacija ir jos prognoz÷ rodo, kad tokių paslaugų poreikis
ateityje greičiausiai tik did÷s. D÷l šių priežasčių būtina pl÷toti socialin÷s infrastruktūros pl÷trą ir
nestacionarias socialines paslaugas. Problemos sprendimui reikalinga steigti dienos centrus ar jų
skyrius (tikslingiausia būtų prie seniūnijų), aprūpinti juos transportu ir sudaryti tinkamas sąlygas
kvalifikuotų socialinių darbuotojų pritraukimui.

2.5.4 Švietimo sistemos optimizavimas
Ištyrus ir įvertinus K÷dainių miesto situaciją ir galimas vystymosi prognozes socialiniu,
ekonominiu, demografiniu ir kitais aspektais, Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas tur÷tų būti
labiau paremtas ne tiek ekonominiais išskaičiavimas, kiek siekiu sukurti harmoningą švietimo ir
ugdymo visumą, vienodai prieinamą visiems K÷dainių miesto gyventojams, nepriklausomai nuo jų
amžiaus ir socialin÷s pad÷ties. Visi pradinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai, kurių
gyvenamosios vietos yra nutolusios nuo mokymo įstaigų daugiau kaip 2 kilometrus, turi būti
organizuotai vežiojami į mokyklą ir atgal į namus, siekiant garantuoti jų saugumą.
Numatyti galimybes keisti švietimo įstaigų darbo profilį, pagal demografin÷s situacijos
kitimo charakterį.
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Būtina operatyviai reaguoti į pokyčius vietin÷je darbo rinkoje. Atsižvelgiant į K÷dainių
miesto (ir rajono) pramon÷s įmonių potencialą ir veiklos sritis, didinti vidurin÷s grandies
kvalifikuotų darbuotojų profesinio rengimo apimtis, siekiant išnaudoti vietinius žmonių resursus ir
mažinant darbo j÷gos nutek÷jimą.

2.5.5 Kultūra
K÷dainių gyventojai kultūrinių poreikių tenkinimui turi gana palankias sąlygas. Taip yra d÷l
dviejų pagrindinių priežasčių: 1. platus kultūrinių paslaugų ir renginių spektras K÷dainių mieste; 2.
geras apskrities centro pasiekiamumas (atstumas nuo K÷dainių iki Kauno yra ~50 km), leidžia
naudotis labai plačia kultūrinių paslaugų ir renginių pasiūla.
Esamas kultūros įstaigų tinklas K÷dainiuose yra pakankamai gerai išpl÷totas ir pagal
poreikius prieinamas įvairiems K÷dainių miesto gyventojų sluoksniams. Didžioji kultūros įstaigų
dalis sukoncentruota centrin÷je miesto dalyje. K÷dainių miesto kultūros įstaigos aktyviai populiarina
krašto kultūrą ir senąsias tradicijas. Tačiau būtina gerinti materialinę kultūros įstaigų bazę, diegti
(bibliotekose)

modernias

technologijas

informacijos

sklaidai.

Plečiantis

gyvenamosioms

teritorijoms, konsultuojantis miesto dalių bendruomen÷mis, būtina numatyti lokalinių kultūros
įstaigų steigimą prie seniūnijų.

2.5.6 Sprendiniai
K÷dainių miesto socialin÷s paskirties objektų skaičius ir sklaida miesto planiniame audinyje
praktiškai atitinka miesto gyventojų poreikius. Daugumą miesto gyventojų tenkina teikiamų
socialinių paslaugų pasiūla ir kokyb÷, tod÷l K÷dainių miesto Bendrojo plano veikimo laikotarpiu
didžiausias d÷mesys turi būti skiriamas, gyvenamosios aplinkos humanizavimui, labiau pritaikant ją
asmenims, turintiems specialiųjų poreikių. Tokie veiksmai labiau užtikrintų senyvo amžiaus ir
jud÷jimo negalią turinčių gyventojų socialin÷s atskirties mažinimą.
Atsižvelgiant į tai, kas yra aukščiau pamin÷ta, ir įvertinus miesto demografin÷s prognoz÷s
duomenis, steigti naujas socialin÷s paskirties įstaigas reikia, tik atlikus papildomus tikslinius
tyrimus. Tačiau gyvenamajai statybai plečiantis į naujas teritorijas, kartu turi būti vykdoma ir
socialinių įstaigų tinklo pl÷tra.
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Socialin÷s paskirties įstaigose, būtina kryptingai diegti naujausias technologijas švietimo,
kultūros ir sveikatos įstaigose, renovuoti gyvenamuosius pastatus, kompleksiškai vystyti inžinerinę
miesto infrastruktūrą. Šių, aukščiau min÷tų, ir kitų Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas, leistų
sukurti K÷dainių mieste socialiai orientuotą – gyventi, mokytis ir dirbti patogią bei saugią aplinką,
kas, neabejotinai, padidintų miesto patrauklumą.

Esamai situacijai pagerinti K÷dainių mieste siūloma:


vykdyti gyvenamųjų rajonų humanizavimo programą, renovuojant pastatus ir gerinant
komunalinių patogumų kokybę;



vieną bendrojo lavinimo mokyklą performuoti į gimnaziją, nes esama yra perpildyta;



panaikinti mokymąsi dviem pamainomis, vykdant racionalaus mokyklų užpildymo
politiką;



užtikrinti toliau gyvenančių moksleivių pavežimą į mokyklas ir atgal į namus;



vykstant socialin÷s atskirties mažinimo politiką, prie seniūnijų steigti dienos centrus
(centro filialus) ir aprūpinti juos transportu;



numatyti socialinių įstaigų renovacijos, remonto ir modernizavimo tvarką ir kriterijus.
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3 KOMUNALINö IR INŽINERINö INFRASTRUKTŪRA
3.1 Gamtinių dujų tiekimas
Gamtinių dujų tiekimo sistemą sudaro: magistralinių ir skirstomųjų tinklų vamzdynai ir jų
technologiniai priklausiniai.
K÷dainių rajono savivaldyb÷s teritorijoje yra paklotas magistralinis dujotiekis į K÷dainių
dujų skirstymo stotį.
Vietov÷se prie

magistralinio dujotiekio riboti užstatymo intensyvumą po 200 metrų

atstumu į abi puses nuo esamo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies. Magistralinis dujotiekis į
K÷dainių dujų skirstymo stotį yra suprojektuotas ir pastatytas pagal pirmos vietov÷s klas÷s
reikalavimus.
Užtikrinant saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą magistraliniu ir skirstomaisiais
dujotiekiais, taikyti specialiąsias naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ nurodytos VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonos“ ir IX skyriuje „Dujotiekių apsaugos zonos“ bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimus.
Gamtin÷s dujos K÷dainių miestui perduodamos ir paskirstomos per K÷dainių dujų
skirstymo stotį (DSS). K÷dainių dujų skirstymo stoties paj÷gumas – 17 000 kub./h. Dujų skirstymo
stotyje dujų sl÷gis sumažinamas ir išvalytos bei odoruotos gamtin÷s dujos paskirstomos vartotojams.
Dujų skirstymo stotims taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d.
nutarimu Nr. 343 „ D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nuostatos. Šiems
objektams gali būti rengiami sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo (tikslinimo) dokumentai.
Atlikus poveikio visuomen÷s sveikatai ir aplinkai vertinimą sanitarin÷s apsaugos zonos riba gali būti
tikslinama žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentu.
K÷dainių mieste yra dvilaipsn÷ dujotiekio tinklų sistema. Vidutinio sl÷gio dujotiekio
tinklais dujos patenka į dujų reguliavimo punktus (DRP), kuriuose sl÷gis mažinamas. Mažo sl÷gio
dujotiekio tinklais gamtin÷s dujos tiekiamos vartotojams.
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Uždaviniai:


Patikslinti K÷dainių rajono savivaldyb÷s teritorijoje gamtinių dujų tiekimo tinklų
schemą;



Gamtinių dujų skirstymo tinklų pl÷trą vykdyti pagal parengus investicinius projektus ir
įvertinus jų ekonominį pagrįstumą;



Pl÷toti skirstomojo dujotiekio tinklą K÷dainių miesto teritorijoje.
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3.2 Elektros tiekimas
K÷dainių rajono elektros perdavimo ir skirstymo sistema yra dalis Lietuvos energetin÷s
sistemos, susidedanti iš 330kV, 110 kV elektros perdavimo tinklo ir elektros skirstymo vartotojams
35 kV, 10 kV bei žemesn÷s įtampos skirstomojo tinklo.
K÷dainių miestas priklauso Rytų skirstomiesiems tinklams. AB Rytų skirstomųjų tinklų
aptarnaujama teritorija yra padalinta į keturis regionus: Vilniaus, Panev÷žio, Alytaus ir Utenos.
Bendra skirstomojo tinklo aptarnaujama teritorija – apie 34 tūkst. kv. km., linijų ilgis siekia 62,5
tūkst.km.

K÷dainių miestą aptarnauja Panev÷žio regionas.

Transformatorin÷s K÷dainių mieste
Pavadinimas

Vienetai

K÷dainių mieste

110kV transformatorių pastot÷s

vnt.

3

6-10kV transformatorin÷s

vnt

816

KAUNO SĮ „KAUNO PLANAS“

KöDAINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2010 – 2020 METAMS

23

Transformatorin÷s
Pavadinimas

Adresas

Galingumas

TP „K÷dainiai“

Š÷tos g. 106,

2x25MW, ~10MW

TP „Cukrus“

Pramon÷s raj.

10kV 2x16MW; 6kV 15+10MW
10kV- ~ 4MW; 6kV- ~ 6MW

TP “Nev÷žis“

AB “Lifosa”

Naudojama gamyklos reikm÷ms

Elektros energijos sunaudojimas K÷dainių mieste (mln.kVh)

K÷dainių mieste sunaudojama elektros energijos

2005

2006

2007

58,190

60,861

62,530

Elektros energijos sunaudojimas K÷dainių mieste pagal paskirtį 2007 m
gyventojai

– 16,952 mln.kVh,

pramon÷

– 22,883 mln.kVh,

biudžetin÷s organizacijos

– 3,524 mln.kVh,

bendrijų

– 1,19 mln.kVh,

komercinių organizacijų

– 14,616 mln.kVh.

Elektros energijos abonentų skaičius K÷dainių mieste 13556.
Numatomų gyvenamųjų, komercinių teritorijų, kelių aptarnavimo objektų elektrifikavimas
būtų galimas rekonstravus arba išpl÷tus esamą 10 kV įtampos skirstomąjį tinklą (jeigu šiose
teritorijose neatsiras išskirtinai didelių elektros energijos vartotojų). Numatomose pramon÷s
teritorijose elektros tinklo pl÷tra ar rekonstravimas priklausytų nuo būsimų vartotojų elektros
energijos poreikių bei šių vartotojų išsid÷stymo planuojamose teritorijose.

Uždaviniai :


Patikimai ir saugiai aprūpinti energija visas ūkio šakas.



Didinti elektros energijos paskirstymo efektyvumą, mažinti energijos nuostolius
skirstomuosiuose tinkluose.



Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (v÷jo, saul÷s, geotermin÷
energija, mažoji hidroenergetika, biomas÷) ir atliekinių išteklių, diegti šiuolaikiškus
alternatyvius energijos gamybos metodus.



Atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros pastotes, iš
dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus).
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Pasiekti, kad vietiniai atsinaujinantieji ir atliekiniai energijos ištekliai 2010 metais
sudarytų ne mažiau kaip 12 procentų bendro pirmin÷s energijos balanso.



Išpl÷sti elektros tinklus K÷dainių miesto siūlomoje pl÷troje.



Išpl÷sti skirstomuosius elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų
kvartalus.

3.3 Vandentieka ir nuotekos
3.3.1 Vandens tiekimas
K÷dainių miestas – stambus pramon÷s centras ir transporto mazgas vidurio Lietuvoje. Čia
veikia visa eil÷ pramon÷s įmonių: AB “Lifosa“ - mineralin÷s trašos, AB“ Danisco sugar“ K÷dainiai cukraus pramon÷ ir kitos įmon÷s.
K÷dainių miestui geriamas vanduo tiekiamas iš miesto pagrindin÷s Smilgos vandenviet÷
(paj÷gumas15,6 tūkst m3/p).
Daugelis pramon÷s įmonių turi savo žinybinius gręžtinius šulinius.

Vidutiniai parduodamo vandens kiekiai ir esamose - perspektyvin÷se vandenviet÷se
Eil.

Vandenviet÷s

Eksploataciniai Vidut. parduodami

Nr.

pavadinimas

ištekliai

vandens kiekiai

Kiti duomenys

Pastabos

Ger.vanduo 7

UAB „K÷dainių

gręžiniai

vandenys“

Techninis vanduo

Numatomas

(neeksploatujama)

geriamas vanduo

t.m3/d t.m3/metus
1

Smilgos

15,6

(K÷dainių I)
2

Pramon÷s

5,0

rajonas

4.098/1496,134

(Paobel÷s)
3

4

Bublių

20,0

Š.m.

(K÷dainių II)

neeksploatuojamas

Žibuoklių g.

Rezervin÷

(Bab÷nų )
5

Mickevičiaus g.
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Eil.

Vandenviet÷s

Eksploataciniai Vidut. parduodami

Nr.

pavadinimas

ištekliai

vandens kiekiai

Kiti duomenys

Pastabos

t.m3/d t.m3/metus
(Daumantų)
6

Š÷tos

Perspektyvin÷

7

K÷dainių

Perspektyvin÷

„Lifosa“
8

Įmon÷s
nuosavyb÷

K÷dainių

1 gręžinys

konservų

Prijungta prie
Smilgos vand.

fabriko I
9

K÷dainių

Įmon÷s

konservų

nuosavyb÷

fabriko II
10

11

Lančiūnavos

2 gręžiniai

(K÷dainių

Įmon÷s

rajonas)

nuosavyb÷

Krekenavos

1 gręžinys

m÷sos (K÷dainių

Įmon÷s
nuosavyb÷

rajone)

Pirmąją K÷dainių (Smilgos) vandenvietę sudaro eksploataciniai gręžiniai, nuo jų 200-500
ant plato įrengtas sl÷giminis geležies šalinimo iš vandens įrenginys, greta - nugeležinto vandens
rezervuaras. Iš rezervuaro nugeležintas vanduo paduodamas į K÷dainių miesto požeminio vandens
tiekimo tinklo žiedinę sistemą.
Visos sud÷tin÷s vandenviet÷s dalys įrengtos mažai užstatytoje centrin÷je miesto dalyje (žūr.
Priedą - Smilgos vandenviet÷s schema). Šioje vandenviet÷je eksploatuojami 7 gręžiniai.
Ataskaitiniais metais šioje vandenviet÷je buvo išgaunama vidutiniškai 4145 m3/d vandens (žiūr.
Priedą-požeminio vandens lygio ir debito K÷dainių 1-oje vandenviet÷je kitimo grafikai).
Pastaraisiais metais vandenviet÷s debitas nežymiai maž÷ja:
2002 m – 4455 m3/d,

2003 m – 4475 m3/d,

2005 m – 4350 m3/d,

2006 m – 4145 m3/d.

2004 m – 4409 m3/d,

1- osios K÷dainių (Smilgos) vandenviet÷s debitą 2006 m apie 69 % sudar÷ geros kokyb÷s
požeminis vanduo ir 31 % prastesn÷s kokyb÷s požeminis vanduo. Tokia vandenviet÷s debito
struktūra leidžia suformuoti santykinai geros kokyb÷s žalio vandens mišinį.
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Paskutinį dešimtmetį požeminis vanduo šarm÷ja, persitvarko požeminio vandens
mikroelementin÷ sud÷tis. K÷dainių (Smilgos) gręžinių vandens sud÷tyje nustatytas bendrosios
geležies perteklius. Po geležies šalinimo vandenviet÷je sumaž÷ja bendrosios geležies, amonio,
mangano perteklius (žiūr. Hidrogeologin÷je dalyje). Gamybai techninis vanduo imamas iš Nev÷žio
up÷s – naudoja AB “Lifosa“, AB “Danisco Sugar K÷dainiai“, siurblin÷s.
Vandens vartotojai gauna vandenį šios sistemos būdu: gręžiniai – vandens gerinimo stotis –
2 - ro pak÷limo siurblių stotis su 2 po 700 kub.m rezervuarais, sl÷gis 3,2 atm., 3-o pak÷limo stotis su
2 po 1000 kub.m rezervuarais (rajoninei katilinei ir 9a namams). Sl÷gis vandentiekio tinkluose
pakankamas.
Pagrindin÷je miestą aprūpinančioje (Smilgos) vandenviet÷je požeminio vandens lygio ir
debito dinamika matosi pateiktame priede (5 pav. iš požeminio vandens monitoringo).
K÷dainiuose yra išžvalgytos geriamo vandens vandenviet÷s: Bublių (rezervin÷), Žibuoklių
(rezervin÷), Bab÷nų (rezervin÷), Mickevičiaus g. (rezervin÷), Š÷tos (perspektyvin÷), Pramon÷s
(techninio vandens). Vandentiekio siurblinių išd÷stymo schemą žiūr. pridedamojje grafin÷je dalyje.

Komunikacijų rodikliai K÷dainių mieste
Metai

Vandentiekis
Abonentai

Buitin÷s

Buitinių

Lietaus

Vandens

Vandenviet÷s

nuotekos

nuotekų

nuotekos

gerinimas

našumas

Suvartota

m3/parą

m3/metus

valymo

tūkst.m3/

įrenginiai

parą

Abonentai
vnt

2006

12891

2649

966845

12348

Bab÷nų

20

Smilgos

4.145

valymo

išleist.

vandenviet÷s

Smilgos

geležies (Fe)

vandenviet÷

įrenginiai

šalinimas
15,6 tūkst.m3/p
2007

14058

4098

1496134

12400

K÷dainių,
Pel÷dnagių
valymo
įrenginiai

K÷dainių mieste 75 % gyventojų naudojasi vandentiekio sistema.
K÷dainių mieste 79 % gyventojų naudojasi buitinių nuot÷kų sistema.
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Esamų vandentiekio tinklų ilgis - 94,6 km (d 40,100,150,300), ketiniai, PE
Esamų buitinių nuot÷kų tinklų ilgis 91,2 km.(d150 - 400) - GB, keraminiai, PVC
Esamų lietaus nuot÷kų tinklų ilgis 38,4km.(d 200-1000) GB, keraminiai, PVC

3.3.2 Vanduo žaliųjų plotų laistymui
Miesto gatvių ir žaliųjų plotų laistymui gali būti imamas iš atvirų vandens šaltinių ir iš
vandentiekio tinklų. Vandens normos priimamos pagal RSN 26-90 7-ą lentelę. Skaičiavimams
priimama, kad vandentiekio tinklų bus priimama 50 % bendro pareikalaujamo vandens kiekio.

Pavadinimas
Eil.

Laistymo norma

Gyventojų

1 gyv. l/parą

skaičius

m3/parą

Nr.
1

Žaliųjų plotų, aikščių ir gatvių laistymas

50

31244

1600

2

T. sk. iš vandentiekio tinklų 50%

-

~32000

800

3.3.3 Vandens kiekiai priešgaisriniams reikalams
Pagal „Priešgaisrines apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus įsakymo (2007-02-22 Nr. 1-66) lentelę K÷dainių mieste vienu metu kilusių gaisrų
skaičius būtų:

Eil.

Pavadinimas

Nr.

Gaisrų

Debitas l/sek

skaičius

Vienam

vnt

gaisrui
25

1

Išor÷s gaisrai

2

2

Vidaus gaisrai

4

5

Bendras

Gaisro

Vandens

trukm÷

kiekis

val.
50

3

603.0

20

3

216.0
Viso: 819.0

K÷dainių mieste yra 170 hidrantų. Priemiestiniuose miesto rajonuose, kur tinklai yra d100,
o gaisrų gesinimui reikalingas debitas yra didesnis, nei gali praleisti d100 vamzdynai, tai tose vietose
būtina išspręsti šią problemą, įrengiant rezervuarus priešgaisrin÷ms atsargoms, arba, darant vandens
pa÷mimą iš atvirų vandens telkinių, kurie tenkintų poreikius gaisrin÷ms reikm÷ms.
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Vandens poreikis gaisrų gesinimui yra pakankamas, išskyrus aukščiau išvardintas
priemiestinių rajonų problemas.

3.3.4 Sanitarin÷s apsaugos zonos
Požeminių geriamojo vandens šaltinių apsaugojimui nuo teršimo pagal Higienos normos
HN24:2003 „G÷lo

ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų

sanitarin÷s apsaugos zonų įrengimo priežiūros higienos normos ir taisykl÷s “reikalavimus, aplink
vandenviečių teritorijas yra 3-jų juostų sanitarin÷s apsaugos zona. Pirma juosta - griežto režimo įrengta ne mažiau 30 m. atstumu (žiūr. grafinę dalį - K÷dainių 1 (Smilgos) vandenviet÷s schema).
Antroji juosta - mikrobin÷s taršos apribojimo juosta. Šioje juostoje draudžiama teršti šiukšl÷mis,
m÷šlu, srutomis, buitin÷mis ir pramonin÷mis atliekomis, statyti degalų, mineralinių nuodingų
medžiagų sand÷lius, bei kitus objektus, kurie gali chemiškai užteršti požeminius ir atvirus vandens
telkinius, steigti kapines, ganyti gyvulius 300 pločio pakrant÷s juostoje. Draudžiama gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų statyba. Trečioji juosta - chemin÷s taršos apribojimų juosta. Draudžiama statyti
mineralinių trąšų, nuodingų chemikalų, degalų požeminius ir antžeminius sand÷lius, įrengti
sąvartynus, naudoti chemikalus.
Duotais „K÷dainių vandenys“ duomenimis, sudarytose SAZ

gręžiniai aptverti,

stebimi vaizdo kameromis.

3.3.5 Gamybinis vandentiekis
K÷dainių miesto gamybin÷ms įmon÷ms ir kitoms reikm÷ms, kur n÷ra būtinas geriamos
kokyb÷s vanduo, tiekiamas techninis vanduo, imamas iš vandens telkinių. Šio vandens tiekimui
veikia pa÷mimo įrenginiai. Gamybinį vandenį

naudoja UAB “Lifosa“ ir AB “Danisko Sugar

K÷dainiai“ ir siurblin÷s. Šios įmon÷s techninį vandenį ima iš Nev÷žio up÷s. „Krekenavos m÷sa“ turi
savo gręžinį.
Gamybinio vandentiekio tinklų ilgis 542,36 m tinklų diametras 100<500. Pramon÷s
rajone vanduo tiekiamas iš vandenviet÷s, kurios našumas 5000m3/p.

3.3.6 Buitin÷s nuotekos
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K÷dainių mieste yra centralizuota buitinių nuot÷kų sistema. Ja naudojasi 79 % gyventojų.
Prie miesto nuot÷kų tinklų yra prijungti visi daugiaaukšt÷s statybos gyvenamieji namai, kultūriniaivisuomeniniai objektai, dalis mažaaukščių namų, beveik visos pramon÷s įmon÷s.
Buitin÷s nuot÷kos iš šių objektų suteka į kolektorių ir iš jo nuvedamos į K÷dainių biologinio
valymo įrengimus su intensyviu fosforo šalinimu, panaudojant USBF technologiją. Išvalytas vanduo
nuvedimo linija nuvedamas į Nev÷žio upę.

Perpumpuotų nuot÷kų kiekiai pateikiami lentel÷je:
Eil. Siurblin÷s

Nuotekų kiekis
3

Nr.

Nuotekų kiekis

Pastabos

3

m /val

vidut. m /d

1

PNS-1 Josvainių g. 75-B

263

3156

2

NS-02 Kęstučio g. 3A

90

1080

3

PRNS-03 pramon÷s r.(Pel÷dnagių km.)

110

1320

4

VNS-04 Vilainių km.

15

180

5

Šviesos g. 4A

10

120

6

Žibuoklių g. 6A

15

180

7

Saul÷lydžio g. 7A

30

360

8

Lakštingalų gyv. raj. Tilto g.

20

240

Viso: 553 m3

Viso: 6636 m3

Vidutinis paros nuot÷kų kiekis 8200 m3/d, maksimalus valandinis - 550 m3/h.
K÷dainiuose įrengta atskirtoji nuot÷kų sistema. Esamų buitinių nuot÷kų tinklų ilgis 91.2 km.

3.3.7 Dumblo tvarkymas
Dumblas sand÷liuojamas dumblo aikštel÷se valymo įrenginių teritorijoje. Praktinis dumblo
panaudojimas nenumatomas d÷l dumble randamų sunkiųjų metalų koncentracijų.

3.3.8 Vandenvalos įmon÷s sanitarin÷s apsaugos zonos
Sanitarin÷s apsaugos zona priimta 200 m grotoms, sm÷liagaud÷ms, pirminiams
s÷sdintuvams, dumblo ūkiui – 150 m. Triukšmo, vandenvalos įmon÷je sukelto orapūčių siurblinių,
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centrifūgų slopinimui įrengti specialūs pamatai. Sanitarin÷s apsaugos zonose draudžiama pastatų
rekonstrukcija, nauja statyba.

3.3.9 Lietaus nuotekos
K÷dainių miestas randasi Nev÷žio, Smilgos, Dotnuv÷l÷s, Obels upių santakoje. Mieste yra
atskirtoji nuot÷kų sistema. Dalis lietaus nuot÷kų patenka į buitinių nuot÷kų tinklus, nes ne visose
gatv÷se yra lietaus nuot÷kų tinklai. Lietaus vanduo nuo ypatingai užterštų teritorijų (prekybos centrų,
automobilių stov÷jimo aikštelių, degalinių) yra surenkamas, valomas ir išleidžiamas į lietaus nuot÷kų
tinklus, dar pasitaiko išimtinių atvejų - į buitinių nuot÷kų tinklus.
Lietaus nuot÷kos išleidžiamos į Nev÷žio, Smilgos ir Dotnuv÷l÷s upes. Yra 20 lietaus
nuot÷kų išleid÷jų krantinio tipo. Lietaus nuot÷kų vamzdynai keraminiai, gelžbetoniniai, PVC, jų
skersmenys d 200-1000. Apie 3 km paklotų vamzdynų yra nauji (Josvainių, Tilto, Dariaus-Gir÷no,
Didžiojoje gatv÷se), jų d 200 - 400 iš PVC, apie 30 % vamzdynų reikia keisti. Lietaus nuot÷kų
siurblinių n÷ra. Vyrauja aukštas gruntinio vandens horizontas.
Pasitaiko, kad individualių namų kvartaluose į lietaus nuot÷kas patenka buitin÷s nuot÷kos.

3.3.10 Pl÷tra ir problemos
K÷dainių mieste prognozuojamas suvartojamo vandens ir nuot÷kų kiekiai
Gyventojų skaičius Naudojančių
gyvent %

Spec. vandens

Vandens

Nuotekų

suvartojimas

suvartojimas m3/d surinkimas m3/d

l/žm/p
2010m

2020 m

2010 m

2020 m 2010 m 2020 m 2010 m 2020 m

2010 m 2020m

44189

47880

92%

100%

10334

180

177

7948

8459

10997

Požeminio vandens gavyba 2001 m. K÷dainių miesto vandenviet÷se buvo 6081 m3/d
(Nemuno vidurupio baseino strateginio plano duomenimis). UAB “K÷dainių vandenys“ duomenimis
išžvalgytos ir patvirtintos vandens atsargos:
Smilgos vandenviet÷je

15,60 t m3/d

Bublių vandenviet÷je

20,0 tm3/d

Pramon÷s rajono vandenviet÷je

5,0 tm3/d
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Š÷tos vandenviet÷ - perspektyvin÷
Išvados: Vandens poreikis mažesnis už eksploatacines vandens atsargas. K÷dainių miesto
vandens šaltinių paj÷gumas yra pakankamas aprūpinti vandens vartotojus perspektyviniame
laikotarpyje.

3.3.11 Vandentiekio ir nuotekų tinklų pl÷tra

Pagal Nemuno vidurupio baseino investicijų planą bus vystomos ir atnaujinamos
vandentvarkos ūkio sistemos K÷dainiuose (iki 2020 metų sudarytas investicijų grafikas).
Numatomas vandentiekio tinklų pl÷timas priemiestin÷se gyvenviet÷se (Vilainiai, Paobel÷s km,
Pramon÷s rajone).
Šiuo metu K÷dainių valymo įrenginių galingumas 42000 gyventojų ekvivalento(GE)-84000
m3/d. Prognozuojamas nuot÷kų kiekis 2020 m. sudarys 10997 m3/d.
Lietaus nuot÷kos - aktuali problema. Apie 30 % lietaus nuot÷kų vamzdžių reikia keisti
naujais. Lietaus nuot÷kos valomos tik prie prekybos centrų, automobilių stov÷jimo aikštelių.
Lietaus nuot÷kų išpl÷timui, išvystymui reikia pakloti lietaus nuot÷kų tinklų (žiūr. Nemuno
vidurupio investicijų planą). Būtina numatyti dalinį nuot÷kų apvalymą prieš išleidžiant į atvirus
telkinius.

3.3.12 Dumblo tvarkymas
Atsižvelgiant į K÷dainiuose susidarančio dumblo kategoriją (trečia kategorija), K÷dainių
miesto nuot÷kų valykloje numatytas dumblo džiovinimas. K÷dainių dumblo džiovykloje bus
džiovinamas tik K÷dainių nuot÷kų valykloje sausintas dumblas (pagal investicinę programą dumblo
tvarkymui Lietuvoje).

Uždaviniai :


Išpl÷sti centralizuotus nuot÷kų tinklus K÷dainių mieste ir prie nuotakyno prijungti tuos
vartotojus, kurie šiuo metu jau vartoja centralizuotai tiekimą geriamąjį vandenį, tačiau
nuot÷kų tvarkymu rūpinasi individualiai.



išpl÷sti centralizuotus vandentiekio ir nuot÷kų K÷dainių mieste į jau užstatytus ir
apgyvendintus individualių namų kvartalus.



Įrengti vandens gerinimo stotis.
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Šalinti azotą ir fosforą iš nuot÷kų.

3.4 Šilumos tiekimas
ESAMOS BŪKLöS ANALIZö IR ĮVERTINIMAS
AB “Panev÷žio energija“ yra pagrindinis šilumos ir garo tiek÷jas K÷dainių mieste. Šilumos
šaltiniai išd÷styti K÷dainių mieste ir aptarnauja jų vartotojus. Pagrindiniai šilumos tiek÷jai yra:
K÷dainių katilin÷, Liepų katilin÷. Vilainių rajonin÷ katilin÷ (aptarnauja dalį vartotojų , esančių
K÷dainių mieste), UAB“Lifosa“ perteklin÷ šiluma, vietin÷s katilin÷s: Š÷tos 79, Š÷tos 83 bei
Sinagogos katilin÷s). Žibuoklių katilin÷ decentaralizuota.
Centrinio šilumos tiekimo sistemos suskirstytos į zonas, kur yra apribotos vartotojų
galimyb÷s atsijungti nuo centrinio šilumos tiekimo sistemos{žiūr. Priedą-Genplanas su šilumos
tinklais-K÷dainių rajono šilumos ūkio specialusis planas).

Komunikacijų rodikliai K÷dainių mieste
Šilumos šaltiniai

Eksploatuoja

Abonentų

Vartotojų galia

skaičius vnt

(zonose) MW

K÷dainių miesto

Panev÷žio

Z1

13.572

katilin÷

energija

Z2

45.658

Z3

8.831

Z4

3.657

Z5

251

Z6

2.324

Z7

186

Liepų gyv. katilin÷

Panev÷žio

Kuro rūšis

Gamtin÷s dujos

3.360

Gamtin÷s dujos

3.360

Gamtin÷s dujos

energija
Vilainių katilin÷

Panev÷žio
energija
Viso: 615

Atskira zona - tai vienetas, kur ieškoma optimalaus aprūpinimo šiluma visiems joje
esantiems vartotojams.
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K÷dainių miesto administracin÷se ribose esanti teritorija suskirstoma į atskiras zonas,
kurioms kiekvienai atskirai nustatomas vartotojų aprūpinimo šiluma būdas.
1. Šildymo CŠT - vartotojų aprūpinimas iš individualių katilinių. Prie šių zonų tipų
priskiriamos ir zonos, kur šilumos tiekimo decentralizavimas yra apribotas aplinkosauginiais
reikalavimais.
2. Šildymo individualiu kuru zonos - aprūpinant dabartinius vartotojus šilumą generuojant
individualiose gamtines dujas, ar kietą kurą kūrenančiose katilin÷se. Šiose zonose netaikomi
specialiojo plano apribojimai naujų vartotojų prijungimui prie skirtingų šilumos šaltinių.
3. Šildymo elektra zonos - aprūpinant šilumos tiekimo vartotojus šilumą generuojant
individualiose elektrą naudojančiose katilin÷se. Dabartiniai šilumos tinklų vartotojai, šiuo atveju yra
organizuotai atjungiami nuo centrinio šilumos tiekimo ir organizuojamas elektros akumuliacinių
katilų įrengimas. Šilumos tinklai visose zonose dirba ištisus metus, išskyrus remonto atvejus.

Šilumos tinklų ilgiai K÷dainių mieste
KöDAINIŲ RK

VILAINIŲ RK

LIEPŲ al. RK

d mm 40-500

d mm 40-250

d mm 40-150

kuro rūšis dujos

kuro rūšis dujos

kuro rūšis dujos

25629.0

25629.0

KITOS KATILINöS

25629.0

1) AB „LIFOSA“ katilin÷
naudojama perteklin÷ šiluma,
2) ŠöTOS 79 vietin÷ katilin÷
3) ŠöTOS 83 vietin÷ katilin÷
4) SINAGOGOS vietin÷ katilin÷

Karšto vandens tiekimas K÷dainių mieste (daugiabučiai namai vnt. / butų skaičius vnt.)
KöDAINIŲ

VILAINIŲ RK

LIEPŲ al. RK

RK

kuro rūšis dujos

kuro rūšis dujos

37/1238

11/409

PASTABOS

kuro rūšis dujos
224/625

VISO: karštas vanduo tiekiamas 272 namas, 10984 butams ( iš grupinių boilerinių 68
butams, iš individualių pašildytojų 10267 butams. Negauna karšto vandens 649 butai) .
K÷dainių mieste šiuo metu decentrtalizavimo procesas nevyksta.
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PLöTRA IR PROBLEMOS
Vertinant ekonominiu - socialiniu požiūriu K÷dainių mieste, kur yra bendri šilumos tinklai,
visose zonose yra tikslinga išlaikyti centrinį šilumos tiekimą. Centrinį šilumos tiekimą reikia
išlaikyti Liepų al÷joje, Žibuoklių gatv÷je, bei Bab÷nų rajone apsimoka decentralizuoti, įrengiant
individualų dujinį šildymą atskirai prie kiekvieno namo (žiūr.K÷dainių rajono šilumos ūkio
specialųjį planą - 4.2 dalį).
Perspektyvoje reikia numatyti galimybę sujungti K÷dainių miesto šilumos tinklus su
kvartalo šiluminiais tinklais (tam reikia pakloti apytiksliai 2 km. naujų šilumos tinklų - tokiu būdu
panaudojant Lifosos atliekinę šilumą Liepų al. Kvartalo šilumos poreikių tenkinimui mažinant dujų
sunaudojimą Liepų al. katilin÷je.

Pagrindiniai uždaviniai K÷dainių mieste šilumos tiekimo sektoriuje :


Renovuoti šilumos tinklus. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius



Individualių namų šildymui naudoti gamtines dujas.



Įgyvendinti šilumos taupymo priemones pastatuose .



Skatinti vartoti vietinį, ekologiškai švaresnį organinį kurą (miško medžių atliekas,
skiedras, šiaudus, šieną, medžių gen÷jimo atliekas, pakelių šienavimo atliekas ir kt.)



Modernizuoti ir automatizuoti katilines.



Pagal galimybes, decentralizuoti karšto vandens ruošimą.

3.5 Atliekų tvarkymas
Atliekų tvarkymas viena iš opiausių problemų tiek K÷dainių rajone, tiek K÷dainių mieste .
Artimiausiu metu teks skirti ypatingai daug pastangų ir l÷šų. Komunalinių atliekų kaupimas
sąvartynuose kol kas yra pagrindinis atliekų tvarkymo būdas.
K÷dainių miesto atliekos vežamos į Zabieliškio sąvartyną. Atliekos n÷ra rūšiuojamos
privačių gyvenamųjų namų kvartaluose. Iš bendro atliekų kiekio nepakankamai gerai atskiriamos
antrin÷s žaliavos, organin÷s atliekos, pavojingos atliekos.

Uždaviniai :


Pagal valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą iki 2010 metų Kauno regione
numatyta palikti du komunalinių atliekų sąvartynus – Kauno miesto Lapių sąvartyną ir
K÷dainių rajono Zabieliškio sąvartyną.
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-



Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) j÷gain÷se

Užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą.

paj÷gumų sukūrimą siekiant užtikrinti racionalų atliekų energetikos išteklių naudojimą.


Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą.
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4 REKREACIJA IR TURIZMAS
4.1 Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra
K÷dainiai yra vienas iš seniausių Lietuvos miestų, kuris pasižymi ne tik kaip pramon÷s ir
tranzito miestas, bet turintis kultūros paveldo palikimo, parkų, piliakalnių.
LR teritorijos bendrajame plane K÷dainiai pažymimi kaip pažintinio turizmo centras. Šiame
plane numatyta strateginių teritorijos tikslų sistema rekreacijos ir turizmo teritorin÷je pl÷troje
numato ir siekia:


pl÷sti gamtin÷je aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir pl÷toti
infrastruktūrą;



intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, pl÷trą ir stiprinti potencialą;



užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos efektyvumą
bei optimalumą;



išnaudoti poilsio kaimiškoje aplinkoje potencialą atgaivinant ekonomiškai silpnus šalies
rajonus;



perorientuoti įvažiuojamąjį turizmą ir, orientuojantis į Vakarų šalis, sukurti atitinkamą
rekreacin÷s infrastruktūros kokybę.

Turistin÷ ir rekreacin÷ sistema analizuojama ir pateikiami siūlymai, remiantis pagrindiniais
sudaromaisiais struktūriniais elementais:


Rekreacin÷mis teritorijomis;



Rekreaciniais ryšiais (trasomis);



Rekreaciniais objektais.

K÷dainių mieste galimos tokios rekreacijos rūšys:


poilsis gamtoje;



pažintin÷ rekreacija;



kultūrin÷ rekreacija;



pramogin÷ rekreacija;



sportin÷ rekreacija;



verslin÷ rekreacija.
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4.2 Rekreacin÷s teritorijos
Rekreacijos rūšiai – poilsis gamtoje K÷dainiuose yra palankios sąlygos, čia gausu gamtos
išteklių. Miestas turi želdynų pritaikytų rekreacijai, didžiausią rekreacinį potencialą turi K÷dainių
parkas, Bab÷nų miško parkas, Gegučių bei Atgimimo parkai. Rekreacijai pritaikytose želdynų
teritorijose prižiūrimi želdiniai, tvarkoma aplinka, sukurta puiki atmosfera ramiam poilsiui. Didelę
įtaką K÷dainių miestui turi Nev÷žis su savo intakais, kurie formuoja rekreacinių vietovių geografiją.
Prie Dotnuv÷l÷s įsikūręs K÷dainių miesto parkas, Smilgos upelio pakrantes rekomenduojama
pritaikyti rekreacijai. Rekreaciniu požiūriu labiausiai reikšmingas yra Nev÷žis ir jo pakrant÷s,
rekomenduojama aktyviai išnaudoti jo pakrantes, ypač Nev÷žio polderį.
Veiklą rekreacin÷se teritorijose, jų rekreacinių išteklių naudojimą ir apsaugą, šių teritorijų
planavimą reglamentuoja Saugomų teritorijų, Žem÷s, Miškų, Turizmo, Teritorijų planavimo
įstatymai, Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos, Rekreacinių teritorijų naudojimo,
planavimo ir apsaugos nuostatai, saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai, kiti teis÷s
aktai.
Rekreacin÷se teritorijose, nepažeidžiant jų apsaugos bei naudojimo reglamentų galima:


Laisvai važin÷ti automobiliais ir kitomis motorizuotomis ir nemotorizuotomis
priemon÷mis bendrojo naudojimo keliais, jungiančiais rekreacin÷s infrastruktūros
objektus, statyti autotransporto priemones tam tikslui įrengtose vietose ir kelių
kelkraštyje, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, n÷ra ribojančių kelio ženklų, nedaroma
žala aplinkai;



Keliauti p÷sčiomis;



Rinkti miškuose vaistažoles, riešutauti, uogauti ir grybauti;



Maudytis visuose paviršinio vandens telkiniuose, prieiti prie šių telkinių pakrant÷s
juostomis, taip pat kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais servitutų nustatyta
tvarka;



Plaukioti plaukiojimo priemon÷mis be vidaus degimo ir elektros variklių pratakiuose
paviršinio vandens telkiniuose;



Žvejoti paviršinio vandens telkiniuose.

Rekreacin÷s paskirties teritorijose draudžiama:


Statyti statinius tam nenumatytose zonose;



Statyti pramon÷s, komunalinius ir inžinerinius pastatus ir statinius;
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Statyti objektus ir pl÷toti veiklą, kurie teršia aplinką kvapais, garsais ir kitais taršalais
arba sukelia pavojų bei trikdo poilsiautojų bei turistų ramybę;



Statyti visuomeninius/komercinius pastatus ir gyvenamuosius namus, neatitinkančius
susiformavusio kraštovaizdžio charakterį ir mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę;



Laikyti apleistus nekultivuojamos žem÷s plotus, savavališkai steigti karjerus, šiukšlynus
ir sąvartynus;



Teršti aplinką, žaloti ar naikinti rekreacinę infrastruktūrą;



Užtverti, perkasti ar kitaip naikinti turistines trasas ir takus, kelius, vedančius prie
rekreacinių miškų ir vandens telkinių, pliažų (paplūdimių), lankytinų gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų bei objektų, apžvalgos aikštelių, poilsiaviečių, kitų
rekreacin÷s infrastruktūros objektų;



Sodinti želdinius, užstojančius vertingas istorinio ir gamtinio kraštovaizdžio panoramas
bei atskirus kultūros, istorijos, gamtos ir kitus paminklus;



Naikinti želdinius, jei jie pablogintų panoramas ir susiformavusį kraštovaizdį;



Kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti lankyti rekreacijai naudojamas teritorijas
bei objektus, trukdyti ils÷tis poilsiui skirtose vietose;

Rekreaciniuose miškuose veiklą vykdyti taip, kad jie ne tik išliktų, bet ir ger÷tų rekreacin÷s
savyb÷s ir infrastruktūra. Saugomose teritorijose esančių rekreacinių teritorijų aplinka tvarkoma
pagal saugomų teritorijų reglamentus, tvarkymo planus ir kitus dokumentus.

4.3 Turizmo trasos (rekreaciniai ryšiai)
K÷dainių mieste ir rajone esančias patrauklias gamtines teritorijas jungia turistinių trasų
tinklas. Esamos ir numatomos trasos pateikiamos 1 lentel÷je.
1 lentel÷. Autoturizmo, dviračių ir p÷sčiųjų turizmo ir vandens turizmo trasos
Nr.

Pavadinimas

Pobūdis

P÷sčiųjų ir dviračių turistin÷s trasos
1.

Nacionalin÷ dviračių trasa

Dviračių

2.

Dviračių trasa Bab÷nų miško parke

Dviračių – p÷sčiųjų

3.

Dviračių trasa palei Nev÷žį

Dviračių – p÷sčiųjų

4.

Dviračių trasa po senamiestį

Dviračių – p÷sčiųjų

5.

Dviračių trasa link Bab÷nų karjero

Dviračių – p÷sčiųjų
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6.

Dviračių trasa per K÷dainius

Dviračių – p÷sčiųjų

7.

Dviračių trasa per projektuojamą p÷sčiųjų tiltą

Dviračių – p÷sčiųjų

8.

Kitos trasos

Dviračių

Vandens turizmo trasos
9.

Nev÷žio vidaus vandens kelias

Vandens

Autoturizmo trasos
10.

„Vidurio Lietuvos kelias“

Autoturizmo

P÷sčiųjų turizmo trasos K÷dainių mieste sutampa su dviračių. Šios trasos sudaro tankų
tinklą miesto teritorijoje bei sieja jį su artimiausiomis aplinkin÷mis teritorijomis. Prie esamų ir naujai
projektuojamų p÷sčiųjų ir dviračių trasų reikalinga įrengti atitinkamą infrastruktūrą – nuorodas,
informacinius skydus, poilsio aikšteles ir pan.
Vandens turizmui naudojamas Nev÷žio vidaus vandens kelias, numatoma įrengti naują
prieplauką, bet aktyvesnis vandens sportas nelabai galimas šia upe, d÷l neįprastų Nev÷žio savybių,
up÷s t÷km÷ yra labai mažo debito, d÷l to ji yra labai apž÷lusi.
K÷dainius kerta autoturizmo trasa Vidurio Lietuvos kelias.

4.4 Rekreacijos ir turizmo objektai
Pažintin÷ ir kultūrin÷ rekreacija K÷dainių mieste yra patraukli ir aktuali, d÷l turimų išteklių,
tai yra gamtos ir paveldo (žiūr. dalį „Kultūros paveldas“) objektų, kultūrinių įstaigų ir muziejų
(detaliau objektai išd÷styti 2 lentel÷je). Šiuo metu atvykstančius turistus į K÷dainius aptarnauja
K÷dainių turizmo ir informacijos centras, kuriame suteikiama informacija, taip pat galima užsisakyti
ir gido paslaugas. Rekomenduojama esamą oro uostą pritaikyti pažintinio turizmo reikm÷ms,
organizuojant pažintinius skrydžius po apylinkes.
K÷dainiuose siūlomos šios pramogos – pramoginiai renginiai, organizuojami Kultūros
centro, kino seansai, boulingas, bilijardas, jodin÷jimas, vandens pramogos. Skatinamos rekreacin÷s ir
pramogin÷s paslaugos susijusios su vandeniu, kaip plaukiojimas laiveliais, vandens dviračiais,
rekomenduojama įrengti golfo aikštynus Nev÷žio polderio teritorijoje. Mažesnių upelių pakrantes
pritaikyti ekstensyviai rekreacijai, įrengiant reikalingą infrastruktūrą (takus, atokv÷pio ir vaikų
žaidimų aikšteles ir pan.). Rekomenduojama rekreacijai pritaikyti rekultivuojamą sąvartyną turizmo
baz÷s įrengimui, kuriame gal÷tų būti teikiamos įvairiapus÷s paslaugos (priklausomai nuo sezono),
vieną iš alternatyvų dviračių slalomas šiltuoju sezonu, o šaltuoju slidin÷jimo trasos. Teikiamų
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paslaugų ir pramogų asortimentas K÷dainių mieste gali būti plečiamas įvertinus jų poreikį ir
ekonomines galimybes.
Skatinant vandens turizmą, įrengti prieplauką Nev÷žio up÷je. Didinti atokv÷pio vietų
(poilsiaviečių) kiekį gamtin÷se teritorijose, įrengti maudyklas su pilna infrastruktūra prie Nev÷žio
bei prie Bab÷nų karjero (jei leidžia sanitarin÷s-higienin÷s sąlygos – ir pliažus).
Sportin÷ rekreacija vystoma esamuose stadionuose, sporto aikštynuose ir teniso kortuose.
Rekomenduojama įrengti rekreacin÷se zonose papildomus nedidelius sporto aikštynus, jei yra
galimyb÷, sporto kompleksus kartu su vaikų žaidimų aikštel÷mis.
Šiuo metu konferenciniam turizmui K÷dainiai gali pasiūlyti tris konferencijų sales, šiandien
tai pilnai patenkina esamą poreikį, jų pl÷tra yra galima esant poreikiui.

2 lentel÷. Turizmo objektai
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6

Tipas
Muziejus
Muziejus
Muziejus
Muziejus
Muziejus
Muziejus

7
8

14

Muziejus
Konferencijų
sal÷
Konferencijų
sal÷
Konferencijų
sal÷
Kultūros
centras
Pramogų
centras
Golfo
aikštynas
Kempingas

15

Turizmo baz÷

16
17
18
19

Poilsiaviet÷
Maudykla
Maudykla
Maudykla

20
21

Maudykla
Prieplauka

9
10
11
12
13

Pavadinimas
K÷dainių krašto muziejus
Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus
Daugiakultūris centras
J. Paukštelio memorialinis muziejus
J. Monkut÷s-Marks muziejus-galerija
V. Ulevičiaus medžio skulptūrų
muziejus
Miesto rotuš÷
"Gr÷jaus namas"

Adresas
Didžioji g. 19
Senoji g. 1
Senosios rinkos a. 1
Vydūno g. 14
J. Basanavičiaus g. 45
J. Basanavičiaus g. 36
Didžioji g. 1
Didžioji g. 36

K÷dainių rajono verslo informacijos J. Basanavičiaus g. 36
centras
"Karališkieji kiškiai"
Josvainių g. 4
J. Basanavičiaus g. 24
"Vikonda"

J. Basanavičiaus g. 22

Numatomas golfo aikštynas Nev÷žio
polderyje
Numatomas
kempingas
(arba
stovyklaviet÷) Nev÷žio polderyje
Numatoma turizmo baz÷ buvusio
sąvartyno vietoje
Poilsiaviet÷ prie Bab÷nų karjero
Maudykla prie Bab÷nų karjero
Maudykla prie Nev÷žio
Numatoma maudykla prie Bab÷nų
karjero
Numatoma maudykla prie Nev÷žio
Pantonin÷ prieplauka prie Nev÷žio
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Eil. Nr.
Tipas
Pavadinimas
Adresas
22
Prieplauka
Numatoma prieplauka prie Nev÷žio
23
Klubai
Moto sporto klubas
24
Aikštynai
K÷dainių stadionas
25
Aikštynai
Lauko teniso kortai
Pastaba: Turizmo objektų pl÷tra galima, atsižvelgiant į miesto poreikį.

Norint patenkinti poilsiautojų poreikius būtina užtikrinti pilną turizmo paslaugų komplektą.
Kita svarbi sritis turistui yra aptarnavimas (maitinimas, apgyvendinimas). K÷dainiuose
maitinimo įstaigos yra susikoncentravusios centrin÷je miesto dalyje, tod÷l rekomenduotina pl÷tra
miesto pakraščiuose, ypač prie patrauklių gamtinių-rekreacinių teritorijų. Apgyvendinimo įstaigų
rodikliai lyginant Lietuvos mastu yra mažesni, (apgyvendinama 9 kartus mažiau svečių, nei Lietuvos
vidurkis). Dažnai turistai atvykstantys į K÷dainius užsuka tik trumpam ir nelieka nakvynei, esamas
aukštesn÷s klas÷s apgyvendinimo įstaigų tinklas pakankamas. Rekomenduojama įrengti kempingą
arba stovyklavietę prie Nev÷žio up÷s. Tai sudarytų galimybes lankytis turistams turintiems mažesnes
pajamas arba m÷gstantiems aktyvesnį poilsį gamtoje.
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3lentel÷. Aptarnavimo paslaugų objektai
Eil. Nr.
1
2
3

Tipas
Autobusų stotis
Traukinių stotis
Aerodromas

Pavadinimas
K÷dainių autobusų stotis
K÷dainių traukinių stotis

Adresas
J. Basanavičiaus g. 93
S. Dariaus ir S. Gir÷no g. 5

(rekomenduojama bent
iš dalies pritaikyti
pažintiniam turizmui)

4
Apgyvendinimo įst. Viešbutis "Gr÷jaus namas"
Didžioji g. 36
5
Apgyvendinimo įst. Viešbutis "Smilga"
Senoji g. 16
6
Apgyvendinimo įst. Svečių namai "Aroma Rex"
Didžioji g. 52
7
Apgyvendinimo įst. Svečių namai "Sandra ir Co"
Š÷tos g. 112
8
Maitinimo įst.
Restoranas "Gr÷jaus namas"
Didžioji g. 36
9
Maitinimo įst.
Restoranas "Smilga"
Senoji g. 16
10
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Karališkieji kiškiai"
Josvainių g. 4
11
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Aušrūta"
A. Mickevičiaus g. 24
12
Maitinimo įst.
Kavin÷ "32 ratai"
Didžioji g. 25
13
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Po šiaudiniu stogu"
Jazminų g. 1
14
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Auksiniai malūn÷liai"
Senoji g. 7
15
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Uršul÷"
Didžioji g. 22
16
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Savas kampas"
Didžioji g. 39
17
Maitinimo įst.
Kavin÷ "Žvaigždynas"
Respublikos g. 12a
18
Maitinimo įst.
Picerija "Arena pizza"
A. Kanapinsko g. 1
19
Maitinimo įst.
Picerija "Tropikų al÷ja"
Tilto g. 2
20
Maitinimo įst.
Picerija "Čili pica"
J. Basanavičiaus g. 93
Pastaba: Aptarnavimo objektų pl÷tra galima, įvertinus poreikį ir ekonomines sąlygas.
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5 GAMTINö APLINKA IR GAMTINIS KARKASAS
5.1 Geologin÷s sąlygos
K÷dainių mieste inžinerin÷s geologin÷s sąlygos regioniniu mastu n÷ra tirtos. Jos gali būti
apibūdinamos tik pagal inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų atskiriems statiniams rezultatus.
Šiaurin÷je – šiaur÷s rytin÷je miesto seniūnijos dalyje, kur žem÷s paviršiuje slūgso
fliuvioglacialin÷s nuogulos, galima būtų skirti I-ąjį inžinerinį geologinį rajoną. Čia vietomis (statinių
sklypuose) ant min÷tų nuogulų aptinkama ir piltinio grunto, kurio storis nesiekia 1 m. Po piltiniu
gruntu ar tiesiog žem÷s paviršiuje iki 5 – 7 m gylio slūgso smulkus sm÷lis, kuris iki 4 m gylio
dažniausiai yra purus. Purus sm÷lis pasižymi silpnomis fizikin÷mis-mechanin÷mis savyb÷mis ir
statinių pagrindams n÷ra tinkamas. Giliau (nuo 5 – 7 m gylio) statinių pagrindų zonoje (iki 15 m
gylio) slūgso kietas moreninis priemolis, kuris yra tinkamas pagrindams stiprus gruntas. Piltinio
grunto kūginis stipris yra apie 4,3 MPa, puraus sm÷lio – apie 2,6 MPa, smulkaus sm÷lio – iki 8 MPa,
o kieto priemolio – viršija 10 MPa. Gruntinis vanduo šiame rajone aptinkamas 2 – 3 m gylyje, o
pakilumoje giliau 6 – 8 m gylyje.

K÷dainių miesto kvartero nuogulų schematizuotas žem÷lapis

Centrin÷je ir vakarin÷je seniūnijos dalyje galima skirti II-ąjį inžinerinį geologinį rajoną. Čia
žem÷s paviršiuje slūgso moreninis priemolis arba limnoglacialin÷s nuogulos. Paviršiuje slūgsantis
moreninis priemolis yra minkštai plastingas arba kietai plastingas. Jo sluoksnio storis siekia 2 – 3 m.
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Paviršiuje slūgsančias limnoglacialines nuogulas sudaro kietai plastingi persisluoksniuojantys
smulkutis sm÷lis, aleuritas ir molis. Šių nuogulų storis siekia apie 1,5 m. Giliau pjūvyje (iki 10 m
gylio) slūgso puskietis arba kietas žvirgždingas moreninis priemolis. Paviršiuje slūgsančio
moreninio priemolio skaičiuojamasis stiprumas kinta nuo 150 iki 250 kPa, limnoglacialinių nuogulų
siekia 150 kPa, o giliau slūgsančio puskiečio ar kieto moreninio priemolio – kinta nuo 280 iki 350
kPa. Visi pjūvyje aptinkami gruntai yra pakankamai stiprūs statinių pamatų įrengimui. Gruntinis
vanduo šiame rajone slūgso nuo 0,5 iki 3 m gylyje.
Savitos inžinerin÷s geologin÷s sąlygos yra būdingos Nev÷žio sl÷niui (III-asis inžinerinis
geologinis rajonas). Čia žem÷s paviršiuje slūgso aliuvio nuogulos, kurias sudaro įvairus, dažniausiai
smulkus sm÷lis. Kai kur šiame rajone žem÷s paviršiuje taip pat aptinkamas pilto grunto iki 1 m
storio sluoksnis. Giliau slūgso smulkus ir smulkutis, vietomis dulkingas ar molingas aliuvinis sm÷lis.
Sm÷lio sluoksnio storis siekia 5, o vietomis 10 ir daugiau metrų. Po sm÷lio sluoksniu slūgso kietas ar
puskietis moreninis priemolis. Pilto grunto kūginis stipris siekia apie 3 MPa, molingo-dulkingo
sm÷lio – apie 4MPa, smulkaus vidutinio tankumo sm÷lio – apie 7 MPa, tankaus vidutinio rupumo
sm÷lio – apie 10 MPa, giliau slūgsančio kieto ar puskiečio moreninio priemolio – kinta nuo 9 iki 20
MPa. Gruntinis vanduo šiame rajone sutinkamas arti žem÷s paviršiaus – nuo pirmųjų centimetrų iki
1,5 m gylio.
Šiame inžineriniame geologiniame rajone, ypač pietin÷je Nev÷žio sl÷nio dalyje, gali vykti
nepageidaujami šlaitų procesai – slinkimas, griovų erozija. Jų pas÷koje gali formuotis nuošliaužos ir
griovos. Vykdant statinių projektavimą šiame rajone reik÷tų įvertinti šlaitų pastovumą.

Išvados
1. K÷dainių mieste inžinerin÷s geologin÷s sąlygos regioniniu mastu n÷ra tirtos;
2. Miesto seniūnijos teritorijoje gali būti skiriami 3 inžineriniai geologiniai rajonai,
pasižymintys savitomis sąlygomis;
3. Silpniausi ir netinkami statinių pagrindams gruntai yra purus dulkingas sm÷lis, molingas
sm÷lis su organika bei pelkių durp÷s. Kiti gruntai yra pakankamai stiprūs statinių
statybai;
4. Nepageidaujami geologiniai procesai galimi Nev÷žio up÷s sl÷nio šlaituose. Jų pas÷koje
gali formuotis nuošliaužos ar griovos.

KAUNO SĮ „KAUNO PLANAS“

KöDAINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2010 – 2020 METAMS

45

5.2 Gamtinis karkasas
Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas,
jungiantis gamtinio pobūdžio: saugomas teritorijas (rezervatus, draustinius, valstybinius parkus,
atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologines apsaugos zonas) ir kitas ekologiškai svarbias
vandenų, miškų, žem÷s ūkio, kitos paskirties teritorijas. Gamtinio karkaso teritorijose saugoma
kraštovaizdžio erdvin÷ teritorin÷ struktūra ir gamtinis pobūdis, ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio
estetin÷ vert÷.
Gamtinio karkaso teritorijos parodytos remiantis Vilniaus universiteto Kraštotvarkos grup÷s
1993 m. parengtomis rajonin÷mis gamtinio karkaso lokalizavimo schemomis. Šiose schemose,
atliktose masteliu 1:50 000, parodytos gamtinio karkaso teritorijos patikslintos bendrojo plano
br÷žiniuose masteliu 1:5 000.
Gamtinio karkaso teritorijos susideda iš geoekologinių takoskyrų, geosistemų vidinio
stabilizavimo arealų ir ašių bei migracinių koridorių.
K÷dainių miesto teritorijoje gamtiniam karkasui priklauso Nev÷žio, Obelies, Smilgos ir
Dotnuv÷l÷s sl÷niai, bei mažesni jų intakai kaip migracijos koridoriai.
LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188) nurodyta, kad gamtinis karkasas
ir į jo sud÷tį įeinantys ekologiniai tinklai nustatomi tvirtinant bendrojo arba specialiojo teritorijų
planavimo dokumentus. Patvirtintomis gamtinio karkaso bei ekologinių tinklų ribomis ir teis÷s aktų
nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis rengiant miškotvarkos ir žem÷tvarkos
projektus, kitus specialiuosius ir detaliuosius planus.
Taip pat šis įstatymas nustato, kad gamtinio karkaso rekreacin÷s, miškų ūkio ir agrarin÷s
paskirties teritorijose draudžiama statyti pramon÷s įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos
prevencijos ir kontrol÷s leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra
vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.
Saugomų teritorijų įstatyme pateiktus gamtinio karkaso teritorijų išskyrimo ir tvarkymo
principus detaliau išaiškina 2007 m. patvirtinti Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007 02 20, Nr. 22858). Pagal šiuos nuostatus gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijoje — 3 ar daugiau
gyvenamųjų namų ar ūkininkų sodybų, atstumas tarp kurių ne didesnis kaip 150 m.
Pažeistos gamtinio karkaso teritorijos — moksliškai pagrįstos ir teritorijų planavimo
dokumentais nustatytos gamtinio karkaso teritorijos, praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą
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ir/arba vertingiausius gamtinius elementus, jų dalis ir nebegalinčios atlikti ekologinio kompensavimo
funkcijų.
Patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos — moksliškai pagrįstos ir
teritorijų planavimo dokumentais nustatytos santykinai natūralūs miškingos (80-100%) arba
pelkingos teritorijos bei paviršinio vandens telkiniai ir jų pakrant÷s.
Riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos ir
teritorijų planavimo dokumentais nustatytos mažiau miškingos (50-80%), taip pat intensyviai ar iš
dalies nusausintos pelk÷s.
Silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos ir
teritorijų planavimo dokumentais nustatytos mažai miško plotų ir pelkučių turinčios lengvų dirvų
arba bemišk÷s sunkių dirvų agrarin÷s teritorijos, eksploatuojami durpynai ir ganyklų plotai, kitos
sukultūrintos teritorijos su gausiais urbanistiniais elementais.
Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla:


kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologin÷ pusiausvyra, palaikomas ir stiprinamas
ekosistemų stabilumas;



vykdoma renatūralizacija (vykdant technines priemones, mažinančias sausinamosios
melioracijos poveikį, sudarančias sąlygas pelk÷darai, upelių ar jų ruožų, natūralių
vandentakų atsistatymui, natūraliam augalų bendrijų ir gyvūnų populiacijų ir jų
migracijos kelių formavimuisi);



vykdoma ekosistemų atkūrimas, palaikoma ir didinama biologin÷ įvairov÷;



didinamas bendras teritorijos miškingumas, saugomi ir įveisiami želdynai, želdiniai
agrarin÷se ir urbanizuotose teritorijose;



vykdomi pažeistų teritorijų ir akvatorijų atkūrimo, išvalymo nuo užteršimo darbai;



iškeliami pramon÷s ir stambūs žem÷s ūkio objektai ir įrenginiai, bešeimininkiai
nenaudojami statiniai, mažinamas vizualinis jų poveikis ir pan.

Siekiant stiprinti teritorijų ekologinio kompensavimo funkcijas, turi būti vykdomos aktyvios
riboto ir silpno ekologinio potencialo gamtinio karkaso struktūrų pl÷tojimo priemon÷s, teikiamas
prioritetas šių teritorijų apželdinimui mišku (išskyrus pievų, ganyklų ir pelkių), parkų, kitų
rekreacin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui, ekologinei
žemdirbystei, kitų agrarin÷s aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui.
Renovuojant, perstatant užstatytas (pažeistas) gamtinio karkaso teritorijas miestuose,
miesteliuose, turi būti užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas normas želdynų ploto įveisimas.
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Saugomose gamtinio karkaso teritorijose draudžiama keisti pagrindinę tikslinę konservacinę
ir miškų ūkio žem÷s naudojimo paskirtį, išskyrus atvejus, kai tai daroma visuomen÷s poreikiams
užtikrinti arba siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus ir objektus.
Ūkin÷ veikla gamtinio karkaso teritorijose gali būti vykdoma tik įvertinus šios veiklos
poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei teis÷s aktų nustatyta tvarka, numačius ir
įgyvendinus

įvairiapuses

priemones

antropogeniniam

poveikiui

kompensuoti,

gamtiniam

kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti ar atkurti.
Tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis gamtinio karkaso teritorijose (išskyrus degradavusias)
nustatyta miškų ūkio, konservacin÷ ir kita (naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos). Tokius
sprendinius pagrindžia ir geologin÷s sąlygos, nes upių sl÷niai ir jų šlaitai yra nepalankūs statyboms,
gruntai yra per silpni.

5.3 Saugomos teritorijos
K÷dainių mieste ir jo apylink÷se yra du draustiniai, kuriuose veikla reglamentuojama pagal
„Specialiąsias žem÷s ir miškų naudojimo sąlygas“.
Dotnuv÷l÷s kraštovaizdžio draustinio (įsteigtas 1992m) paskirtis išsaugoti gamtinį
kompleksą (miškus, lankas ir up÷s natūralią vagą), draustinio plotas 113,8 ha.
Obelies kraštovaizdžio draustinio (įsteigtas 1992m) paskirtis išsaugoti Obelies up÷s sl÷nyje
dar išlikusį natūralų gamtinį kompleksą, draustinio plotas 172,9 ha.
Šalia K÷dainių yra saugomas botaninis objektas - M. Daukšos ąžuolas, kuris yra 23 m
aukščio ir 1,70 m skersmens, 1999 paskelbtas saugomu botaniniu objektu, nuo 2002 metų gruodžio
20 dienos valstyb÷s saugomas gamtos paveldo objektas.

5.4 Miesto želdynų sistema ir kraštovaizdis
K÷dainių mieste n÷ra n÷ vieno įteisinto želdyno. Mieste įvairių žalių plotų nemažai, tai ir
pakrant÷s, ir sud÷tingo reljefo teritorijos, supančios miestą bei skaidančios jį. Tačiau šios
egzistuojančios žaliosios teritorijos iki šiol nebuvo kaip reikiant inventorizuotos ir įteisintos.
K÷dainiuose žaliuosius plotus sudaro miesto bendrojo naudojimo teritorijos (urbanizuotų teritorijų
viešosios erdv÷s – parkai, skverai, aikšt÷s ir kiti želdiniai, kapinių teritorijos, apsauginiai želdynai) ir
miškai.
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Pagal „Želdynų įstatymą“, želdynai klasifikuojami į atskiruosius ir priklausomuosius
želdynus. Atskirieji želdynai pagal jų naudojimo paskirtį K÷dainių mieste yra skirstomi į:


rekreacin÷s paskirties želdynus – parkai, skverai, žaliosios jungtys ir kiti poilsiui skirti
želdynai, br÷žinyje pažym÷ti kaip kitos paskirties teritorijos, naudojimo būdas bendrojo naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų
erdvių;



želdynai – kultūros paveldo objektai, br÷žinyje pažym÷ti kaip konservacin÷s paskirties
teritorijos;



memorialin÷s paskirties želdynus – kapines, br÷žinyje pažym÷ti kaip kitos paskirties
teritorijos, naudojimo būdas - bendrojo naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis kapinių ;



apsaugin÷s paskirties želdynus, br÷žinyje pažym÷ti kaip kitos paskirties teritorijos,
naudojimo būdas - bendrojo naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – apsauginiai
želdiniai (išskirti vadovaujantis Želdynų įstatymu). Apsauginiai želdynai numatomi
gamtinio karkaso teritorijose, draustiniuose, taip pat prie svarbių „taršių“ objektų.

Priklausomieji želdynai yra sud÷tin÷ kitų žem÷s sklypų dalis, jie išskiriami detaliuose
planuose.
Esamose ir planuojamose K÷dainių miesto ribose būtina pilnai sutvarkyti ar esant reikalui ir
rekonstruoti esamus želdynus, įrengti reikalingą infrastruktūrą. Želdiniai tvarkomi pagal „K÷dainių
rajono želdinių apsaugos taisykles“ patvirtintas rajono savivaldyb÷s tarybos. Mieste yra nemažai
miesto miškų, priskiriamų miškų ūkio paskirties žemei, kurie turi būti tvarkomi pagal parengtus
miškotvarkos projektus.
K÷dainių

miesto želdynų sistemos ir kitos gamtin÷s aplinkos tolesniam racionalaus

vystymo ir naudojimo užtikrinimui nustatomi želdynų ir želdinių teritorijos, kuriomis siekiama
apibr÷žti gamtinio karkaso tęstinumą miesto ir rajono aplinkoje, racionalų želdynų išd÷stymą ir
urboekologinių funkcijų atlikimą.
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4 lentel÷. Esamos K÷dainių miesto aikšt÷s, parkai, skverai, kapin÷s
Eil.

Pavadinimas

Plotas, ha

1

Didžioji rinka (želdinius rekonstruoti)

0,32

2

Senoji rinka

0,15

3

Knypavos rinka (želdinius rekonstruoti)

0,27

4

Janušavos aikšt÷

0,30

5

K÷dainių miesto parkas

60,93

6

Gegučių parkas

8,33

7

Ąžuolyno atgimimo parkas

5,92

Nr.
Aikšt÷s

Parkai

Miško parkai
8

Bab÷nų rekreacinis miškas

286,38

9

Skveras prie Basanavičiaus g.

2,57

10

Skveras prie Respublikos g.

0,74

11

Skveras prie Rasos g.

1,12

12

Ramyb÷s skveras

0,67

13

Rusų kapin÷s

0,77

14

Žydų kapin÷s

0,43

15

Kauno g. kapin÷s

1,30

16

K÷dainių kapin÷s

7,99

Skverai

Kapin÷s

Siekiant išlaikyti ir išsaugoti esamą natūralaus kraštovaizdžio pobūdį, formuojant stabilesnį
gamtinį karkasą būtina:
•

Suformuoti ir įteisinti želdynus Nev÷žio ir mažesnių upelių sl÷niuose. Prie Obel÷s
upelio ir Dotnuv÷l÷s up÷s pakrant÷se už miesto parko ribų, ne miško ūkio paskirties
žem÷je, suformuoti apsauginių želdinius, Smilgos up÷s sl÷niuose – želdynus skirtus
rekreacijai. Šiuose želdynuose veisti regionui būdingus augalus, gausinti natūralius
kraštovaizdžio elementus ir biologine įvairovę mieste.

•

Išsaugoti priemiestinius ir miesto miškų plotus.
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K÷dainių mieste želdynams gali būti taikomi trijų tipų tvarkymo režimai: palaikomasis,
pl÷tojamasis ir pertvarkomasis. Palaikomojo tvarkymo režimo teritorijose (K÷dainių miesto parkas,
kapin÷s) siekiama išlaikyti esamas želdynų funkcijas ir struktūras, užtikrinti jų tvarkymą ir nekeisti
nusistov÷jusių struktūrų ir naudojimo pobūdžio.
Pl÷tojamojo tvarkymo režimo teritorijose (kitos bendrojo naudojimo ir rekreacin÷s
teritorijos) siekiama išpl÷toti esamas želdynų funkcijas, pritaikant papildoma apželdinimą ir/arba
infrastruktūros įrengimą. Pertvarkomojo tvarkymo režimo teritorijose (apsauginiuose želdynuose)
siekiama sukurti naujus želdynus.
Siekiant užtikrinti pilnavertį želdynų sistemos suformavimą, tolesnę efektyvią priežiūrą ir
norint ateityje išvengti galimų teisinių konfliktų, būtina:
•

K÷dainių miesto želdynams parengti Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektus.

•

Parengti detaliuosius želdynų planus, siekiant užfiksuoti tikslias želdynams skirtų
sklypų ribas, numatyti tvarkymo bei naudojimo reglamentus ir reikalingą
infrastruktūrą.

•

Sukurti želdynų ir želdinių steb÷senos (monitoringo) sistemą, pagal kurią būtų
periodiškai inventorizuojami želdynai ir želdiniai, stebima jų kokyb÷ bei būkl÷.

Atskirųjų rekreacin÷s paskirties želdynų turi tekti 20 m2/gyventojui. Detaliai planuojant
naujai urbanizuojamas teritorijas būtina numatyti arba pritaikyti esamus želdinius, vietinius, kvartalo
reikšm÷s atskiruosius želdynus, kurių pasiekiamumo spindulys 300m. Priklausomieji želdynai
normuojami vadovaujantis Želdynų įstatymų ir kitais teis÷s aktais.
Detaliai planuojant pramon÷s ir inžinerin÷s infrastruktūros teritorijas būtina numatyti
apsauginių želdynų plotus ir/ar juostas, nustatomas laikantis normų, kurios priklauso nuo įmon÷s
technologinio proceso, galingumo, išmetamų į aplinką žalingų medžiagų kiekio, keliamo triukšmo ir
kitų žalingų veiksmų aplinkai. Apsauginiai želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 40% apsauginių
zonų.
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6 KULTŪROS PAVELDAS
6.1 Kultūros paveldo teritorijų tinklo diferenciacija ir
optimizavimo galimyb÷s
Kultūros vertybių tinkamas panaudojimas visuomen÷s poreikiams siejamas su valstyb÷s
ekonomine, socialine, kultūrine pl÷tra. K÷dainių miesto savivaldyb÷s bendrojo plano nekilnojamojo
kultūros paveldo sprendinių dalyje detalizuojamos Lietuvos Respublikos ir K÷dainių rajono
teritorijos bendruosiuose planuose numatytos nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų saugojimo ir
naudojimo sistema bei kryptys. Bendrojo plano tikslas yra užtikrinti kultūros paveldo teritorijų
tvarkymą bendroje miesto raidoje, integruojant jas į kultūrinio miestovaizdžio teritorinę apsaugą.
Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatyta pl÷toti saugomų objektų tinkamą
panaudojimą, užtikrinantį kultūros vertybių išlikimą.
K÷dainių miesto bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustato miesto teritorijos
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, užtikrinančias
kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Plano sprendiniai vadovaujasi Lietuvos nacionaline darnaus
vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-2039), kur nurodoma, kad Lietuvos kultūrinio savitumo
išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų (str. 23.11, Žin., 2003, Nr. 892039), nustatytomis kultūros paveldo išsaugojimo gair÷mis.
Pateikiamos sąvokos ir sprendinių turinys atitinka Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą (Žin., 2004, Nr. 153-5571) ir Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, kuris įtvirtina
principą, kad kultūros paveldo išsaugojimą būtina vertinti kaip svarbų veiksnį, įtakojantį vietov÷s
ekonominę pl÷trą (1 str. 3 sk, Žin., 2002, Nr. 110-4852).
Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas laikomas neatsiejama K÷dainių miesto
pl÷tros dalimi. Pagrindine strategine teritorijos pl÷tros kryptimi plano koncepcija numato
decentralizuotą koncentraciją, kuri atitinka integralios kultūros paveldo apsaugos sampratą –
siekiama vertingiausių objektų išsaugojimo, ir jų naudojimo visuomen÷s reikm÷ms.
Pateikiami sprendiniai taip pat atitinka tikslus, numatytus Lietuvos ratifikuotoje Pasaulio
kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje (5 str.; Žin., 1997, Nr. 19-411):


priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą
vaidmenį bendruomen÷s gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo
programas;
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vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrin÷jimus ir paruošti veiksmingas
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti gr÷smę, iškilusią kultūros ir gamtos
paveldui;



imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių priemonių,
būtinų

šio

paveldo

identifikavimui,

globai,

išsaugojimui

(konservavimui),

prezentavimui bei reabilitavimui.
Pateikiami sprendiniai yra siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir atitinka
aplinkos tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio konvencijoje (5
ir 6 str., Žin., 2002, Nr. 104-4621):


įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro
kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą;



integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į miestų planavimo politiką bei savo kultūros,
aplinkos, žem÷s ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą politikos
sritį, galinčią tur÷ti poveikį kraštovaizdžiui;



nustatytus kraštovaizdžius įvertinti, atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir atitinkamos
gyventojų grup÷s jiems priskiriamą ypatingą vertę.

K÷dainių miesto savivaldyb÷s Nekilnojamojo kultūros vertybių (NKV) vertybių,
nagrin÷jamų bendrajame plane, registro sąrašas pagal KPD skelbiamus duomenis internete
pateikiamas 5 lentel÷je.

5 lentel÷. Bendrajame plane nagrin÷tų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų kiekis K÷dainių
miesto savivaldyb÷je.
Nekilnojamojo

kultūros

Objektų skaičius

paveldo tipas

Paskelbtų valstyb÷s

Suteikta pradin÷

saugojamais

apsauga**

Archeologijos objektai A

1

1

-

Urbanistin÷s vietov÷s

1

1

-

Statiniai S

38

15

23

Statinių kompleksai G

10

7

3

Laidojimo vietos L

9

2

7

Monumentai

4

-

4

Žudynių vieta ir kapai

1

1

-

Viso savivaldyb÷je:

64

27

37
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* - įtrauktų į LR NKV registro sąrašą.
** - esantys senuose respublikin÷s, vietin÷s reikšm÷s paminklų sąrašuose, naujai
išaiškinamų, laikinos apskaitos sąrašuose arba įtraukti į registrą, bet neturintys valstyb÷s ar
savivaldyb÷s apsaugos statuso.
Į lentelę neįtraukti nereikšmingi miesto bendrojo plano rengimui smulkūs dail÷s kūriniai ir
statinių viduje esančios vertyb÷s.
Išbraukti objektai, nors ir likę su MC numeriu į lentelę neįtraukti.
K÷dainių miesto savivaldyb÷s bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių
dalyje

nagrin÷jami

teritoriniai

kultūros

paveldo

objektai,

ypač

reikšmingi

kultūriniam

kraštovaizdžiui, pavieniai, nedidelę teritoriją užimantys objektai, pasižymintys vizualiniu poveikiu
aplinkai, kitais aspektais (meniniu, mitologiniu, istoriniu ir kt.) reikšmingi objektai.
K÷dainių mieste gausu kultūros paveldo objektų, teritorijų planavimui svarbių K÷dainių
miesto kultūros paveldo objektų tarpe yra reikšmingų ne tik miesto, rajono, regiono, bet ir
nacionaliniu mastu. K÷dainių miestas išsiskiria savo Senamiesčiu, kuriame yra didžiausia kultūros
paveldo objektų sankaupa.

6.2 Kultūros paveldo tvarkymas ir naudojimas
K÷dainių miesto savivaldyb÷s nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugos ir
naudojimo sprendiniai įgyvendinami, remiantis svarbiausiomis ir pagrindin÷mis kultūros paveldo
apsaugos nuostatomis:


išsaugoti ir atgaivinti paveld÷tą vietov÷s savitumą atspindintį kultūros ir istorinį
paveldą;



stiprinti valstyb÷s institucijų ir visuomen÷s atsakomybę už kultūros paveldo
išsaugojimą.

Kultūros paveldo objektai kartu su gamtos paminklais yra kultūrinio turizmo ištekliai.
K÷dainių miesto savivaldyb÷s teritorijos kultūros paveldo apsauga realizuojama, pritaikant jį
viešajam pažinimui ir naudojimui, visuomen÷s švietimui ir kultūriniam turizmui pl÷toti.
K÷dainių senamiesčiui nustatytas šios vertyb÷s apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir
naudojimas.
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį „saugomų
objektų teritorijos, saugomos vietov÷s, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose pl÷tojama pagal
bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentus ir jais nustatomus
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paveldosaugos reikalavimus, parengtus vadovaujantis šio, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo
įstatymų nuostatomis“.
K÷dainių miesto senamiestyje saugomas istorinis gatvių tinklas su aikšt÷mis, statiniai,
statinių kompleksai, erdvin÷ struktūra. Statiniai, statinių kompleksai tvarkomi pagal jų apsaugos
reglamentus, specialiuosius apsaugos planus, tvarkybos darbų projektus.
Būtina parengti K÷dainių senamiesčio ribų ir apsaugos zonų specialųjį planą ir
paveldotvarkos projektą, kurie užtikrins K÷dainių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą bei
taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą. Jau parengtas K÷dainių dvaro sodybos teritorijos
specialusis planas – paveldotvarkos projektas.
Tikslinga rengti K÷dainių miesto kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie pad÷tų telkti
valstyb÷s ir savivaldyb÷s l÷šas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių
fondų paramai gauti.
Jei objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, apsaugos zonos n÷ra
nustatytos, joms taikomi reikalavimai, nustatyti LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 9 str. 5 p. Ir LR Vyriausyb÷s Specialiųjų Žem÷s ir miško
naudojimo sąlygų XIX p. (Žin., 1992-08-10, Nr. 22-652).
Nustačius, kad K÷dainių mieste yra tvarkytinų objektų, įtrauktų į Nekilnojamųjų Kultūros
vertybių registrą, tačiau saugomais nepaskelbtų, Kultūros paveldo departamentas ir savivaldyb÷ turi
priimti sprendimą inicijuoti jų skelbimą saugomais.
Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir naudojimas K÷dainių miesto savivaldyb÷s objektams
pateikiamas 6 lentel÷je. Priemon÷s nustatytos pagal objektų tipus, remiantis LR Nekilnojamųjų
kultūros paveldo registro duomenimis ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teis÷s aktais.

6 lentel÷. Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir naudojimas
Eil.

Kultūros

paveldo

tipai

ir Tvarkybos kryptys ir naudojimo prioritetai

Nr.

eksponuotini objektai

1.

Urbanistin÷s vietov÷s

Parengti specialųjį planą, nustatant tikslias Senamiesčio

K÷dainių Senamiestis

teritorijos ribas ir paveldotvarkos specialųjį planą.
Įgyvendinti

apsaugos

tikslą

pritaikant

viešajam

pažinimui ir naudojimui (kultūriniam ir pažintiniam
turizmui) bei moksliniams tyrimams, išsaugojant visas
miesto centrui būdingas funkcijas.
2.

Archeologin÷s vietov÷s:

KAUNO SĮ „KAUNO PLANAS“

Pritaikymas moksliniams tyrin÷jimams.

KöDAINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2010 – 2020 METAMS

55

Eil.

Kultūros

paveldo

Nr.

eksponuotini objektai

tipai

ir Tvarkybos kryptys ir naudojimo prioritetai

K÷dainių senojo miesto vieta
3.

Statinių kompleksai

Teritorijų ribas tikslinti ir tvarkyti vadovaujantis

K÷dainių

senosios

regulos paveldotvarkos specialiųjų planų sprendiniais, Statinių

karmelitų

vienuolyno

pastatų tvarkymo reglamentais. Šių objektų apsaugos tikslas –

kompleksas, Evangelikų liuteronų viešasis pažinimas ir naudojimas, jo įgyvendinimas
bažnyčios
Kalvinų

kompleksas,
bažnyčia

sinagogų

ir

kompleksas,

buv. pritaikant objektus kultūriniam pažintiniam turizmui.
varpin÷, Sakraliniams objektams prioritetas teiktinas viešajai
Namų pagarbai, tod÷l kai kuriuose objektuose būtina tinkamai

kompleksai vad. Senjorų namais, derinti šiuos apsaugos tikslus.
Rektorių

namais,

buv.

dvaro Taikomas tausojamo naudojimo režimas.

sodyba su parku
4.

Statiniai
Šv.

Tvarkyti pagal paveldotvarkos projekto sprendinius ar

Jurgio

bažnyčia,

Rotuš÷, pagal tvarkymo reglamentus.

pastatai Š÷tos g. 20, Didžioji g. 4, Apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas, jis
6, 29, pastatas vad. Škotų pirklių įgyvendinamas pritaikant objektus įvairioms paskirtims,
namu Didžiosios rinkos a. 4, sudarant sąlygas kultūriniam pažintiniam turizmui.
namas Didžiosios rinkos a. 9, Atrinkti statinius, kuriuos galima būtų įrašyti į
namai Radvilų g. 5, 6, 41, 49, Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir nustačius jų
namai Smilgos g. 7, 9, motoriniai vertingąsias savybes suteikti jiems atitinkamą apsaugos

5.

malūnai Skongalio g. 7.

statusą.

Laidojimo, įvykių vietos

Apsaugos tikslas – viešoji pagarba, derinant su viešuoju

Kapin÷s, kur yra žymių žmonių pažinimu ir naudojimu.
kapai,

atskiros

kapaviet÷s, Parengti specialiuosius planus, patikslinant teritorijų ir

senosios žydų kapin÷s, genocido apsaugos zonų ribas, paveldotvarkos projektus vietos.

objektus

pritaikant

lankymui

(kultūrinio

turizmo

reikm÷ms).
Laidojimo vietos, neįtrauktos į Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą tvarkomos pagal kapinių tvarkymo
taisykles.

Tvarkymo prioriteto zonos savivaldyb÷s teritorijoje:
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Miesto centrą apima K÷dainių senojo miesto vietos teritorija. Tod÷l didel÷je dalyje centre
yra archeologinio paveldo tvarkymo prioriteto zona. Bet kuri veikla, susijusi su žem÷s kasimu gali
vykti tik archeologų priežiūroje.
Vertingiausi statinių kompleksai ir statiniai, senosios kapin÷s, kur yra palaidota daug žymių
žmonių, yra istoriniame miesto centre – senamiestyje.
K÷dainių Senamiestis – svarbiausia urbanistinio ir architektūrinio paveldo tvarkymo
prioriteto zona.
Kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo prioriteto zonoje, atsižvelgiant į objektų bendrą
būklę, vertę, ekonomines galimybes, pagal LR teritorijos bendrąjį planą, numatomos ir tvarkymo
darbų kryptys:


archeologinių vietovių apsaugos prioriteto zonai – konservavimo kryptis;



statinių kompleksams ir statiniams – konservavimo, restauravimo ir dalinio atkūrimo
kryptys;



urbanistinio paveldo prioriteto zonai – konservavimo ir dalinio atkūrimo kryptis (gatvių
tinklo ir aikščių);

6.3 Kultūros paveldo vietovių tvarkymo programos
K÷dainių mieste būtina įgyvendinti šias programas:
Ilgalaik÷ dvarų paveldo objektų – istorinių želdynų (parkų) tvarkymo darbų programa (patv.
2005 m. sausio 10 d. KVAD (KPD) įsakymu Nr. Į-09. Įgyvendinant šią programą numatytas
kompleksiškas dvarų kultūros puosel÷jimas, galimas istorinio kraštovaizdžio atkūrimas. Ši programa
aktuali buvusio K÷dainių dvaro sodybos išlikusiems fragmentams LR Vyriausyb÷s nutarimas: D÷l
dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo (2003 m. balandžio 18
d. Nr. 481).
Kultūrinio turizmo pl÷tros programa (Vilnius, 1998). Joje numatytos kultūrinio turizmo
pl÷tros programos tikslai ir uždaviniai, programos realizavimo priemon÷s. Priemonių planui
įgyvendinti K÷dainiuose turizmo infrastruktūros pl÷trai numatoma įrengti objektus turistų
apgyvendinimui ir aptarnavimui.

Laukiami rezultatai įgyvendinant šias programas.


sudaromos palankesn÷s sąlygos kultūros paveldo objektų išsaugojimui;



efektyvesnis ES fondų ir kitos tarptautin÷s paramos panaudojimas;
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sudaromos palankesn÷s sąlygos valstyb÷s ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai.

6.4 Kultūros paveldo vertybių pritaikymas
K÷dainių miesto savivaldyb÷s kultūros paveldo apsauga realizuojama, jį pritaikant viešajam
naudojimui, ir kultūriniam bei pažintiniam (vietiniam bei tarptautiniam) turizmui vystyti,
etnokultūros puosel÷jimui ir propagavimui.
Statiniai ir statinių kompleksai gali būti naudojami tik apžiūr÷jimui, apžiūr÷jimui
infrastruktūros pl÷trai, gyvenamajai, švietimo funkcijoms. Juose gali vykti įvairūs renginiai. Objektų
pritaikymas detalizuojamas jų tvarkymo projektuose.
Senamiesčio teritorijoje turi būti išsaugotos visos būdingos miesto funkcijos. Kad miestas
tinkamai vystytųsi, būtina parengti specialiuosius planus, kurie reglamentuotų naujas statybas
kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose.
Būtina pritraukti investuotojus, norinčius pritaikyti kultūros vertybes šiandieniniam
naudojimui – kultūrin÷ms, komercijos, aptarnavimo, turizmo reikm÷ms, taip pat investuotojus,
norinčius įsigyti ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti, atkurti kultūros paveldo
vertybes.
Kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam naudojimui labai svarbus informacijos
skleidimas ir visuomen÷s švietimas. Informacija turi būti visuomenei prieinama ir tinkamai pateikta.
Reikia išvystyti informacijos infrastruktūrą. Strategiškai patogiose vietose išd÷styti
informacin÷s sistemos ženklus. Pl÷toti informacijos apie kultūros paveldo objektus leidybą ir
platinimą.

Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
Pagrindinis K÷dainių miesto savivaldyb÷s kultūros paveldo išsaugojimo prioritetas,
remiantis LR teritorijos bendruoju planu yra kultūros paveldo teritorijų integravimo į krašto
gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra.
Įgyvendinant kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugą užtikrinančius bendrojo plano
sprendinius, išskirtos būdingiausios miesto savivaldybei kultūros paveldo rūšys.
Saugant būdingiausią miesto savivaldybei urbanistinį, statinių kompleksų ir statinių paveldą
taikyti konservavimo, restauravimo, atkūrimo metodus. Skleisti informaciją apie kultūros paveldo
objektus, esančius mieste ir turistin÷se trasose.
Turi būti sudarytos sąlygos senosios miesto vietos moksliniams tyrin÷jimams.
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Mieste svarbu išsaugoti vertingus buvusio dvaro sodybos fragmentus. Numatytos priemon÷s
ir pritaikymas turi sudaryti sąlygas tinkamai tvarkyti buvusios dvarų sodybos teritoriją.
Bendrojo

plano

kultūros

paveldo

apsaugos

sprendinių

įgyvendinimo

steb÷sena

(monitoringas) turi būti vykdoma pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo steb÷senos taisykles (Žin.,
2005, Nr. 86-3242). Steb÷sena (monitoringas) turi būti vykdoma periodiškai ir pagal reikalavimus,
nustatytus atsižvelgiant į objektų tipologijos ypatumus, fizinę būklę, teisinę priklausomybę.
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7 KöDAINIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS
PLöTROS SPRENDINIAI
7.1 Susisiekimo sistemos pl÷tros sąsajos su kitais planais bei
programomis
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane įvardinti tokie pagrindiniai transporto
raidos strateginiai tikslai:


integruoti Lietuvos transporto sistemą į visos Europos transporto tinklą bei paslaugų
rinką, taip pat į Baltijos jūros baseino šalių transporto sistemą;



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



subalansuoti šalies transporto sistemos pl÷trą maksimaliai panaudojant turimą įvairių
transporto rūšių infrastruktūrą, mažinant transporto poveikį aplinkai.

Susisiekimo ministerijos sudarytoje ilgalaik÷je Lietuvos transporto sistemos pl÷tros
strategijoje numatoma:
Geriau organizuoti ir reguliuoti transporto eismą, kad būtų mažesn÷ oro tarša ir triukšmas,
pasiekti, kad oro tarša ir triukšmas miestuose neviršytų leistinų normatyvų.
Sukurti visuomenei priimtiną, saugią ateities transporto sistemą. Stiprinti eismo dalyvių
saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos
geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių technin÷s būkl÷s kontrolę.
Kadangi saugaus eismo veiksnių aplinka sud÷tinga ir daugialyp÷, saugaus eismo problemos turi būti
sprendžiamos tiek visais valstyb÷s lygiais – Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s, savivaldybių institucijų, tiek ūkio subjektų ir visų eismo dalyvių glaudžiu
bendradarbiavimu.
Siekti, kad šalies ir miestų kelių transporto sistemos būtų kompleksiškos ir integruotos.
Integruoti vietin÷s reikšm÷s kelių tinklą į valstybin÷s ir tarptautin÷s reikšm÷s kelių tinklą,
suformuojant visą regionų pl÷trai būtiną infrastruktūrą, papildant kelių tinklą trūkstamomis
grandimis ir išvengiant nepakankamo pralaidumo vietų. Tai pad÷tų racionaliai ir efektyviai naudoti
l÷šas infrastruktūros pl÷trai: spręsti susisiekimo problemas tiek užmiestyje, tiek miestuose, pl÷toti
tranzitinius transporto koridorius ar aplinkkelius;
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Visokeriopai skatinti šalies gyventojus naudotis viešojo transporto paslaugomis, kad
nebedid÷tų lengvųjų automobilių srautai ir gatvių bei kelių tinklo apkrova. Lietuvos miestų viešojo
transporto paslaugų lygį (pasiekiamumo, kelion÷s trukm÷s, važiavimo kokyb÷s ir kiti rodikliai)
priartinti prie keleivių vežimo paslaugų kokyb÷s lygio pažangiosiose ES valstyb÷se. Subalansuoti
miestų ir rajonų maršrutinio keleivinio transporto sistemos finansavimo mechanizmą, kad jis būtų
veiksmingas rinkos ekonomikos sąlygomis, skatintų keleivinio transporto įmonių konkurenciją
teikiant keleivių vežimo paslaugas. Laikytis socialinių principų formuojant viešojo transporto
paslaugų pasiūlą ir jų tarifus;
Modernizuoti ir tobulinti ekologiško bevariklio transporto infrastruktūrą, miestuose ir
gyvenviet÷se kurti nuo motorinio transporto eismo atskirtas dviračių ir p÷sčiųjų takų sistemas;
Formuoti neįgaliųjų susisiekimo sistemą – parengti būtiną infrastruktūrą, organizuoti
invalidų paramos autobusų eismą, pritaikyti jų poreikiams miestų gatvių per÷jas, šaligatvius, prieigas
prie traukos punktų, viešojo transporto stoteles ir automobilių stov÷jimo aikšteles;
Kad būtų galima s÷kmingai integruotis į transeuropinio geležinkelių tinklo struktūras,
padidinti traukinių važiavimo greičius ir eismo saugumą, įgyvendinti ES keliamus reikalavimus d÷l
aplinkos taršos.

7.2 Tendencijos ir uždaviniai
K÷dainių miestas įsikūręs pačiame Lietuvos centre netoli svarbiausių Lietuvos kelių ir
geležinkelių, priklausančių tarptautinių transporto koridorių tinklui. Jie užtikrina K÷dainiams patogų
ir greitą susisiekimą su kitais Lietuvos miestais.
Dar neseniai ir vienas svarbiausių kelių nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje – kelias Via
Baltica – kirto patį K÷dainių miestą, o tranzitinis automobilių srautas važiavo miesto pagrindine J.
Basanavičiaus gatve. Nutiesus ir 2002 m. atidarius naują kelio atkarpą tarp Aristavos ir Sitkūnų, Via
Baltica aplenk÷ K÷dainius ir išvadavo nuo nuolatos augančio tranzitinio automobilių srauto, tačiau
išliko pakankamai arti, kad miestas gal÷tų naudotis jos teikiamais greito susisiekimo privalumais.
Tad šiuo metu ir ateityje tranzitinius srautus mieste pagrinde formuoja aplink miestą įsikūrusias
žem÷s ūkio, perdirbimo ir kitas įmones aptarnaujantys judantys sunkvežimiai, kurie neturi galimyb÷s
miesto aplenkti.
Nežiūrint to, kad K÷dainiuose tranzitiniai automobilių srautai n÷ra gausūs, pagrindin÷s
miesto gatv÷s yra smarkiai apkrautos eismu. Miestas yra susiformavęs ištįsęs pietų-šiaur÷s
kryptimis, o jo gatvių tinklas yra nepakankamai rišlus. Pagrindinis transporto krūvis tenka J.
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Basanavičiaus ir kitoms magistralin÷ms gatv÷ms – S. Dariaus ir S. Gir÷no, M. Daukšos, Kauno,
Š÷tos, Tilto, Gedimino. Kai kurių pralaidumas šiuo metu yra vos pakankamas, dauguma jų turi tik
dvi eismo juostas.
Automobilizacijos lygis ir automobilių eismo intensyvumas K÷dainiuose nuolatos auga.
Pagal statistinius duomenis K÷dainių rajone galima teigti, kad ir mieste nuo 2004 iki 2008 metų
įregistruotų lengvųjų keleivinių automobilių skaičius kasmet padid÷davo vidutiniškai 7-8 proc.
Automobilių eismo intensyvumas gatv÷se did÷jo vidutiniškai po 5-6 proc. per metus. Viešojo
transporto rodikliai taip pat nepalankūs – per 2008 metus buvo atsisakyta 4 nuostolingų
visuomeninio transporto maršrutų. Tik÷tina, kad šiuo metu Lietuvą ap÷musi ekonomin÷ kriz÷
pakoreguos šias tendencijas, tačiau, nors ir mažesniais tempais, automobilizacija ir eismo
intensyvumai gatv÷se toliau did÷s. Prognozuojama, kad K÷dainiuose kitus dešimt metų
automobilizacijos lygis did÷s vidutiniškai po 1 proc. per metus, o eismo gatv÷se – vidutiniškai po 1,5
proc. per metus.
Atsižvelgiant į pamin÷tas tendencijas, K÷dainių m. bendrojo plano susisiekimo dalyje turi
būti sprendžiami tokie uždaviniai:
•

Didinti gatvių tinklo rišlumą ir pralaidumą tiesiant naujas, alternatyvias gatves bei
rekonstruojant esamas nepakankamo pralaidumo gatves ir tokiu būdu gerinti eismo
sąlygas, eismo saugumą, mažinti eismo intensyvumą miesto centre;

•

Numatyti miesto rytinį, šiaurinį ir vakarinį aplinkkelius, kurie sudarytų sąlygas
sunkiajam, tranzitiniam eismui efektyviai, be laiko nuostolių ir padid÷jusių
transportavimo sąnaudų aplenkti miestą;

•

Formuoti susisiekimo infrastruktūrą numatomose urbanizuoti teritorijose;

•

Gerini viešojo transporto darbo efektyvumą geriau pritaikant A. Kanapinsko,
Kauno, Birut÷s, Biochemikų, Metalistų bei kitų gatvių ir kelių infrastruktūrą viešojo
transporto eismui;

•

Skatinti alternatyvius, ekologiškus žmonių jud÷jimo būdus, pl÷sti p÷sčiųjų ir
dviračių takų infrastruktūrą;

•

Sudaryti sąlygas europin÷s v÷ž÷s geležinkelio statybai šalia esamo geležinkelio
rezervuojant gretimas teritorijas geležinkelių infrastruktūros pl÷trai.
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7.3 Analiz÷ ir rekomendacijos perspektyvai
Problematiškiausia K÷dainių m. susisiekimo infrastruktūros dalis ir “siaura vieta” yra
J.Basanavičiaus g. Deja, gatv÷ tankiai užstatyta, tod÷l ją platinti neracionalu. Tam, kad sumažinti
šios gatv÷s apkrovimą eismu ir padidinti gatvių tinklo rišlumą su miesto šiaurine dalimi, pirmiausiai
bus rekonstruotos Birut÷s ir A.Mickevičiaus gatv÷s bei jų tęsinyje esantis vietin÷s reikšm÷s kelias
(taip pat priskiriamas A.Mickevičiaus gatvei), kuris tęsiasi tarp Bab÷nų ir K÷dainių aerodromo bei
yra lygiagretus S.Dariaus ir S.Gir÷no gatvei. Šis kelias šiaurin÷je miesto dalyje per esamą vieno
lygio pervažą per geležinkelį įsijungia į rekonstruotą Elevatoriaus g. Vieno lygio pervaža v÷liau bus
rekonstruota į skirtingų lygių.
Miesto vakarin÷je dalyje, Respublikos gatv÷s, kuri yra viena plačiausių mieste, tęsinys bei
už jo sekanti Skroblo g. taip pat bus rekonstruotos ir išplatintos, o dar toliau į šiaurę, už Gedimino g.,
bus nutiesta nauja gatv÷ su tiltu per Smilgą, sujungsianti Janušavą su rekonstruota A. Mickevičiaus
g. bei su Bab÷nais (per rekonstruotą Elevatoriaus g.).
Visos gatv÷s šiame maršrute planuojamos C kategorijos, tam, kad jomis gal÷tų vykti viešojo
transporto eismas. Jos ne tik užtikrins patogesnį susisiekimą su miesto šiaurine dalimi išvengiant
važiavimo per senamiestį ir miesto centrinę dalį, bet ir duos pagrindą teritorijos aplink aerodromą
formavimui, bei užtikrins jos pasiekiamumą.
Gatvių tinklas urbanizuojamose teritorijose miesto pakraščiuose formuojamas lygiagretus
miestą apeinantiems valstybin÷s reikšm÷s keliams bei kiek įmanoma izoliuotas nuo jų. Taip
siekiama išvengti miesto kelių bei gatvių ir užmiesčio kelių susikirtimų, kuriuose kirstųsi tranzitiniai
bei vietiniai automobilių srautai bei automobilių ir p÷sčiųjų srautai. Patirtis rodo, kad būtent tokios
vietos (sankryžos) pasižymi dideliu avaringumu. Šiuo metu avaringiausia tokia vieta (“juodoji
d÷m÷”) K÷dainių miesto prieigose yra kelio 144 Jonava-K÷dainiai-Šeduva ir rajonin÷s reikšm÷s
kelio 1906 Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-K÷dainiai (K÷dinių g.) sankryža.
Naujo gyvenamojo mikrorajono į vakarus nuo Janušavos gatvių tinklo pagrindą formuos
esama Respublikos g. bei nauja C kategorijos gatv÷, kuri buvo numatyta dar 1987 metų K÷dainių m.
generaliniame plane. Ji bus įrengta lygiagrečiai keliui 144 Jonava-K÷dainiai-Šeduva. Šiauriau
Gedimino g. ji įsijungs į esamą vietin÷s reikšm÷s kelią, kuris tęsiasi iki Smilgos upelio ir toliau iki
sankryžos su keliu 144. Kelio atkarpa iki tilto bus rekonstruota į C kategorijos gatvę ir kartu su nauja
gatve Skroblų g. tęsinyje formuos čia naują gyvenamąjį mikrorajoną šiauriau Janušavos.
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Naujo gyvenamojo rajono į rytus nuo Vilainių gatvių tinklo pagrindą formuos nauja gatv÷
(C kategorijos), atsišakosianti nuo J. Basanavičiaus g. šiaur÷s kryptimi bei įsijungsianti į
Melioratorių g. sankryžoje su Šaltinio g.
Jei ateityje K÷dainių miestas toliau pl÷stųsi į vakarus, kelias 144 Jonava-K÷dainiai-Šeduva,
kuris šiuo matu pasižymi gan intensyviu eismu (šioje kelio atkarpoje- virš 5000 aut./parą; 2007 m.
duomenys), patektų į miesto įtaką. Kad nukreipti tranzitinius automobilių srautus bei išvengti min÷to
vietinio bei tranzitinio automobilių eismo konflikto, būtų reikalinga įrengti miesto vakarinį
apvažiavimą, numatytą miesto bendrojo plano koncepcijoje. Naujo 7,3 km ilgio kelio statyba
pareikalautų didelių investicijų, bei gali sukelti kitų problemų (pvz. dalis šio kelio planuojama per
užstatytas teritorijas- Keleriškius ir Bartkūniškius). Kita galimyb÷- išsaugoti šį kelią tranzitiniam
eismui rekonstruojant į miesto vidaus greito eismo gatvę. Tačiau, kaip rodo patirtis, neatsakingai
planuojant gyvenamąsias teritorijas, su laiku tokios gatv÷s būna užstatomus, “aplimpa” nuovažomis
ir sankryžomis ir tampa problemin÷mis, “siauromis” vietomis valstybin÷s reikšm÷s automobilių
kelių tinkle. Tod÷l rekomenduotina vengti miesto pl÷tros (ypač gyvenamųjų kvartalų) kitapus jį
ribojančių valstybin÷s reikšm÷s kelių, t.y. į vakarus nuo kelio 144 ir į šiaur÷s rytus nuo kelio 2008
Vilainiai–Šventybrastis–Krekenava, kurio atkarpa (Vilainių aplinkkelis) kaip tik ir buvo įrengta su
tikslu apeiti Vilainių mikrorajoną.
Siekiant sumažinti mieste sunkaus eismo, planuojama keletas miesto aplinkkelių. K÷dainių
rytinis apvažiavimas sujungs Vilainių rytinį apvažiavimą (kelias 2008) su keliu, jungiančiu AB
„Lifosą“ ir Pramon÷s g. bei keliu 144 Jonava-K÷dainiai-Šeduva (per esamus vietin÷s reikšm÷s
kelius). Iš šio aplinkkelio Juodkiškio bei Biochemikų gatv÷mis bus patogu pasiekti rytuose esančius
pramon÷s objektus.
Kadangi šiaur÷je K÷dainių iki pat Krekenavos tiltų per Nev÷žį n÷ra, norintiems iš Vilainių
seniūnijos rytin÷s dalies keliauti vakarų kryptimi tenka važiuoti per K÷dainius. Kad to išvengti,
šiauriau Justinavos bus įrengtas miesto šiaurinis apvažiavimas, kuris tiltu per Nev÷žį sujungs
rajonin÷s reikšm÷s kelią 2008 ir krašto reikšm÷s kelią 195 K÷dainiai-Krekenava-Panev÷žys (Bab÷nų
gatv÷). Šio kelio efektyvumą padidintų miesto šiaur÷s vakarų dalyje, šiauriau aerodromo
planuojamas kelias, sujungsiantis kelią 144 ir kelio 195 tęsinyje esančią M. Daukšos gatvę (per
rekonstruotą Elevatoriau g.). Šis kelias planuotas kaip miesto vakarinio aplinkkelio tęsinys, tačiau
techniškai ir ekonomiškai pagrindus jis gal÷tų būti įrengtas ir atskirai bei gal÷tų pasitarnauti
mažinant automobilių srautus J.Basanavičiaus g.
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7 lentel÷. Pagrindin÷s1 rekonstruotinos K÷dainių m. gatv÷s
Prioritetas2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gatv÷s
pavadinimas
Kauno4
Birut÷s
A. Kanapinsko
Janušavos
Respublikos
Lakštingalų
A. Mickevičiaus
Biochemikų
Metalistų
Vilniaus
Pirmūnų
Šermukšnių
Josvainių
Elevatoriaus

Rekonstruotina atkarpa

Danga

Nuo kapinių iki Pramon÷s g.
Nuo J. Basanavičiaus g. iki miesto ribos
Nuo Janušavos g. iki Lakštingalų g.
Nuo A. Kanapinsko g.
Tęsinyje nuo Liaudies g.
Visame ilgyje
Visame ilgyje
Visame ilgyje miesto ribose
Visame ilgyje
Visame ilgyje
Nuo Juodkiškio iki Šermukšnių g.
Visame ilgyje
Žr. grafin÷je dalyje
Visame ilgyje

asf.
asf.
asf.
žv..
asf.
asf.
asf.
asf.
asf.
asf.-žv.
asf.
asf.
asf.
asf.

Kategorija
Esama Planuojama3
C2
B2
D-C2
C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C2-C1
D
C1
D
B2

1

Visos rekonstruotinos gatv÷s parodytos Susisiekimo komunikacijų br÷žinyje;
Prioritetas nustatytas atsižvelgiant į: viešojo transporto eismą, esamą būklę, užstatymą, artumą nuo miesto
centro, svarbą tolimesnei miesto pl÷trai, ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Gatvių rekonstrukcijos
eiliškumas ir įgyvendinimo laikas tur÷tų būti pagrįstas ekonominiais-finansiniais skaičiavimais;
3
Planuojama kategorija turi būti tikslinama detalaus planavimo, galimybių studijos arba techninio projekto
rengimo stadijose. Valstybin÷s reikšm÷s kelių tęsinių miesto administracin÷je teritorijoje technin÷s
kategorijos, atstumai tarp raudonųjų linijų bei kiti techniniai parametrai turi būti derinami su Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
4
Objektas yra įtrauktas į Kelių priežiūros ir pl÷tros programą;
2

Visi nauji miesto aplinkkeliai šiame bendrajame plane planuojami kaip B (B2) kategorijos
vietin÷s reikšm÷s keliai. Įrengus pamin÷tus miesto apvažiavimus bus suformuotas miestą juosiantis
kelių lankas (įskaitant ir kelius 144 bei 2008), į kurį bus galima nukreipti sunkųjį transportą ir
uždrausti sunkvežimių jud÷jimą per miesto centrą.
Didinant miesto gatvių tinklo pralaidumą bei pritaikant gatves viešojo transporto eismui dar
turi būti rekonstruotos šios gatv÷s: Janušavos, A. Kanapinskio, Lakštingalų, Didžioji, Kranto 1-oji,
Vilniaus, Pirmūnų, Šermukšnių, Biochemikų ir Metalistų. Taip pat Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos savo ilgalaik÷je Kelių priežiūros ir pl÷tros programoje
(KPPP) 2011-2015 m. K÷dainių mieste ir jo prieigose numato rekonstruoti kelio 195 K÷dainiaiKrekenava-Panev÷žys ruožą nuo 0 iki 20,82 km ir kelio 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–
Labūnava–K÷dainiai ruožą nuo 40,42 iki 41,72 km (sutampa su Kauno gatve). Jos tęsinyje esanti
avaringa sankryža su keliu 144 pagal šią programą buvo rekonstruota į žiedinę 2008 metais.
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7.4 Viešasis transportas
Šiuo metu mieste veikia 8 viešojo transporto maršrutai. Beveik visi jie yra linijiniai,
sužiedinti tik Vilainių mikrorajone. Miesto gatvių tinklo pl÷tra buvo planuojama taip, kad būtų
galimyb÷ sužiedinti maršrutus ir kitose miesto dalyse – Vilainiuose, Zabieliškyje, Bab÷nuose bei
naujai planuojamose teritorijose ir tokiu būdu padaryti viešojo transporto darbą efektyvesniu.
Pritaikant esamas gatves viešojo transporto eismui numatyta jų rekonstrukcija į C kategoriją.
Atitinkamai naujos gatv÷s, kuriose rekomenduojama ateityje numatyti viešojo transporto eismą, taip
pat su planuotos kaip C arba B kategorijų.
Pl÷tojant viešojo transporto paslaugas K÷dainių mieste prioritetas kaip ir visoje respublikoje
tur÷tų būti teikiamas jo populiarinimo ir paslaugų kokyb÷s lygio k÷limui. Kitos viešojo transporto
pl÷tros priemon÷s:
•

Įgyvendinti pertvarkytas tarifų ir bilietų platinimo sistemas, kurios užtikrintų
reikiamo dydžio įplaukų apsaugą, bet kartu ir skatintų aktyviau naudotis viešuoju
transportu;

•

Gerinti K÷dainių geležinkelio stoties pasiekiamumą, derinti viešojo transporto darbo
grafiką su keleivinių traukinių atvykimo-išvykimo laiku;

•

Organizuojant eismą mieste atsižvelgti į viešojo transporto poreikius, o esant
galimybei diegti eismo organizavimo priemones, kurios didintų viešojo transporto
darbo efektyvumą; pavyzdžiui labai intensyviu viešojo transporto eismu
pasižyminčios Gegučių g. (apie 240 autobusų per dieną) sankryžoje su
J.Basanavičiaus gatve būtina įrengti šviesoforą;

•

Įdiegti tobulesnes informacines keleivinio transporto valdymo ir eismo kontrol÷s
sistemas;

•

Modernizuoti esamą transporto priemonių parką;

•

Tobulinti neįgaliųjų aptarnavimo transporto programas, taikyti naujas technologijas,
integruoti jiems skirtas paslaugas į bendrą susisiekimo sistemą;

•

Sudaryti sąlygas vieno (elektroninio) bilieto koncepcijai diegti.
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7.5 Geležinkeliai
Be kitų priemonių dažnesnį naudojimąsi visuomeniniu transportu tur÷tų paskatinti ir po
2013 metų numatoma geležinkelio atšakos, einančios per K÷dainių miestą, rekonstrukcija ir
pritaikymas greitųjų traukinių eismui. Greitieji traukiniai užtikrins gerą susisiekimą su Vilniumi,
Kaunu, Šiauliais, Klaip÷da bei kitais Lietuvos miestais.
K÷dainių miestą kertantis geležinkelis priklauso I visos Europos geležinkelių transporto
koridoriui Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame
plane numatoma, kad nauja I-ojo transporto koridoriaus infrastruktūros dalis – europinio standarto
geležinkelis „Rail Baltica“ – K÷dainių rajone bus tiesiamas šalia esamo geležinkelio. Jei taip būtų,
europinio standarto geležinkelis taip pat kirstų arba tur÷tų apeiti K÷dainių miestą.
Kol kas “Rail Baltica” projekto įgyvendinimas atsilieka nuo planuotų terminų. Planuojama,
kad “Rail Baltica” Marijampolę pasieks 2013 metais, o Kauną (Mauručius) - 2015 metais. Įvertinant
tai galima prognozuoti, kad europin÷s v÷ž÷s geležinkelis K÷dainius pasieks tik 2020 metais, o gal ir
dar v÷liau. Specialusis europin÷s v÷ž÷s geležinkelio planas, kurį 1999 metais patvirtino Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷, numato tik geležinkelio trasą tarp sienos su Lenkija ir Kauno miestu (šiuo
metu rengiamas naujas šio ruožo specialusis planas). Kokia geležinkelio “Rail Baltica” trasa būtų
šiauriau Mauručių – ar ji apeitų Kauną iš rytų ar iš vakarų, ar ji šlietųsi prie esamo geležinkelio,
vedančio Šiaulių ir Rygos link, ar tai būtų visiškai nauja geležinkelio linija, vedanti į Latviją
pavyzdžiui per Panev÷žį – nei Susisiekimo ministerija nei AB”Lietuvos geležinkeliai” oficialios
pozicijos neturi, o įvairūs ekspertai pateikia skirtingas “Rail Baltica” trasos įrengimo galimybes.
Tod÷l K÷dainių miesto bendrajame plane “Rail Baltica” trasa žymima kaip ir Lietuvos bendrajame
plane – prie esamo geležinkelio linijos Kaišiadorys-Šiauliai. Ši linija iki K÷dainių geležinkelio
stoties teturi vieną kelią, tod÷l jos rekonstrukcija šalia plačiosios v÷ž÷s standarto kelio įrengiant
naują, europin÷s v÷ž÷s standarto kelią, netur÷tų sukelti didelių problemų. Tam tikslui esama
geležinkelio žem÷s sankasa tur÷tų būti paplatinta 5 m (kad užtikrinti 4,1-5,0 m atstumą tarp v÷žių
ašių). Tektų išplatinti geležinkelio tiltą per Nev÷žį bei viaduką per J.Basanavičiaus g., tačiau
nereiktų statyti naujų, taip pat nereiktų rengti naujos keleivių geležinkelio stoties. Be to, toks
vaizdavimas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius.
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7.6 P÷sčiųjų-dviračių takų tinklo pl÷tra
K÷dainiai pasižymi gerai išvystytu p÷sčiųjų-dviračių takų tinklu. Taip pat p÷sčiųjų bei
dviračių eismui efektyviai panaudojami C ir B kategorijų gatvių šaligatviai, kurie nuo
važiuojamosios dalie yra atskirti apsaugin÷mis juostomis su želdiniais.
K÷dainiečiai tur÷tų būti ir toliau skatinami neilgas 1-3 km keliones keliauti p÷sčiomis arba
dviračiais ir kitomis ekologiškomis transporto priemon÷mis, nes tai – gera automobilių eismo
mažinimo gatv÷se priemon÷. Nedidelius atstumus mieste padeda dar sumažinti p÷sčiųjų tiltai per
upes, kurių gausu mieste. Dešiniuoju Nev÷žio krantu, planuojamas 8 km ilgio p÷sčiųjų-dviračių
takas, kuris palei upę tęstųsi į šiaurę iki pat Bab÷nų karjero – dar vienos K÷dainiškių pam÷gtos
poilsio zonos. Kita p÷sčiųjų-dviračių takų pl÷tra numatoma turistin÷se K÷dainių p÷sčiųjų-dviračių
trasose.
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8 KöDAINIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS BENDROJO
PLANO GALIOJIMO LAIKOTARPIU
Eil. Nr. Priemon÷s pavadinimas
1.

Miesto centro raidos programa

2.

Sodų konversijos į gyvenamuosius kvartalus programa ir specialieji planai

3.

Miesto taršos mažinimo programa

4.

Naujai planuojamų gatvių detalieji planai

5.

Pagrindinių rekostruotinų gatvių specialieji planai

6.

Rezervuojamų teritorijų specialieji ir/ar detalieji planai

7.

Buvusio aerodromo teritorijos detalusis planas

8.

Senamiesčio įtakos zonos nustatymo programa

9.

Socialinių įstaigų renovacijos, remonto ir modernizavimo programa

10.

Smilgos upelio pakrančių pritaikymo rekreacijai detalusis planas

11.

Autoturizmo, dviračių ir pesčiųjų turizmo trasų specialieji planai

12.

Vandens turizmo trasos specialusis planas

13.

Nevežio prieplaukos detalusis planas

14.

Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektai

15.

Želdynų detalieji planai

16.

Kultūros paveldo vertybių tvarkymo ir pritaikymo programos

17.

Teritorijų prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų suformavimo detalieji planai

18.

Laisvos valstybin÷s žem÷s detalieji planai

19.

Vandens ir nuotekų tvarkymo specialusis planas

20.

Bendrajame plane numatomų miesto pl÷tros teritorijų specialieji ir/ar detalieji planai
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