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Įvadas
Kėdainių miesto teritorijos bendrasis planas – tai dokumentas, numatantis ilgalaikę miesto
teritorijos subalansuotos plėtros koncepciją (20-čiai metų) bei detalizuotus sprendinius 10-ties metų
laikotarpiui.
Kėdainių miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 27 d. spendimo Nr. TS-496 „Dėl Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano
rengimo“ pagrindu.
Remiantis planavimo darbų programa Nr. AD-1-1207 patvirtinta 2006 m. lapkričio 28 d.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagrindiniai Bendrojo plano
tikslai ir uždaviniai yra:
1. Nustatyti Kėdainių miesto vaidmenį šalies ir apskrities urbanistinės plėtros raidoje;
2. Subalansuoti miesto teritorijos socialinio,ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą;
3. Suformuoti gyvenamųjų erdvių ir infrastruktūros plėtros politiką;
4. Saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos rekreacinius išteklius, gamtos ir kultūros
paveldo vertybes;
5. Suderinti fizinių ir juridinių asmenų, visuomenės, taip pat savivaldybės ir valstybės interesus
dėl teritorijų bei atskirų sklypų naudojimo paskirties bei būdo;
6. Numatyti optimalias apgyvendinimo struktūros plėtojimo kryptis;
7. Numatyti darnią inžinerinę ir transporto infrastruktūrą, sąlygas investicijoms;
8. Nustatyti

miesto

privalumus,

galimybes,

priemones

miesto

patrauklumui

ir

konkurencingumui didinti;
9. Numatyti gaires miesto lyderiavimui centriniame šalies regione.
Siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Kėdainių miesto vystymo
koncepcijos įgyvendinimo pasekmės aplinkai, 2008 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. vasario 12 d..
buvo atliktas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
metu buvo konsultuotasi valstybės ir savivaldybės institucijomis ir su visuomene, buvo atsižvelgta į
šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus.
2009 m. vasario 27 d. Kėdainių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-69 “Dėl Kėdainių
miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Kėdainių miesto
teritorijos bendrojo plano dalis – Miesto vystymo pietvakarių (Kauno) kryptimi A koncepcija (kartu
patvirtinta ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita).
Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių pagrindinio brėžinio mastelis 1:10 000,
centrinė dalis 1:2 500. Nurodytuose masteliuose parengti sprendiniai vertinami sprendinių poveikio
vertinimo metu ir į tikslesnį mastelį sprendiniai netransformuojami. Rengiant kito lygmens ar rūšies
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teritorijų planavimo dokumentus bendrojo plano sprendiniai – funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir
inžinerinės infrastruktūros trasos – tikslinami įvertinus konkrečią gamtinę ir urbanistine situaciją.
Pavienių sklypų naudojimo, užstatymo tvarkymo režimai ir reglamentai nustatomi žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Dėl pastarosios aplinkybės bendrojo plano sprendinių
poveikis gali būti kitoks nei numatomas bendrojo plano sprendinių rengimo stadijoje.
Kėdainių miesto socialinę ir ekonominę veiklą lems bendrieji išorės veiksniai: galimybės ir
sugebėjimas pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, gretimų miestų ir rajonų
konkurencija ir patrauklumas, gyventojų migracija, darbo jėgos migracija ir kt. Dauguma išorės
veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje veiksniai, kurie praktiškai šio bendrojo plano
rėmuose yra neprognozuojami. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, skatinančių akcentuoti
principinius ir ateityje keistinus bei galimus papildomus bendrojo plano sprendinius.
Rengiant Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, buvo vadovautasi teritorijų
planavimo bei kitais strateginės reikšmės dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo
2002 spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852) ir jo įgyvendinimo
priemonių planu;
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo 2004 m. sausio 15 d. įstatymu
Nr. IX-1962 (Žin., 1995,Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
3. Kauno apskrities teritorijos generaliniu (bendruoju) planu (kuriam 2008 m. pritarė Lietuvos
Respublikos Vyriausybė);
4. Kauno regiono plėtros planu 2003-2013 m.;
5. Kėdainių rajono bendruoju planu (patvirtintu 2009 m.);
6. Žemės reformos žemėtvarkos projektais Kauno apskrities teritorijos kadastrinėms vietovėms
ir kitais Kauno apskrities teritorijos specialiaisiais planais;
7. Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registru;
8. Detaliaisiais planais, įregistruotais Teritorijų planavimo dokumentų registre;
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 “Dėl specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 25-763) su vėlesniais pakeitimais;
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1568 “Dėl Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin.,
2003, Nr. 116-5282) su vėlesniais pakeitimais;
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 “Dėl
visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr.
90-2099; Žin., 2004, Nr. 112-4189; Žin., 2007, Nr. 33-1190);
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12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtinta
„Valstybės ilgalaikės raidos strategija“ (Žin., 2002, Nr. 113-5029)
13. Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 patvirtinta
„Valstybine aplinkos apsaugos strategija“ (Žin., 1996, Nr. 103-2347)
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta
„Nacionaline darnaus vystymosi strategija“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
15. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtinta
„Nacionaline energetikos strategija“ (Žin., 2007, Nr. 11-430);
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija) patvirtintu
Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499; Žin., 2007, Nr.
122-5003);
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-23 patvirtinta
„Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija“ (Žin.
2005, Nr. 8-245) su vėlesniais pakeitimais;
18. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministerijų įsakymais ir
kitais teisės aktais, darančiais įtaką bendrojo plano sprendiniams.
Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių poveikio vertinimas atliktas,
vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920. Šioje
ataskaitoje pateikiamos bendrojo plano sprendinių poveikio vertinimo išvados.
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1. STATUS QUO SITUACIJOS VERTINIMAS
Kėdainių miesto teritorijos esamos būklės analizė buvo atlikta 2008 metais. Jos metu buvo
įvardintos pagrindinės probleminės situacijos erdviniais-architektūriniais, susisiekimo ir inžinerinės
infrastruktūros, demografiniais, socialiniais, ekonominiais ir aplinkosaugos bei kultūros paveldo
aspektais. Remiantis miesto esamos būklės analize buvo atliktas rengiamo bendrojo plano
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Sprendinių poveikio vertinimo metu įvertinta status quo situacija (kas atsitiktų, jeigu nebūtų
įgyvendinami bendrojo plano sprendiniai) ir siūlomų sprendinių galimas poveikis.
Numatomos pasekmės, neįgyvendinus koncepcijos sprendinių:
1. gali

sulėtėti Kėdainių

miesto ekonominė plėtra ir dėl to sumažės miesto

konkurencingumas;
2. nebus vykdoma darni funkcinių zonų plėtra, dėl to pablogės ekologinė būklė;
3. vyks chaotiška urbanizacija, ardanti darnią apgyvendinimo struktūrą, tuo pačiu bus

neigiamai veikiama aplinka, mažės žaliųjų plotų;
4. daugės socialine, aptarnavimo ir technine infrastruktūra prastai aprūpintų teritorijų;
5. neįgyvendinus saugumo ir aplinkosaugos priemonių gali padidėti eismo nelaimių skaičius

bei autotransporto teršalų išmetimų, triukšmo poveikis aplinkai ir žmonėms;
6. pramonės rajone daugės taršos (oro, dirvožemio ir vandens) problemų;
7. kultūrinio pažintinio turizmo galimybių neišnaudojimas dėl nepakankamo objektų ir

vietovių parengimo lankymui;
8. prielaidų, parengti specialiuosius kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planus bei

tikslines programas, sumenkėjimas. Tuo pačiu galimybių skirti pakankamai lėšų vertingų
kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkybai sumažėjimas;
9. nevykdant inžinerinės infrastruktūros modernizavimo ir plėtros, gyventojams nebūtų

sudaryta galimybė gyventi švaresnėje, patogesnėje bei sveikesnėje aplinkoje;
10. nenumatant pramonės ir verslo plėtrai patrauklių teritorijų (susisiekimas, inžinerinės

komunikacijos ir kt.) silpnėtų miesto investicinis patrauklumas, nebūtų sukurtos
prielaidos naujų darbo vietų kūrimui bei gyventojų pajamų augimui;
11. gali pasireikšti neigiami kraštovaizdžio struktūros pokyčiai;
12. nenumačius aplinkkelių (ypač tai aktualu šiaurinei miesto daliai, t.y. aerodromo arealui,

kur silpnai išvystytas gatvių tinklas, trūksta aplinkkelio) ir žaliųjų zonų, didės išmetamų į
atmosferą teršalų kiekiai, kurie blogins oro kokybę ir neigiamai veiks gyventojų sveikatą;
13. nesuplanavus ir nesureguliavus transporto srautų plėsis akustinio diskomforto zonos ir

bus neigiamai veikiama visuomenės sveikata;
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14. nesuplanavus naujų sveikatos priežiūros įstaigų šiaurinėje miesto dalyje (dabartiniu metu

sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos koncentruojasi centrinėje miesto dalyje) ne
visiems miesto gyventojams bus užtikrinta skubi medicinos pagalba;
15. nepakankamas dėmesys žaliųjų, sporto, rekreacinių bei poilsio zonų formavimas naujai

besikuriančiose gyvenvietėse, tai neigiamai įtakos gyventojų laisvalaikio praleidimo
galimybes, sveikatingumo rodiklius.
Vykstant neplanuojamai miesto plėtrai, nebus ieškoma kompromiso tarp aplinkosauginių,
ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų bei pasireikš aplinkos būklės prastėjimo tendencija
(vyks neracionalus gamtinių išteklių naudojimas, didės vykdomų statybų daromas neigiamas
poveikis aplinkai, kils grėsmė gamtos ir kultūros vertybių teritorijų išsaugojimui ir kt.).
Neplanuojant miesto plėtros, ryškės dabartiniu metu egzistuojantys negatyvūs socialiniai,
ekonominiai ir aplinkosauginiais reiškiniai, nebus sprendžiamos esamos problemos.
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2. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ VERTINIMAS
2.1 Vertinimo aspektai
Sprendinių poveikio vertinimas atliktas tokiais aspektais:
1. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai;
2. Poveikis ekonominei aplinkai (ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir
verslo sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams);
3. Poveikis socialinei aplinkai (įvairiems socialiniams procesams bei socialinėms grupėms);
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio
struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).
Planavimo sąlygų rengėjai pateikė tokius sprendinių poveikio vertinimo aspektus:
1 lentelė. Planavimo sąlygų rengėjų pateikti sprendinių poveikio vertinimo aspektai.
Nr.
Planavimo sąlygų rengėjas
Sprendinių poveikio vertinimo aspektai
1. Kauno apskrities viršininko administracija,
• Ekonominiai (prekybos, paslaugų, turizmo ir
L.Sapiegos g.10, Kaunas, tel. 8 37 22 27 52,
poilsio infrastruktūros įvertinimas);
faksas 8 37 20 91 91
• Socialiniai;
• Aplinkosauginiai ir kultūros paveldo (poveikis
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, aplinkos
kokybei, gamtos ir kultūros paveldo objektams,
ekologinės apsaugos ir konservacinio prioritetų
zonoms);
• Išnagrinėti inžinerinės infrastruktūros vystymo,
susisiekimo
komunikacijų,
kraštovaizdžio
tvarkymo sprendinius ir įvertinti galimą
nuosavybės į žemę atkūrimą (išnagrinėti esamų
savininkų žemėvaldas, kurios patenka į miesto
teritoriją ir juos supažindinti su rengiamų
dokumentų ir sprendinių pasekmėmis).
2. LR aplinkos ministerijos Kauno regiono
• Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
aplinkos apsaugos departamento poveikio
nepateikė.
aplinkai vertinimo ir normatyvų skyrius,
Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 37 33 75 09,
faksas 8 37 32 08 54.
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
• Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
ministerijos Kauno teritorinis padalinys,
Atitikimas kultūros vertybių apsaugą, naudojimą
Rotušės a. 29, Kaunas, tel./faks.: 8 37 228641
ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais
nustatytiems reikalavimams.
4. UAB „Kėdainių vandenys“, Dotnuvos g. 5,
• Sąlygų
sprendinių
poveikio
aspektams
Kėdainiai, tel. 8 347 5 64 05, faksas 8 347 5
nepateikė.
34 02
5.

6.

AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Panevėžio
regiono Kėdainių skyrius Šėtos g. 106,
Kėdainiai, tel. 8 347 6 75 59, faksas 8 347 6
75 62.
AB „TEO LT“ Kauno PDPC Resursų
valdymo skyrius, Kaunas, tel. 8 37 40 20 42,
faks. 8 37 40 60 84.

• Sąlygų
nepateikė.

sprendinių

poveikio

aspektams

• Sąlygų
nepateikė.

sprendinių

poveikio

aspektams
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7.

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių
filialas, Budrio g. 13, Kėdainiai, tel. 8 347 5
16 48, faksas 8 347 6 04 22

• Sąlygų
nepateikė.

sprendinių

poveikio

aspektams

2.2 Vertinami sprendiniai

Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano rengimo metu parengti sprendiniai:
1. miesto teritorijos plėtros nuostatoms ir tvarkymo reglamentams;
2. miesto socialinei ir ekonominei sandarai (švietimo, mokslo, sveikatos priežiūros,
socialinių paslaugų, kultūrinės infrastruktūros bei pramonės ir verslo vystymas);
3. miesto rekreacijos ir turizmo plėtrai;
4. miesto gamtinei aplinkai;
5. miesto nekilnojamo kultūros paveldo apsaugai ir naudojimui;
6. miesto susisiekimo sistemos plėtrai;
Toliau ataskaitoje pateikiami išvardintų sprendinių vertinimai 2.1 poskyryje nurodytais
aspektais.

2.3 Teritorijos plėtros nuostatų ir tvarkymo reglamentų sprendinių vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Bendrojo plano sprendiniuose pagrindiniai
prioritetai teikiami planuojamos teritorijos
privalumų
panaudojimui,
racionalios
funkcinės-miestovaizdžio
struktūros
sukūrimui: miesto funkcinės ir teritorinės
plėtros netolygumų likvidavimui, miesto
aplinkos kokybės gerinimui, atskirų rajonų
transportinių ryšių tobulinimui, tranzitinių
srautų
sumažinimui,
inžinierinės
infrastruktūros bei ekologinės būklės
gerinimui. Todėl sprendinių įgyvendinimas
turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos
vystymo darnai.
(+3)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Bendrojo plano nuostatos nukreiptos į
miesto teritorijos darnų vystymą, socialinės
ir
gamtinės
aplinkos
gerinimą,
kraštovaizdžio
išsaugojimą,
todėl

Įgyvendinus sprendinius nenumatomas
trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
poveikis teritorijos vystymosi darnai.

(+3)

(0)
Sprendinių trumpalaikis ar ilgalaikis
neigiamas poveikis ekonominei aplinkai
neplanuojamas.
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sprendiniai mažiau siejasi su ekonominiugamybiniu miesto vystymu. Todėl poveikis
ekonominiai aplinkai nežymiai teigiamas.
(+1)
(0)
Poveikis socialinei aplinkai:
Bendrojo plano sprendiniai teikia prioritetą Statybos darbų metu gali kilti
saikingai teritorinei plėtrai (aktyviosios trumpalaikių nepatogumų gyventojams,
miesto komponentės dėstomos pagal tačiau
įgyvendinus
sprendinius
gamtinio karkaso stuburą ir pagrindines nenumatomas ilgalaikis neigiamas
transportines miesto kraujotakos arterijas) poveikis
socialinei
aplinkai
ir esamo miesto užpildo modernizavimui, neplanuojamas.
socialinės-ekologinės gyvenimo kokybės
gerinimui. Tai turės ilgalaikį teigiamą
poveikį miesto socialinei aplinkai.
(+3)
(-1)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Bendrojo plano sprendiniais numatomas Statybos darbų metu gali kilti
ekologinės aplinkos gerinimas (želdinių trumpalaikių
neigiamų
poveikių
plotų plėtra, naujose gyvenamose vietovėse biologiniai įvairovei ir kraštovaizdžiui,
įrengiama
inžinerinė
infrastruktūra, tačiau pažeistas kraštovaizdis bus
pėsčiųjų ir dviračių trasų plėtra su tinkama atkuriamas, o biologinė įvairovė po tam
infrastruktūra,
sunkiojo
transporto tikro laikotarpio atsistatys. Ilgalaikio
nukreipimas nuo miesto centro įrengiamais sprendinių neigiamo poveikio gamtinei
naujais keliais ir miesto aplinkkeliais bei aplinkai
ar
kraštovaizdžiui
kt.) turės ilgalaikį teikiamą poveikį aplinkai neplanuojama.
ir kraštovaizdžiui.
(-1)
(+2)

(+2)

(+1)

2.4 Socialinės ir ekonominės sandaros (švietimo, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių
paslaugų, kultūrinės infrastruktūros bei pramonės ir verslo vystymas)sprendinių
vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Gyvenamajai statybai plečiantis į naujas
teritorijas, kartu vykdoma ir socialinių
įstaigų tinklo plėtra. Numatomas ženklus
teigiamas poveikis.
(+3)
Siūloma vykdyti gyvenamųjų rajonų
humanizavimo programą: renovuojant
pastatus ir gerinant komunalinių patogumų
kokybę.
(+3)
Siūloma esamos pramoninės teritorijos
(miesto
pietrytinėje
dalyje)
plėtra
ilgalaikiai
teigiamai
prisidės
prie
subalansuoto miesto vystymo.

Vykdant gyvenamosios statybos plėtrą į
naujas teritorijas kartu su socialinių
įstaigų tinklo plėtra neigiamas poveikis
nenumatomas.
(0)
Gyvenamųjų rajonų humanizavimo
programos vykdymas trumpalaikio ar
ilgalaikio neigiamo poveikio neturės.
(0)
Siūloma esamos pramoninės teritorijos
plėtra neigiamo poveikio miesto
teritorijos vystymo darnai neturės.
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(+3)
(0)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Ilguoju laikotarpiu esamos pramoninės Esamos
pramoninės
teritorijos
teritorijos (miesto pietrytinėje dalyje) įsisavinimo efektyvumo didinimas
įsisavinimo
efektyvumo
didinimas trumpalaikio ar ilgalaikio neigiamo
(veikiančių
pramonės
įmonių poveikio ekonominei aplinkai neturės.
konversijos/modernizavimo
galimybės,
naujų
įmonių
steigimas
laisvame
pramoninės teritorijos plote) pritrauks
naujus investuotojus, padidins materialinių
ir tiesioginių užsienio investicijų srautus
mieste.
(+2)
(0)
Poveikis socialinei aplinkai:
Vieną
bendrojo lavinimo
mokyklą Siūlomas sprendinys neturės neigiamo
performuoti į gimnaziją, nes esama yra trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
perpildyta.
socialinei aplinkai.
(+3)
(0)
Panaikinti mokymąsi dviem pamainomis, Užtikrinus moksleivių pavežimą į
vykdant racionalaus mokyklų užpildymo mokyklas ir atgal į namus trumpalaikis
politiką. Užtikrinti moksleivių pavežimą į ar ilgalaikis neigiamas poveikis
mokyklas ir atgal į namus.
nenumatomas.
(+3)
(0)
Vykdant socialinės atskirties mažinimo Siūlomas sprendinys neturės neigiamo
politiką, prie seniūnijų steigti dienos trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
centrus (centro filialus) ir aprūpinti juos socialinei aplinkai.
transportu.
(+3)
(0)
Numatyti socialinių įstaigų renovacijos, Siūlomas sprendinys neturės neigiamo
remonto ir modernizavimo tvarką ir trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
kriterijus.
socialinei aplinkai.
(+3)
(0)
Esamos pramoninės teritorijos (miesto Esamos pramoninės teritorijos plėtra
pietrytinėje dalyje) plėtra turės ilgalaikį trumpalaikio ar ilgalaikio neigiamo
teigiamą poveikį socialinei aplinkai: poveikio socialinei aplinkai neturės.
padaugės darbo vietų, sumažės nedarbo
lygis, augs darbo rinkos pasiūla.
(+3)
(0)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Vystant inžinerinę Kėdainių infrastruktūrą Nesudarius
galimybių
padidinti
(ypač naujai statomuose mikrorajonuose), Kėdainių miesto būstų, aprūpinamų
būtina
gerinti
gyvenamojo
fondo vandentiekiu,
kanalizacija,
karštu
komunalinių patogumų (vandentiekio, vandeniu
ar
dujomis,
skaičių,
kanalizacijos, karšto vandens ar dujų) planuojamas neigiamas poveikis tiek
prieinamumo lygmenį ir kokybę, nes šių gamtinei aplinkai tiek gyventojams.
priemonių visuma leistų racionaliau
įsisavinti miesto teritoriją ir taupiau
naudoti išteklius ir turėtų ženklų teigiamą
poveikį gamtinei aplinkai.
(+3)
(-2)
Pramonės rajono teritorijų plėtra (sudarant Jeigu modernizuojant ar pertvarkant
sąlygas pramonės rajone kurtis naujoms esamas pramonines teritorijas nebus
įmonėms) ir esamų verslo įmonių laikomasi tvarios plėtros principų,
modernizavimas, vykdomi laikantis tvarios prognozuojami neigiami paveikiai
plėtros principų, turės teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
(+2)
(-2)
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2.5 Rekreacijos ir turizmo plėtros sprendinių vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis
Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Rekreacijos plėtrai numatyti pagrindiniai Rekreacijos
plėtrai
numatyti
sprendiniai
neturės
sprendiniai – prie esamų ir naujai pagrindiniai
projektuojamų pėsčiųjų ir dviračių trasų trumpalaikio ar ilgalaikio neigiamo
įrengti atitinkamą infrastruktūrą (nuorodas, poveikio teritorijos vystymosi darnai.
poilsio aikšteles ir pan.), pritaikyti aktyviai
rekreacijai Nevėžio pakrantes (įrengiant
prieplauką ir kempingą), mažesnių upelių
pakrantes pritaikyti ekstensyviai rekreacijai
(įrengti maudyklas su pilna infrastruktūra),
didinti atokvėpio vietų (poilsiaviečių) kiekį
gamtinėse
teritorijose,
pritaikyti
rekultivuojamą sąvartyną turizmo bazės
įrengimui (joje priklausomai nuo sezono
galėtų
būti
teikiamos
įvairiapusės
paslaugos), įrengti maudyklas su pilna
infrastruktūra prie Babėnų karjero, įrengti
papildomus nedidelius sporto aikštynus –
padės išsaugoti ir plėtoti miesto kultūrinį
identitetą ir savitumą, panaudojant gausius
gamtos ir kultūros išteklius.
(+2)
(0)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Rekreacijos ir turizmo vystymas miesto Rekreacijos plėtrai numatyti sprendiniai
teritorijoje padės objektyviau įvertinti neturės trumpalaikio ar ilgalaikio
ekonominės
aplinkos
potencialą
ir neigiamo poveikio ekonominei miesto
teritoriškai
optimizuoti
rekreacinių aplinkai.
investicijų paskirstymą.
(+1)
(0)
Poveikis socialinei aplinkai:
Rekreacijos plėtrai numatyti pagrindiniai Rekreacijos plėtrai numatyti sprendiniai
sprendiniai skatins atvykstamąjį turizmą, neturės trumpalaikio ar ilgalaikio
todėl turės ilgalaikį teigiamą poveikį neigiamo poveikio socialinei miesto
socialinei aplinkai.
aplinkai.
(+1)
(0)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Sprendinių
įgyvendinimo
metu Rekreacijos plėtrai numatyti sprendiniai
užtikrinamas
tinkamas
rekreacinių neturės trumpalaikio ar ilgalaikio
teritorijų reglamentavimas ir rekreacinės neigiamo poveikio miesto gamtinei
veiklos organizavimas leis išsaugoti miesto aplinkai ir kraštovaizdžiui.
kraštovaizdžio struktūrą, jo estetinės
kokybės palaikymą ir mieste esančių
gamtinių
bei
kultūrinių
vertybių
kompleksą. Tai lems teigiamą ilgalaikį
poveikį miesto gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui.
(+2)
(0)
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2.6 Gamtinės aplinkos sprendinių vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis
Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Pateikiami gamtinio karkaso formavimo ir Siūlomi sprendiniai neturės neigiamo
gamtinės aplinkos tvarkymo sprendiniai trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
padės siekti ekologinės pusiausvyros, teritorijos vystymo darnai.
reguliuoti kraštovaizdžio urbanizacijos ir
technogenizacijos plėtrą, saugoti gamtinį
kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius
išteklius bei įgalins balansuoti miesto
teritorijos
vystymą.
Įgyvendinus
siūlomus
sprendinius bus sudarytos prielaidos
racionaliam gamtinių išteklių naudojimui,
aplinkosauginių
reikalavimų
įgyvendinimui, to pasekoje pasireikš
ilgalaikis teigiamas poveikis teritorijos
vystymosi darnai
(0)
(+2)
Siūlomi miesto miškų ir atskirųjų želdynų Siūlomi sprendiniai neturės neigiamo
sistemos vystymo sprendiniai ilgalaikėje trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
perspektyvoje padidins miesto teritorijos teritorijos vystymo darnai.
naudojimo integralumą bei jos darną.
(+2)
(0)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Siūlomi miesto miškų ir atskirųjų želdynų Siūlomi sprendiniai neturės neigiamo
sistemos vystymo sprendiniai turės trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
ilgalaikį
teigiamą
poveikį
gerinant miesto ekonominei aplinkai.
investicinės aplinkos patrauklumą.
(+1)
(0)
Poveikis socialinei aplinkai:
Siūlomų gamtinio karkaso formavimo ir Siūlomi sprendiniai neturės neigiamo
gamtinės aplinkos tvarkymo sprendinių trumpalaikio ar ilgalaikio poveikio
įgyvendinimas turės tiesioginę ilgalaikę miesto socialinei aplinkai.
įtaką bendram gyvenamosios ir darbo
aplinkos sveikatingumo didinimui.
(+1)
(0)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Sprendiniuose siūlomi trijų tipų tvarkymo Želdynų
tvarkymo
režimų
režimai miesto želdynams: palaikomasis, įgyvendinimas neturės ilgalaikio ar
plėtojamasis
ir
pertvarkomasis. trumpalaikio neigiamo poveikio miesto
Palaikomojo tvarkymo režimo teritorijose gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
(Kėdainių miesto parkas, kapinės) siekiama
išlaikyti esamas želdynų funkcijas ir
struktūras, užtikrinti jų tvarkymą ir nekeisti
nusistovėjusių struktūrų ir naudojimo
pobūdžio. Plėtojamojo tvarkymo režimo
teritorijose (kitos bendrojo naudojimo ir
rekreacinės teritorijos) siekiama išplėtoti
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esamas želdynų funkcijas, pritaikant
papildoma
apželdinimą
ir/arba
infrastruktūros įrengimą. Pertvarkomojo
tvarkymo
režimo
teritorijose
(apsauginiuose
želdynuose)
siekiama
sukurti naujus želdynus. Želdynų tvarkymo
režimų įgyvendinimas turės ilgalaikį
teigiamą poveikį miesto gamtinei aplinkai
ir kraštovaizdžiui.
(+2)
Sprendiniuose
siūloma
suformuoti
želdynus Nevėžio ir mažesnių upelių
slėniuose. Šiuose želdynuose veisti
regionui būdingus augalus, gausinti
natūralius kraštovaizdžio elementus ir
biologine įvairovę mieste. Siūlomo
sprendinio įgyvendinimas padėtų išlaikyti
ir
išsaugoti
esamą
natūralaus
kraštovaizdžio pobūdį, bei prisidėtų prie
stabilesnio gamtinio karkaso formavimo.
(+2)
Sprendiniuose
siūloma
išsaugoti
priemiestinius ir miesto miškų plotus.
Esami priemiestiniai ir miesto miškai,
priskiriami miškų ūkio paskirties žemei,
turi būti tvarkomi pagal parengtus
miškotvarkos
projektus.
Siūlomo
sprendinio įgyvendinimas turės ilgalaikį
teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
(+3)
Numatoma įrengti apsauginius želdynus
gamtinio
karkaso
teritorijose,
draustiniuose, taip pat prie didelių „taršių“
objektų. Tai sąlygotų teigiamą ilgalaikį
poveikį
aplinkos
kokybei
ir
kraštovaizdžiui.
(+2)

(0)
Naujų želdynų suformavimas miesto
upių slėniuose neturės ilgalaikio ar
trumpalaikio neigiamo poveikio miesto
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
(+2)

(0)
Išsaugant priemiestinius ir miesto miškų
plotus
neigiamo
ilgalaikio
ar
trumpalaikio poveikio gamtinei aplinkai
ar kraštovaizdžiui nenumatoma.
(+3)

(0)
Įrengiant
apsauginius
želdynus
neigiamo ilgalaikio ar trumpalaikio
poveikio nenumatoma.
(+2)
(0)
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2.7 Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo sprendinių vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis
Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Miesto bendruoju planu įtvirtinami Įgyvendinant miesto bendrojo plano
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos nekilnojamojo
kultūros
paveldo
ir naudojimo prioritetai bei priemonės, sprendinius trumpalaikio ar ilgalaikio
užtikrinančios kultūros paveldo objektų neigiamo poveikio teritorijos vystymosi
išsaugojimą.
darnai nenumatoma.
(+3)
(0)
Saugant būdingiausią miesto savivaldybei Taikant konservavimo, restauravimo,
urbanistinį, statinių kompleksų ir statinių atkūrimo metodus saugant miesto
paveldą
taikyti
konservavimo, kultūros
paveldą
ir
skleidžiant
restauravimo, atkūrimo metodus. Skleisti informaciją apie kultūros paveldo
informaciją apie kultūros paveldo objektus, objektus trumpalaikio ar ilgalaikio
esančius mieste ir turistinėse trasose.
neigiamo poveikio nenumatoma.
(+3)
(0)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Pagrindine strategine teritorijos plėtros Miesto planavimo vykdymas taikant
koncentraciją
kryptimi bendrojo plano koncepcija decentralizuotą
numato decentralizuotą koncentraciją, kuri trumpalaikio ar ilgalaikio neigiamo
atitinka integralios kultūros paveldo poveikio ekonominei aplinkai neturės.
apsaugos
sampratą
–
siekiama
vertingiausių objektų išsaugojimo, ir jų
naudojimo visuomenės reikmėms, teigiamo
miesto įvaizdžio stiprinimo. Tai turės
ilgalaikį teigiamą poveikį bendram miesto
patrauklumui didinti, ekonominės ir
kultūrinės aplinkos aktyvinimui.
(0)
(+3)
Poveikis socialinei aplinkai:
Sudarant sąlygas senosios miesto vietos Įgyvendinant senosios miesto vietos
moksliniams tyrinėjimams bus prisidedama mokslinius tyrinėjimus ir jų rezultatų
prie kultūros paveldo ir vietos istorijos sklaidą visuomenėje nėra numatoma
pažinimo, be to, skleidžiant informaciją ilgalaikių ar trumpalaikių neigiamų
apie tyrimų rezultatus, bus šviečiama poveikių.
visuomenė, skatinama piliečių atsakomybė
už paveldo išsaugojimą. Tai turės ilgalaikį
teigiamą poveikį socialinei aplinkai.
(+2)
(0)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Miesto kultūros paveldo objektų tvarkymo Įgyvendinant kultūros paveldo objektų
sprendiniai
numatantys
tvarkymą apsaugą ir naudojimą visuomenės
įgyvendinti rengiant specialiuosius planus reikmėms rengiant specialiuosius planus
turės teigiamą poveikį miesto aplinkai ir ilgalaikių ar trumpalaikių neigiamų
kraštovaizdžiui. Kadangi paveldo objektai poveikių nenumatoma.
kartu su gamtine aplinka yra kultūrinio
turizmo ir rekreacijos ištekliai, tai turės
ilgalaikį teigiamą poveikį kraštovaizdžio
kokybei bei rekreacinei aplinkai.
(+3)
(0)
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2.8 Susisiekimo sistemos plėtros sprendinių vertinimas
Galimas teigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Galimas neigiamas
(trumpalaikis/ilgalaikis)
poveikis

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
+3 - ženklus; +2 - vidutinis; +1 - nežymus; 0 neišreikštas

Bendras
vertinimas

Vertinime naudojamų žymėjimų reikšmės:
-1 - nežymus; -2 - vidutinis; -3 - ženklus; 0 neišreikštas

Poveikis teritorijos vystymo darnai:
Siūloma
rekonstruoti
Birutės
ir
A.Mickevičiaus gatvės bei jų tęsinyje
esantį vietinės reikšmės kelią (taip pat
priskiriamą A.Mickevičiaus gatvei), kuris
tęsiasi tarp Babėnų ir Kėdainių aerodromo
bei yra lygiagretus S.Dariaus ir S.Girėno
gatvei. Dabartiniu metu šis kelias šiaurinėje
miesto dalyje per vieno lygio pervažą per
geležinkelį įsijungia į rekonstruotą
Elevatoriaus g. Tolimesnėje perspektyvoje
siūloma rekonstruoti vieno lygio pervažą į
skirtingų lygių.
(+3)
Vakarinėje miesto dalyje planuojamos C
kategorijos gatvės: rekonstruojant ir
išplatinant Respublikos g. tęsinį bei už jo
esančią Skroblo g., o dar toliau į šiaurę, už
Gedimino g., bus nutiesta nauja gatvė su
tiltu per Smilgą, sujungsianti Janušavą su
rekonstruota A. Mickevičiaus g. bei su
Babėnais (per rekonstruotą Elevatoriaus
g.).
(+3)
Gatvių tinklas urbanizuojamose teritorijose
miesto
pakraščiuose
formuojamas
lygiagretus
miestą
apeinantiems
valstybinės reikšmės keliams, bet kiek
įmanoma izoliuotas nuo jų.

Įgyvendinus
siūlomus
sprendinius
(Birutės,
A.Mickevičiaus
g.
rekonstrukciją ir vieno lygio pervažos
pertvarkymą
į
skirtingų
lygių).
J.Basanavičiaus g. apkrovimas bus
sumažintas, padidės gatvių tinklo
rišlumas su miesto šiaurine dalimi.
Todėl trumpalaikis ar ilgalaikis
neigiamas poveikis nenumatomas.

(0)
Įgyvendinus sprendinius (Respublikos
g. tęsinio, Skroblo g. išplatinimą,
rekonstrukciją bei naujos gatvės
tiesimą) bus užtikrintas patogesnis
susisiekimas su šiaurine miesto dalimi
(išvengiant važiavimo per senamiestį ir
miesto centrinę dalį), be to sukuriamas
geresnis buvusio aerodromo teritorijos
pasiekiamumas.
Todėl
neigiamas
poveikis nenumatomas.
(0)
Formuojant lygiagretų gatvių tinklą
miestą
apeinantiems
valstybinės
reikšmės keliams miesto pakraščių
urbanizuotose teritorijose, siekiama
išvengti miesto kelių bei gatvių ir
užmiesčio kelių susikirtimų, kuriuose
kirstųsi tranzitiniai bei vietiniai
automobilių srautai bei automobilių ir
pėsčiųjų srautai(patirtis rodo, kad būtent
tokios vietos (sankryžos) pasižymi
dideliu
avaringumu).
Įgyvendinus
siūlomą sprendinį trumpalaikis ar
ilgalaikis
neigiamas
poveikis
nenumatomas.
(0)
Įgyvendinus
siūlomą
sprendinį
trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
poveikis nenumatomas.

(+3)
Naujo gyvenamojo rajono į rytus nuo
Vilainių gatvių tinklo pagrindą formuos
nauja C kategorijos gatvė, atsišakosianti
nuo J. Basanavičiaus g. šiaurės kryptimi
bei įsijungsianti į Melioratorių g.
sankryžoje su Šaltinio g..
(+3)
(0)
Formuojant
naujus
gyvenamuosius Įgyvendinus sprendinius (naujos C
mikrorajonus į vakarus ir šiauriau kategorijos gatvės tiesimą, jos įjungimą
VIEŠOJI ĮSTAIGA „NPR“
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Janušavos bus nutiesta nauja C kategorijos
gatvė, įrengiama lygiagrečiai keliui 144
Jonava-Kėdainiai-Šeduva. Ši nauja gatvė
šiauriau Gedimino g. įsijungs į esamą
vietinės reikšmės kelią (besitęsiantį iki
Smilgos upelio ir toliau iki sankryžos su
keliu 144). Minėto kelio atkarpa iki tilto
taip pat bus rekonstruota į C kategorijos
gatvę.

į esamą krašto kelią, kurio atkarpą iki
tilto
sprendinių
įgyvendinimo
laikotarpiu taip pat planuojama
rekonstruoti iki C kategorijos kelio) bus
suformuotas racionalus gatvių tinklas
aplink
naujus
gyvenamuosius
mikrorajonus į vakarus ir šiauriau
Janušavos. Todėl trumpalaikis ar
ilgalaikis
neigiamas
poveikis
nenumatomas.
(+3)
(0)
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu bus Įgyvendinus
siūlomus
sprendinius
rekonstruotos šios gatvės: Janušavos, A. trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
Kanapinsko, Lakštingalų, Didžioji, Kranto poveikis nenumatomas.
1-oji, Vilniaus, Pirmūnų, Šermukšnių,
Biochemikų ir Metalistų.
(+3)
(0)
Planuojami miesto aplinkkeliai: rytinis, Jeigu įgyvendinami sprendiniai bus
šiaurinis,
vakarinis.
Aplinkkeliai gerai techniškai ir ekonomiškai pagrįsti
planuojami B (B2) kategorijos. Įrengus (bus skirta užtektinai lėšų, parinktos
paminėtus miesto apvažiavimus bus optimalios
aplinkkelių
trasos),
suformuotas miestą juosiantis kelių lankas numatoma, kad neigiamo trumpalaikio
(įskaitant ir kelius 144 bei 2008), į kurį bus ar ilgalaikio poveikio jie nesukels.
galima nukreipti sunkųjį transportą ir
uždrausti sunkvežimių judėjimą per miesto
centrą.
(+3)
(0)
Poveikis ekonominei aplinkai:
Tobulinant susisiekimo infrastruktūrą bus Įgyvendinus siūlomus susisiekimo
sumažintas centrinėje miesto dalyje esančių infrastruktūros sprendinius trumpalaikis
gatvių apkrovimas eismu, mažės aplinkos ar ilgalaikis neigiamas poveikis
tarša
išmetamosiomis
dujomis
ir nenumatomas.
transportiniu triukšmu, mažės eismo įvykių
skaičius. Dėl šių priežasčių mažės ir
ekonominiai
nuostoliai,
pervežimų
savikaina. Taigi, bus pasiektas ilgalaikis
teigiamas poveikis ekonominei aplinkai.
(+2)
(0)
Siūlomi susisiekimo sistemos sprendiniai Įgyvendinus siūlomus susisiekimo
skatins
verslo
sąlygų
gerinimą, infrastruktūros sprendinius trumpalaikis
ekonomikos bei investicijų augimą. Todėl ar ilgalaikis neigiamas poveikis
bus pasiektas ilgalaikis teigiamas poveikis nenumatomas.
ekonominei aplinkai.
(+2)
(0)
Poveikis socialinei aplinkai:
Sprendinių
įgyvendinimo
laikotarpiu Įgyvendinus siūlomus sprendinius vietoj
vyksianti miesto gatvių tinklo plėtra vieno žiedinio viešojo transporto
planuojama taip, kad būtų galimybė maršruto Vilainių mikrorajone, mieste
užžiedinti viešojo transporto maršrutus būtų suformuoti keli žiediniai viešojo
Vilainiuose, Zabieliškyje, Babėnuose ir transporto
maršrutai.
Todėl
šio
naujai
urbanizuoti
planuojamose sprendinio įgyvendinimo pasekoje
teritorijose. Tokiu būdu viešojo transporto trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
darbas taptų efektyvesnis.
poveikis nenumatomas.
(+2)
(0)
Siūloma eismo organizavimą mieste Įgyvendinus
siūlomus
sprendinius
vykdyti atsižvelgiant į viešojo transporto trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
poreikius.
Siūloma
diegti
eismo poveikis nenumatomas.
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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.
Sistemingas
eismo
organizavimo priemonių diegimas sąlygotų
ilgalaikį teigimą poveikį socialinei
aplinkai.
(+2)
Po 2013 m. numatoma geležinkelio
atšakos, einančios per Kėdainių miestą,
rekonstrukcija ir pritaikymas greitųjų
traukinių eismui. Greitieji traukiniai
užtikrins gerą susisiekimą su Vilniumi,
Kaunu, Šiauliais, Klaipėda ir kitais
Lietuvos miestais, tai turėtų paskatinti
dažnesnį
naudojimąsi
visuomeniniu
transportu.
(+2)
Bendrojo plano įgyvendinimo laikotarpiu
numatomi sprendiniai išplėsti esamą
pėsčiųjų-dviračių takų tinklą (itin svarbi
pėsčiųjų-dviračių takų plėtra dešiniuoju
Nevėžio krantu palei upę į šiaurę iki pat
Babėnų karjero)

(0)
Įgyvendinus
siūlomą
sprendinį
trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
poveikis nenumatomas.
(+2)

(0)
Išplėtus pėsčiųjų-dviračių takų tinklą
būtų didinamas ekologiškų transporto
priemonių populiarumas, kuris leistų
sumažinti automobilių skaičių gatvėse ir
turėtų
ilgalaikę
teigiamą
įtaką
visuomenės
sveikatai.
Todėl
trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
poveikis nenumatomas.
(0)

(+3)
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui:
Tobulinant susisiekimo infrastruktūrą bus Įgyvendinus siūlomus susisiekimo
sumažintas centrinėje miesto dalyje esančių infrastruktūros sprendinius trumpalaikis
gatvių apkrovimas eismu, mažės aplinkos ar ilgalaikis neigiamas poveikis
tarša
išmetamosiomis
dujomis
ir nenumatomas.
transportiniu triukšmu. Taigi mažės ir
ekologiniai nuostoliai, bus pasiektas
ilgalaikis teigiamas efektas gamtinei
aplinkai.
(+2)
(0)
Įgyvendinant
siūlomus
susisiekimo Susisiekimo infrastruktūros sprendiniai
infrastruktūros sprendinius būtina taikyti atskirais atvejais susiję su naujų
šiuolaikines statybos technologijas, kad teritorijų įsisavinimu (naujos gatvės,
būtų išvengiama arba sumažinama žala aplinkkeliai).
Todėl
gali
būti
gamtinei aplinkai ir biologinei įvairovei.
pažeidžiama
biologinė
įvairovė,
gamtinė aplinka ir kraštovaizdis. Šie
pažeidimai – trumpalaikiai, nes pažeista
gamtinė aplinka bus atkuriama, o
biologinė įvairovė po tam tikro
laikotarpio atsistatys.
(+1)
(-2)
Geležinkelio atšakų, einančių per Kėdainių Įgyvendinus
siūlomą
sprendinį
miestą, pritaikymas greitųjų traukinių trumpalaikis ar ilgalaikis neigiamas
eismui turės ilgalaikį teigiamą poveikį poveikis nenumatomas.
aplinkai. Traukiniai yra mažiau tarši
transporto rūšis nei automobiliai.
(+1)
(0)
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Apibendrinant sprendinių poveikio vertinimą pagal sprendinių grupes ir poveikio aspektus
pateikiamas visų vertinimų vidurkis. Sprendiniai konkretizuoti pagal patvirtintą „Miesto vystymo
pietvakarių (Kauno) kryptimi A koncepciją“ parengtą darnaus ir subalansuoto vystymo principais,
todėl visi žemiau pateikti vertinimo balai yra teigiami: 3 – ženklus, 2 – vidutinis, 1 – nežymus, 0 neišreikštas teigiamas poveikis.
2 lentelėje pateikiamas bendras sprendinių vertinimas pagal jų grupes, 3 lentelėje – bendras
vertinimas pagal sprendinių poveikio aspektus.
2 lentelė. Bendras vertinimas pagal sprendinių grupes.
Nr.
Sprendinių grupės
1. Miesto teritorijos plėtros nuostatoms ir tvarkymo reglamentams
Miesto socialinei ir ekonominei sandarai (švietimo, mokslo, sveikatos
2. priežiūros, socialinių paslaugų, kultūrinės infrastruktūros bei pramonės ir
verslo vystymas)
3. Miesto rekreacijos ir turizmo plėtrai
4. Miesto gamtinei aplinkai
5. Miesto nekilnojamo kultūros paveldo apsaugai ir naudojimui
6. Miesto susisiekimo sistemos plėtrai
3 lentelė. Bendras vertinimas pagal sprendinių poveikio aspektus.
Nr.
Sprendinių grupės
1. Poveikis teritorijų vystymo darnai
2. Poveikis ekonominei aplinkai
3. Poveikis socialinei aplinkai
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Bendras vertinimas
1,75
2,45
1,50
1,88
2,80
2,13

Bendras vertinimas
2,81
1,71
2,31
1,50

Taigi atliktas sprendinių poveikio vertinimas pagal sprendinių grupes ir poveikio aspektus
svyruoja tarp teigiamo daugiau nei vidutinio ir vidutinio arba, keletu atvejų, nežymiai teigiamo.
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3. NEIGIAMĄ SPRENDINIŲ POVEIKĮ PAŠALINANČIOS AR SUMAŽINANČIOS
PRIEMONĖS

Atlikus Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimą,
nustatyta, kad sprendiniai turės teigiamą poveikį aplinkai. Bendrojo plano sprendiniai parengti 10
metų laikotarpiui, per šį laikotarpį galimi socialiniai ir ekonominiai arba interesų pokyčiai, todėl
numatytos priemonės galimam neigiamam poveikiui sumažinti:
•

patvirtinus bendrąjį planą bus atliekama teritorijų planavimo dokumento sprendinių
įgyvendinimo stebėsena (monitoringas), priežiūra ir kontrolė. Stebėsenos rezultatai gali
sudaryti prielaidas bendrojo plano pakeitimams. Sprendinių pakeitimai gali būti daromi
vieną kartą per metus, o vienu metu keičiamų sprendinių kiekis nėra ribojamas;

•

laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų su aplinkosauga susijusių
reikalavimų ir procedūrų – sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimų ir tvarkymo
režimų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų, stebėsenos (monitoringo) taisyklių ir pan.;

•

rengiant Kėdainių miesto teritorijos specialiuosius ir detaliuosius planus, vykdančius
bendrojo plano sprendinius, bus atliekami projektų strateginiai pasekmių aplinkai vertinimai
(SPAV) ir/ar poveikio aplinkai vertinimai (PAV) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Atliekant vertinimus konkretiems objektams (pavyzdžiui, tiesiant
naujas gatves ar rekonstruojant esamas, vystant pramonės teritorijas), bus identifikuojami
konkrečių ūkinių veiklų sąlygojami poveikiai aplinkai ir numatomos konkrečios priemonės
galimiems poveikiams išvengti, sumažinti ar kompensuoti;

•

vykdant ekologinį švietimą, skatinti Kėdainių miesto visuomenės ekologinį sąmoningumą.
Supažindinti institucijas ir suinteresuotą visuomenę su Kėdainių miesto teritorijos bendrojo
plano sprendiniais ir kitais detalesnio planavimo projektais;

•

siekiant užtikrinti pilnavertį želdynų sistemos suformavimą, tolesnę efektyvią priežiūrą ir
norint ateityje išvengti galimų teisinių konfliktų, būtina parengti miesto želdynams kūrimo ir
tvarkymo/naudojimo projektus, detaliuosius želdynų planus (siekiant užfiksuoti tikslias
želdynams skirtų sklypų ribas), sukurti želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo)
sistemą.
Tuo pačiu egzistuoja tikimybė, kad bendrasis planas gali būti iš esmės keičiamas ir tai gali

lemti realūs (tačiau BP rengimo stadijoje neprognozuojami) socialiniai ir ekonominiai arba interesų
pokyčiai. Be to, BP sprendinių pakeitimai gali būti daromi vieną kartą per metus, o vienu metu
keičiamų sprendinių kiekis nėra ribojamas.
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4. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
Savivaldybės įmonė „Kauno planas“ bendradarbiaujanti su įmonėmis:
Viešąja įstaiga „NPR“
A. Vivulskio g. 6/8-36, 03221 Vilnius
Uždarąja akcine bendrove „Infraplanas“
K. Donelaičio 55-2, 44245 Kaunas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Kėdainių miesto teritorijos bendrasis planas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 spalio 29
d. nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852) ir jo įgyvendinimo priemonių planu;
2. Kauno apskrities teritorijos generaliniu (bendruoju) planu (kuriam 2008 m. pritarė Lietuvos Respublikos
Vyriausybė);
3. Kėdainių rajono bendruoju planu (patvirtintu 2009 m.).
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
1. Kauno regiono plėtros planu 2003-2013 m.;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtinta „Valstybės
ilgalaikės raidos strategija“ (Žin., 2002, Nr. 113-5029)
3. Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550 patvirtinta „Valstybine aplinkos
apsaugos strategija“ (Žin., 1996, Nr. 103-2347)
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta „Nacionaline
darnaus vystymosi strategija“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
5. Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtinta „Nacionaline
energetikos strategija“ (Žin., 2007, Nr. 11-430);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija) patvirtintu Valstybiniu strateginiu atliekų
tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499; Žin., 2007, Nr. 122-5003);
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-23 patvirtinta
„Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija“ (Žin. 2005, Nr. 8-245) su
vėlesniais pakeitimais;
Status quo situacija
Sprendinių poveikio vertinimo metu įvertinta status quo situacija (kas atsitiktų, jeigu nebūtų įgyvendinami
bendrojo plano sprendiniai). Neįgyvendinus siūlomų sprendinių, numatomos pasekmės:
1. gali sulėtėti Kėdainių miesto ekonominė plėtra ir dėl to sumažės miesto konkurencingumas;
2. nebus vykdoma darni funkcinių zonų plėtra, dėl to pablogės ekologinė būklė;
3. vyks chaotiška urbanizacija, ardanti darnią apgyvendinimo struktūrą, tuo pačiu bus neigiamai veikiama
aplinka, mažės žaliųjų plotų;
4. daugės socialine, aptarnavimo ir technine infrastruktūra prastai aprūpintų teritorijų;
5. neįgyvendinus saugumo ir aplinkosaugos priemonių gali padidėti eismo nelaimių skaičius bei
autotransporto teršalų išmetimų, triukšmo poveikis aplinkai ir žmonėms;
6. pramonės rajone daugės taršos (oro, dirvožemio ir vandens) problemų;
7. kultūrinio pažintinio turizmo galimybių neišnaudojimas dėl nepakankamo objektų ir vietovių parengimo
lankymui;
8. prielaidų, parengti specialiuosius kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planus bei tikslines programas,
sumenkėjimas. Tuo pačiu galimybių skirti pakankamai lėšų vertingų kultūros paveldo objektų ir vietovių
tvarkybai sumažėjimas;
9. nevykdant inžinerinės infrastruktūros modernizavimo ir plėtros, gyventojams nebūtų sudaryta galimybė
gyventi švaresnėje, patogesnėje bei sveikesnėje aplinkoje;
10. nenumatant pramonės ir verslo plėtrai patrauklių teritorijų (susisiekimas, inžinerinės komunikacijos ir
kt.) silpnėtų miesto investicinis patrauklumas, nebūtų sukurtos prielaidos naujų darbo vietų kūrimui bei
gyventojų pajamų augimui;
VIEŠOJI ĮSTAIGA „NPR“
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11. gali pasireikšti neigiami kraštovaizdžio struktūros pokyčiai;
12. nenumačius aplinkkelių (ypač tai aktualu šiaurinei miesto daliai, t.y. aerodromo arealui, kur silpnai
išvystytas gatvių tinklas, trūksta aplinkkelio) ir žaliųjų zonų, didės išmetamų į atmosferą teršalų kiekiai,
kurie blogins oro kokybę ir neigiamai veiks gyventojų sveikatą;
13. nesuplanavus ir nesureguliavus transporto srautų plėsis akustinio diskomforto zonos ir bus neigiamai
veikiama visuomenės sveikata;
14. nesuplanavus naujų sveikatos priežiūros įstaigų šiaurinėje miesto dalyje (dabartiniu metu sveikatos
priežiūros ir gydymo įstaigos koncentruojasi centrinėje miesto dalyje) ne visiems miesto gyventojams bus
užtikrinta skubi medicinos pagalba;
15. nepakankamas dėmesys žaliųjų, sporto, rekreacinių bei poilsio zonų formavimas naujai besikuriančiose
gyvenvietėse, tai neigiamai įtakos gyventojų laisvalaikio praleidimo galimybes, sveikatingumo rodiklius.
Vykstant neplanuojamai miesto plėtrai, nebus ieškoma kompromiso tarp aplinkosauginių, ekonominių ir
socialinių visuomenės tikslų bei pasireikš aplinkos būklės prastėjimo tendencija (vyks neracionalus
gamtinių išteklių naudojimas, didės vykdomų statybų daromas neigiamas poveikis aplinkai, kils grėsmė
gamtos ir kultūros vertybių teritorijų išsaugojimui ir kt.). Neplanuojant miesto plėtros, ryškės dabartiniu
metu egzistuojantys negatyvūs socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiais reiškiniai, nebus sprendžiamos
esamos problemos.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
1. Nustatyti Kėdainių miesto vaidmenį šalies ir apskrities urbanistinės plėtros raidoje;
2. Subalansuoti miesto teritorijos socialinio,ekonominio ir ekologinio vystymo pusiausvyrą;
3. Suformuoti gyvenamųjų erdvių ir infrastruktūros plėtros politiką;
4. Saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos rekreacinius išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes;
5. Suderinti fizinių ir juridinių asmenų, visuomenės, taip pat savivaldybės ir valstybės interesus dėl
teritorijų bei atskirų sklypų naudojimo paskirties bei būdo;
6. Numatyti optimalias apgyvendinimo struktūros plėtojimo kryptis;
7. Numatyti darnią inžinerinę ir transporto infrastruktūrą, sąlygas investicijoms;
8. Nustatyti miesto privalumus, galimybes, priemones miesto patrauklumui ir konkurencingumui didinti;
9 .Numatyti gaires miesto lyderiavimui centriniame šalies regione.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
Apibendrinant sprendinių poveikio vertinimą pagal sprendinių grupes ir poveikio aspektus pateikiamas
visų vertinimų vidurkis. Sprendiniai konkretizuoti pagal patvirtintą „Miesto vystymo pietvakarių (Kauno)
kryptimi A koncepciją“ parengtą darnaus ir subalansuoto vystymo principais, todėl visi žemiau pateikti
vertinimo balai yra teigiami: 3 - ženklus; 2 - vidutinis; 1 - nežymus; 0 - neišreikštas teigiamas poveikis.
Bendras vertinimas pagal sprendinių grupes:
1. Miesto teritorijos plėtros nuostatoms ir tvarkymo reglamentams..................................................... 1,75;
2. Miesto socialinei ir ekonominei sandarai (švietimo, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų,
kultūrinės infrastruktūros bei pramonės ir verslo vystymas)................................................................ 2,45;
3. Miesto rekreacijos ir turizmo plėtrai................................................................................................. 1,50;
4. Miesto gamtinei aplinkai.................................................................................................................. 1,88;
5. Miesto nekilnojamo kultūros paveldo apsaugai ir naudojimui......................................................... 2,80;
6. Miesto susisiekimo sistemos plėtrai................................................................................................. 2,13.
Bendras vertinimas pagal sprendinių poveikio aspektus:
1. Poveikis teritorijų vystymo darnai.................................................................................................... 2,81;
2. Poveikis ekonominei aplinkai........................................................................................................... 1,71;
3. Poveikis socialinei aplinkai............................................................................................................... 2,31;
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui................................................................................... 1,50.
Taigi atliktas sprendinių poveikio vertinimas pagal sprendinių grupes ir poveikio aspektus svyruoja tarp
teigiamo daugiau nei vidutinio ir vidutinio arba, keletu atvejų, nežymiai teigiamo.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
9. Sprendinių poveikis:
teritorijos vystymo
• Teritorijų plėtros nuostatų ir tvarkymo Nenumatomas.
darnai ir (ar)
reglamentų sprendiniais siekiama likviduoti
planuojamai veiklos
miesto
funkcinės
ir
teritorinės
plėtros
sričiai
netolygumus, gerinti miesto aplinkos kokybę,
tobulinti atskirų rajonų transportinius ryšius,
sumažinti
tranzitinius
srautus,
pagerinti
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ekonominei aplinkai

socialinei aplinkai

inžinierinę infrastruktūrą bei ekologinę būklę.
Todėl šių sprendinių įgyvendinimas turės
teigiamą ilgalaikį poveikį.
• Socialinės ir ekonominės sandaros sprendinių
(socialinių įstaigų tinklo plėtra, pastatų
renovavimas, komunalinių patogumų kokybės
gerinimas) įgyvendinimas ilgalaikiai teigiamai
prisidės prie subalansuoto miesto vystymo.
• Rekreacijos plėtrai numatyti sprendiniai
ilgajame laikotarpyje padės išsaugoti ir plėtoti
miesto kultūrinį identitetą ir savitumą,
panaudojant gausius gamtos ir kultūros išteklius.
• Pateikiami gamtinio karkaso formavimo,
miesto miškų ir atskirųjų želdynų sistemos
vystymo bei gamtinės aplinkos tvarkymo
sprendiniai padės siekti ekologinės pusiausvyros,
reguliuoti kraštovaizdžio urbanizacijos ir
technogenizacijos plėtrą, saugoti gamtinį
kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius
bei įgalins subalansuoti miesto teritorijos
naudojimą siekiant darnaus miesto vystymo.
• Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos ir
naudojimo sprendiniais siūloma įtvirtinti kultūros
paveldo ilgalaikius tvarkybos ir naudojimo
prioritetus bei priemones, užtikrinančias kultūros
paveldo objektų išsaugojimą.
• Siūlomų susisiekimo sistemos plėtros
sprendinių įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą
poveikį, nes bus sumažintas miesto centro
apkrovimas eismu, atskiriami tranzitiniai ir
vietinei
automobilių
srautai
(tranzitinius
automobilius nukreipiant siūlomais tiesti
aplinkkeliais), užtikrintas patogesnis susisiekimas
su šiaurine miesto dalimi,suformuotas racionalus
gatvių tinklas aplink naujai planuojamus
gyvenamuosius rajonus.
• Bendrojo plano nuostatos nukreiptos į miesto Nenumatomas.
teritorijos darnų vystymą, socialinės ir gamtinės
aplinkos gerinimą, kraštovaizdžio išsaugojimą,
todėl sprendiniai mažiau siejasi su ekonominiugamybiniu miesto vystymu. Todėl poveikis
ekonominei aplinkai ilguoju laikotarpiu svyruos
nuo nežymiai teigiamo iki vidutinio: dėl esamos
pramoninės miesto teritorijos įsisavinimo
efektyvumo didinimo ir ekonominės aplinkos
aktyvinimo, dėl gamtinės aplinkos ir kultūros
paveldo tvarkymo sąlygojamo bendro miesto
patrauklumo didinimo, dėl rekreacijos ir turizmo
vystymo mieste.
• Susisiekimo sistemos plėtros sprendinių
ilgalaikis teigiamas poveikis pasireikš dėl
sumažėjusių ekonominių nuostolių, pervežimų
savikainos, to pasekoje pagerėjusių verslo sąlygų
ir investicijų augimo.
Bendrojo plano sprendiniai teikia prioritetą Nenumatomas.
socialinės gyvenimo kokybės gerinimui:
• optimizuojant miesto mokyklų sistemą, prie
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seniūnijų steigiant dienos centrus, numatant
tvarką ir kriterijus socialinių įstaigų renovacijai,
remontui bei modernizavimui, dėl pramoninės
teritorijos laisvos zonos efektyvaus išnaudojimo
augs darbo rinkos pasiūla, bus kuriamos naujos
darbo vietos;
• rekreacijos plėtros ir gamtinės aplinkos
tvarkymo sprendinių įgyvendinimas sudarys
prielaidas visuomenės sveikatai gerinti, skatins
atvykstamąjį turizmą;
• kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimas
prisidės prie visuomenės švietimo ir skatins
piliečių atsakomybę už paveldo išsaugojimą;
• ilgalaikis teigiamas poveikis socialinei
aplinkai pasireikš dėl viešojo transporto maršrutų
optimizavimo, diegiamų eismo organizavimo
priemonių, geležinkelio atšakos einančios per
miestą rekonstrukcijos ir pritaikymo greitųjų
traukinių eismui, pėsčiųjų-dviračių takų plėtros.
Šių
sprendinių
įgyvendinimo
pasekoje
visuomenei bus sudarytos prielaidos naudotis
kokybiška viešojo susisiekimo ir ekologiško
transporto (dviračių) sistema kaip alternatyva
automobilių transportui.
gamtinei aplinkai ir
Bendrojo
plano
sprendiniais
numatomas • Galimas
trumpalaikis
kraštovaizdžiui
ekologinės aplinkos gerinimas turės ilgalaikį neigiamas poveikis gamtinei
teikiamą poveikį aplinkai ir kraštovaizdžiui:
aplinkai ir kraštovaizdžiui kelių
• Bus užtikrinamas tinkamas rekreacinių tiesimo ar rekonstrukcijos,
teritorijų reglamentavimas ir rekreacinės veiklos statybos darbų metu.
organizavimas, tai leis išsaugoti miesto • Naujai
planuojamuose
kraštovaizdžio struktūrą, palaikyti jo estetinę miesto
mikrorajonuose
kokybę ir mieste esančių gamtinių bei kultūrinių neįvykdžius
planuojamų
vertybių kompleksą;
inžinerinės
ir
susisiekimo
• Bus vykdoma želdinių plotų ir pėsčiųjų- infrastruktūros
plėtros
dviračių trasų plėtra, sunkiojo transporto sprendinių gali kilti neigiamas
nukreipimas nuo miesto centro įrengiamais poveikis aplinkai.
naujais keliais ir miesto aplinkkeliais;
• Siūloma
vystant
inžinerinę
Kėdainių
infrastruktūrą
gerinti
gyvenamojo
fondo
komunalinių patogumų prieinamumo lygmenį ir
kokybę, nes šių priemonių visuma leistų
racionaliau įsisavinti miesto teritoriją ir taupiau
naudoti išteklius ir turėtų ženklų teigiamą poveikį
gamtinei aplinkai;
• Susisiekimo sistemos plėtros sprendinių
įgyvendinimas
turėtų
sudaryti
prielaidas
triukšmo, taršos išmetamosiomis dujomis
mažėjimui mieste (ypač centrinėje miesto dalyje).
10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
Kėdainių miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos stadijoje buvo parengtos ir strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo metu įvertintos dvi alternatyvos (koncepcija A „Miesto vystymo pietvakarių (Kauno)
kryptimi alternatyva“ ir koncepcija B „Koncentriško miesto vystymo alternatyva“). Tuo pagrindu buvo
patvirtintas A koncepcijos variantas, kuris konkretizuojamas sprendiniuose, neberengiant naujų
alternatyvų.
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