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Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo
proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu
įvertinamas nustatytais aspektais rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių
įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis. Jis
atliekamas pagal Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos
aprašą (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

1.

Status quo situacijos vertinimas

Nerengiant detaliojo plano, Mol÷tų miesto rekreacinių vandenų pakrančių teritorijos
bus ir toliau tvarkomos stichiškai, jų pl÷tra nekontroliuojama ir nereglamentuojama,
gyventojai netur÷t÷ patogių, įrengtų rekreacinių teritorijų Mol÷tų mieste. Išryšk÷tų galimos
neigiamos pasekm÷s vandens telkinių pakrančių gamtiniam kraštovaizdžiui ir jo
estetin÷ms savyb÷ms bei teritorijoje esantiems kultūros paveldo objektams.

2.

Sprendinių (jų alternatyvų) vertinimas

Detalusis planas įgyvendina mol÷tų miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Bendrojo plano rengimo metu buvo nagrin÷tos dvi alternatyvos „Status quo“ ir „Darnios
pl÷tros“, buvo atliktas ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas, pasirinkta remtis „Darnios
pl÷tros“ alternatyva.
Šis detalusis planas, kaip žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas, remiasi
miesto teritorijos bendruoju planu ir jo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, taip
pat įgyvendina bendrojo plano sprendinius.
Alternatyva nerengti detaliojo plano atitiktų Status quo situaciją, aprašytą aukščiau.
parengus šį detalųjį planą, būtų reglamentuotas bei viešosios poilsio infrastruktūros ir joms
reikalingų rekreacinių teritorijų tvarkymas ir naudojimas. Detaliojo plano sprendiniai būtų
pagrįsti aplinkosaugos, darnios urbanistin÷s pl÷tros ir kultūros paveldo apsaugos
nuostatomis.
Tuo tarpu rengiant detalųjį planą, būtų numatoma darni viešosios rekreacin÷s ir poilsio
infrastruktūros teritorijų tvarkyba, šios teritorijos harmoningai įsijungtų į bendrą Mol÷tų
miesto urbanistinę struktūrą, kuri būtų kiekybiškai ir kokybiškai papildoma.
Detaliuoju planu būtų nustatomi šių teritorijų, esančių ežero pakrant÷s zonoje,
naudojimo ir apsaugos reglamentai. Kartu būtų racionaliau panaudojami miesto
rekreaciniai ištekliai.
Kiti šios alternatyvos privalumai būtų konkrečių viešųjų rekreacinių teritorijų, poilsio
infrastruktūros įrengimo vietų nustatymas; vandens telkinių pakrančių kraštovaizdžio
formavimo ir tvarkymo principų, išsaugant vandens telkinių pakrančių gamtinį kraštovaizdį
ir jo estetines vertybes, nustatymas, patogaus dviračių ir p÷sčiųjų susisiekimo užtikrinimas.
Konkretūs šio detaliojo plano sprendiniai būtų tikslinami techninių projektų rengimo metu.
Taigi visumoje detaliojo plano rengimo atlernatyva tur÷s teigiamą įtaką miesto
teritorijos vystymosi darnai, socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Įtaka
ekonominei aplinkai ir krašto apsaugai bus neutrali.

3.

Išduotos planavimo sąlygos

Planavimo sąlygų sąvadą Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Mol÷tų
mieste detaliajam planui rengti pareng÷ Mol÷tų rajono savivaldyb÷s administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius. Planavimo sąlygas išdav÷ šios žemiau
išvardintos institucijos:
•
•

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (2012-11-02 sąlygos Nr. S/tp403/s-936);
Utenos visuomen÷s sveikatos centro Mol÷tų filialas (2012-10-31, Nr. 11M16-99);
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Mol÷tų rajono savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius (2012-11-27, Nr. P14(19.24)-15)3;
• UAB „Mol÷tų švara“ (2012-11-02, Nr. S-321).
• UAB „Mol÷tų vanduo“ (2012-11-02, Nr. DP-9).
• Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos Mol÷tų žem÷tvarkos
skyrius (2012-11-07, Nr. 40PLS-32).
• TEO LT, AB, Panev÷žio regiono centro, Utenos-Mol÷tų klientų aptarnavimo grup÷s
sąlygos (2012-11-06, Nr. 03-2-07-3/2699).
• AB LESTO, Utenos regiono elektros tinklo valdymo departamento tinklo pl÷tros
skyrius(2012-11-08, Nr. 47240/12/397).
• Mol÷tų rajono savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio skyrius (2012-11-20, Nr.,
Ū22-235).
• UAB „Mol÷tų šiluma“ (2012-10-30, Nr. 8-300).
• VĮ „Plačiajuostis internetas“ (2012-11-07, Nr. R-12-499).
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinio
padalinys (2012-11-26, Nr. (12.25)U-146).
Detaliojo plano tikslas yra suformuoti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas pagal
rekreacinius vandens telkinius ir gretimas teritorijas Mol÷tų mieste, pritaikant gyventojų
aktyvaus poilsio reikm÷ms. Detalusis planas atitinka išduotas planavimo sąlygas.
•
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Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas

4.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ
POVEIKIO VERTINIMO LENTELö

SPRENDINIŲ

1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Mol÷tų rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius (Vilniaus g. 44, Mol÷tai, tel.: 8 383 54762,
faks.: 8 383 51442, el. paštas: direktorius@moletai.lt)

2.

Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas
Kauno SĮ „Kauno planas“, PV arch. Dovil÷ Dimindavičiūt÷, atestato Nr. A 1234, tel. (8-37)
220146; faks. (8-37) 337774;
el. paštas: kaunoplanas@takas.lt

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Mol÷tų mieste detalusis planas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
• Mol÷tų miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2010-11-25 Mol÷tų rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. B1-174.
• Mol÷tų rajono miškų priskyrimo miškų grup÷ms planas, patvirtintas LT Vyriausyb÷s 2002 m.
spalio 21 d. Nutarimu Nr. 1651;
• Mol÷tų rajono savivaldyb÷s teritorijos miškų išd÷stymo žem÷tvarkos schema, patvirtinta
2005-12-22 Mol÷tų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. B1-174;
• Mol÷tų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas,
patvirtintas Mol÷tų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. B1-82;
• Mol÷tų rajono rekreacinių vietovių specialusis planas (rengiamas);
• Mol÷tų rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Mol÷tų rajono savivaldyb÷s
tarybos 2005-03-03 sprendimu Nr. B1-22;
• Mol÷tų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas,
patvirtintas Mol÷tų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. B1-82;
• Mol÷tų miesto bendro naudojimo želdynų, parkų ir kitų, skirtų bendram naudojimui, teritorijų
specialusis planas (rengiamas);
• Mol÷tų rajono kultūros paveldo tinklų schemos specialusis planas.
• Parko Sporto gatv÷je Mol÷tų mieste detalusis planas, patvirtintas Mol÷tų rajono savivaldyb÷s
tarybos 2009-06-04 sprendimu Nr. B1-103.

5.

Ryšys su patvirtintais
dokumentais

ilgalaikiais

ar

vidutin÷s

trukm÷s

strateginio

planavimo

Mol÷tų rajono savivaldyb÷s strateginis veiklos planas 2013-2015 metams;
Kryptingo investicijų pritraukimo ir turizmo infrastruktūros vystymo Mol÷tų rajone galimybių
studija
6.

Status quo situacija
Nerengiant detaliojo plano, Mol÷tų miesto rekreacinių vandenų pakrančių teritorijos bus ir toliau
tvarkomos stichiškai, jų pl÷tra nekontroliuojama ir nereglamentuojama, gyventojai netur÷tų
patogių, įrengtų rekreacinių teritorijų Mol÷tų mieste. Išryšk÷tų galimos neigiamos pasekm÷s
vandens telkinių pakrančių gamtiniam kraštovaizdžiui ir jo estetin÷ms savyb÷ms bei teritorijoje
esantiems kultūros paveldo objektams.
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7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Suformuoti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas pagal rekreacinius vandens telkinius ir
gretimas teritorijas Mol÷tų mieste, pritaikant gyventojų aktyvaus poilsio reikm÷ms.

8.

9.

10.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar) Planavimo sprendiniai
Nenumatoma.
planuojamai veiklos sričiai
užtikrins darnų pakrančių
kraštovaizdžio tvarkymą,
estetinę jo kokybę, užkirs
kelią nenumatytų
kraštovaizdžio komponentų
atsiradimui.
ekonominei aplinkai
Nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų
pasekmių.
socialinei aplinkai
Detaliojo plano sprendiniai Nenumatoma.
skatins pozityvų gyvenimo
būdą. Bus sudarytos sąlygos
vandens
telkinių
ir
jų
pakrančių, kitų rekreacinių
teritorijų
bei
objektų
prieinamumui, bus galima
grož÷tis sutvarkytomis miesto
žaliosiomis
zonomis
su
vandens
telkiniais,
skatinama užsiimti m÷g÷jiška
sportine veikla.
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Toks pats kaip ir poveikis Nenumatoma.
teritorijos vystymo darnai
krašto apsaugai ir kitoms sritims, Nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų
susijusioms
su
nacionaliniu pasekmių.
saugumu
Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
Alternatyva nerengti detaliojo plano n÷ra siūloma.
socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
krašto apsaugai ir kitoms sritims,
susijusioms
su
nacionaliniu
saugumu
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