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ANOTACIJA

Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo rengiamas vadovaujantis
Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo
taisyklėmis bei kt. teritorijų planavimą reglamentuojančiais dokumentais.
Planavimo tikslas – parengti rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą pagal
subalansuotos socialinės, ekonominės ir ekologinės teritorijos plėtros principus.
Kelmės rajono bendrojo plano sprendiniai buvo rengiami vadovaujantis 2005 m. birželio 29
d. Savivaldybės taryboje priimtu sprendimu Nr. T–167 dėl „Kelmės rajono teritorijos vystymo
erdvinės

raidos

koncepcijos

aprobavimo“,

todėl

sprendiniai

parengti

Decentralizuotos

koncentracijos koncepcijos principu. Sprendinių konkretizavimo stadijos metu buvo nustatyti
Kelmės rajono savivaldybėje planuojamos veiklos prioritetai bei atliktas teritorijos funkcinis
zonavimas, numatyti gamtinio karkaso formavimo principai ir parengta Nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos ir naudojimo koncepcija, Teritorijos naudojimo reglamentai.
Taip pat numatyti rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo principai,
rajono teritorijos vystymo veiksniai, kultūros vystymo uždaviniai 2006–2020 m. bei mokyklų tinklo
pertvarkos planas 2005–2012 m.; pagrindiniai susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros
uždaviniai.
Rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniai parengti 10–ies metų laikotarpiui (iki 2015 m.).
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ŽEMĖS NAUDOJIMAS

1. Žemės naudojimas
1.1. Planuojamos veiklos prioritetai
Prioritetine žemės naudotojų veikla rajono teritorijoje išlieka žemės ūkis ir miškų ūkis. Kitai
veiklai žemės plotus numatoma panaudoti esant poreikiui plėsti užstatymui reikalingus plotus,
eksploatuoti naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei objektus.
Šioms veiklos sritims reikalingų žemės plotų tarpusavio proporcijų dinamika:
Procentais
Pagrindinė tikslinė
naudojimo paskirtis
Žemės ūkio
Miškų ūkio
Vandens ūkio
Konservacinė
Kita
Iš viso

žemės

Metai
2000 01 01
2005 01 01
68,1
24,9
1,6
0,1
5,3
100

69,1
24,4
1,1*
0,1
5,3
100

Pokyčiai
vidut. per
metus
+0,2
0,1
–0,1
–
–
x

Prognozė
2025
metais
61,0
29,0
1,2
0,3
8,5
100

Pokyčiai
per 20
metų
–8,1
+4,6
+0,1
+0,2
+3,2
x

*Pastaba: priskirtos tik valstybinėje žemėje esančios upės, ežerai ir tvenkiniai

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu Kelmės rajono numatomi žemės plotai:
žemės ūkio paskirties žemės – 104 tūkst. ha, miškų ūkio paskirties žemės – apie 50 tūkst. ha,
vandens ūkio paskirties žemės – apie 2 tūkst. ha, konservacinės paskirties žemės – apie 0,5 tūkst. ha
ir kitos paskirties žemės – apie 14 tūkst. ha.
Bendrojo plano Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties pakeitimai pažymėti tik didesniems žemės plotams. Kita esamo žemės
naudojimo transformacija bus sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka, išduodant leidimus miško
įveisimui ar rengiant detaliuosius planus ir jų pagrindu pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės
naudojimo paskirtį.
Žemės ūkio veiklos prioritetai svarbesni seniūnijose, kuriose yra našesnės žemės ir
intensyvesnė žemės ūkio gamyba. Vidutinis žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo balas
seniūnijose: Tytuvėnų – 41,0, Liolių – 38,2, Kelmės – 37,9, Pakražančio – 37,6, Šaukėnų – 37,5,
Kukečių – 36,8, Užvenčio – 36,3, Kražių – 35,6, Vaiguvos – 34,9.
Miškų ūkio paskirties žemės didėjimas numatytas dėl miško įveisimo, gavus leidimą, arba
dėl apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. Kitos paskirties
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žemės plotų didėjimas numatytas dėl Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio miestų ir perspektyvių vietinės
reikšmės centrų (c ir d kategorijų gyvenamųjų vietovių) plėtros, ūkinės–komercinės paskirties
pastatų statybos, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimo, vietinės reikšmės kelių tinklo
sutvarkymo, juos išjungiant iš žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės.
1.2. Teritorijos funkcinis zonavimas
Zonavimo pagrindai. Bendrajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą, siekiama
geresnio žemės gamtinių ir ūkinių, taip pat natūralių, savybių panaudojimo kraštovaizdžio apsaugos
pagrindais. Teritorijos funkcinio zonavimo pagrindas:
1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos požiūriu;
2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
3) miškotvarkos duomenų analizė;
4) urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties statinių
racionalaus išdėstymo poreikis;
5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas.
Bendrasis teritorijos zonavimas. Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje rajono
savivaldybės teritorija suskirstyta pagal vyraujančią pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
Bendrojo plano sprendiniai pagrįsti šiomis nuostatomis:
1. Bendrajame plane nenumatomi keisti žemės plotai turi būti naudojami pagal teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį,
naudojimo būdą ir pobūdį; šios sąlygos įrašytos žemės sklypų Nekilnojamojo turto
kadastro duomenyse.
2. Bendrajame plane numatyta keisti žemės plotų pagrindinė tikslinę žemės naudojimo
paskirtis turi būti nurodoma išduodant planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ir
detaliųjų planų rengimui.
3. Bendrajame plane nurodytos urbanistinės plėtros teritorijos, kurių naudojimas ne žemės
ūkio ar miškų ūkio veiklai galimas tik jose parengus detaliuosius planus (miestų ir
miestelių užstatymui skirti plotai, rekreacinių teritorijų intensyvaus naudojimo plotai ir
kt.).
Žemės ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas. Žemės naudojimo ir reglamentų
brėžinyje žemės ūkio veiklos prioritetą turinčios agrarinės teritorijos suskirstytos į šias zonas:
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1. Geros ūkinės vertės žemių zona. Šioje zonoje vyraujantis žemės ūkio naudmenų
dirvožemių našumo balas – 39-45. Zona apima dalį Tytuvėnų, Liolių, Šaukėnų, Kelmės apylinkių,
Kukečių seniūnijų. Žemė naudotina intensyviai žemės ūkio veiklai, auginant prekinę
augalininkystės produkciją (javų grūdus, rapsus) ir dalį pašarinių augalų gyvulininkystės
poreikiams. Skatintinas ūkių stambėjimas iki ekonomiškai efektyvių dydžių (ne mažiau 100 ha
žemės ūkio naudmenų).
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu Žia, teritorijose, kuriose veiklą reglamentuoja saugomų
teritorijų planavimo dokumentai – Žia-s, o gamtinio karkaso teritorijose, kuriose rekomenduojamas
tausojamasis ūkininkavimas – Žtai-gk).
2. Vidutinės ūkinės vertės žemių zona. Vidutinis žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo
balas – 32-38. Dirvožemių savybės labiausiai tinkamos auginti žolinius pašarus gyvulininkystės
poreikiams tenkinti. Zona apima dalį Kražių, Užvenčio ir Pakražančio seniūnijų. Žemė naudotina
intensyviai žemės ūkio veiklai, laikantis aplinkosaugos priemonių. Prioritetas teikiamas
gyvulininkystės specializacijai – pieno ūkiui ir galvijų bei avių auginimui. Perspektyvių ūkių dydis
priklauso nuo ūkių planuose numatytų gamybos apimčių (rekomenduotinas ne mažesnis kaip 40 ha
žemės ūkio naudmenų).
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu Žia-g, o saugomose ir gamtinio karkaso teritorijose, atitinkamai – Žia-g-s ir Žia-g-gk).
3. Pievų ir ganyklų zona. Zona apima didesnius nusausintų durpinių ir puveningų
dirvožemių plotus, kurie naudotini žaliųjų ir stambiųjų pašarų gamybai. Didžiausi sukultūrintų
pievų ir ganyklų masyvai yra Kražių, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijose.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu Žip).
4. Prastos ūkinės vertės žemių zona. Zona apima didesnius arealus su mažo našumo (iki 32
balų) bei eroduojamais dirvožemiais. Ši žemė naudotina ekstensyviai žemės ūkio gamybai, ją
derinant su miško įveisimu ar kita alternatyvia žemės ūkiui veikla. Plane pažymėti tik didesni jų
plotai Kražių, Vaiguvos, Užvenčio ir kitose seniūnijose.
(Brėžinyje ši zona pažymėta indeksu Žea, o saugomose ir gamtinio karkaso teritorijose, atitinkamai Žea-s ir Žea-gk).
5. Tvenkininės žuvininkystės zona. Jai priskiriama Šilo Pavėžupio specializuoto
žuvininkystės ūkio teritorija.
(Brėžinyje pažymėta indeksu Žž).

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

7

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
III etapas. Bendrojo plano sprendiniai

Miškų ūkio paskirties žemės funkcinis zonavimas. Žemės naudojimo ir reglamentų
brėžinyje miškų ūkio paskirties žemė, veiklos prioritetą turinčios teritorijos suskirstytos į žemę,
kuriai yra nustatyti aplinkosaugos apribojimai, ir kitą žemę.
Pirmajai zonai priskirta ekosistemų apsaugos miškai (II A miškų grupė) – draustiniai miškai,
priešeroziniai miškai ir kt., rekreaciniai miškai (II B miškų grupė) – miško parkų miškai bei
rekreaciniai miško sklypai; apsauginiai miškai (III miškų grupė) – kiti draustiniuose esantys miškai,
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, laukų apsauginiai miškai, vandens telkinių apsaugos
zonų miškai ir kt.
Antrajai zonai priskirti ūkiniai miškai (IV miškų grupė), užimantys apie 66 proc. visų miškų.
Numatomi naujai įveisti miškai pagal savo funkcijas priskirtini tai zonai ar miškų grupei,
kuriai priskirti greta esantys miškai. Rekomenduotina, kad pirmaeilis miško sodinimas būtų
planuojamas formuojant priešeroziniuose miškuose, laukų apsauginiuose miškuose ir vandens
telkinių apsaugos zonų miškuose.
(Brėžinyje pirmosios zonos miškai pažymėti indeksu Ms, antrosios zonos miškai – Mū.
Gamtinio

karkaso

teritorijose

esantys

miškai,

kuriems

rekomenduojamas

tausojamasis

ūkininkavimas, pažymėti atitinkamai Ms–t ir Mū–t).
Konservacinės teritorijos. Joms priskirtos valstybinių (regioninių) parkų konservacinės
zonos, taip pat valstybiniai draustiniai: Paginskių ir Pakėvės telmologiniai, Kražių medžiokalnio
botaninis, bei paveldo objektų teritorijos. (Brėžinyje pažymėtos indeksu K). Kitos saugomos
teritorijos, kurioms nustatyti aplinkosaugos reglamentai (konservacinio ar ekologinės apsaugos
prioriteto), tačiau yra leidžiama ribota žemės ūkio ar miškų ūkio veikla, pagal Žemės įstatymo
nuostatas priskirtos atitinkamai žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties teritorijoms su tam tikru
naudojimo ir apsaugos režimu.

Į jas įeina ir Natura 2000 teritorijos, nustatytos įgyvendinant

Paukščių ir Buveinių direktyvas.
Kitai paskirčiai naudojamų žemių prioritetą turinčios teritorijos. Joms priskirtos:
1. Gyvenamųjų vietovių plėtros teritorijos. Tai teritorijos prie miestų, miestelių ir kaimų,
kuriose pagal parengtus bendruosius planus (Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio miestams)
ir detaliuosius planus vystintina gyvenamoji statyba bei kita ne žemės ūkio veikla.
(Brėžinyje šios teritorijos pažymėtos indeksais Ug ir Ug-r).
2. Teritorijos, galimos panaudoti rekreacijai (žiūr. brėž. ,,Kelmės rajono miestų, miestelių
ir kaimų plėtra“). Tai urbanizuotose teritorijose, jų plėtros zonose bei rekreaciniuose
arealuose esančios gyvenamosios vietovės, tarp jų – e kategorijos vietovės – tvarkytini ir
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remtini vienkiemiai, smulkūs kaimai, kuriuose plėtojami tradiciniai amatai, paslaugos,
pramogos, verslas, turizmas.
Šiose vietovėse rekreacinių statinių statyba gali būti detaliuosiuose planuose numatytose
vietose arba jau esamose sodybose, pertvarkant esamus statinius.
3. Teritorijos, skirtos naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, – tai plotai su
balansiniais durpynų ir mineralinių naudingųjų iškasenų telkiniais, kurie gali būti
eksploatuojami teisės aktų nustatyta tvarka.
(Brėžinyje šios teritorijos pažymėtos indeksui Uni).
4. Teritorijos, skirtos pramonės plėtrai, numatomos Kelmės miesto rytinėje dalyje: Varių,
Akštpamedžių k. ir dalyje Bulkų k. ir Tytuvėnų miesto vakarinėje dalyje prie
geležinkelio: Pavydų, Žarų, Kaimalės k. dalyse ir Girninkų k. –(žr. brėž. “Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys“).
5. Paslaugų ir infrastruktūros objektų statybai skirta teritorija: Kelmė – Mickiai –Pakalnė –
Janaučiai – Paprūdžiai – Griniai (žr. brėž. “Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinys“).
Vandens ūkio paskirties žemė. Šios žemės objektai – vandens telkiniai (upės, ežerai,
tvenkiniai) – išliks nepakitę.
(Brėžinyje paryškinti tik valstybinės reikšmės vandens telkiniai).

2. Gamtinio karkaso formavimas rajono teritorijoje
Gamtinis karkasas. Gamtinis karkasas yra itin svarbi teritorinė daugiafunkcijinė sistema,
užtikrinanti bendrą teritorijos kraštovaizdžio stabilumą, gyvybingumą, bei jame vykstančių
migracinių ryšių nepertraukiamumą. Gamtinės aplinkos stabilumo užtikrinimas palaikant,
formuojant ar gausinant gamtinio karkaso elementų kokybę teritorijoje savo ruožtu garantuoja
didesnį teritorijos ūkinį potencialą bei geresnę gyvenamosios aplinkos kokybę. Kelmės rajono
teritorijos gamtinis karkasas yra neatsiejama bendro Lietuvos Respublikos teritorijos gamtinio
karkaso dalis. Visos gamtinio karkaso dalys, lokalizuotos Kelmės rajono teritorijoje, užima apie 57
proc. teritorijos ploto. Jos persidengia su konservacinėmis bei įvairaus pobūdžio ir intensyvumo
ūkinio naudojimo teritorijomis.
Gamtinio karkaso sistemą sudaro šios dalys:
•
•
•

geoekologinės takoskyros,
geosistemų stabilizavimo židiniai,
migracijos koridoriai.
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Geoekologinės takoskyros (geosistemų įeigų sritys „langai“) – tai teritorijos, jungiančios
ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras,
aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus bei požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos
palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.
Puslankiu per Kelmės rajono vakarinę ir centrinę dalį nusidriekianti Žemaičių aukštumos
vandenskyrinio masyvo rytinė dalis ir Kurtuvėnų moreninis masyvas formuoja pagrindinę
nacionalinės svarbos geoekologinę takoskyrą. Dalis geoekologinių takoskyrų (38 proc. nuo viso jų
ploto rajone) yra regioninės svarbos. Bendroje Kelmės rajono gamtinio karkaso sistemoje
geoekologinės takoskyros užima 80 proc., o rajono teritorijoje sudaro 43 proc. dalį. Iš jų,
atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo kryptis, 15 proc. teritorijoje turėtų būti išlaikomas ir
saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis. 38 proc. teritorijos būtinas esamo
kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas, likusiose 47 proc. geoekologinei takoskyrai
priskiriamų teritorijų būtinas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir
gausinimas.
Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – tai teritorijos, užimančios tarpinę padėtį
tarp geoekologinių takoskyrų ir migracijos koridorių, galinčios pakeisti šoninius migracijos srautus
(šoninį nuotėkį), taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai bei grupės,
natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms.
Kelmės rajono teritorijoje vidinio stabilizavimo arealai apima 8 proc. teritorijos arba 11
proc. viso gamtinio karkaso ploto. Jie diferencijuojami pagal trijų skirtingų tvarkymo krypčių
arealus. Tai gamtinio karkaso užimamame plote sudaro 11 proc. Pirmosios kraštotvarkinio
formavimo krypties arealai (Užvenčio, Spitkiškės, Padubysio, Tytuvėnų miškai) užimantys 55 proc.
vidinio stabilizavimo teritorijų ploto, reikalauja minimalaus įsikišimo, t.y. natūralaus kraštovaizdžio
pobūdžio išsaugojimo ir išlaikymo. Antrojo tipo arealai, kuriems būtinas esamo kraštovaizdžio
natūralumo palaikymas ir stiprinimas, užima 32 proc. šiai metafunkcinei gamtinio karkaso daliai
priskiriamų teritorijų (Biekšių, Didmiškio, Pavengrio miškingos ir Tytuvėnų tyrelio pelkingos
teritorijos). Likusieji plotai (į Ožkelikės, Jogeliškės, Gaurylių trikampį patenkanti teritorija)
priskiriami trečiai kraštotvarkos formavimo krypčiai, sudaro 13 proc. nuo viso vidinio stabilizavimo
arealų ploto. Jiems būtinas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir
gausinimas.
Migraciniai koridoriai – tai slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi
medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.
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Kelmės rajone migraciniams koridoriams priskirtos teritorijos užima 6 proc. jo teritorijos
arba 9 proc. gamtinio karkaso teritorijų. Apie puse jų apimamo ploto sudaro regioninės svarbos
migracijos koridoriai – Dubysos bei Ventos aukštupio slėnis. Likusią dalį sudaro Dubysos, Ventos,
bei Jūros intakų slėniai: Kražantės, Gansės, Anuvos, Ančios, Šiaušės ir kitų smulkių upelių slėniai.
Kelmės rajono teritorijoje lokalizuoti migracijos koridoriai skaidomi į dvi kraštovaizdžio
formavimo kryptis. 9 proc. migracijos koridoriams priskirtų teritorijų būtinas esamo kraštovaizdžio
stabilumo palaikymas ir stiprinimas (Dubysos slėnis žemiau Maironių). Likusioms 91 proc.
migracijos koridorių sudarančioms teritorijoms būtinas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių
elementų grąžinimas ir gausinimas.
Kelmės rajono teritorijoje nustatyti šie gamtinio kraštovaizdžio apsaugos, formavimo bei
ūkinio naudojimo pobūdį nusakantys gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo tipai:
1) Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis;
2) Palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas;
3) Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.
Pirmasis kraštovaizdžio formavimo tipas taikomas ištisiniais miško masyvais apaugusiose
gamtinio karkaso teritorijose, išsaugojusiose natūralų kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio
kompensavimo potencialą. Šių teritorijų perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų
ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei
nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.
Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Pagrindinė šių teritorijų
naudojimo kryptis miškų ūkio paskirties žemėje yra tausojantis miškų ūkis, vykdant sanitarinius ir
netaikant plynų kirtimų, taip pat veikla, susijusi su racionaliu šalutinių miško išteklių panaudojimu,
poilsinis turizmas bei kitų pasyvesnių rekreacijos krypčių vystymas, derinant naudojimą su
konkrečios teritorijos naudojimo reglamentu (jei toks yra). Mišku neapaugusiose teritorijos dalyse
rekomenduojama skatinti ekologinio ir tausojančio žemės dirbimo sistemas, plėtoti smulkiasklypę
daržininkystę, sodininkystę bei kitus alternatyvius verslus, būdingus atskiriems etnografiniams
regionams.
Antrasis kraštovaizdžio formavimo tipas taikytinas mišrios žemės naudmenų mozaikos
teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai pakeistos arba
pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas sudėtingesnis, nes
reikalingas tiek esamų funkcijų suderinimas, tiek atkuriamosios priemonės gamtinės struktūros
galioms stiprinti.
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Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Aplinkosaugos požiūriu
tinkamiausia šių teritorijų naudojimo kryptis – smulkus ūkis su ganyklinės žemdirbystės (pieno
ūkių ir galvijų bei avių auginimo), daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Esami ūkiai
palaipsniui turėtų būti orientuojami į ekologinius ar pereinamojo tipo (tvaraus ūkininkavimo) ūkius.
Galimas dalies dirbamų žemių pavertimas į pievas ir ganyklas, taip pat buvusių ar esamų durpynų
teritorijų renatūralizavimas. Pageidautinas miškingumo didinimas mažai našių, nedirbamų žemių
sąskaita, apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu.
Trečiasis kraštovaizdžio formavimo tipas taikytinas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Tai sausinamosios melioracijos darbų ir
intensyvaus ūkininkavimo rezultatas. Tokie plotai Kelmės rajono teritorijoje sudaro 40–45 proc.
visų gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų. Didžioji jų dalis lokalizuojasi agrariniu požiūriu
vidutiniškai ir stipriai įsavintoje centrinėje ir vakarinėje rajono dalyje, abiem atvejais kalvotose
teritorijose. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimas susijęs su natūralios gamtinės
aplinkos atkūrimu, formuojant kultūrinį kraštovaizdį, ir nauju ekologizuotu požiūriu į šių teritorijų
naudojimą.
Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Tikslingas laipsniškas perėjimas prie
tausojamojo ūkininkavimo. Skatintinas ekologinių ūkių kūrimas. Šiose teritorijose būtinas
žemėnaudos sąskaidos didinimas, sukuriant priešerozinius, laukų ir vandens apsauginius želdinius,
taip pat mažesnio našumo žemių pavertimas į pievas ir ganyklas. Racionalus būtų teritorijos
miškingumo didinimas, dirbtinai apželdant ir savaiminės renatūralizacijos keliu, intensyviai žemės
ūkio gamybai netinkamuose plotuose.

3. Bioprodukcinio ūkio plėtra
3.1. Žemės ūkio vystymas
Bendrajame plane žemės ūkio vystymui sudaromos sąlygos:
1. Nustatytos žemės ūkio paskirties žemės perspektyvinės ribos. Šiais bendrojo plano
sprendiniais (Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinys) privalo vadovautis kitų, žemesnio
lygmens teritorijų planavimo, dokumentų rengėjai.
2. Numatomas orientacinis žemės plotas žemės ūkio veiklai: iš 104 tūkst. ha žemės ūkio
paskirties žemės ūkio naudmenos sudarys apie 81 tūkst. ha (2005 m. deklaruota apie 77,8
tūkst. ha žemės ūkio naudmenų; iš likusių apleistų 17,7 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų 4
tūkst. ha bus grąžinta žemės ūkio veiklai, įsavinant melioracinėmis priemonėmis, 11 tūkst.
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ha bus apsodinta mišku arba savaime apaugs miškais, medžių ir krūmų augalija bei pavirs
pelkėmis), o apie 3–4 tūkst. ha bus panaudota ne žemės ūkio ir miškų ūkio veiklai).
3. Nustatytos rekomenduojamos žemės ūkio veiklos zonos (funkcinės zonos), atsižvelgiant į
geriausių dirvožemių savybių panaudojimą, žemės ūkio gamybos efektyvumą ir gamtos
išteklių apsaugą. Rekomenduojama intensyvios žemės ūkio veiklos zonose plėtoti prekinę
žemės ūkio gamyba ir siekti ūkio dydžio, ne mažesnio nei numatyta žemės ūkio ministro
2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.3D-269 patvirtintose rekomendacijose. Rekomenduojami
minimalūs racionalios žemėvaldos plotai tam tikros specializacijos ūkiams: tradicinio
ūkininkavimo mišrios augalininkystės–gyvulininkystės specializacijos ūkiuose – 40 ha
žemės ūkio naudmenų, kiaulininkystės specializacijos arba vien augalininkystės
specializacijos ūkiuose – 100 ha žemės ūkio naudmenų. Rekomenduojama tobulinti
norminius teisės aktus ir juose numatyti žemės naudojimą skatinant: visų pirma – valstybės
paramos priemonėmis, jas diferencijuojant taip, kad prioritetas teikti paramą būtų
teikiamas veiklai, atitinkančiai zonos ypatumams arba žemėtvarkos planavimo dokumentus
(jeigu to nedraudžia ES reglamentai ir direktyvos). Prioritetinės valstybės paramos
priemonės turėtų būti:
1) labai geros ir geros ūkinės vertės žemėse – investicijos į žemės ūkio valdas,
jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio
gamybos, žemės ūkio vandentvarka, žemės sklypų perskirstymas;
2) vidutinės ūkinės vertės žemėse bei lengvose žemėse – investicijos į žemės ūkio
valdas, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, standartų laikymasis, pusiau natūrinių
restruktūrizuojamų ūkių rėmimas;
3) pievų ir ganyklų zonoje bei prastos ūkinės vertės žemėse – žemės ūkio ir artimų
ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, kaimo turizmo ir amatų skatinimas,
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku;
4) žemėse, įeinančiose į saugomų teritorijų ribas, priklausomai nuo jų naudojimo
intensyvumo: ekologinio ūkininkavimo programa, kraštovaizdžio tvarkymo
programa, vietovės su aplinkosaugos apribojimais, standartų laikymasis (Nitratų
direktyva).
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui žemės ūkio paskirties žemėje reikalinga rengti
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (jų atmaina – atskirų seniūnijų kompleksiniai žemės ūkio ir
kaimo plėtros projektai) ir žemės konsolidacijos projektus. Pagrindiniai šių žemėtvarkos teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai, turintys ilgalaikes pasekmes ir būtini projektuoti bei įgyvendinti
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įvertinant svarbiausius žemės ūkio gamybos plėtrą bei kaimo kraštovaizdžio formavimą
įtakojančius veiksnius:
1. Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas;
2. Stambiųjų ūkių centrų išdėstymas bei gamybos apimčių juose nustatymas;
3. Sausinimo sistemų remonto ar rekonstrukcijos poreikio nustatymas;
4. Miško želdinių detalesnis išdėstymas ir jų funkcijų nustatymas;
5. Žemės ūkio naudmenų laukų masyvų, tinkamų naudoti tam tikroms augalų grupėms,
formavimas;
6. Žemės gerinimo priemonių suplanavimas;
7. Natūralių kraštovaizdžių, dirvožemio ir vandens apsaugos priemonių suplanavimas.
3.2. Miškų ūkio vystymas
Miškų ūkio veiklą numatoma vystyti miškų ūkio paskirties žemėje, taip pat miškuose,
esančiuose žemės ūkio paskirties žemėje. Bendrą miškų plotą numatoma padidinti nuo 44,4 tūkst.
ha 2005 m. iki 51 tūkst. ha 2025 metais.
Teritorijos, žemės ūkio paskirties žemėje, galimos panaudoti miško įveisimui pagal
specialųjį žemėtvarkos teritorijų planavimo dokumentą (Kelmės rajono savivaldybės miškų
išdėstymo žemėtvarkos schema M1:50000), pažymėtos Bendrojo plano miškų išdėstymo brėžinyje.
Jame mišku galimi įveisti plotai išskirti pagal įgyvendinimo sąlygas į dvi grupes: I grupė – plotai,
kuriuose miškus įveisti tikslinga dėl jų mažo našumo ar naudojimo nepatogumo. Šie intensyviam
ūkininkavimui netinkami žemės plotai skatintini apsodinti mišku, taikant valstybės rėmimo
priemones; II grupė – plotai, kuriuos galima efektyviai naudoti žemės ūkio veiklai ir todėl jų
apsodinimas mišku (žemės savininkų pageidavimu) neturėtų būti valstybės finansuojamas (išskyrus
atvejus, kai tokią paramą numato galiojantys teisės aktai).
Miškų ūkis Kelmės rajone turi būti plėtojamas laikantis Lietuvos miškų ūkio politikos
nuostatų, iš kurių pažymėtinos:
1) miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas;
2) racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų
produktyvumo didinimas, ir auginamos medienos kokybės gerinimas;
3) miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas;
4) miško ekosistemų tvarumo užtikrinimas;
5) biologinės įvairovės išsaugojimas bei miškų sveikatingumo gerinimas;
6) su miškais susijusių visuomenės bendrųjų reikmių tenkinimas;
7) valstybinio ir privataus miškų ūkio plėtra bendrosios kaimo plėtros kontekste.
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Bendrojo plano sprendinių, įgyvendinančių miškų ūkio paskirties žemės ir miškų tvarkymą,
planuojantys dokumentai – miškų išdėstymo schemos ir vidinės miškotvarkos projektai. Jų
rengimas, tikslinimas ir įgyvendinimas numatomas teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Teritorijos naudojimo reglamentai
Žmogaus

ūkinės

ir

kitos veiklos,

susijusios

su

žemės

(teritorijos)

naudojimu

reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu specialiesiems ir
detaliesiems planams. Bendrojo plano organizatorius - savivaldybės administracijos direktorius,
išduodamas planavimo sąlygas, nustato, kad rengiami teritorijų planavimo dokumentai negali
prieštarauti bendrojo plano sprendiniams (išdėstytiems aiškinamajame rašte ir brėžiniuose.
Svarbiausi iš jų:
1. Teritorija kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų teritorijų plėtrai, naudingųjų
iškasenų telkinių eksploatavimui, tvenkinių įrengimui, pramonės ir ūkinių objektų statybai)
gali būti parinkta ir projektuojama tik bendrajame plane nurodytose vietose, išskyrus
nedidelius žemės sklypus, kurie negali būti išreikšti pagrindinio brėžinio mastelyje (t.y.
mažesnius kaip 5–10 ha).
Nedidelių žemės sklypų kategorijai priskirtini galimi angliavandenilių (naftos ir dujų)
žvalgybos ir gavybos sklypai perspektyviame Kelmės plote („Angliavandenilių išteklių
naudojimo Kelmės plote strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Vilnius 2005“)
ir Plungės ploto dalyje esančioje Kelmės rajono ribose (pagal 1994 06 07 d. LRV
nutarimą Nr.445 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir AB "Geonafta" 2005
balandžio 21 dieną pasirašytą "Angliavandenilių išteklių naudojimo Plungės plote"
sutartį).
2. Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė, su veikiančiais
melioracijos įrenginiais, turi būti saugoma nuo jų ploto sumažėjimo, vadovaujantis Žemės
įstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už
vidutinį šalyje taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti
naudojama taip, kad nesumažėtų jų plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio
karkaso teritorijose, ir nepablogėtų dirvožemio savybės“. Gamtinio karkaso teritorijos
pažymėtos žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje, tačiau kurios iš jų yra ekologiškai
nuskurdintos, gali būti nustatyta tik pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės aktus,
atitinkamais skaičiavimais įrodžius, jog šiose teritorijose miškų ir kitų natūralių biocenozių
plotas neužtikrina vietovės ekologinio stabilumo.
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3. Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų teritorijų
įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir
agrarinės paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama
tokia veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą,
atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“.
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje nustatytose funkcinėse zonose
reglamentuojama veikla pateikta lentelėje „Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai“.
ŽEMĖS NAUDOJIMO IR APSAUGOS REGLAMENTAI
Pažymėta
plane
Žia

Žia-s
Žtai-gk
Žia-g

Žia-g-s
Žia-g-gk
Žip

Žž

Žea

Žea-s
Žea-gk
U

Ug, Ug-r

Funkciniai prioritetai

Reglamentuojama veikla

prekinės
augalininkystės
Intensyvi žemės ūkio veikla našiose Skatinama
produkcijos gamyba
žemėse
Iš jų esančiose:
Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų
-saugomose teritorijose
planavimo dokumentai
Skatinamas tausojamasis ūkininkavimas
-gamtinio karkaso teritorijoje
Intensyvi žemės ūkio veikla vidutinės Skatinama mišrios specializacijos ūkiai,
derinantys gyvulių auginimą su prekinės
ūkinės vertės žemėse
augalininkystės produkcijos gamyba.
Iš jų esančiose:
Veiklą reglamentuoja saugomų teritorijų
- saugomose teritorijose
planavimo dokumentai.
Skatinamas tausojamasis ūkininkavimas.
- gamtinio karkaso teritorijoje
Intensyvi žemės ūkio veikla nusausintoje Skatinamas pašarinių žemės ūkio augalų
žemėje su vyraujančiais durpiniais ir auginimas ir gyvulininkystės specializacijos
ūkių plėtra
puveningais dirvožemiais.
Specializuota
žemės
ūkio
veikla Žuvininkystės ūkio veiklą reglamentuoja
tvenkininės žuvininkystės ūkiuose.
Žuvininkystės
įstatymas
ir
Aplinkos
ministerijos bei Žemės ūkio ministerijos teisės
aktai.
Ekstensyvi žemės ūkio veikla ar jai Skatinamas specializuotas ūkininkavimas,
alternatyvi veikla mažiau palankiose arba
miško
įveisimas
nepalankiuose
ūkininkauti teritorijose nenašiose žemėse
ūkininkauti žemės sklypuose.
Iš jų esančiose:
- saugomose teritorijose
Veiklą reglamentuoja Saugomų teritorijų
planavimo dokumentai.
- gamtinio karkaso teritorijose
Skatinamas miško įveisimas.
Urbanizuotinų ir kitai paskirčiai naudotinų Leidžiama žemės ūkio veiklos konversija į
teritorijų plėtra
kitą veiklą, pakeitus pagrindinę tikslinę žemės
Iš jų esančiose:
naudojimo paskirtį į kitą paskirtį, įstatymų ir
- prie miestų ir perspektyvių kaimo kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
gyvenamųjų vietovių, iš jų naudotini
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gyvenamajai ir rekreacinei statybai
Kni
Kd

- ištyrinėtų naudingųjų iškasenų (smėlio,
žvyro, molio ir kt.) telkiniuose.
- durpynuose.
Pastaba: Numatomų tyrinėti naftos ir kitų naudingųjų iškasenų telkinių paieškos gali būti visoje rajono
savivaldybės teritorijoje, išskyrus konservacinės paskirties žemę, valstybinių parkų ir draustinių teritorijas,
gamtos ir kultūros paveldo teritorijas. Gavus leidimą eksploatuoti šias naudingąsias iškasenas, žemės sklypai
leidimą gavusiems asmenims įteisinami naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvenamųjų vietovių plėtros brėžinyje nurodytose a, b, c ir d kategorijų gyvenamosiose
vietovėse bei brėžinyje pažymėtose miestų ir miestelių urbanistinės plėtros zonose ir rekreaciniuose
arealuose reglamentuojama pastatų statyba pateikta lentelėje „Pastatų ir kitų statinių statybos
reglamentai“.
PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ STATYBOS REGLAMENTAI
Zonos apibūdinimas
1
Kelmės,
Tytuvėnų,
Užvenčio miestai („a“
ir
„b“
kategorijų
gyvenamosios
vietovės)
Perspektyvios kaimo
gyvenamosios vietovės
(„c“ ir „d“ kategorijų
gyvenamosios
vietovės)

Urbanizuotinų
teritorijų plėtros zonos
(prie miestų bei „c“ ir
„d“ kategorijų kaimo
gyvenamųjų vietovių)
Saugomos teritorijos:
valstybiniai parkai ir
draustiniai
Sanitarinės apsaugos
zonos prie žemės ūkio
gamybinių pastatų ir
kitų statinių
Teritorijos,
galimos
panaudoti rekreacijai

Pastatų statybos sąlygos
2
Statyba galima šių miestų bendruosiuose planuose numatytose
teritorijose, skirtose gyvenamosioms, pramonės ir sandėliavimo
objektų, komercinės paskirties ir smulkaus verslo, rekreacinių
objektų išdėstymui. Žemės ir statinių paskirtis turi atitikti teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir
pobūdį.
Statyba galima pagal šių gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo
dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą ir pobūdį. Čia
skatinama statybų plėtra ir galimas žemės ūkio paskirties žemės
keitimas į kitą paskirtį. Iš papildomų (d kategorijos) centrų
perspektyviomis laikytinos tos gyvenamosios vietovės, kurių
sklaida yra patogi gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir
paslaugų funkcijas bei skatins centralizuotų inžinerinių sistemų
plėtrą
Statyba galima tik vadovaujantis šioms teritorijoms parengtais
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtais teritorijų
planavimo dokumentais.

Statyba galima tik tose vietose, kur tai numato valstybinių parkų ir
draustinių planavimo dokumentai: gyvenamosiose ir ūkinėse
zonose, esamose sodybose ar sodybvietėse.
Gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus statyti draudžiama.

Įeina urbanizuotose teritorijose, jų plėtros zonose bei rekreaciniuose
arealuose esančios gyvenamosios vietovės, tarp jų – e kategorijos
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Žemės ūkio paskirties
teritorijos (zonos)
Kitose
teritorijose
esantys žemės ūkio
paskirties
žemės
sklypai
Miškų ūkio paskirties
teritorijos
(žemės
sklypai)
Kitos paskirties žemės
sklypai

vietovės – tvarkytini ir remtini vienkiemiai, smulkūs kaimai,
kuriuose plėtojami tradiciniai amatai, paslaugos, pramogos, verslas,
turizmas.
Šiose vietovėse rekreacinių statinių ir gyvenamųjų namų statyba
gali būti detaliuosiuose planuose numatytose vietose arba jau
esamose sodybose.
Įeina e kategorijos ir nekategorizuotos vietovės. Statyba galima
esamose sodybose (gyvenamojo namo ir pagalbinių pastatų) arba
ūkininkų sodybų statyba teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiama
žemės naudojimo paskirtis arba keičiamas žemės naudojimo
pobūdis visuomenės poreikiams skirtiems pastatams bei
įrenginiams statyti, infrastruktūros ir paslaugų plėtrai, taip pat
gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų statybai esamose namų valdose
Statybos galimybes ir apribojimus nustato įstatymai ir kiti teisės
aktai.
Individuali ir kita statyba galima pagal šiems žemės sklypams
parengtus detaliuosius planus. Rengiant detaliuosius planus miestų
ir kaimo gyvenviečių kompaktiško užstatymo teritorijose,
sanitariniai atstumai tarp gyvenamųjų namų, kitų pastatų ir vandens
telkinių gali būti sumažinti, suderinus tai su planavimo sąlygas
išduodančiomis institucijomis.

Pastabos:
1. Ūkininkų ūkių registre įregistruotų asmenų žemėvaldose galima statyti ūkininko ūkio sodybą
(su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir
tvarka.
2. Kaimo turizmo ir rekreaciniams ištekliams išnaudoti siūloma kurti ir remti papildomą
vietovių struktūrą, kurią sudarytų:
•

turizmo organizavimo baziniai centrai;

•

kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose šeimai ar kelioms
šeimoms,

•

vasarvietės miestų gyventojams: iš dalies pavienės ir suburtos vasarvietės į vietovę,
aprūpintą minimalia kokybiška inžinerine įranga ir su paslaugų (produktų) tiekimo
galimybe;

•

tranzitiniai pakelių moteliai.

3. Teritorijos, kuriose gali būti pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:
3.1. Žemės ūkio paskirtis į miškų ūkio paskirtį gali būti pakeista:
1) atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir nustačius, kad apaugusio ar
įveisto miško plotas sudaro 90 proc. ir daugiau žemės sklypo ploto;
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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2) atidalintam žemės sklypui pagal parengtą žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektą.
3.2. Žemės ūkio ar miškų ūkio paskirtis į kitą paskirtį gali būti pakeista:
1) atidalijus namų valdos žemės sklypą;
2) tais atvejais, kai paskirtis nustatyta pagal detalųjį planą.
3.3. Visuomeninės paskirties pastatų (gaisrinių ir kt.) statybai žemės naudojimo
paskirtis ir būdas (pobūdis) keičiami bei (esant reikalui) žemė paimama visuomenės
poreikiams įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Detalieji planai rengiami urbanizuotoms teritorijoms ir teritorijoms, numatytoms
bendrajame plane, kurioms būtinas visuomenės ir savivaldybės tarybos pritarimas dėl
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į
kitą paskirtį
Žemės naudojimo ir reglamentų brėžinyje pažymėtos žemės ūkio gamybinių pastatų
sanitarinės apsaugos zonos, kuriose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka draudžiama statyti
gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, o esamos sodybos ar visuomeniniai pastatai gali
būti rekonstruojami tik įvertinus neigiamą veiklos poveikį sveikatai ir šiose zonose gyvenantiems
asmenims sutikus. Sanitarinės apsaugos zonos dydis (metrais) nustatomas įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
Gyvulių skaičius fermose, pastatų adresas ir priklausomybė pateikti lentelėje.
Kelmės rajono žemės ūkio veiklos subjektų laikomų gyvulių skaičius 2006 m.
Galvijų
sk.
107
20
28
84

248
77
22
64
75
144
181

Kiaulių sk.

35000
8000
187

2000
170
119

ADRESAS
Tytuvėnų s. Padurupio k. Strodomskis
Kukečių s. Paverpenio k. Kančiauskienė
Pakražančio s Jauniškės k Ivanauskienė
ŽŪK Šaukėnų agroservisas, Pavainiškio k
UAB Sajas Tytuvėnų s., Kiškonių k.
UAB Berka Kukečių s., Kukečiai
UAB Šimšė, Tytuvėnų s., Pašiaušė
Liolių s. Nirplių k., A. Brazas
Kelmės sp s Paramočio k,G Nagrockis
Liolių s., Svirnių k., V.Kutkus
Kukečių s.,Preikurų k., E.Maziliauskas
ŽŪB Kerkasiai, Pakražančio s, Kerkasiai
Kražių s, Kalvių k., M. Jurgilas
UAB Rosideta, Kražių s, Kalvių k.
Užvenčios, Kolainių k., J.Spudys
Kelmės s., Paramočio k., G.Samušis
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60
69
195
50
130
500
72
130
45
30

Kelmės s., Miežaičių k., S. Mikalauskas
ŽŪB Tytuvėnų pieno ūkis, Kaimalės k.
V.Astrauskis, Kiškonių k.Tytuvėnų ap.sen
F. Bugenis, Želvių k., Užvenčio sen.
500 E. Petkevičius, Pašilėnų k., Užvenčio s
K.Balsienė,Ramučių k.Užvenčio sen.
P.Janušauskas, Laiškalnio k., Šaukėnų se
V. Šustauskas, Tamkių k., Kražių sen.
Z. Ričkus, Kalniškių k., Šaukėnų sen.
A. Vaidelauskas, Tytuvėnų sen., Pivoraič
P. Šedžio, Gailių k., Liolių sen.

Kelmės rajono visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos
Bendrajame plane nustatyti valstybinės žemės plotai, kurie naudojami arba numatomi
naudoti visuomenės poreikiama ir rezervuojami šioms reikmėms – jie negalimi privatizuoti iki
šiems plotams bus parengti teritorijų planavimo dokumentai, suformuojantys žemės sklypų ribas ir
nustatantys žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2006-1220 sprendimu Nr.T-411 ,,Dėl rezervuojamų visuomenės poreikiams teritorijų sąrašo Kelmės rajone
patvirtinimo“ patvirtino sąrašą teritorijų, kurios Kelmės rajono bendrajame plane numatomos
naudoti visuomenės poreikiams (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Kelmės rajono rezervuojamos visuomenės poreikiams teritorijos
Pažymėta
plane

Plotas ha

1
2
3

17,8
16,1
0,4

Adresas
Kelmės miestas
Kražantės g.
Raseinių g.
Raseinių g.

4
5
6
7
8
9
10
11

11,1
3,0
1,3
0,7
0,5
0,8
1,6
0,5

Malūno g.
Rudupio g.
Rudupio g,
Maironio g.
Maironio g.
Maironio g.
Maironio g.
Maironio g.

12
13
14
15
16
17

0,6
0,2
2,18
2,2
0,8
15,0

Vytauto Didžiojo g.
J.Vadeikio g.
Žalioji g.
Aušros, Saulėtekio g.
V.Putvinskio g.
S.Neries g.

18
19

13,3
3,2

Dvaro g. 15.
Dvaro g.

Esamas (numatomas) naudojimas
Lietuvos tūkstantmečio parkas
"Draugystės" parkas
Parkas ir paminklas
Rekreacinė bendro naudojimo teritorija
prie Malūno
Parko dalis prie Rudupio g.(II)
Parko dalis prie Rudupio g. (I)
Parko dalis prie Maironio g. (V)
Parko dalis prie Maironio g. (I)
Parko dalis prie Maironio g. (II)
Parko dalis prie Maironio g. (III)
Parko dalis prie Maironio g. (IV)
Parkas prie Vytauto Didžiojo ir
Statybininkų g.
Skveras
Parkas prie Žaliosios g.
"Europos" parkas
Parkas
Kelmės miesto civilinės kapinės
Kelmės muziejaus - buv. dvaro ir parko
teritorija
Parkas prie Vilbėno upės (II dalis)
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20
21
22

5,2
7,0
51,4

Dvaro g.
Vytauto Didžiojo g.
Vytauto Didžiojo ir Serbentų g.
Remontininkų, Nepriklausomybės
g.
V. Putvinskio g.
Dariaus ir Girėno g.
Laisvės gynėjų a.
Raseinių g.
B.Laucevičiaus g.
Atgimimo g.
Raseinių, Vilties g.
Jaunimo g.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

35,0
0,1
0,6
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
0,1

32
33

1,5
0,6

Vytauto Didžiojo g.
Vytauto Didžiojo g.

34
35
36
37
38

0,5
1,2
0,9
2,1
4,0

Vytauto Didžiojo ir Žemaitės g.
S.Neries g.
Vytauto Didžiojo g.
L.Giros g.
Raseinių g.

39
40
41
42

17,7
0,5
0,1
0,84

Nepriklausomybės g.
Sporto g.
Žvilgių g.
Vytauto Didžiojo g. 75.

43
44

0,3
0,001

Laucevičiaus.
S. Nėries g.

45
46
47

0,958
0,1
0,95

L.Giros g.
S. Nėries g.
S. Nėries g.

48

0,55

S.Nėries g. 18.

49

0,16

Vytauto Didžiojo g. 75.

50
51
52
53

0,38
2,58
1,2
15,2

Vytauto Didžiojo g.
Raseinių g.
Laucevičiaus g. 37.
Dvaro g. 15.

54
55
56
57
58

0,9
0,3
0,11
3,7
0,9

Kelmės apylinkių seniūnija
Janaučių k.
Janaučių k.
Janaučių k.
Naudvario k.
Verpenos k.

59
60
61

1,1
0,48
0,48

Jančiaušiškės k.
Dankšių k.
Kalnų k.

Parkas prie Vilbėno upės (I dalis)
Parkas prie Vilbėno upės (III dalis)
Rekreacinė -miško parkas
Parkas prie Vilbėno upės (IV dalis) ir
rekr. miškas
Skveras - paminklas Laisvei
Skveras
Laisvės gynėjų aikštė
Skveras prie gimnazijos
Skveras prie paminko B. Laucevičiui
Skveras
Skveras
Skveras
Skveras Vytauto Didžiojo g. (nuo
Laisvės gynėjų a.)
Kapinės (rusų kareivių)
Bendro naudojimo teritorijos prie
savivaldybės
Neveikiančios katalikų kapinės
Neveikiančios liuteronų kapinės
Neveikiančios liuteronų kapinės
Neveikiančios civilinės žydų kapinės
Kražantės pakrantės (dviračių trasa ir
bendro naudojimo teritorijos poilsiui)
Skveras
Skveras
Kelmės m. I senosios liuteronų kapinės
Paminklas rašytojui B.Laucevičiui Vargšui atminti
Koplytstulpis su skulptūromis
Kelmės m. II senosios liuteronų
kapinės
Antkapinis paminklas.
Kelmės miesto senosios kapinės.
Švenč. M.Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia
Kelmės evangelikų - reformatų
bažnyčia
Kapinės. Palaidoti II pasaulinio karo
rusų kareiviai
Kelmės m. senosios žydų kapinės
Kelmės vandens malūnas
Kelmės buv. dvaro sodyba

Janaučių k. parkas
Janaučių k. skveras
Janaučių k. skveras
Naudvario k. parkas
Verpenos k. parkas ir vandens telkinys
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Žvyro karjeras
Žvyro karjeras
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62
63

1,0
0,5

Verpenos k.
Ševeliškės k.

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1,6
0,256
0,7
1,4
0,6
0,6
0,3
0,5
0,56
0,492
0,9
0,11
0,05

Ševeliškės k.
Palendrių k.
Palendrių k.
Panūdžių k.
Panūdžių k.
Panūdžių k.
Vaitaičių k.
Šaltenių k.
Šaltenių k.
Kušleikių k.
Ševeliškės k.
Skulbiškių k.
Ševeliškės k.

77

0,225

Dankšių k.

78
79
80

0,27
0,6
0,19

Miežaičių k.
Dankšių k.
Graužikų k.

81
82
83
84

0,29
0,88
0,7
0,1

Gineikių k.
Gineikių k.
Gineikių k.
Opškalnio k.

85
86
87
88

0,21
0,25
0,12
0,175

Žvirzdės k.
Pakarčemio k.
Gaštynukų k.
Pažerio k.

89
90
91
92
93
94
95

0,226
0,28
0,1
0,4
1,5
0,139

Noruišių k.
Laukodumos k.
Žebrių k.
Kuršukų k.
Paprūdžių k.
Iškelta į kitą sen.
Vėžaičių k.

96
97
98
99
100
101
102
103

0,2
0,2
0,31
0,15
0,3
0,54
0,09
1,04

Verpenos k.
Gineikių k.
Mateikių k.
Minergių k..
Gerdžiogalikėsk.
Biliškių k..
Laukių k.
Varvalių k.

104
105
106
107

0,15
0,6
0,25
0,4

Varvalių k.
Varvalių k.
Vaidžių k.
Dievonių k.

Verpenos k. stadionas -renginių vieta
Ševeliškės k. senosios kapinės
Dimgailių kapinynas, vad.
Kalvinkapiais
Palendrių k.I senosios kapinės
Palendrių k.bažnyčia
Panūdžių senkapis, vad. Milžinkapiu
Panūdžių k. senosios kapinės
Palendrių k. II senosios kapinės
Baldužių k. senosios kapinės
Šaltenių k. kapinės
Šaltenių senkapis
Kušleikių senkapiai
Dimgailių senovės gyvenvietė
Skulbiškių k.senosios kapinės
Dimgailių k. senosios kapinės
Šardankšių (Dimgailių) senkapiai, vad.
Kalvinkapiu, Maskolkapiu
Miežaičių k. senosios kapinės, vad.
Kapmilžiu
Dankšių senkapis, vad. Kapinių kalnu
Graužikų k. senosios kapinės
Kalnas, vad. Devynmačės kalnu ir
akmuo, vad.Aukuro akmeniu
Gineikių k. II senosios kapinės
Gineikių senkapiai
Sirvydų senkapis
Ustronės k. senosios kapinės, vad.
Švedkapiais
Pakarčemio k. senosios kapinės
Gaštynukų k. senosios kapinės
Pužukų (Noruišių) k. senosios kapinės
Noruišių k. senosios kapinės, vad.
Radzevičienės kapukais
Laukodumos k. senosios kapinės
Žebrių senkapiai, vad. Milžinkapiais
Kuršukų senkapis
Paprūdžių senkapis
Vėžaičių k. I senosios kapinės
Verpenos k. senosios kapinės (ir Šv.
Onos bažnyčia)
Gineikių k. I senosios kapinės
Mateikių k. senosios kapinės
Minergių k. senosios kapinės
Gerdžiogalikės k. senosios kapinės
Biliškiukų k. senosios kapinės
Laukių k. senosios kapinės
Varvalių k. I senosios kapinės
Kuškeikių (Varvalių) pilkapiai, vad.
Kapmilže, Velniokapiu
Varvalių k. II senosios kapinės
Palšių senkapiai,vad. Kapiukais
Dievonių k.senosios kapinės
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108
110

1,0
0,23

Gineikių k.
Verpenos k.

111
112
305
290
568
569
570
571
572
109
158

1,0
1,9
0,8
0,03
1,2
0,6
0,6
0,06
0,2
0,3
0,01

Paverpenio k.
Jančiaušiškės k
Vargeniškės k.
Vargeniškės k.
Šaltenių k.
Ąžuolijos k.
Jančiaušiškės k.
Gerdžiogalos k.
Gineikių k.
Gineikių k.
Graužikų k.

394

2,5

Kakoniškės k.

416

0,46

Kakoniškės k.

413

0,3

Kakoniškės k.

479
456
494

1,7
0,31
0,35

Mažūnų k.
Naudvario k.
Kipšių k.

113
114

1,5
10,0

Tytuvėnų miestas
Stoties g.
Tytuvėnai

115

7,5

116

13,7

Skogalio g.

117
118
119
120
121

12,5
7,45
5,4
0,7
1,2

Miškininkų g.
Tytuvėnai
Tytuvėnai
Pušyno g.
Taikos g.

122
123
124

7,2
0,9
0,0023

Tytuvėnai
Tytuvėnai
Tytuvėnai(29 kv.)

125
126

0,0023
0,5

Tytuvėnai(28 kv.)
Tytuvėnai

127

0,24

Tytuvėnai

128
129

0,004
3,5

Tytuvėnai
Miško g.

130
131
132
133

0,08
5,5
2,9
0,1

Miško g.
Tytuvėnų m.
Maironio 2A.
Šiluvos g. .

Tytuvėnai

Dievonių senkapis, vad. Čigonkalniu
Šv. Onos bažnyčia
Kapinės. Palaidoti žydų tautybės
piliečiai
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Vargeniškės k. senosios kapinės
Stadionas
Ąžuolijos k. kapinės
Jančiaušiškės k. kapinės
Koplytėlė
Gineikių k. kapinės
Gineikių k. II kapinės (pilkapis)
Graužikų k. šaltinis
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Parkas prie seniūnijos
Kritusių paukščių kapinynas

Parkas prie Stoties g. Tytuvėnuose
Parkas tarp Kelmės, Pievų ir Šiluvos g.
Rekreacijai skirta teritorija prie
Bridvaišio ež.
Bendro naudojimo teritorija prie
Skogalio g.
Rekreacinė bendro naudojimo teritorija
prie Giliaus ež.
Dendrologinis pažintinis parkas
Rekreac. Vis.por. terit. Prie Gylio ež.
Stadionas
Stadionas
Visuom.por. rekreacinė tarp Maironio ir
Skogalio g
Šv. Jurgio kalnelis
Kapas.Žydų sušaudymo vieta (vyrai).
Kapas. Žydų sušaudymo vieta
(moterys ir vaikai)
Tytuvėnų m. senosios vokiečių kapinės
Kapas. Palaidoti 1863 m. sukilimo
dalyviai
Kapas.Žydų sušaudymo
vieta.Palaidotas Cveidanas
Rusų civilinės kapinės
Kapinės.Palaidoti rusų tautybės kariai,
žuvę II pas. Kare
Tytuvėnų miesto kapinės
Bažnyčios ir vienuolyno ansamblis
Tytuvėnų cerkvė
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134

1,8

Tytuvėnų m.

135

0,08

S.Remerienės g.

136
137
138
139
140
141

2,1
5,8
6,8
0,5
0,6
2,0

Tytuvėnų apylinkių seniūnija
Pašiaušės k.
Pašakarnio k.
Johampolio k.
Pašiaušės k.
Johampolio k.
Budraičių k.

142
143
144
145
146
147
148

3,0
1,5
0,20
020
1,8
0,1
0,135

Budraičių k.
Pagryžuvio k.
Kiaunorių k.
Johampolio k.
Pašiaušės k.
Galminaičių k.
Stulgių k.

149
150
151

0,5
0,1
0,09

Pašimšės k.
Pašimšės k.
Gedvilaičių k.

152
153

0,15
0,12

Kubilių k.
Kaimalės k.

154
155
156
157
159
160

0,1
0,2
0,1
1,91
0,15
1,8

Vaitkaičių k.
Skogalio k.
Kiaunorių k.
Kiaunorių k.
Pašiaušės k.
Pašiaušės k.

161
162
163
164
165
166
167

0,2
0,09
0,1
0,1
0,1
1,0
0,3

Pašiaušės k.
Gedvilaičių k.
Jagminiškės k.
Jagminiškės k.
Padurupio k.
Lapkalnio k.
Budriūnų k.

168
169
170

0,1
0,009
0,05

Kybučių k.
Kybučių k.
Mockaičių k.

171

0,15

Simaniškių k.

172

0,25

Pavygailių k.

173
174
175

0,36
0,1
0,3

Užpelkių k.
Pavygailių k.
Vaitkaičių k.

Tytuvėnų piliakalnis, vad. Bridvaišio
pilakalniu
Kristaus gelbėtojo koplyčia –
mauzoliejus

Pašiaušės kaimo parkas
Pašakarnio buv. dvaro parkas
Buv. dvaro parkas
Žvyro karjeras
Johampolio k. skveras
Budraičių kaimo parkas
Parkas-poilsio zona su vandens
telkiniu
Pagryžuvio buv. dvaro parkas
Gaisrinės pastatui statyti
Gaisrinės pastatui statyti
Pašiaušės kapinynas
Galminaičių k. senosios kapinės
Stulgių k. senosios kapinės
Pašimšės (senovinių gynybinių
įtvirtinimų) piliakalnis, vad. Skambalo
kalnu
„Oertelio“ akmuo
Gedvilaičių k. senosios kapinės
Kubilių, Pabariukų akmuo, vad. Birutės
akmenu
Kaimalės akmuo su dubeniu
Alkakmenis su „Vaiko pėda“ Vaitkaičių
pilkapių (AR421) teritorijoje
Skogalio piliakalnis, vad. Jasnagurka
Kiaunorių bažnyčia
Kiaunorių k. kapinės
Pašiaušės koplyčia
Pašiaušės k. kapinės
Kapai. Palaidoti I pas.karo vokiečių
kareiviai
Gedvilaičių k.II senosios kapinės
Agailių k. senosios kapinės
Jagminiškės pilkapis
Dūrupio akmuo
Budriūnų k. III senosios kapinės
Budriūnų k. I senosios kapinės
Budriūnų k. II senosios kapinės, vad.
Kapeliais
Budriūnų akmuo su dubeniu
Mockaičių piliakalnis, vad. Kapeliais
Simaniškių (k. senosios
kapinės)senkapiai
Pavygailių piliakalnis (senkapis), vad.
Kapeliais
Užpelkių senkapis, ar Užpelkių k.
senųjų kapinių dalis, vad. Kapiukais
Pavygailių k.senosios kapinės
Vaitkaičių pilkapiai, vad. Kapmilžiais
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176

0,04

Šedbarų k.

177
178

0,36
0,08

Aukštiškių k.
Pabariukų k.

179
181
182

5,11
6,2
0,39

Kubilių k.
Bulavėnų k.
Bulavėnų k.

183

0,04

Tolučių k.

184
185

0,08
0,0006

186
187
188
189
190
192
193

0,12
0,1
0,3
0,06
0,25
0,16
0,12

Trainaičių k.
Kuršių k.
Kuršių k.
Kuršių k.
Budraičių k.
Tytuvėnų miškų ūkio g-ja
Plekaičių k.

194
195
197
198
199
200
201
202
203
204

13,0
1,0
28,2
12,3
2,3
1,1
1,0
0,85
1,3
2,6

Plekaičių k.
Pabariukų k.
Paežerio (Pagauštvinio) k.
Skogalio (Plauginių) k.
Tytuvėnėlių k.
Pivoraičių k.
Papušynio k.
Pašiaušės k.
Pašiaušės k.
Elvyravos k.

575

6,9

205
206

0,5
1,8

207
208
209

1,5
0,41
4,5

Kražių mstl.
Karklėnai
Pašilės mstl.

210
211
212
551

0,5
1,06
3,45
0,6

Petrališkės k.
Butkiškės k.
Butkiškės k.
Butkiškės k.

550

1,1

213
214
215

0,20
0,1
0,25

Aukštiškių k.
Tolučių k.

Tytuvėnėlių, Tolučių, Kuršių k.
Kražių seniūnija
Adampolės k.
Kražių mstl.

Butkiškės k.
Dariaus ir Girėno ir Mokyklos
g.kampe,Kražių mstl.
Getautiškės k.
Paspasčio k.

Šedbarų k. senosios kapinės, vad.
Kapeliais
Aukštiškių k. II senosios kapinės, vad.
Raganynės kapiukais
Pabariukų (Eimančių )pilkapis
Kubilių, Papušynio piliakalnis (vad.
Birutės kalnu, Birutkalniu) su
gyvenviete
Bulavėnų piliakalnis
Bulavėnų k. senosios kapinės
Tolučių k. senosios kapinės, vad.
Kapukais
Aukštiškių (Budraičių) senkapiai ar
Aukštiškių k.I senosios kapinės,
vad.Daukškalniu
Tolučių akmuo su dubeniu I
Trainaičių senkapiai, vad. Vaitkaičių
kapeliais
Kuršių pilkapis
Kuršių pilkapiai
Kuršių senkapiai
Budraičių senkapiai (pilkapiai)
Paminklas Citavičiui
Plekaičių senkapiai
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Svirnių senkapiai
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Tytuvėnų miesto apvažiavimo keliui
statyti
Žvyro karjeras
Kražių miestelio poilsio zona
Kražių kolegijos numatoma teritorijos
plėtra (buvusiam tvenkiniui atkurti)
Žvyro karjeras
Pašilės k. parkas
Petrališkės k. parkas su vandens
telkiniu
Butkiškės k. parkas (II dalis)
Butkiškės k.parkas (I dalis)
Butkiškės k. parkas (III dalis)
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Gaisrinės pastatui statyti
Getautiškės k. senosios kapinės
Kalnas, vad.Sponsčiuku(Paspasčio
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216

2,35

Paspasčio k.

217
218
219
220
221

1,6
0,15
0,3
2,2
0,2

Bukantiškės k.
Bukantiškės k.
Karklėnalių k.
Karklėnai
Gorainių k.

222
223

0,14
0,28

Pagių k.
Daukintiškės k.

224
225
226
227
228
229
230

0,02
0,15
0,16
0,76
0,3
0,69
1,1

231
232
233

0,02
0,4
2,0

Kirkučių k.
Burčiškės k.
Radiškės k.
Syderiškių k.
Linkaučių k.
Šventragių k.
Brukų k.
Tytuvėnų miškų urėdija, Kražių gja, Pašilės miškas
Pašilė mstl.
Pašilės mstl.

234

0,01

Pašilės mstl.

235
236
237
238

0,03
0,18
0,2
0,08

Karyznų k.
Linkaučių k.
Jurkaičių k.
Dargiškės k.

239

0,2

Mietkalnio k.

240
241
242

0,004
58,6
2,4

243
244
245

0,94+3,0
0,5
0,94

246

0,13

Kražių mstl.

247

0,612

Sarbievijaus g. 47, Kražių mstl.

248
249
250

0,28
0,21
0,45

Pupėnų k.
Lenkviečių k.
Kalvių k.

251
252
253
254

10,2
0,01
0,6
2,3

Pagirgždūčio k.
Bukantiškės k.
Karklėnų mstl.
Šilgalio k.

Vaitkiškių k.
Pamedžiokalnio k.
Vaitkiškių k.

Kolegijos g. 5, Kražių mstl
Kražių mstl.
Kapų g.3,Kražių mstl

alkakalnis)
Paspasčio piliakalnis
Bukantiškės, Piltinės piliakalnis,
vad.Piliakalniu
Bukantiškės k. senosios kapinės
Karklėnalių k. senosios kapinės
Karklėnų mstl. kapinės
Gorainių k. senosios kapinės
Pagių k. senosios kapinės, vad.
Kapiukais
Daukintiškių k. senosios kapinės
Kirkučių k. senosios kapinės (vad.
Milžinkapiu)
Burčiškės k. senosios kapinės
Gedminų k. senosios kapinės
Burciškės k. II senosios kapinės
Linkaučių koplyčia
Šventragių alkvietė
Brukų, Brukalių kapinynas
Pašilės akmuo, vad. Pono Dievo
grabu,kitaip su "Dievo pėda"
Pašilės bažnyčios kompleksas
Pašilės mstl. kapinės
Pašilės koplytstulpis su ornamentuotu
kryželiu ir Marijos Maloningosios
skulptūra
Karyznų k. senosios kapinės, vad.
Kapeliais
Linkaučių k. senosios kapinės
Jurkaičių k. senosios kapinės
Dargiškės k. senosios kapinės
Mietkalnio k. senosios kapinės, vad.
Koplyčkalniu
Kražių mstl. žydų žudynių vieta ir
kapas
Kalnas, vad. Medžiokalniu
Senosios žydų kapinės
Kražių kolegijos įteisinta teritorija ir jos
istorinė teritorijos riba, numtomai
teritorijos plėtrai
Kražių mstl. senosios kapinės
Kražių parapijinė bažnyčia ir varpinė
Kapai. Palaidoti kariai, žuvę II pas.
kare
Šv.M.Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčios kompleksas
Pupėnų k. senosios kapinės, vad.
Koplyčkalniu, kitaip Gojuku
Lenkviečių senkapis
Kalvių k. senosios kapinės
Pagirgždučio
piliakalnis,vad.Girgždutės kalnu
Bukantiškės kaimo koplytstulpis
Karklėnų bažnyčia ir varpinė,aikštė
Šilgalio piliakalnis, vad. Pilike
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255
256

39,1
9,8

Kražių mstl.
Paežerio k.

257
258

1,5+19,0
1,2

Vaitkiškių k.
Butkiškės k.

259

4,1

Linkaučių k.

346

0,6

Kražių mstl.

191
558

0,45
0,33

Pašilės mstl.
Pašilės mstl.

557
556
559
560
180

5,0
0,61
1,1
1,0+0,72
0,01

Vašilėnų k.
Karklėnų k.
Petrališkės k.
Petrališkės k.
Dargiškės k.

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

0,5
0,5
0,5
1,5
0,7
1,8
1,5
1,7
4,0
1,0
0,3
0,5
1,0
0,4
1,1
0,56

276
277
278
279
280
281
282
283

3,5+0,6
2,1
0,12
0,16
0,5
0,01
0,08
0,3

284
285
286
287

0,01
0,04
0,07
0,22

288
290
291

0,3
0,08

Kukečių seniūnija
Pašventupės I k.
Pašventupės I k.
Sarapiniškės k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Kukečių k.
Paverpenio k.
Padubysio k.
Padvarninkų k.
Darbučių k.
Labūnų k.
Lupikų k.
Kumpiškės k., Kukečių sen.
Mančių k.
Kunigiškės k.
Mančių k.
Karauskių k.
Badauskių k.
Badauskių k.
Badauskių k.
Badauskių k.
Vijurkų k.
Aukštuolių k.
Reibių k.
Badauskių k.
Iškelta į Kelmės ap. Sen.
Gečaičių k.

Kražių senamiesčio kutūrinis sluoksnis
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Skveras
Rekreacinė teritorija ir vandens
telkinys
Stadionas
Petrališkės k. parkas I dalis
Petrališkės k. parkas II dalis
Koplytstulpis

Žvyro karjeras
Žvyro - smėlio karjeras
Žvyro karjeras
Kukečių k. parkas (I dalis)
Kukečių k., Kukečių k. parkas (II dalis)
Kukečių k. parkas (III dalis)
Kukečių k. parkas (IV dalis)
Kukečių k. priešgaisrinis tvenkinys
Kukečių k. parkas (IVdalis)
Kukečių k., Kukečių k. parkas (V dalis)
Poilsiavietė prie Kražantės upės
Poilsiavietė prie Kražantės upės
Poilsiavietė prie Dubysos upės
Poilsiavietė prie Dubysos
Tvenkinys (priešgaisrinis)
Lupikų k. parkas
Tvenkinys priešgaisrinis ir rekreacinė
teritorija
Dūkšto ežero dalis
Kunigiškės k. senosios kapinės
Mančių k. senosios kapinės
Karauskių k. senosios kapinės
Badauskių akmuo su įvairiais ženklais
Kapinės, I pas. karo vokiečių karių
Badauskių k. kapinės
Vijurkų (Badauskių) k. senosios
kapinės
Vijurkų k. senosios kapinės
Aukštuolių k. senosios kapinės
Reibių senkapiai
Badauskių piliakalnis, vad. Piltine,
Smailiakalniu
Gečaičių k. senosios kapinės
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292
293
294
295
296
297

0,26
0,28
0,05
0,09
0,015
0,04

Degučių k.
Kalniškių k.
Darbučių k.
Sarapiniškės k.
Vargeniškės k.
Gedvainių k.

298
299

0,42
0,12

Pažvarkulio k.
Kukečių k.

300
301

0,02
0,1

Šedvydžių k.
Prušinskių k.

302

0,7

Burbaičių k.

303
304
554
567

6,4
0,37
0,4
0,15

Burbaičių k.
Sarapiniškės k.
Lupikų k.
Noreišių k.

306
307

4,8
3,25

Liolių seniūnija
Maironių k.
Gailių k.

308
309
310

5,4
0,5
1,25

Kaimalės k.
Mešklydžių k.
Laugalio k.

311
312
313
314
315
316
317

0,5
4,0
2,8
0,06
0,3
1,0
0,5

Liolių mstl.
Laugalio k.
Liolių mstl.
Šlyžiškės k.
Žvirblių k.
Laugalio k.
Jukniškės k.

318

0,5

Jukniškės k.

319
320
321

0,01
0,09
0,014

Maironių k.
Maironių k.
Maironių k.

322
323
324

0,02
0,0049
0,002

Maironių k.
Maironių k.
Maironių k.

325
326
327
328
329

0,59
0,18+0,6
0,14
0,11
0,6

Maironių k.
Šlyžiškės k.
Gaurylių k.
Kemalių k.
Liolių mstl.

330

0,01
0,02
(civ. kapinių

Liolių mstl.

Vand.telkinys ant Šepečio up.
Gyžežerio ež.
Kaimalės vandens tvenkinys ir
rekreacinė teritorija
Mešklydžių durpynas
Laugalio k. parkas
Liolių gaisrinės pastatui statyti ir
priešgaisrini
Motokroso trasa
Liolių senelių namų teritorijai plėsti
Šlyžiškės k. cerkvė
Žvirblių k. senosios kapinės
I pasaulinio karo kareiviai
Jukniškės senkapiai, vad. Milžinkapiu
Jukniškės k senosios kapinės ir
koplyčia
Komjaunuolės Jadvygos
Šveikauskaitės paminklas
Sukilėlių kapinės
Maironių k. II senosios kapinės
Akmuo su ,,Vaiko pėda" (M229K1) ir
šaltinis (M229K2). Maironių k. koplyčia
Maironių k. III senosios kapinės
Maironių k. I senosios kapinės
Maironių ( Saudininkų ) senkapis
(AR348)-0,76 ha ir pilkapiai
Šlyžiškės senkapis ir kapinės
Gaurylių kaimo senosios kapinės
(Kemalių) akmuo su dubeniu
Parkas-pušynas
Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu
ir Marijos Maloningosios skulptūra

Liolių mstl.

Liolių kapinių koplyčia

331

Degučių k. senosios kapinės
Kalniškių senkapis
Darbučių senkapis
Sarapiniškių k. senosios kapinės
Vargeniškės k. senosios kapinės
Labūnų k. senosios kapinės
Pažvarkulio piliakalnis, vad.
Koplyčkalniu
Pažvarkulio k. senosios kapinės
Šedvydžių k. senosios kapinės, vad.
Milžinkapiu
Prušinskių k. senosios kapinės
Burbaičių k. senosios kapinės, vad.
Kapukais
Burbaičių piliakalnis, vad. Piliuku su
gyvenviete
Palukojo (Šedvydžių) pilkapiai
rekreacinė teritorija
Noreišių k. senosios kapinės
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teritorijoje)
332

2,2

Gauciškės k.

333

2,2

Šankių k.

334
335
336
337

0,5
0,16
0,8
0,51

Padubysio k.
Flerijoniškė k.
Flerioniškės k.
Naukaimio k.

338
339

0,3
0,27

Liolių mstl.
Maironių k.

340

0,6

Maironių k.

341
342
343
344
345
347
348

0,9
0,85
0,6
6,5
6,0
3,3
0,8

Jukniškės k.
Maironių k.
Gaurylių k.
Liolių mstl.
Maneikių k.
Gailių k.
Maironių k.

349

1,3

350
351
352
555
554

6,3
1,2
1,27
0,1
1,6

353
354
355

2,68+0,18+0,42
0,96
9,0

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

0,36
2,93
1,0
4,0
0,46
0,5
0,5
0,74
1,2
2,56
2,0
0,06
0,64

369
370
371

0,00063
0,01
Civ. kapinių

Liolių mstl.
Liolių mstl.
Maironių k.
Maironių k.
Kanopėnų k.
Liolių mstl.
Pakražančio seniūnija
Valpainių k.
Valpainių k.
Plūsčių k.
Žalpių mstl.
Žalpių mstl.
Žalpių mstl.
Stulgių k.
Lembartiškės k.
Lembartiškės k.
Papilių k.
Žalpių mstl.
Grinių k.
Stulgių k.
Pakražančio k.
Vileikių k.
Stulgių k.
Stulgių k.
Antkapinio k.
Žalpių mstl.

Gaučiškės (Liolių) piliakalnis, vad.
Vainike, Vainikės kalnu
Šeduviškės piliakalnis, vad. Šankių
piliakalnis
Kapinės. Palaidoti žydų tautybės
piliečiai
Flerijoniškės kaimo senosios kapinės
Flerioniškėssenkapis, vad. Milžinkapiu
Naukaimio, Kupriškių kapinynas
Šv.apašt.Simono ir Judo Tado
bažnyčios kompleksas
Maironių bažnyčia
Kapai. Palaidoti I pas.karo vokiečių
kareiviai
Jukniškės k. senosios kapinės.
Palaidoti vok. kareiviai, žuvę II pas.
kare.
Maironių k. kapinės
Gaurylių senkapis, vad. Kapeliais
Liolių civilinės kapinės
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Vokiečių karių kapai (IIpas. Karo)
Parkas

Valpainių kaimo parkas
Valpainių kaimo tvenkinys
Plūsčių ežeras
Paminklo Jeronimui Raliui atminti
teritorija
Pirmas iš trijų tvenkinių
Antras iš trijų tvenkinių
Stulgių kaimo tvenkinys
Smėlio karjeras
Žvyro karjeras
Žvyro karjeras
Tvenkinys
Grinių k. parkas
Naujosios Stulgių k. kapinės
Pakražančio civilinėms kapinėms plėsti
Vileikių, Šunelių k. senosios kapinės
Stulgių bažnyčia
Kapas.Palaidotas ichtiologas,
bitininkas Mykolas Girdvainis
Antkapinio k. senosios kapinės
Kapas ir paminklas,palaidotam
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teritorijoje
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

0,4
0,6
1,3
0,4
0,2
4,8
0,15
0,12
1,9
0,4
0,3

Žalpių mstl.
Jauniškės k.
Pakražančio k.
Pakražančio k.
Dailydiškės k.
Papilių k.
Papilių k.
Papilių k.
Plūsčių k.
Budraičių k.
Budraičių k.

383
384
385
386
387
388

6,9
0,09
2,0
0,06
0,3
0,1

Bumbulių k.
Laplėgių k.
Duobikės k.
Tisaičių k.
Šimaičių k.
Butvilų k.

389
390

0,12
4,9

Kušleikių k.
Vileikių k.

391
392
393

0,2
3,39
1,22

Dvarviečių k.
Gudelių k.
Vaidatonių k.

395

0,6

396
397
398
399
400
401
402
403
404

0,01
0,4
1,9
0,36
1,6
4,9
2,3
1,6
9,5

Stulgių k.
Vaidatonių k.
Žalpių k.
Grinių k.
Plūsčių k.
Žalpių mstl.
Stulgių k.
Paprūdžių k.
Šimaitukų (Užmedžių) k.

94
566

0,73
0,6

Pakraž.g-ja
Valpainių k.

aviacijos konstruktoriui, vargonų
meistrui Jonui Garalevičiui
Žalpių bažnyčia
Jauniškės piliakalnis, vad Pilike
Pakražančio k.kapinės
Pakražančio bažnyčia
Dailydiškės senkapiai, vad. Kapeliais
Papilių piliakalnis, vad. Pilimi
Papilių k. senkapiai
Papilių k. I senosios kapinės
Plūsčių piliakalnis, vad. Pilike
Budraičių senkapiai, vad. Gyže
Budraičių k. II senosios kapinės
Bumbulių sen. Gynybiniai įtvirtinimai,
vad. Daugvierės kalnu
Laplėgių senkapis
Sodkalnio pilkapynas
Padvarninkų senkapiai
Šimaičių k. senosios kapinės
Butvilų k. senosios kapinės
Dvarviečių, Kušleikių pilkapis, vad.
Milžinkapiu
,,Kriaučiaus“akmuo
Dvarviečių senkapiai, vad.
Milžinkapiais
Gudelių piliakalnis, vad. pilike
Vaidatonių, Šimkaičių piliakalnis
Pastulgių k. senosios kapinės, vad
Milžinkapiu
Stulgių koplytstulpis su ornamentuotu
kryželių Stulgių k. bažnyčios teritorijoje
Vaidotonių senkapis, vad. Kapais
Žalpių k. kapinės
Grinių k. senosios kapinės
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Kapinės, Kuprės miške palaidoti žydų
tautybės piliečiai
Valpainių k. rekreacinė teritorija

405
406
407
408
409
410
411
412
414
415

9,8
0,06
0,08
3,6
3,75
2,35
0,70
2,0
0,08
0,03

Šaukėnų seniūnija
Šaukėnų mstl.
Šaukėnų mstl.
Šaukėnų mstl.
Pavainiškės k.
Lykšilio k.
Lykšilio k.
Laikšių k.
Svilės k.
Beržėnų k.
Petrošių k.

Šaukėnų mstl. parkas
Šaukėnų mstl. aikštė
Šaukėnų mstl. skveras prie bažnyčios
Šaukėnų dvaro parkas
Lykšilio k. parkas (I dalis)
Lykšilio k. parkas (II dalis)
Laikšių k. parkas
Svilės šaltiniai
Beržėnų k. senosios kapinės
Petrošių k. senosios kapinės

Pastulgių k.
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417

0,14

Kalniškių k.

418
419
420

2,9
0,26
0,54

Kalniškių k.
Kalniškių k.
Kartoklių k.

421

2,5
Bažnyčios
teritorijoje
14,3
0,26

Paklibakių k.

422
423
424

Šaukėnų mstl.
Pavainiškės k.
Pavainiškės k.

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

0,09
0,07
0,10

438
439
440
441
442
443
444

445
446

1,24
0,3
0,2
0,10
0,08
0,31
0,08
Šaukėnų sen.
admin. pastato
teritorijoje
0,2

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

1,1
0,47
3,2
6,2
0,51
0,16
0,48
0,01
0,01
0,08

Pagančiukų k.
Šaukėnų mstl.
Šaukėnų mstl.
Gelučių k.
Šaukėnų mstl.
Vidsodžio k..
Vidsodžio k.
Aunuvėnų k.
Aukselių k.
Beržėnų k.

457
458
196
289

0,12
9,8
0,11
0,5

Spaudžių k.
Šaukėnų mstl.
Paklibakių k.
Šaukėnų mstl.

0,05
0,41
0,08
0,2
0,25
0,06
2,3
0,27
0,06

Pašonių k.
Vabalių k.
Vabalių k.
Iškelta į kitą sen.
Gerbėniškės k.
Gudmoniškės k.
Tolučių k.
Jurgoniškių k.
Spaudžių k.
Gabriejolės k.
Vainagių k.
Galvydiškės k.
Galvydiškės k.
Pašuonių k.
Pavėžupio k.
Pavėžupio k.
Gaugarių k.
Gaugarių k.
Kerėžių k.
Užvarmio k.

Šaukėnų mstl.
Pagančiukų k.

Kalniškių k. I senosios kapinės
Kalniškių piliakalnis, vad. Biržės kalnu
ir sen. gyvenvietė K(1-2)
Kalniškių k. II senosios kapinės
Kartoklių k.senosios (žydų) kapinės
Paklibakių kapinynas ir senovės
gyvenvietė
Šaukėnų bažnyčios šventoriaus vartai
Šaukėnų buv. dvaro sodyba ir parkas
Pavainiškės k. senosios kapinės
Pašonių k. senosios kapinės, vad.
Kapukais
Vabalių k. II senosios kapinės
Vabalių k. I senosios kapinės
Vėžalių k. senosios kapinės
Gudmoniškės k. senosios kapinės
Tolučių senkapiai
Jurgoniškių k. senosios kapinės
Spaudžių I senkapiai
Kapai. Palaidoti žydų tautybės piliečiai
Vainagių piliakalnis, vad. Piliuku
Galvydiškės piliakalnis, vad. Pilike
Galvydiškės senkapiai
Šilo-Pavėžupio piliakalnis, vad.
Gaidžiapiliu
Šilo-Pavėžupio senkapiai
Šilo Pavėžupio k. senosios kapinės
Gaugarių k.I senosios kapinės
Gaugarių k.II senosios kapinės
Kerėžių (Gaugarių) senkapiai
Užvarmio k. sentikių kapinės

Tolučių akmuo su dubeniu
Pagančiukų (Leonuvkos) cerkvė
Pagančiukų (Leonuvkos) k. sentikių
kapinės
Šaukėnų mstl. bažnyčia
Šaukėnų mstl. kapinės
Gelučių buv. dvaro sodyba
Šaukėnų mstl. senosios kapinės
Vidsodžio bažnyčia
Vidsodio k. kapinės
Aunuvėnų k. koplytstulpis
Aukselių k. koplytėlė medyje
Beržėnų k. II senosios kapinės
Spaudžių k. II senosios kapinės, vad.
Ąžuolų kalnu
Rekreacinė teritorija II dalis
Paklibakių k. senosios kapinės
Parkas prie autobusų stotelės
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Užvenčio seniūnija
Dvarčiaus k.
Maudžiorų k.
Junkilų k.
Žvirgždžių k.

459
460
461
462

0,45
0,5
0,5
0,5

428

0,7

463
464

3,85
12,0

Beržėnų k.
Tyklės k. .

465

2,0

Guravos k.

466

35,0

Ušnėnų k.

467

2,6

Junkilų k.

468

0,6

Junkilų k.

469

0,55

Ramučių k.

470
471
472
473
474
475
476
477
478
480
481
482

0,9
0,4
0,1
0,2
0,2
0,43
3,2
0,8
0,27
15,2
0,3
0,11

Moluvėnų k.
Maudžiorų k.
Domeikių k.
Žeberių k.
Ušnėnų k.
Ušnėnų k.
Žeberių k.
Pavandenės k.
Dvarčiaus k.
Dvarčiaus k.
Valančiaus g.,Užventis
Ventos g. , Užventis

483
484
485
486
487

0,35
0,68
0,7
0,6
0,3

Kražių g. 8, Užventis
Markūniškės k.
Užvenčio mstl.
Liubiškių k.
Palonių k.

488
489
490
491
492
493
495
496
497
498

2,8
0,7
0,5
0,5
1,75
0,2
2,0
0,2
0,85
0,42

Želvių (Daugėnų) miškas
Bikniškės k.
Kerbedlaukio k.
Katarškiškių k.
Labūnavėlės k.
Labūnavėlės k..
Junkilų k.
Rūdiškių k.
Užkalnių k.
Labūnavėlės k.

499

0,9

500
502

0,005
0,02

Želvių miškas

Pavandenės k.
Užvenčio m. kapinės
Dvarviečių k.

Žvyro karjeras
Žvyro karjeras
Žvyro karjeras
Žvyro karjeras
Užvenčio miesto ir apylinkių žydų
žudynių vieta
Vandens telkinys su rekreacine
teritorija
Tyklės ežeras
Vandens telkinys su rekreacine
teritorija
Vandens telkinys su rekreacine
teritorija (poilsiaviete ir paplūdimiu)
Junkilų k. parkas (I dalis) su vandens
telkiniu
Junkilų k. parkas (II dalis) su vandens
telkiniu
Ramučių (Slabados) k. senosios
kapinės
Moluvėnų (Minupių) k.senosios
kapinės
Maudžiorų senkapis
Domeikių k. senosios kapinės
Žeberių k. senosios kapinės
Žemaitės paminklinis akmuo
P. Višinskio namas - muziejus
Žeberių k. senosios kapinės
Rekreacinė teritorija prie Gludo ež.
Užvenčio, Dvarčiaus kapinynas
Užvenčio buv. dvaro sodybos parkas
Kapinės, vad. Vokytkapiais
Kapinės, II pasaulinio karo rusų karių
Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia ir
varpinė (K1-2)
Markūniškės kapinynas
Užvenčio m. (civilinės) žydų kapinės
Liubiškių k. senosios kapinės
Palonių k. senosios kapinės
Alkakalnis, vad. Kadagiukalniu,
Perkūnkalniu
Bikniškės k. senosios kapinės
Kerbedlaukio k. senosios kapinės
Kataršiškių k senosios kapinės
Labūnavėlės I k. senosios kapinės
Labūnavėlės k. II senosios kapinės
Junkilų kapinynas ir pilkapiai
Rūdiškių k. senosios kapinės
Užkalnių k. senosios kapinės
Labūnavėlės (Pavyšnio) k. III senkapiai
Pavandenės alkakalnis, arba
Sklepkalnis
J.Smilgevičiaus kapas, Užvenčio
kapinės
Dvarviečių k. senosios kapinės
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503

0,7

Žalakių k.

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
574
573

0,8056
0,2
0,8
3,0
3,0
1,9
1,4
3,0
6,6
2,8
10,0
0,6

565
519
561
562
563
564

4,2
1,1
0,3
0,3
0,01
0,01

Pabutkalnio k.
Kunigiškių k.
Junkilų k.
Rudiškių k.
Meškuičių k.
Didonų k.

514
515
516
517
518
520
521
522
523

0,5
1,5
0,25
1,94
1,8
0,13
0,07
0,01
0,735

Vaiguvos seniūnija
Kalniškių k.
Pakėvio k.
Vaiguvos k.
Vaiguvos k.
Pakėvio k.
Pikelių k.
Pikelių k.
Pavaiguvio k.
Pavaiguvio k.

524
525
526
527
528
529
530
531
532

0,27
Neapm.
0,61
2,0
0,09
0,01
1,6
2,9
4,3

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

0,55
0,07
0,68
0,4
0,225
0,1
0,3
0,33
0,27
0,5

Kolainių k.
Kolainių k.
Kolainių k.
Kapų g. , Užventis
Kolainių k.
Venių k.
Venių k.
Gudeliškių k.
Girnikų k.
Pavandenės k.
Užvenčio m.
Užvenčio m.

Vaiguvos k.
Vaiguvos k.
Norkių k.
Švytriškės k.
Kilonių k.
Tolišių k.
Tolišių k.
Plumpių k.
Papilalio k.
Gailaičių k.
Perkūniškės k.
Daugėliškės k.
Akmenių k.
Gailaičių k.
Daugėliškės k.
Daugėliškės k.
Akmenių k.
Akmenių k.
Akmenių k.

Žalakių senkapiai
Kolainių (Šv. Marijos Magdalietės)
bažnyčia-IP3063At
Kolainių sentikių cerkvė
Kolainių k. kapinės
Užvenčio miesto senosios kapinės
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Rekreacinė teritorija
Stadionas ir rekreacinė teritorija
Skveras miesto centre
Rekreacinė teritorija su vandens
telkiniu
Kunigiškių k. senosios kapinės
Autobusų stotelė
Kritusių gyvulių kapinynas
Šliurpių k. koplytstulpis
Didonų k. koplytstulpis

Žvyro karjeras
Pakėvio k. parkas
Vaiguvos k. centrinė aikštė
Vaiguvos civilinės kapinės
Pakėvio k. parkas
Pikelių senkapiai
Pikelių kaimo senosios kapinės
Pavaiguvio akmuo
Pavaiguvio kaimo senosios kapinės
Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios
kompleksas G198K-varpinė
Vaiguva-urbanistikos paminklas
Norkių senkapis
Švytriškės (Judikių) senkapiai
Kilonių kaimo senosios kapinės
Tolišių pilkapis
Tolišių kapinynas
Papilalio piliakalnis, vad. Pilale, Pilimi
Papilalio senkapiai
Gailaičių – Jucių kaimo senosios
kapinės
Šiaulaičių kaimo senosios kapinės
Perkūniškės senkapiai,vad. Traka
Akmenių alkakalnis (Perkūnkalnis)
Gailaičių kaimo senosios kapinės
Daugėliškės (Akmenių) senkapis
Akmenių (Perkūniškės) pilkapiai
Akmenių, Perkūniškės pilkapynas
Akmenių senkapiai,vad.Kapiukais
Galinių k. senosios kapinės
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543
544
545

2,4
0,15
0,18

Galinių k.
Vizgirdų k.
Klapatauskių k.

546
547

0,27
0,01

Vaiguvos k.
Vaiguvos k.

548
549
552
553

0,06
7,4
0,01
2,0

Vaiguvos k.
Vaiguvos k.
Galinių k.
Šarkių k.

Galinių (Papušio) piliakalnis
Vizgirdų kaimo senosios kapinės
Klapatauskių kaimo senosio kapinės
Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios
kompleksas G198K-bažnyčia
Vaiguvos kaimo koplytėlė
Kapinės-palaidoti tar. Kariai, žuvę II
pas. Kare
Vaiguvos dvaro sodyba
Oreliškės akmuo
Rekreacinė teritorija

Pastaba: Visuomenės poreikių teritorijų plotai pateikti preliminarūs ir gali būti patikslinti
atlikus kadastrinius matavimus.
Vandens telkiniai, naudojami rekreacijai ir rezervuotini visuomenės poreikiams, siūlomi
įrašyti į valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašą, atitinkamai patikslinant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr.1268 patvirtintą sąrašą (Valstybės
žinios, 2003, Nr. 98 – 4394; 2005, Nr. 32 –1040):
1. Vainagių ežeras;
2. Lupikių I tvenkinys, 4,2 ha ploto.. Upelis – Kroklis, užtvankos vieta nuo žiočių – 4,6 km;
3. Lupikių II tvenkinys, 2,3 ha ploto. Upelis – Kroklis, užtvankos vieta nuo žiočių – 4,8 km;
4. Butkiškės tvenkinys, 2,7 ha ploto. Užtvankos vieta nuo žiočių – 0,5 km;
5. Žalpių I tvenkinys, 2,1 ha ploto. Upelis – Intakas, užtvankos vieta nuo žiočių – 0,6 km;
6. Žalpių II tvenkinys, 2,1 ha ploto. Upelis – Intakas, užtvankos vieta nuo žiočių – 0,8 km;
7. Maironių tvenkinys, 2,5 ha ploto. Upelis – Šepetys, užtvankos vieta nuo žiočių – 0,8 km.
Bendrajame plane suformuotos Gamtinio karkaso teritorijos ir Žemės naudojimo ir
apsaugos reglamentų funkcines zonos turi būti taikomos, kai::
1) išduodamos planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti;
2) nustatomos valstybinės žemės perdavimo nuosavybėn apribojimai arba nuomos
sąlygos visuomenės poreikiams rezervuojamose teritorijose;
3) taikoma valstybės parama pagal programas „Kaimo infrastruktūros gerinimas“ ir
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“: prioritetą rekomenduojama teikti ūkiams, kurių
verslo plėtra atitinka Bendrajame plane nustatytą tos vietovės žemės ūkio specializaciją;
4) taikoma valstybės paramą pagal aplinkosaugos programas „Kraštovaizdžio
tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, Natura 2000 teritorijos“ ir „Apželdinimas
mišku“: prioritetą rekomenduojama teikti ūkiams, kurių žemėnaudos įeina į Bendrajame
plane nustatytas gamtinio karkaso teritorijas.
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ŽEMĖS NAUDOJIMO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentavimas
1. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
Sprendiniai, numatantys žemės naudojimo ir teritorijų tvarkymo reglamentus bei
bioprodukcinio ūkio plėtrą, bus įgyvendinami panaudojant žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentus. Planavimo sąlygos, išduotos vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, leis:
- racionaliau naudoti žemę, atsižvelgiant į dirvožemių savybes, kitas gamtines sąlygas
bei gyvenamųjų vietovių plėtros perspektyvas;
- sudaryti sąlygas gyvenamųjų namų ir rekreacinės paskirties statinių planingam
išdėstymui;
- užtikrinti rekomenduojamas proporcijas tarp žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties
teritorijų, ekstensyvaus naudojimo ir intensyvaus naudojimo žemės plotų.
Teigiamos bendrojo plano sprendinių pasekmės laukiamos žemės ūkio, miškų ūkio,
rekreacijos ir turizmo, kaimo infrastruktūros ir gyvenamųjų vietovių plėtros srityse.
2. Poveikis ekonominei aplinkai
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės žemės naudojimo srityje:
- sumažės žemės ūkio naudmenų plotai (nuo 99 tūkst. ha iki 81 tūkst. ha), tačiau
padidės jų našumas ir naudojimo efektyvumas;
- miškų plotai padidės nuo 45 tūkst. ha iki 51 tūkst. ha;
- bus sudarytos sąlygos susiformuoti prekiniams, konkurencingiems ūkiams ir
intensyvinti žemės ūkio gamybą;
- ekologiškai jautriose gamtinio karkaso teritorijose bus remiamas ir plėtojamas
ekologinis ir tausojamasis ūkininkavimas.
3. Poveikis socialinei aplinkai
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas sudarys palankias sąlygas:
- miestų, miestelių, kitų perspektyvių kaimo gyvenamųjų vietovių plėtrai;
- vietinės reikšmės kelių tinklo tvarkymui;
- statybų plėtrai arti perspektyvių gyvenamųjų vietovių ir rekreacinėse teritorijose;
- ūkinės veiklos įvairinimui ir kaimo gyventojų užimtumo didinimui.
-
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4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės kraštovaizdžio formavimo srityje:
- bus tinkamai naudojamos vertingos žemės ūkio naudmenos ir sausinimo sistemos;
- bus išsaugotas natūralusis kraštovaizdis ir biologinė įvairovė;
- rajono miškingumas per 10 metų padidės 3,7 proc. (nuo 26,2 iki 29,9 proc.);
- diferencijuojant žemės naudojimo sąlygas ir ūkinę veiklą kaimo vietovėje, bus
užtikrintas kraštovaizdžio ekologinis stabilumas.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracija
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių „Kraštovaizdžio naudojimas ir
apsauga“ bei „Specializuotų teritorinių struktūrų formavimas“ įgyvendinimas
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Kaimo plėtros priemonės planuojamos atsižvelgiant į šiuos dokumentus: Valstybinė aplinkos
apsaugos strategija (1996 m.), Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija (2000 m.), Nacionalinė
2007 – 2013 metų kaimo plėtros strategija (2006 m. projektas)
6. Status Quo situacija:
Žemės naudmenų sudėtis santykinai stabili; žemės naudojimo lygis artimas šalies vidurkiui.
Esant nereguliuojamai raidai, padidės savaiminiai, gamtiniai žemės naudmenų
transformacijos procesai apleistose ir nutolusiose teritorijose, bus lėtesnė ūkių kūrimosi
raida, išliks daugiai smulkių ūkių, didesnis vienkiemių ir mažų kaimų skaičius, reikalaujantis
tankesnio kelių tinklo, bus blogesnės kaimo gyventojų aptarnavimo sąlygos
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Visų ūkio šakų poreikio naudoti žemę suderinimas; racionalus ir efektyvus žemės
naudojimas bioprodukcinio ūkio plėtrai
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
Vertinimo aspektai
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
9. Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
Teigiamas ilgalaikis
ekonominei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis
socialinei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis
gamtinei aplinkai ir
Teigiamas ilgalaikis
kraštovaizdžiui
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10. Siūlomos alternatyvos poveikis
(alternatyva – esamos
tendencijos, Status Quo situacija):
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai

-

socialinei aplinkai

-

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

-

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

Vyks nereguliuojama statybų
plėtra žemės ūkio sąskaita
(ilgalaikis pov.)
Vyraus smulkūs ūkiai,
konkurencingų ūkių
stambėjimas vyks lėčiau
(trumpalaikis pov.)
Išliks didesnis skaičius
vienkiemių ir smulkių kaimų,
bus blogesnės sąlygos kaimo
gyventojų aptarnavimui
(trumpalaikis pov.)
Dėl didesnio apleistų žemių
ploto blogės kraštovaizdžio
savybės (ilgalaikis pov.)

37

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
III etapas. Bendrojo plano sprendiniai

NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS
1. Bendrosios nuostatos
Savivaldybės bendrojo plano kultūros paveldo dalis apibrėžia savivaldybės teritorijos
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo koncepciją bei prioritetines teritorinės
apsaugos priemones kultūros paveldo vertybėms išsaugoti. Sprendiniai pateikiami laikotarpiui iki
2015 m. Sprendinių konkretizavimas atitinka rajono lygmens teritorijų planavimo reikalavimus ir
nustatytą grafinės dalies mastelį (Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo
brėžinys, M 1:50 000). Sąvokos ir sprendinių turinys atitinka Lietuvos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 2004, Nr. 153-5571), Savivaldybės teritorijos bendrojo plano
rengimo taisykles (Žin., 2004, Nr. 83-3029), Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategiją
(Žin., 2003, Nr. 89-2039) ir Lietuvos teritorijos bendrąjį planą (Žin., 2002, Nr. 110-4852).
Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas laikomas integralia Savivaldybės teritorijos
plėtros dalimi. Strategine savivaldybės teritorijos plėtros kryptimi šio plano koncepcija numato
Decentralizuotos koncentracijos strategiją, kuri atitinka integralios kultūros paveldo apsaugos
sampratą. Darnios plėtros koncepcija siekia vertingiausių objektų išsaugojimo, skatinant jų
naudojimą visuomenės reikmėms. Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategija nurodo, kad
Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų [str.
23.11]. Lietuvos teritorijos bendrasis planas nustato, kad kultūros paveldo išsaugojimą būtina
vertinti kaip svarbią paskatą vietovės ekonominei plėtrai (1 str., 3 sk.).
Nustatyti 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 bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras
planavimo programas;

•

vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas
priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos
paveldui;

•

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

būtinų

šio

paveldo

identifikavimui,

globai,

išsaugojimui

(konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui.
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Pateikiami sprendiniai yra siejami su gamtos paveldo apsauga 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 savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei
savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į
kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui;

•

nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir
atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę.

2. Reikšmingiausios nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės ir objektai.
Prioritetinės priemonės teritorinei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugai yra
apibrėžtos nustačius:
•

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sankaupos arealus. Juose teritorijos
naudojimo ir tvarkybos prioritetai apibrėžiami įvertinus istorinio kraštovaizdžio ir
atskirų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei vietovių, registruotų kaip
nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės, kompleksiškumą ir teritorinę sąveiką.

•

Reikšmingiausias nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes. Vertinimas teritoriniu
aspektu apibendrina iki šiol atliktus istorinius, archeologinius bei architektūrinius
kultūros paveldo objektų tyrimus.

2.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sankaupos arealai
Savivaldybės teritorijoje apibrėžta keturiolika nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
sankaupos arealų. Arealų nustatymas įgalina sudaryti palankias sąlygas saugoti kompleksinius
teritorinius darinius, svarbius savivaldybės kultūros paveldo savitumo išsaugojimo aspektu.
Svarbiausiomis teritorinei apsaugai savybėmis išskirta ryški istorinė, architektūrinė ir etnografinė
vertė bei išlikusių istorinio kraštovaizdžio darinių archaiškumas. Šias savybes atspindi gausus
registruotų archeologijos, mitologijos, statinių kompleksų bei medinės architektūros objektų
skaičius, ryškus daugumos objektų ir vietovių integralumas su vaizdingu gamtiniu kraštovaizdžiu.
Apibrėžiant sankaupos arealus, taip pat yra įvertintas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tarpusavio vizualinis kompozicinis bei istorinis semantinis sąryšingumas, atsižvelgta į atskirų
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vietovių istorinį kultūrinį ir estetinį kraštovaizdinį potencialą (arealų pavadinimai sąlyginiai,
nurodomi pagal juose esančias gyvenvietes).
Išskirti arealai, kuriuose:
• vyrauja archeologijos paveldas: Daugėliškės, Stulgių;
• vyrauja urbanistikos ir architektūros paveldas: Vaiguvos, Kelmės, Kražių;
• arealai be vieno vyraujančio kultūros paveldo objektų tipo: Pašilės, Užvenčio,
Liolių, Miežaičių, Palendrių, Pavėžupio, Šaukėnų, Maironių, Kuršių.
Didesni nekilnojamojo kultūros paveldo kompleksinės sankaupos arealai yra susiklostę
Savivaldybės teritorijos centrinėje ir pietinėje dalyse. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros
paveldo plėtojimo brėžinyje pateikiamos tik preliminarios (rekomendacinės) arealų ribos. Jos
tikslintinos, rengiant atskirų vietovių specialiuosius ir detaliuosius planus, atliekant papildomus
istorinius, archeologinius, kraštovaizdinius ir urbanistinius architektūrinius tyrimus.
Arealuose tikslinga koncentruoti plėtros resursus ir pastangas. Šiai nuostatai realizuoti
palankias galimybes sudaro:
•

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sklaidos rajono teritorijoje ypatumai – dauguma
kultūros paveldo objektų sankaupos arealų yra susiformavę teritorijos pietrytinėje dalyje
vaizdingame kalvotame kraštovaizdyje, kiti objektai dispersiškai pasiskirstę upių
slėniuose ir paslėniuose.

•

Kražių, Kelmės, Užvenčio ir Maironių arealus kerta planuojama valstybinės svarbos
turistinė trasa, regioninė turizmo trasa yra planuojama kaip Tytuvėnų arealo liestinė, o
vietinės svarbos turistinės trasos yra planuojamos, kertant Kražių, Užvenčio, Vaiguvos ir
Maironių arealus.
2.2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmė ir tipologija
Lietuvos teritorijos bendrasis planas kultūros paveldo tvarkymo tipologinių prioritetų

zonavimo aspektu Kelmės rajono teritoriją skiria archeologinių vietovių ir statinių bei dalinio dvarų
sodybų prioriteto tvarkymo zonai. Reikšmingiausi yra archeologijos, dvarų sodybų ir sakralinio
architektūros paveldo objektai. Kultūrine verte išsiskiria:
•

Tytuvėnai su didelės architektūrinės ir sakralinės vertės Šv. Mergelės Marijos bažnyčios ir
bernardinų vienuolyno ansambliu. Lietuvos teritorijos bendrajame plane ansamblis yra
skiriamas ypač svarbių nacionalinių kultūros vertybių arealų grupei;
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•

architektūrine, kraštovaizdine ir etnokultūrine verte išsiskiriantys Kelmės, Beržėnų, ir
Pagryžuvio dvaro sodybų kompleksai;

•

vėlyvieji Kubilių, Papilių, Burbaičių piliakalniai, išsiskiriantys istorine ir kraštovaizdine
verte;

•

medinės architektūros Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios ir varpinės
ansamblis;

•

regionui būdingi geležies amžiaus pilkapynai.
Pateikiami rajono teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai sudaryti pagal

Kultūros paveldo centro nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos duomenis 2006 m. gegužės mėn.
1 d. Pagal šiuos sąrašus parengtas rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo
brėžinys (sąrašo pirmojoje skiltyje nurodomas objekto numeris brėžinyje). Objektų teritorijos
brėžinyje nėra vaizduojamos dėl nustatyto savivaldybės teritorinės plėtros sprendinių brėžinio
mastelio (M 1:50 000).
Registruotų objektų sąrašas atspindi dabartinę kultūros paveldo apskaitos būklę: tik daliai
objektų yra suteikti Kultūros vertybių registro kodai, žymi dalis tebelieka perkelta iš Istorijos ir
kultūros paminklų sąrašo (sudaryto iki 1991 m.), buvusio laikinosios apskaitos ir naujai išaiškinamų
objektų sąrašų, iki šiol nenustačius pastarajame laikotarpyje įvykusių jų vertingųjų savybių ir
fizinės būklės pokyčių.
Dabartinis registruotų objektų sąrašas atskleidžia rajono kultūros paveldo tipologijos,
kompleksiškumo, sklaidos teritorijoje ypatumus. Gausiausią registruotų kultūros paveldo objektų
grupę sudaro archeologijos objektai: 85 objektai, iš jų 5 piliakalnių su senovės laidojimo vietomis
kompleksai (8 objektai yra kultūros vertybės, registruotos iki 2004.04.20).
Statinių kompleksų sąrašą sudaro 4 dvarų sodybos: Užvenčio, Beržėnų, Kelmės, Pagryžuvio,
11 dvarų sodybų fragmentų, 5 bažnyčių su kitais statiniais kompleksai: Tytuvėnų, Užvenčio,
Kražių, Liolių ir Vaiguvos bei sodyba Užventyje, kurioje gyveno rašytoja Šatrijos Ragana (Kelmės
ir Beržėnų dvarų sodybos bei sakraliniai kompleksai yra kultūros vertybės, registruotos iki
2004.04.20). Pavienių statinių sąrašas yra negausus. Jį sudaro 14 objektų, 8 iš kurių yra kultūros
vertybės, registruotos iki 2004.04.20.
Mitologijos objektai yra gausūs ir įvairių tipų: 9 kalnai (jų tarpe Devynmačės kalno
kompleksas su mitologiniu akmeniu), 12 pavienių akmenų, akmuo su šaltiniu Maironių k. ir
alkvietė Šventaragių k. (visi objektai, išskyrus 3 mitologinius akmenis yra kultūros vertybės,
registruotos iki 2004.04.20).
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Įvykių vietų sąrašą sudaro 4 žydų žudynių vietos ir kapai bei 1863 m. sukilėlių būrio vado
Zigmanto Citavičiaus žuvimo vieta (visos vietos yra kultūros vertybės, registruotos iki 2004.04.20).
Laidojimo vietų sąraše yra 27 objektai – kultūros vertybės, registruotos iki 2004.04.20. Sąrašą
sudaro senosios kaimų kapinės ar jų dalys: J. Smilgevičiaus kapas Užvenčio kapinėse ir vieta
Tytuvėnų regioniniame parke, kurioje palaidoti Z. Citavičiaus būrio sukilėliai.
2.3. Kultūrinio turizmo maršrutai.
Savivaldybė patenka į svarbius regioninius ir nacionalinius turizmo maršrutus. Į Europos
Sąjungos kultūros programos “Baroko kelio” maršrutą yra įtrauktas Tytuvėnų Švč. Mergelės
Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis, Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia,
Liolių Šv. Simono ir Judo Tado bažnyčia bei Kelmės dvaro rūmai. Atskiri objektai: Povilo
Višinskio muziejus Ušnėnuose, Užvenčio ir Kražių muziejai, Kelmės krašto muziejus, yra įtraukti į
Žemaitijos regioninius maršrutus: literatūrinių vietų, vyskupystės istorijos, dvarų kultūros.
Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinyje nurodomas
rekomenduojamas “Baroko kelio” maršrutas.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba ir naudojimas
3.1. Remiantis LR Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo 3 str. 1 p., visi
objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, pripažįstami
Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis.
3.2. Apsaugos teritorinės priemonės konkretizuojamos teritorijų specialiaisiais ir detaliaisiais
planais bei objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, individualiais apsaugos
reglamentais (tipiniais apsaugos reglamentais, jei individualių reglamentų nėra nustatyta).
3.3. Visų objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, teritorijoms ir jų
apsaugos zonoms yra taikomi LR vyriausybės Specialiųjų Žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX p.
reikalavimai (Žin., 1992 08 10, Nr. 22-652). Archeologijos paveldo objektų tvarkybai nustatoma
konservavimo kryptis (Lietuvos teritorijos bendrasis planas, 21 str.). Visos neveikiančios kapinės
tvarkomos pagal kapinių tvarkymo taisykles. Jų teritorijoms nustatoma pagrindinė tikslinė
konservacinė žemės naudojimo paskirtis (Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas, 20 str.).
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3.4. Jei objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, apsaugos zonos nėra
nustatytos, joms taikomi LR Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 5 p.
reikalavimai.
3.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai naudojami atsižvelgiant į jų vertingąsias
savybes ir teritorinį kontekstą. Prioritetiniai tvarkytini reikšmingiausi savivaldybės nekilnojamojo
kultūros paveldo objektai bei kiti išskirtinės reikšmės kultūros paveldo objektai.
Kaimo ir kultūriniam turizmui prioritetiniai naudotini:
• kultūros paveldo objektai, esantys kultūros vertybių sankaupos arealuose;
• kultūros paveldo objektai, esantys rekreaciniuose arealuose, pasižyminčiuose dideliu
resursiniu potencialu;
• dvarų sodybos;
• kultūrine verte ir autentiškumu pasižymintys etnoarchitektūros paveldo objektai ir jų
aplinka.
Žemės ūkis – sąlyga kaimiškam kultūros paveldui išsaugoti (Lietuvos etnografinių kaimų
išlikimo ilgalaike programa, Žin., 2003, Nr. 89-4033). Savivaldybės teritorijoje žemės ūkis yra
būtina sąlyga vertingosioms savybėms, būdingoms jos istoriniam kraštovaizdžiui (smulkiai
kraštovaizdžio sąskaidai, tradicinės medžio architektūros paveldo objektų gausai ir autentiškumui,
nedidelių dvarų sodybų), išsaugoti.
Tikslinga rengti specialias programas, skirtas Rytų Žemaitijos etnografiniam regionui
būdingos tradicinės medžio statybos ir kitų amatų bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir
paveldo objektų atgaivinimu, plėtotei.
3.6. Kultūros paveldo objektams, esantiems keturių regioninių parkų: Varnių, Dubysos,
Kurtuvėnų, Tytuvėnų, teritorijose, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato patvirtinti šių
parkų apsaugos reglamentai, parkų ribų bei zonų ribų ir tvarkymo specialieji planai.
3.7. Kultūros paveldo objektų sankaupos arealai tvarkomi išryškinant dominuojančių
kultūros paveldo objektų sąveiką su kitais kultūros paveldo objektais ir gamtine aplinka. Arealų
teritorinės apsaugos priemonės nustatomos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentais (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklės, Žin., 2005, Nr. 81-2973).
3.8. Planuojama gyvenviečių plėtra įgyvendinama atsižvelgiant į vertingąsias urbanistikos
paveldo savybes. Tytuvėnuose, Kelmėje, Užventyje, Kražiuose ir Vaiguvoje saugotini vertingi
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istorinės urbanistinės erdvių struktūros bruožai, medinio architektūros paveldo objektai, vaizdingas
gamtinis kraštovaizdis.
Kelmės ir Užvenčio miestų kultūros paveldo tvarkyba reglamentuojama specialiaisiais
apsaugos planais. Tytuvėnai, kuriems Tytuvėnų regioninio parko sudėtyje yra nustatytas
urbanistinio draustinio statusas, tvarkomi pagal šio parko apsaugos reglamentą (Žin., 2002, Nr. 863730), kuriame draustinis yra skiriamas konservacinio funkcinio prioriteto zonai. Rengiant
draustinio detaliuosius planus privaloma iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros,
vertingų gamtos ar kultūros elementų, numatyti būdus jiems išryškinti ar atkurti.
Gairėmis Tytuvėnų arealo tvarkybai laikytina Bridvaišio ežero arealo ilgalaikės darnios
turizmo plėtros programa (UAB “BPD grupė”, 2005 m.). Programoje numatoma iki 2015 m.
restauruoti ir sutvarkyti Tytuvėnų vienuolyną, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo
bažnyčią ir kitus kultūros paveldo objektus.
3.9. Dvarų sodybų naudojimo perspektyva siejama su rekreacinio naudojimo plėtra ir
turizmu. Į Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų registrą įtrauktos dvarų sodybos tvarkomos
pagal jų apsaugos reglamentus. Regioniniuose parkuose esančių dvaro sodybų tvarkybos
reikalavimus nustato ir šių parkų apsaugos reglamentai.
3.10. Kultūrinio turizmo programos plėtojamos toliau kartu su kitomis Žemaitijos
savivaldybėmis ruošiant ir įgyvendinant Žemaitijos regioninio turizmo programas. Toliau plėtotina
religinio (katalikiškojo) turizmo plėtra bei Europos Sąjungos kultūros programos: “Baroko kelias”,
„Piligrimų kelias“, „Vienuolynų kelias“.
Objektai, įtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir įtraukti į turizmo maršrutus,
prioritetiniai ženklinami ir rengiami intensyvesniam lankymui.
3.9. Lėšos koncentruojamos svarbiausiųjų objektų tvarkybai. Turi būti parengtas ir įdiegtas
privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai,
kompensavimo mechanizmas. Atskiros investicijos skirtinos Kelmės, Užvenčio ir Tytuvėnų
miestelių viešosioms erdvėms saugotinuose istoriniuose centruose tvarkyti.
3.10. Siekiant išsaugoti rajono istorinių miestelių ir senųjų kaimo gyvenviečių patrauklumą,
tikslinga numatyti ir įgyvendinti socialinės plėtros priemones, skirtas:
• išlaikyti ir stiprinti vietos bendruomenes;
• įtraukti bendruomenes į teritorijų planavimo ir kultūros paveldo išsaugojimo procesus;
• plėtoti medžio statybos tradicijas;
• stiprinti istoriškai susiklosčiusias kultūrines religines tradicijas.
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4. Kelmės rajono nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai
4.1 Archeologijos nekilnojamosios kultūros vertybės
–
–
Nr.
plane
1

Nr.
Pavadinimas
registre

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

A1326 K Piliakalnis
Kalniškių, Šiaulių aps., Kelmės
su
Spakainasties sav., Kalniškių k.
gyvenviete

0,8 km į š. nuo Kalniškių k.
Archeologinė,
kapinių II, 0,5 km į š.v. nuo
kraštovaizVentos kair. Kranto, 0,25 km į v.
dinė
nuo Kuršėnų-Užvenčio kelio ir 0,2
km į p. nuo Kalniškių k. kapinių.

A1326 K Piliakalnis
1

0,8 km į š. nuo Kalniškių k.
kapinių II, 0,5 km į š.v. nuo
Ventos kair. Kranto, 0,25 km į v.
nuo Kuršėnų-Užvenčio kelio ir 0,2
km į p. nuo Kalniškių k. kapinių.

„

A1326 K Gyvenvietė
2

vad. Biržės Šiaulių aps., Kelmės
kalnu, Biržės sav., Kalniškių k.
pilimi

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kalniškių k.

Gyvenvietė yra piliakalnio p.r.
papėdėje.

„

Paklibakių kapinyno teritorija.

„

2

A1336

Senovės
gyvenvietė

Paklibakių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Paklibakių k.

3

A1335

Kapinynas

Paklibakių

Šiaulių aps., Kelmės 2,5 km į v., š.v. nuo Šaukėnų Švč.
sav., Paklibakių k. Trejybės bažnyčios, 1,8 km į p.v.
nuo Užvenčio-Bubių kelio tilto
per Ventą bei šio kelio ir kelio į
Šaukėnus kryžkelės, 0,6 km į p.
nuo Užvenčio-Bubių kelio.

4

A1325

Kapinynas

Junkilų

5

A1319

Kapinynas

6

A1333

Kapinynas

Pašiaušės

7

A1344

Pilkapis

8

A1343

Kapinynas

„

Šiaulių aps., Kelmės 0,7 km į š. nuo Užvenčio-Kražių Archeologinė,
kelio kryžkelės su keliu į Vaiguvą, antropologinė
sav., Junkilų k.
į r. nuo Užvenčio-Vaiguvos kelio,
į š., š.r. nuo Junkilų k. kapinių bei
pačios kapinės.

Dimgailių Šiaulių aps., Kelmės
1,1 km į š.v. nuo Dankšiųkapinynas,
sav., Dimgailių k. Miežaičių kelio, 0,25 km į š.r. nuo
vad.
Dimgailių k. kapinių, 0,2 km į r.
Kalvinkapiais
nuo Dankšių-Skulbiškių kelio tilto
per Ramočią ir 30 m ta pačia
kryptimi nuo Ramočios deš.
Kranto.

„

Šiaulių aps., Kelmės
1 km į p.r. nuo Vižės žiočių į
sav., Pašiaušės k. Šiaušės tvenkinį, 0,95 km į r., p.r.
nuo Šiaušės užtvankos kelyje iš
Pašiaušės į Kelmės-Bubių kelią,
0,35 km į š.r. nuo Geležiaus deš.
Kranto, 0,3 km į p.r. nuo
Pašiaušės k. kapinių ir 50 m į p.
nuo Pakapės-Pašiaušės kelio.

„

Tolišių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tolišių k.

„

Tolišių

Šiaulių aps., Kelmės
1,55 km į v. nuo Knituojos ir
sav., Tolišių k.
Trumpės santakos, 0,7 km į š. nuo
Knituojos ištakos iš užtvankos ir

Tolišių kapinyno teritorija.
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0,5 km į p.r. nuo VaiguvosKlėtiškės kelio, alink Tolišių
pilkapį.
9

A1338

Piliakalnis

Papilalio
piliakalnis,
vad. Pilale,
Pilimi

Šiaulių aps., Kelmės 1,2 km į p.v. nuo kelio iš Kelmės į Archeologinė,
sav., Papilalio k. Vaiguvos-Klėtiškės kelią, 0,6 km į kraštovaizdinė
p.r. nuo Vaiguvos-Klėtiškės kelio,
Gelinkos kair. Krantas, Tytuvėnų
miškų urėdija, Kražių g-ja, 75
kvartalo ir Plumpių miško p.r.
kampas ir į p. nuo jo.

10

A1314

Pilkapynas

Akmenių,
Perkūniškės

Šiaulių aps., Kelmės 0,8 km į v. nuo kelio iš Kelmės į Archeologinė,
sav.,
Vaiguvos-Klėtiškės kelią tilto per antropologinė
Kalnyčią, 0,7 km į š.v. nuo
Akmenių k. kapinių, vad.
Kapiukais, ir 0,2 km į p.r. nuo
Perkūniškės pilkapio, Tytuvėnų
miškų urėdija, Kražių g-ja, 14
kvartalo ir Lapkalnio miško p.
dalis.

11

A1340

Pilkapis

Perkūniškės

Šiaulių aps., Kelmės 0,65 km į r., p.r. nuo Perkūniškės,
sav.,
Šiaulaičių k. kapinių, 0,6 km į r.
nuo Šiaulaičių ež., 0,45 km į p.v.
nuo kelio, jungiančio Kelmę su
Vaiguvos-Klėtiškių keliu ir 0,2
km į š.v. nuo Akmenių,
Perkūniškės pilkapyno, Tytuvėnų
miškų urėdija, Kražių g-ja, 14
kvartalo ir Lapkalnio miško v.
pakraštys.

12

A1316

Piliakalnis

13

A1315

Kapinynas

14

A1331

Pilkapynas

15

A1330

Kapinynas

Paalksnių

Šiaulių aps., Kelmės
sav.,

16

A1339

Piliakalnis

Papilių
piliakalnis,
vad. Pilimi

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Papilių k.

0,65 km į š.r. nuo KražiųArcheologinė,
Valpainių kelio, 0,8 km į v., š.v.
istorinė,
nuo Papilių k. kapinių ir 0,45 km į kraštovaizp.v. nuo Kražantės deš. Kranto.
dinė

17

A1341

Piliakalnis

Plūsčių
piliakalnis,
vad. Pilike

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Plūsčių k.

2,05 km į š.v. nuo Bumbulių
Archeologinė,
senovinio gynybinio įtvirtinimo,
kraštovaizvad. Daugvierės kalnu, 1 km į r.
dinė

„

Bukantiškės, Šiaulių aps., Kelmės
1,8 km į š.r. nuo Šv. Apaštalo
Archeologinė,
Piltinės
sav., Bukantiškės k. Baltramiejaus bažnyčios, 0,9 km į kraštovaizpiliakalnis,
š. nuo Šilupio kair. Kranto ir 0,4
dinė
vad.
km ta pačia kryptimi nuo
Piliakalniu
Bukantiškės k. kapinių, 0,4 km į r.
nuo Girupio įtakos į tvenkinį.
Brukų,
Brukalių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Brukų k.

0,4 km į p. nuo Ančios pralaidos Archeologinė,
Kražių-Karklėnų kelyje ir 30 m į
istorinė,
r. nuo Ančios kair. Kranto, aplink antropologinė
Brukų k. kapines, vad. Kapeliais
bei pačios kapinės.

Paalksnių
Šiaulių aps., Kelmės 3 km į p.p.v. nuo Karklėnų Šv. Archeologinė
pilkapynas,
sav.,
Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios
vad.
ir 0,1 km į r. nuo Karklėnų-Pašilės
Milžinkapiais
kelio, Vabalo kair. Krantas,
Tytuvėnų miškų urėdija, Kražių gja, 51 kvartalo š.v. dalis,
Milžinkapio miškas.
Paalksnių pilkapyno teritorija.
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nuo Budraičių k. kapinių, vad.
Gyže, 0,45 km į p. nuo Plūsčios
ištakos iš Plūsčios ež., 0,2 km į v.
nuo Pamergių-Valpainių kelio ir
tiek pat į p.r. nuo Plūsčios kair.
Kranto.
18

A1317

Senovės
gynybinis
įtvirtinimas

Bumbulių
senovės
gynybinis
įtvirtinimas,
vad.
Daugvierės
kalnu

Šiaulių aps., Kelmės
2,05 km į p.r. nuo Plūsčių
Archeologinė,
sav., Bumbulių k. piliakalnio, vad. Pilike, 1,1 km į š.
istorinė
nuo Sotkalnio pilkapyno, vad.
Milžinkapiais, ir 0,1 km į p. nuo
Budraičių-Vileikių kelio, miškas.

19

A1323

Piliakalnis

Gudelių
piliakalnis,
vad. Pilike

Šiaulių aps., Kelmės
0,7 km į š., š.r. nuo Šimkaičių, Archeologinė,
sav., Gudelių k.
Vaidatonių piliakalnio ir 0,65 km kraštovaizdinė
ta pačia kryptimi nuo Ančios ir
Šetupio santakos, 0,55 km į v. nuo
Stulgių-Žirnainių ir Šikšnių kelių
kryžkelės, Ančios kair. Krantas.

20

A1345

Piliakalnis

Vaidatonių,
Šimkaičių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Vaidatonių k

2 km į š.r. nuo Kauno-Klaipėdos
kelio tilto per Ančią, 1,05 km į
v.p.v. nuo Stulgių-Žirnainių kelio,
0,7 km į p.p.r. nuo Gudelių
piliakalnio, vad Pilike, ir 0,1 km į
p.v. nuo Ančios ir Šetupio
santakos, Ančios kair. Krantas.

„

A1318 K Piliakalnis
su
gyvenviete

Burbaičių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Burbaičių k.

1,15 km į r. nuo Kražantės ir
Gumyžiuko santakos, 1,1 km į
p.v. nuo Burbaičių k. kapinių, vad.
Kapukais, 1,05 km į p.r. nuo
Prušinskų k. kapinių, 0,1 km į š.v.
nuo kelio iš Mockaičių į KelmėsBubių kelią, Kražantės deš.
Krantas.

„

A1318 K Piliakalnis
1

vad. Piliuku

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Burbaičių k.

1,15 km į r. nuo Kražantės ir
Gumyžiuko santakos, 1,1 km į
p.v. nuo Burbaičių k. kapinių, vad.
Kapukais, 1,05 km į p.r. nuo
Prušinskų k. kapinių, 0,1 km į š.v.
nuo kelio iš Mockaičių į KelmėsBubių kelią, Kražantės deš.
Krantas.

„

A1318 K Gyvenvietė
2

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Burbaičių k.

Į p.r. ir p.v. nuo piliakalnio

Archeologinė

21

22

A1324

Pilkapis

23

A1332

Pilkapis

Jagminiš-kės Šiaulių aps., Kelmės
1,7 km į p.v. nuo Kiaunorių k.
sav., Jagminiškės k. kapinių, 0,9 km į p.v. nuo Durupio
kair. Kranto, 0,6 km į v.p.v. nuo
Agailių k. kapinių ir 0,2 km į
v.,š.v. nuo Tytuvėnų-Kiaunorių
kelio.
Pabariukų,
Eimaičių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pabariukų k.

2,05 km į š., š.v. nuo KubiliųPapušynio piliakalnio, vad.
Birutės kalnu, Birutkalniu, su
gyvenviete, 0,4 km į v. nuo
Lokystos deš. Kranto ir 30 m ta
pačia kryptimi nuo Pabariukų-

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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Rėžalių kelio, 50 m į š. nuo
Pabariukų, Eimančių k. kapinių,
Dubysos kair. Krantas.
24

25

Šiaulių aps., Kelmės 2,05 km į p., p.r. nuo Pabariukų, Archeologinė,
sav., Papušynio k. Eimančių pilkapio, 1,1 km į š. nuo kraštovaizdinė
Kelmės-Tytuvėnų kelio tilto per
Dubysą, 0,45 km į v., š.v. nuo
Dubysos ir Lokystos santakos, 0,4
km į v. nuo Dubysos ir Gryžuvos
santakos ir 0,15 km į p. nuo
Lokystos kair. Kranto, į š. nuo
Papušynio-Pabariukų kelio brastos
per Gryžuvą, Gryžuvos deš.
Krantas.

A1327 K Piliakalnis
su
gyvenviete

Kubilių,
Papušynio

A1327 K Piliakalnis
1

vad. Birutės
kalnu,
Birutkalniu

A1327 K Gyvenvietė
2

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Papušynio k.

A1334 K Piliakalnis
su
gyvenviete

Pagryžuvio

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pagryžuvio k.

1,6 km į š.r. nuo KelmėsArcheologinė,
Tytuvėnų kelio pervažos per
kraštovaizTytuvėnų-Pagėgių glžk., į š.r. nuo
dinė
šio kelio ir kelio į Pagryžuvį
kryžkelės, į p.r. nuo Pagryžuvio
kelio tilto per Gryžuvą, į p. nuo
Gryžuvos ir Bliukės santakos,
Gryžuvos kair. Krantas.

A1334 K Piliakalnis
1

vad. Pilies
kalnu

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pagryžuvio k.

1,6 km į š.r. nuo KelmėsTytuvėnų kelio pervažos per
Tytuvėnų-Pagėgių glžk., į š.r. nuo
šio kelio ir kelio į Pagryžuvį
kryžkelės, į p.r. nuo Pagryžuvio
kelio tilto per Gryžuvą, į p. nuo
Gryžuvos ir Bliukės santakos,
Gryžuvos kair. Krantas.

„

A1334 K Gyvenvietė
2

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pagryžuvio k.

Į p. nuo piliakalnio.

Archeologinė

Šiaulių aps., Kelmės 2,05 km į p., p.r. nuo Pabariukų,
sav., Papušynio k. Eimančių pilkapio, 1,1 km į š. nuo
Kelmės-Tytuvėnų kelio tilto per
Dubysą, 0,45 km į v., š.v. nuo
Dubysos ir Lokystos santakos, 0,4
km į v. nuo Dubysos ir Gryžuvos
santakos ir 0,15 km į p. nuo
Lokystos kair. Kranto, į š. nuo
Papušynio-Pabariukų kelio brastos
per Gryžuvą, Gryžuvos deš.
Krantas.

26

A1328

Pilkapių
vieta

Maironių,
Saudininkų

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Maironių k.

27

A1322

Piliakalnis

Gaučiškės,
Liolių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Gaučiškės k.

Piliakalnio p. papėdė.

„

Archeologinė

1,7 km į r. nuo Maironių Švč.
Archeologinė,
Mergelės Marijos bažnyčios, 1,2
antropolokm į p.v. nuo Kelmės-Tytuvėnų
ginė
kelio tilto per Dubysą, 0,85 km į
p. nuo minėto kelio ir Maironių,
Saudininkų koplyčios, 0,85 km į
p.r. nuo Maironių, Saudininkų k.
kapinių, 0,15 km į š. nuo Dubysos
deš. Kranto.
1,3 km į p.r. nuo Liolių Šv.
Apaštalo Simono ir Judo Tado

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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bažnyčios, 1,05 km į r. nuo
Raseinių-Liolių ir Žalpių kelių
kryžkelės, 50 m į š.r. nuo
Dratvinio ir Rūdijos santakos,
Dratvinio kair. Krantas.

piliakalnis,
vad. Vainike,
Vainikės
kalnu

dinė

Archeologinė
0,85 km į p., p.r. nuo KelmėsRaseinių ir Baldesių kelių
kryžkelės,0,55 km į p. nuo Kuprės
ištakų ir 0,2 km į p.v. nuo KelmėsRaseinių senojo kelio kryžkelės su
keliu į Skiručius, į r. nuo KelmėsRaseinių kelio.

28

A1329

Kapinynas

Naukaimio,
Kupriškių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Naukaimio k.

29

A1337

Pilkapynas

Palukojo,
Šedvydžių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Palukojo k.

30

A1320

Pilkapis

31

A1342

Pilkapynas

Sotkalnio
pilkapynas,
vad.
Milžinkapiais

32

A1573

Kapinynas

Gineikių

33

A1739

Piliakalnis

34

A1740

Kapinynas

Dvarviečių,
Kušleikių

35

A1742

Kapinynas

Markūniškės Šiaulių aps., Kelmės
1,3 km į p.v. nuo Užvenčio,
sav., Markūniškės k. Dvarčiaus kapinyno, 0,85 km į p.,
p.v. nuo Ventos deš. Kranto ir 0,2
km į š.v. nuo Užvenčio-Laukuvos
kelio.

„

36

A1741

Kapinynas

Užvenčio,
Dvarčiaus

1,3 km į š.r. nuo Markūniškės
kapinyno, 0,8 km į š. nuo
Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios ir 0,1 km ta pačia
kryptimi nuo Užvenčio-Žeberių
kelio tilto per Ventą, Ventos kair.
Krantas.

„

37

A1743

Kapinynas

Perkūniškės
kapinynas,

Šiaulių aps., Kelmės
0,8 km į š.v. nuo Akmenių,
sav., Perkūniškės k. Perkūniškės pilkapyno ir 0,55 km

„

Dvarviečių, Šiaulių aps., Kelmės
Kušleikių
sav., Dvarviečių k.
pilkapis, vad.
Milžinkapiu

-

Archeologinė,
antropologinė

1,45 km į š., š.r. nuo Dvarviečių k. Archeologinė
kapinių, 0,3 km į p.v. nuo StulgiųKušleikių kelio tilto per Mergę ir
50 m į p. nuo Mergės kair. Kranto.

Šiaulių aps., Kelmės 1,1 km į p. nuo Bumbulių senovės Archeologinė,
sav., Sotkalnio k.
gynybinio įtvirtinimo, vad.
antropologinė
Daugvierės kalnu, 1 km į š. nuo
kelio iš Laplėgių į KelmėsKryžkalnio kelią, į p.v. nuo
Daugvierės miško.
Šiaulių aps., Kelmės
sav., Gineikių k.

Paspąsčio
Šiaulių aps., Kelmės
piliakalnis,
sav., Paspąsčio k.
vad. Sponsčiu

1,55 km į š., š.v. nuo Verpelio
pralaidos Verpenos-Gineikių
kelyje, 1,1 km į v., p.v. nuo
Kelmės-Šaukėnų kelio, 0,85 km į
š.r. nuo Verpenos-Graužikų kelio
ir 0,15 km į v., p.v. nuo VerpenosGineikių kelio.

„

0,9 km į v., p.v. nuo Karklėnų- Archeologinė,
Klovainių ir Valikiškės kelių
antropologinė
kryžkelės ir tiek pat į p., p.r. nuo
Kražantės deš. Kranto, 0,45 km į
p.v. nuo Valikiškės kelio, į p.r.
nuo Paspąsčio alkakalnio, vad.
Sponsčiuku.

Šiaulių aps., Kelmės 1,35 km į š., š.r. nuo Dvarviečių Archeologinė
sav., Dvarviečių k. senųjų kapinių ir 0,3 km į p.v. nuo
Stulgių-Pamergių kelio tilto per
Mergę, Mergės kair. Krantas.

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Dvarčiaus k.

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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vad. Traka,
Trakeliu

ta pačia kryptimi nuo Perkūniškės
pilkapio, 0,45 km į š.r. nuo
Akmenių senųjų kapinių ir 0,3 km
į p.v. nuo Kelmės-Vaiguvos kelio.

38

A1916

Kapinynas

Maudžiorų

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Maudžiorų k.

0,7 km į š.r. nuo Minupių
tvenkinio ir 0,1 km į š.r. nuo
Ušnos kair. Kanto, abipus
Užvenčio-Tryškių kelio.

„

39

IP1413

Senkapiai

Pikelių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pikelių k.

-

„

40

IP1397

Senkapiai

Ševeliškės

Šiaulių aps., Kelmės
sav.,
Ševeliškės k.

-

„

41

A1915

Senovės
gynybinis
įtvirtinimas

Pašimšės
senovės
gynybinis
įtvirtinimas,
vad.
Skambalo
kalnu

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pašimšės k.

0,55 km į p.r. nuo TytuvėnųPakapės ir Pašimšės kelių
sankryžos ir 0,25 km į š. nuo
Šimšos kair. Kranto.

„

42

A1914

Piliakalnis

Vainagių
piliakalnis,
vad. Piliuku

Šiaulių aps., Kelmės 0,25 km į p. nuo Šiaulių-Užvenčio Archeologinė,
sav., Vainagių k.
ir Galvidiškės-Vainagių kelių
kraštovaizsankryžos, 0,1 km. Į š.r. nuo
dinė
Vainagių ežero.

43

AR409

Piliakalnis

Galvydiškės, Šiaulių aps., Kelmės
vad. Pilike
sav.,
Galvydiškės k.

-

„

44

AV323

Senkapis

Panūdžių,
vad.
Milžinkapiu

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Panūdžių k.

-

Archeologinė

45

AV325

Senkapis

Šaltenių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Šaltenių k.

-

„

46

AV392

Senkapis

Labūnavėlės Šiaulių aps., Kelmės
(Pavyšnio) sav., Labūnavėlės k.
III, vad.
Kapeliais

-

„

47

IP1411

Senkapiai

Norkių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Norkių k.

-

„

48

A1912

Senojo
miesto vieta

Kražių

Šiaulių aps., Kelmės
1,25 km į š.r. nuo Vėjinės
sav., Kražių mstl. tvenkinio, 0,2 km į r. nuo Vytauto
ir Ežero g. sankryžos, 50 m į š.,
š.v. nuo Kelmės-Nemakščių ir
Kražių kelių sankryžos, Kražantės
kair. Ir deš. Krantai, Kražių
centrinė dalis.

„

49

AR427

Senkapiai

Papilalio

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Papilalio k.

„

50

A1913

Kapinynas

51

AR398

Piliakalnis

-

Flerijoniškės Šiaulių aps., Kelmės 0,5 km į š.v. nuo Raseinių-Kelmės Archeologinė
kapinynas, sav., Flerijoniškės k.
ir Liolių-Lyduvėnų kelių
vad.
sankryžos, 0,4 km į š.v. nuo
Milžinkapiu
Dratvinio deš. Kranto ir 0,1 km į
v. nuo Liolių-Lyduvėnų kelio.
Šeduviškės
(Laugalio),

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Šeduviškės k.

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
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vad. Šankių
piliakalniu

dinė

52

IP1410

Senkapiai

Daugėliškės

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Daugėliškės k.

-

„

53

IP1394

Senovės
gyvenvietė

Dimgailių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Dimgailių k.

-

„

54

AV313

Senkapis

Dankšių, vad. Šiaulių aps., Kelmės
Kapinių kalnu
sav., Dankšių k.

-

„

55

AV356

Senkapis

Budraičių,
vad. Gyže

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Budraičių k.

-

„

56

IP1396

Senkapiai

Sirvydų

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Sirvydų k.

-

„

57

AV1988

Senkapis

Kuršukų

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kuršukų k.

-

„

58

A1910

Senkapiai

Paprūdžių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Paprūdžių k.

0,3 km į v., p.v. nuo Laukės ir
Vėgėlės santakos, 0,15 km į š.v.
nuo Vėgėlės kair. Kranto ir 0,1 km
į š.v. nuo Vėgėlės pralaidos
Šiaulių-Tauragės kelyje, į p.r. nuo
šio kelio.

„

59

AV347

Senkapiai

Gaurylių,
vad.
Kapeliais

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Gaurylių k.

-

„

60

IP1398

Senkapiai

Lenkviečių

Šiaulių aps., Kelmės
sav.,
Lenkviečių k.

-

„

61

AV359

Senkapiai

Laplėgių
Šiaulių aps., Kelmės
(Duobikės),
sav., Laplėgių k.
vad.
Milžinkapiais

-

„

62

AV348

Senkapis

Maironių
Šiaulių aps., Kelmės
(Saudininkų), sav., Maironių k.
vad.
Milžinkapiais

-

„

63

AR408

Senkapiai

-

„

64

A1911

Pilkapis

65

AV302

Senkapis

Kalniškės

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kalniškės k.

-

„

66

AV301

Senkapis

Darbučių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Darbučių k.

-

„

67

AR392

Piliakalnis

Mockaičių, Šiaulių aps., Kelmės
vad. kapeliais sav., Mockaičių k.

-

Archeologinė,
kraštovaizdinė

68

AV382

Senkapis

Pavygailių,
vad.
Kapeliais

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pavygailių k.

-

Archeologinė

69

AR397

Senkapiai

Jukniškės,
vad.

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Jukniškės k.

-

„

Vaidatonių,
vad. Kapais

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Vaidatonių k.

Kušleikių
Šiaulių aps., Kelmės 0,6 km nuo Gansės kair. Kranto,
pilkapis, vad.
sav., Varvalių k.
0,55 km į š.r. nuo Gansės
Kapmilže,
pralaidos Kelmės-Užvenčio kelyje
Velniokapiu
ir 0,4 km į š.r. nuo šio kelio.
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Milžinkapiu
70

AR396

Piliakalnis

Bulavėnų

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Bulavėnų k.

-

Archeologinė,
kraštovaizdinė

71

AR418

Piliakalnis

Tytuvėnų,
vad.
Bridvaišio
piliakalniu

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai

-

„

72

AR1700

Pilkapis

Kuršių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kuršių k.

-

„

73

AR415

Pilkapiai

Kuršių

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kuršių k.

-

„

A1321 K Piliakalnis
su
gyvenviete

Galinių,
Papušio

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Galinių k.

0,7 km į š. nuo Kražių-Papušio Archeologinė,
kelio, 0,45 km į r., p.r. nuo
kraštovaizObelynės kair. Kranto ir 0,2 km į
dinė
š.v. nuo Ąžuolyno miško,
Akmensupio kair. Krantas,
Tytuvėnų miškų urėdija, Kražių gja, 14 kvartalo p.r. pakraštys ir į r.
nuo jo, Kaupų (Karkločių) miškas.

A1321 K Piliakalnis
1

vad. Pilike

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Galinių k.

0,7 km į š. nuo Kražių-Papušio
kelio, 0,45 km į r., p.r. nuo
Obelynės kair. Kranto ir 0,2 km į
š.v. nuo Ąžuolyno miško,
Akmensupio kair. Krantas,
Tytuvėnų miškų urėdija, Kražių gja, 14 kvartalo p.r. pakraštys ir į r.
nuo jo, Kaupų (Karkločių) miškas.

„

A1321 K Gyvenvietė
2

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Galinių k.

Į p.r. nuo piliakalnio.

Archeologinė

Pilkapiai,
vad.
Kapmilžiais

Šiaulių aps., Kelmės
r.
Vaitkaičių k.

-

„

85

86

AR421

Pilkapiai

87

AR423

Senkapis

Senkapis su Šiaulių aps., Kelmės
VI-VIII
r.
m.e.a. gr. Kp.
Akmenių k.

-

„

88

AV314

Senkapis

Senkapis,
vad.
Čigonkalniu

Šiaulių aps., Kelmės
r.
Dievonių k.

-

„

89

AV376

Pilkapiai

Pilkapiai

Šiaulių aps., Kelmės
r.
Budraičių k.

-

„

90

A1360

Piliakalnis Pagirgždūčio, Šiaulių aps., Kelmės Dalis piliakalnio teritorijos prie Archeologinė,
vad.
r.
ribos su Telšių r., 1,2 km į r. nuo kraštovaizGirgždūtės
Neverdos deš. Kranto ir 0,7 km į r.
dinė
kalnu
nuo Varnių-Karklėnų kelio,
miškas.

91

A1396

Piliakalnis

Šaukštelio, Šiaulių aps., Kelmės
vad. Sprūdės
r.
kalnu

Dalis piliakalnio teritorijos prie
ribos su Telšių r., 1,4 km į š.v.
nuo Glūdo ež., 1,35 km į š. nuo
Pavandenės Šv. Onos bažnyčios ir
0,5 km į r. nuo JanapolėsPavandenės kelio.

„

–
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4.2. Statinių kompleksai – nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.
plane

Nr.
registre

Pavadinimas

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

1

IP329At

Dvaro
sodyba

Užvenčio
buv. dvaro
sodyba

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Užventis

-

Architektūrinė,
urbanistinė,
kraštovaizdinė

2

IV335

Dvaro
sodybos
fragmentai

Šilo –
Pavėžupio
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pavėžupio k.

-

„

3

IP330At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Vaiguvos
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Vaiguvos k.

-

„

4

IP300At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Daustorių
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Daustorių k.

-

„

5

IP320At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Pakėvio buv. Šiaulių aps., Kelmės
dvaro
sav., Pakėvio k.
sodybos
fragmentai

-

„

6

G17 K

Dvaro
sodyba

Beržėnų
dvaro
sodyba

Kaimo š.r. pakraštyje, prie kelio
Užventis-Šaukėnai.

Architektūrinė,
urbanistinė,
kraštovaizdinė

G17 K 1

Rūmai

-

Rūmai stovi centr. Sodybos dalyje, Architektūaukštutinėje terasoje, 150 m į š.
rinė
nuo kelio Užventis-Šaukėnai.

G17 K 2

Skalbykla

-

Centr. Sodybos dalis, 60 m į p.v.
nuo rūmų ir 140 m į š. nuo kelio
Užventis-Šaukėnai.

„

G17 K 3

Koplyčia

-

Koplyčia stovi p. sodybos dalyje,
prie kelio Užventis-Šaukėnai, 75
m į r. nuo tvenkinio.

„

G17 K 4

Sarginė

-

Centr. Sodybos dalis, maždaug 10 „
m į v. nuo šiaurinio rūmų sparno.

G17 K 5

Kiaulidė

-

Š. sodybos dalyje, 90 m į š.v. nuo
rūmų ir 225 m į š. nuo kelio
Užventis-Šaukėnai.

G17 K 6

Svirnas

-

V. sodybos dalis, 175 m į š. nuo
„
kelio Užventis-Šaukėnai ir 150 m į
r. nuo v. sodybos ribos.

G17 K 7

Karvidė

-

V. sodybos dalis, 200 m į š. Nuo
kelio Užventis-Šaukėnai ir 10 m į
v. nuo svirno.v

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Beržėnų k.
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G17 K 8

Namas

-

Š.v. sodybos pakraštyje, 350 m į š. „
nuo kelio Užventis-Šaukėnai.
Gyvenamas namas stovi prie pat
kelio į gyvenvietės centrą.

G17 K 9

Tvartas

-

Š.v. sodybos pakraštyje, 350 m į š. „
nuo kelio Užventis-Šaukėnai.

G17 K 10 Spirito
varykla

-

P. sodybos pakraštyje prie
tvenkinio, 110 m į p. nuo kelio
Užventis-Šaukėnai.

„

G17 K 11 Parkas

-

Parkas yra rytiniame dvaro
sodybos pakraštyje. Į šiaurės pusę
nuo parko teritorijos – dirbami
laukai, rytuose – Lidupio upelio
slėnis, tvenkiniai. Iš pietų pusės
parką riboja kelias UžventisŠaukėnai, iš vakarų – ūkiniai
dvaro sodybos pastatai.

Architektūrinė,
kraštovaizdinė

7

IP327At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Tytuvėnėlių Šiaulių aps., Kelmės
buv. dvaro
sav., Tytuvėnėlių k.
sodybos
fragmentai

-

„

8

IP313At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Graužikų
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Graužikų k.

-

„

9

IP331At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Verpenos
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Verpenos k.

-

„

10

IP328At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Užvarmio
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Užvarmio k.

-

„

11

IP312At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Gelučių buv. Šiaulių aps., Kelmės
dvaro
sav., Gelučių k.
sodybos
fragmentai

-

„

12

IP325At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Šaukėnų
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Šaukėnų k.

-

„

13

IP322At

Dvaro
sodybos
fragmentai

Pavandenės
(Sakelinės)
buv. dvaro
sodybos
fragmentai

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pavandenės k.

-

„

14

IV342

Sodyba

(Dangvietų
k.), kur
1887-1898
m. gyveno
rašytoja
Šatrijos
Ragana

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Užventis

-

„

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Beržėnų k.
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15

16

17

G16 K

Dvaro
sodyba

Kelmės
dvaro
sodyba

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė

Kelmės š pakraštyje.

Architektūrinė,
urbanistinė,
kraštovaizdinė

G16 K 1

Rūmai

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Dvaro 5

Rūmai stovi ant kalvios į š. nuo
Vilbėno upelio ir 65 m į r. pusę
nuo tvenkinio š. krašto.

Architektūrinė

G16 K 2

Vartaipastatas

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Dvaro

Vartai stovi ant kalvos, 35 m į š.r. „
nuo tvenkinio. Pro vartus eina
įvažiavimo į dvarą kelias.

G16 K 3

Namas

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Dvaro 7

Namas stovi ant kalno į š. nuo
vartų pastato, kairėje įvažiavimo
alėjos pusėję.

„

G16 K 4

Svirnas

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Dvaro

Svirnas stovi sodybos š.r.
pakraštyje, prie Dvaro g. ir
įvažiuojamojo kelio susikirtimo.

Architektūrinė,
etnologinė

G16 K 5

Namas

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Dvaro 3

Namas stovi r. sodybos kampe,
prie kelio, besileidžiančio į ūkinį
kiemą, pakalnėje.

Architektūrinė

G16 K 6

Spirito
varykla

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Prūdo 7

„Bravoras“ stovi p. sodybos
„
dalyje, pakalnėje, ūkiniame kieme,
15 m į p. nuo jo teka Vilbėno
upelis, 40 m į v. nuo jo įvažiavimo
alėja.

G16 K 7

Kumetynas -

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė Prūdo 8

Kumetynas stovi p. sodybos
„
dalyje, pakalnėje, ūkiniame kieme,
15 m į p. nuo jo stovi bravoras.

G16 K 8

Vandens
malūnas

-

Šiaulių aps., Kelmės Vandens malūnas stovi p. sodybos „
sav., Kelmė Prūdo 11 dalyje, pakalnėje, ūkiniame kieme,
8 m į v. pusę nuo pastato –
įvažiavimo alėja.

G16 K 9

Parkas

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kelmė

Parkas yra š. sodybos dalyje. Iš
š.v. pusės parką riboja Serbentų g.
Tai taip pat ir Kelmės miesto riba.
Iš š.r. pusės parką riba sutampa su
Dvaro g. Iš p.r. pusės parką riboja
gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, o iš
p.v. pusės – daržai ir sodai.

Architektūrinė,
kraštovaizdinė

G198 K

Bažnyčios Šv. Jono
kompleksas Krikštytojo

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Vaiguvos k.

Šiaulių aps., Kelmės sav.,
Verpenos k.

Architektūrinė

G198 K 1 Bažnyčia

-

-

„

G198 K 2 Varpinė

-

-

„

G198 K 3 Šventoriaus tvora su
vartais

-

„

G198 K 4 Koplytstulpis

bažnyčios šventorius

„

Prie aikštės.

Architektūrinė

G2 K P

-

Bažnyčios Švč. M.
ir
Marijos
vienuolyno
ansamblis

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai,
Piliakalnio g.
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18

19

20

21

G2 K 1P

Bažnyčia

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai
Piliakalnio 1

-

„

G2 K 2P

Bernardinų vienuolynas

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai
Piliakalnio 2

-

„

G2 K 3P

Koplyčia

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai
Piliakalnio

-

„

G2 K 4P

Tvora

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Tytuvėnai
Piliakalnio

-

„

G102 K

Dvaro
sodyba

Pagryžuvio

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Pagryžuvio k.

Į š. nuo Kelmės-Tytuvėnų kelio,
prie Gryžuvos u.

Architektūrinė, istorinė,
kraštovaizdinė

G102 K 1 Rūmai

-

-

Architektūrinė

G102 K 2 Tvartas

-

-

„

G102 K 3 Tarnų
namas

-

-

„

G102 K 4 Tvartas

-

-

„

G102 K 5 Virtuvėskalbykla

-

-

„

G102 K 6 Tarnų
namas

-

-

„

G102 K 7 Svirnas

-

-

„

G102 K 8 Parkas

-

-

Architektūrinė,
kraštovaizdinė

-

Architektūrinė

G195 K P Bažnyčios Šv. Apašt.
kompleksas Simono ir
Judo Tado
bažnyčios
kompleksas

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Liolių mstl.

G195 K
1P

Bažnyčia

-

-

„

G195 K
2P

Varpinė

-

-

„

G197 K

Bažnyčios Šv. Marijos Šiaulių aps., Kelmės kompleksas Magdalietės sav., Užventis Kražių

„

G197 K 1 Bažnyčia

-

-

„

G197 K 2 Varpinė

-

-

„

-

„

-

„

G196 K P Bažnyčios Švč. M.
kompleksas Marijos
Nekaltojo
Prasidėjimo
G196 K
1P

Bažnyčia

-

Šiaulių aps., Kelmės
sav., Kražių mstl.
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G196 K
2P

Koplyčia

-

-

„

G196 K
3P

Šventoriaus tvora su
vartais

-

„

4.3. Statiniai – nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.
Nr.
plane registre

Pavadinimas

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

1

S398

Namas –
muziejus

P. Višinskio Šiaulių aps., Kelmės memorialinis sav., Ušnėnų k.
muziejus

Architektūrinė

2

S2

Šv. Onos
bažnyčia

-

Šiaulių aps., Kelmės sav., Verpenos k.

„

3

S504

Evangelikų
reformatų
bažnyčia

Kelmės

Šiaulių aps., Kelmės Miesto centr. Dalis.
sav., Kelmė Vytauto
Didžiojo 75

„

4

S83

Vandens
malūnas

Kelmės

Šiaulių aps., Kelmės Kražantės kair. Krantas.
sav., Kelmė B.
Laucevičiaus 37,
37A

„

5

S437 P

Kolegija

Kražių
kolegija

Šiaulių aps., Kelmės Miestelio š.v. dalis, Kražantės deš. Istorinė,
sav., Kražių mstl.
Krantas.
architektūKolegijos 5
rinė

6

S503

Kapinių
koplyčia

Liolių

Šiaulių aps., Kelmės Kapinių š.v. dalis.
sav., Liolių mstl.

Architektūrinė

7

S505

KoplyčiaTytuvėnų
mauzoliejus Kristaus
Gelbėtojo

Šiaulių aps., Kelmės Miesto centr. Dalis.
sav., Tytuvėnai S.
Romerienės 9

Architektūrinė,
memorialinė

8

S559

Bažnyčia

-

Šiaulių aps., Kelmės 3,2 km į r. nuo Kelmės-Šaukėnų
Architektūsav., Palendrių k.
kelio, 0,3 km į š.r. nuo Lendrės u. rinė

9

AtV383

Bažnyčios
šventoriaus
vartai

Šaukėnų

Šiaulių aps., Kelmės Bažnyčios šventorius
sav., Šaukėnų mst.

„

10

AtV1053 Bažnyčia

Kelmės Švč.
M.Marijos
Ėmimo į
dangų

Šiaulių aps., Kelmės sav.,
Kelmė

„

11

AtV1055 Svirnas

Verpenos
dvaro

Šiaulių aps., Kelmės sav., Verpenos k.

„

12

IP2425At Koplyčia

Linkaučių

Šiaulių aps., Kelmės sav., Linkaučių k.

„

13

AtV380, Dvaro rūmai Kiaunorių
IP317At

Šiaulių aps., Kelmės sav., Kiaunorių k.

„

14

AtV386

Šiaulių aps., Kelmės sav., Vaiguvos k.

„

15

IP3063At Bažnyčia

Kolainių

Šiaulių aps., Kelmės sav., Kolainių k.

„

16

IV340

-

Šiaulių aps., Kelmės -

„

Buv. svirnas Vaiguvos
dvaro

Namas
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sav., Užventis
17

IV334

Namas

-

Šiaulių aps., Kelmės sav., Šaukėnai

„

18

S1073

Kanalo
liekanos

VentosDubysos

Istorinė, techninė,
kraštovaizdinė.

Šiaulių aps., Kelmės r.

Jungia Ventos
ir Dubysos u.
Prasideda
Tolučių k.
Šiaulių r.,
baigiasi ties
Kražantės ir
Dubysos
santaka
Kelmės r.

4.4. Mitologijos nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.
Nr.
Pavadinimas
plane registre

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

1

M36

Kalnas

vad.
Šiaulių aps., Kelmės Medžiokalniu sav.,

Mitologinė

2

M37

Kalnas

vad.
Sponsčiuku

Šiaulių aps., Kelmės sav., Paspąsčio k.

„

3

M229 K

Akmuo ir
šaltinis

-

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo r. dalis, 0,6 km į v. nuo
sav., Maironių k.
Dubysos u., 15 m į p. nuo
Kelmės-Tytuvėnų kelio.

„

M229 K
1

Akmuo

su "Vaiko
pėda"

Šiaulių aps., Kelmės sav., Maironių k.

„

M229 K
2

Šaltinis

-

Šiaulių aps., Kelmės sav., Maironių k.

„

4

M24

Kalnas

vad.
Sklepkalniu

Šiaulių aps., Kelmės 250 m į v. nuo Gludo ež., 1,6 km į „
sav., Pavandenės k. š.r. nuo Pavandenės Šv. Onos
bažnyčios, 150 m š p.r. nuo kelio
Pavandenė-Šlapgirė.

5

AV1861 Akmuo su
dubeniu

-

Šiaulių aps., Kelmės sav., Dimgailių k.

„

6

M79

Kalnas

vad.
Perkūnkalniu

Šiaulių aps., Kelmės sav., Akmenių k.

„

7

M80

Akmuo

Pašilės
Šiaulių aps., Kelmės akmuo, vad. sav.,
Pono grabu,
kitaip su
"Dievo pėda"

„

8

M160

Akmuo

su "Žmogaus
ir gyvulio"
pėdomis

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo v. dalis, 0,32 km į v. nuo
sav., Kaimalės k.
Kelmės-Liolių kelio, 0,12 km į
š.v. nuo Jono Jankevičiaus
sodybos.

„

9

M207

Akmuo su
ženklais

-

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo v. dalis, 0,4 km į p.r. nuo
sav., Badauskių k.
senojo Šiaulių-Kelmės kelio, 0,3
km į š.v. nuo kaimo kapinių,
Kurtuvėnų regioninis parkas.

„

10

M208

Akmuo su

-

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo š. dalis, į 1 km į v. nuo

„
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dubeniu

sav., Budriūnų k.

Šiaulių-Tytuvėnų kelio, 10 m į r.
nuo Budriūnų-Kibučių kelio.

11

M230

Kalnas

vad.
Raganynės
kalneliu

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo š. dalis, 100 m į r. nuo
sav., Aukštiškių k.
Tytuvėnų-Šedbarų kelio.

12

M231

Akmuo

su "Velnio
pėda"

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo š. dalis, 0,95 km į š.r. nuo „
sav., Junkilų k.
Gaidupio u., 35 m į r. nuo
Kelmės-Užvenčio kelio.

13

M232

Alkvietė

Šventragių

„
Šiaulių aps., Kelmės Kaimo v. dalis, 100 m į š.r. nuo
sav., Šventragių k.
Kražių-Karklėnų kelio, 0,48 km į
p.r. nuo Linkaučių-Šventragių
kelio.

14

M233 K

Kalnas ir
akmuo

-

„
Šiaulių aps., Kelmės Kaimo v. dalis, 1 km į š.r. nuo
sav., Gineikių k.
Kelmės-Graužikų kelio, 0,36 km į
p.v. nuo Miežaičių-Verpenos
kelio.

M233 K
1

Kalnas

vad.
Devynmačės
kalnu

-

„

M233 K
2

Akmuo

vad. Aukuro
akmeniu

-

„

15

A1917

Akmuo su
dubenėliais

Pavaiguvio

Šiaulių aps., Kelmės 1 km į p.r. nuo Knituojos deš.
sav., Pavaiguvio k. kranto, 0,75 km į š.v. nuo
Kelmės-Užvenčio ir KražiųŠaukėnų kelių sankryžos ir 0,4
km į š. nuo Užvenčio-Vaiguvos
kelio.

16

M240

Kalnas

vad.
Gaidžiupile

Šiaulių aps., Kelmės 0,35 km į š. nuo Pavėžupio k.,
„
sav.,
Šiaulių miškų urėdija, Vainagių gja, 75 kv., Pašonių miškas,
Kurtuvėnų regioninis parkas.

17

M241

Akmuo su
dubeniu

Tolučių

Šiaulių aps., Kelmės Pastatytas šalia Šaukėnų kultūros „
sav., Šaukėnai
namų

18

M242

Kalnas

vad.
Perkūnkalniu

Šiaulių aps., Kelmės 0,65 km į š.r. nuo Želvių k.,
sav.,
Tytuvėnų miškų urėdija,
Užvenčio g-ja, 35 kv., Želvių
miškas.

19

M247

Alkakalnis

Žalpių, vad.
Šiaulių aps., Kelmės Kaimo v. dalis, 0,68 km į v. nuo
Koplyčkalniu sav., Žalpių k.
Žalpių-Pašešuvio kelio, 25 m į š.
nuo Žalpių-Užžalpių kelio tilto
per Žalpės u.

„

20

AR413

Akmuo su
dubeniu

Kaimalės

Šiaulių aps., Kelmės sav., Kasimalės k.

„

21

AV381

Akmuo su
dubeniu

Pašakarnio

Šiaulių aps., Kelmės sav., Pašakarnio k.

„

22

AR395

Akmuo su
dubeniu

-

Šiaulių aps., Kelmės sav., Kemalių k.

„

23

AR399

Akmuo

Akmuo su
dubeniu

Šiaulių aps., Kelmės r.
Šeduviškės k.

„
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4.5. Įvykių vietos - nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.
Nr.
Pavadinimas
plane registre

Vardas

Adresas

Situacija

Šiaulių aps., Kelmės Kaimo š. dalis, 0,73 km į š.r. nuo
sav., Pamedžiokalnio Kražių-Linkaučių kelio, 0,4 km į
š.r. nuo Kražantės u.
k.

Vertė

1

I151

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas

Kražių mstl.

memorialinė

2

I127

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas

Kelmės m. ir Šiaulių aps., Kelmės
apylinkių
sav., Paverpenio k.
žydų žudynių
vieta ir kapas

3

I125

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas

Tytuvėnų m.
ir apylinkių

4

I126

Žydų
žudynių
vieta ir
kapas

Tytuvėnų m. Šiaulių aps., Kelmės
sav.,
ir apylinkių
žydų žudynių
vieta ir kapas

5

I124

Žuvimo
vieta

Z. Citavičiaus Šiaulių aps., Kelmės Tytuvėnų miškų urėdija, Tytuvėnų „
sav.,
g-ja, 41 kv., Tytuvėnų regioninis
parkas.

Kaimo š.v. dalis, 0,8 km į š.r. nuo „
Šiaulių-Naudvario ir KelmėsVerpenos kelių kryžkelės, 0,56 km
į p.r. nuo Šiaulių-Naudvario kelio.

Šiaulių aps., Kelmės ,28 km į p.v. nuo Tytuvėnųsav.,
Gudelių kelio, Tytuvėnų miškų
urėdija, Tytuvėnų g-ja, 29 kv.,
Tytuvėnų regioninis parkas.

„

0,8 km į p.v. nuo TytuvėnųGudelių kelio, Tytuvėnų miškų
urėdija, Tytuvėnų g-ja, 28 kv.,
Tytuvėnų regioninis parkas.

„

4.6. Laidojimo vietos - nekilnojamosios kultūros vertybės
Nr.
Nr.
Pavadinimas
plane registre

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

1

L597

Senosios
kapinės

Pikelių k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Pikelių k.

-

Memorialinė,
istorinė

2

L594

Senosios
kapinės

Klapatauskių k. Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Klapatauskių k.

-

„

3

L595

Senosios
kapinės

Kilonių k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Kilonių k.

-

„

4

L592

Senosios
kapinės

Gailaičių k.
senosios
kapinės, vad.
Kapeliais

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Gailaičių k.

-

„

5

L1220

Senosios
kapinės

Pagių k.
senosios
kapinės, vad.
Kapiukais

Šiaulių aps.,
Kaimo centr. dalis, 100 m į v. nuo „
Kelmės sav., Pagių Pagių-Pakalniškių kelio.
k.

6

L1221

Senosios
kapinės

Daukintiškių k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Daukintiškių k.

Kaimo p. dalis, 0,32 km į v. nuo „
Linkaučių-Pagių ir į Karklėnus
kelių kryžkelės, 0,12 km į p.v. nuo
Daukintiškių-Karklėnų kelio.

7

L1222

Senosios
kapinės

Burčiškės k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Sideriškių k.

Kaimo š. dalis, 0,28 km į š. nuo
Kalnyčios-Linkaučių kelio.
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8

L1219

Senosios
kapinės

Gedminių k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Gedminių k.

Kaimo š. dalis, 0,46 km į v. nuo
Užvenčio--Linkaučių kelio, 0,33
km į v. nuo Kražantės u.

9

L1223

Senosios
kapinės

Pupėnų k.
senosios
kapinės, vad.
Koplyčkalniu,
kitaip Gojuku

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Pupėnų k.

„
Kaimo p.v. dalis, 0,73 km į p.v.
nuo Papušio-Oreliškės ir į
Pupėnus kelių kryžkelės, 40 m į š.
nuo Pupėnų-Savitiškės kelio.

10

L1187

Senosios
kapinės

Šedbarų k.
senosios
kapinės, vad.
Kapeliais

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Šedbarų k.

„
Kaimo p.v. dalis, 0,27 km į p.v.
nuo Šedbarų-Šiaulėnų ir į Šilėnus
kelių kryžkelės, į p. nuo ŠedbarųŠiaulėnų kelio.

11

L1186

Senosios
kapinės

Aukštiškių k.
pirmosios
senosios
kapinės, vad.
Daukšlaukiu

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Aukštiškių k.

Kaimo š.v. dalis, 0,95 km į š.r.
nuo Budraičių-Tolučių ir
Aukštiškių-Kuršių kelių
kryžkelės, į r. nuo AukštiškiųKuršių kelio.

„

12

L1188

Senosios
kapinės

Tolučių k.
senosios
kapinės, vad.
Kapukais

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Tolučių k.

Kaimo v. dalis, 0,13 km į r. nuo
Šiaulių-Raseinių geležinkelio, 50
m į š.v. nuo Kiškonių, PavydųŠedbarų kelio.

„

13

L1185

Senosios
kapinės

Kuršių k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Kuršių k.

Kaimo p. dalis, 0,31 km į p. nuo „
Tytuvėnų-Durpyno geležinkelio, į
r. nuo Tytuvėnų-Kuršių kelio.

14

L591

Senosios
kapinės

Jukniškės k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Jukniškės k.

-

„

15

L589

Senosios
kapinės

Flerijoniškės k. Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Flerijoniškės k.

-

„

16

L1640

Senosios
kapinės

Vileikių,
Šunelių k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Vileikių k.

Kaimo š. dalis, 0,34 km į š.r. nuo „
kelio iš Kražių į ŠiauliųKaliningrado kelią, 0,18 km į p.v.
nuo Kražantės u.

17

L1438

Senųjų
kapinių
dalis

Užpelkių k.,
vad. Kaimo
kapiukais

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Užpelkių k.

Kaimo p. dalis, 0,75 km į p.r. nuo „
Šiaulių-Sovetsko (Tilžės) glžk.,
0,16 km į š.r. nuo Šilėnų-Žilaičių
ir į Užpelkius kelių kryžkelės, į
p.r. nuo Užpelkių žvyro-smėlio
karjero.

18

L1184

Sukilėlių
kapas

-

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,

0,54 km į p.v. nuo TytuvėnųGudelių kelio, Tytuvėnų miškų
urėdija, Tytuvėnų g-ja, 31 kv.,
Tytuvėnų regioninis parkas.

19

L121

Senosios
kapinės

Grinių k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Grinių k.

Kaimo š., š.v. dalis, 590-610 m į „
š., š.v. nuo kelių Šiauliai-Tauragė
ir Kražiai-Griniai sankirtos, 80125 m į p. nuo Kražantės u.

20

L248 P

Kapas

J. Smilgevičiaus Šiaulių aps.,
kapas
Kelmės sav.,
Užvenčio mstl.

Miesto kapinių p. dalis, 12-13 m į „
r. nuo kapinių koplyčios

21

L590

Senosios
kapinės

Gaurylių k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Gaurylių k.

-
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22

L593

Senosios
kapinės

Gailaičių, Jucių Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
k. senosios
Gailaičių k.
kapinės, vad.
Prišmantiškės,
kitaip Šaršienės
kapeliais

-

„

23

L596

Senosios
kapinės

Pavaiguvio k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Pavaiguvio k.

-

„

24

L598

Senosios
kapinės

Šiaulaičių k.
senosios
kapinės, vad.
Perkūniškėmis,
kitaip
Perkūnkalniu

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Šiaulaičių k.

-

„

25

L599

Senosios
kapinės

Vizgirdų k.
Šiaulių aps.,
senosios kapinės Kelmės sav.,
Vizgirdų k.

-

„

26

L1189

Senosios
kapinės

Junkilų k.

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Junkilų k.

Kaimo š. dalis, 32 m į r. nuo
Junkilų-Žalvių kelio.

„

27

L1224

Senosios
kapinės

Karyznų k.
senosios
kapinės, vad.
Kapeliais

Šiaulių aps.,
Kelmės sav.,
Karyznų k.

Kaimo v. dalis, 40 m į p.r. nuo
„
Karyznų-Lenkviečių kelio, 20 m į
p. nuo Šaltupio u.

28

IV330

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.
Zakeliškių k.

„

29

IV331

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.

„

30

IV336

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.
Tytuvėnai

„

31

IV341

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.
Užventis

„

32

IV344

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.

33

IV345

Kapinės

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.
Vaiguvos k.

„

34

IV1232

Kapai

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.
Pašiaušės k.

„

35

IV1233

Kapai

-

Šiaulių aps.,
Kelmės r.

Užvenčio gir-ja, 35 kv.

Vainagių gir-ja, kv. Nr.9
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4.7. Urbanistikos
Nr.
Nr.
Pavadinimas
plane registre

Vardas

Adresas

Situacija

Vertė

1

UV45

Vaiguva

-

-

Šiaulių aps., Kelmės r.
Vaiguvos k.

Urbanistinė

2

UV20

Kražiai

-

-

Šiaulių aps., Kelmės r.
Kražių mst.

„
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NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
1. Poveikis teritorijos vystymo darnai
Prognozuojama, kad nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimas pasižymės
ilgalaikiu teigiamu poveikiu Kelmės rajono teritorijos raidoje.
2. Poveikis ekonominei aplinkai
Lėšos sprendinių įgyvendinimui turės būti dengiamos iš valstybės, Savivaldybės, privačių
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkų biudžeto bei tarptautinių lėšų, skirtų paveldo
apsaugai. Dalis reikalingų lėšų gali būti gaunama iš ES Struktūrinių fondų visų pirma projektams,
plėtojantiems integruotą kultūros, gamtos ir nematerialaus paveldo apsaugą. Rajonui būdingo
sakralinio, dvarų, etnokultūros paveldo tvarkybai reikalingų lėšų dalis gali būti gauta iš tarptautinių
kultūros paveldo apsaugos ir turizmo plėtros programų.
Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas siūloma sutelkti svarbiausiųjų kultūros paveldo
objektų ir vietovių bei kultūros paveldo objektų sankaupos arealų atgaivinimui ir pritaikymui
lankymui. Tokiu būdu artimiausiame laikotarpyje sąlyginai mažesnė valstybės ir savivaldybės
biudžeto dalis būtų skiriama pavienių ir išskirtine verte nepasižyminčių objektų tvarkybai. Didesnė
saugojimo darbų finansavimo dalis kurių tektų jų privatiems savininkams.
3. Poveikis socialinei aplinkai
Nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimo darbų teritorinė koncentracija ir integravimas su
gamtos ir nematerialiojo paveldo apsauga lems gerėjančią gyvenamosios aplinkos kokybę. Žymioje
rajono teritorijos dalyje bus sudarytos palankesnės sąlygos plėtoti rekreaciją, ypač kaimo turizmo
paslaugas. Stiprės paskatos gaivinti tradicinius verslus ir amatus. Galima prognozuoti, kad žinių
apie kultūros paveldo vertę sklaida skatins pavienių, tame tarpe ir kultūros vertybės statuso
neturinčių, architektūros paveldo objektų savininkus siekti išsaugoti jų autentiškumą ir savitumą.
Prognozuojama, kad tvirtės kaimo bendruomenių kultūrinio tapatumo, pasididžiavimo savo
gyvenamąja aplinka nuostatos. Nuosekli gamtos paveldo ir miškų apsauga sudarys sąlygas saugoti
gausų mitologinį kultūros paveldą, didžiąją dalį archeologijos objektų.
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Didžiausią dėmesį skiriant archeologijos paveldo, dvarų sodybų, medžio architektūros
objektų saugojimui stiprės rajono istorinio kraštovaizdžio savitumo raiška. Dauguma archeologijos
paveldo objektų, dvarų sodybų parkai, senosios laidojimo vietos yra taip pat ir gamtos paveldo
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objektai, todėl didėjančios jų tvarkybos darbų apimtys tiesiogiai teigiamai įtakos gamtos paveldo
apsaugą.
Kadangi dauguma kultūros paveldo objektų sankaupos arealų yra vaizdingame gamtiniame
kraštovaizdyje, numatoma integruoti jų saugojimo programas. Tikslinga parengti kultūros paveldo
sankaupos arealų specialiuosius apsaugos planus. Jų neparengus dėl objektų fizinio nykimo ar naujų
statybų plėtros gali menkėti ar būti prarasti atskiri šių arealų kultūrinės vertės požymiai.
Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių vertinimo santrauka pateikiama
teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelėje.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai atitinka Lietuvos teritorijos bendrojo
plano sprendinius bei saugomų teritorijų planavimo dokumentus: Tytuvėnų ir Varnių
regioninių parkų zonavimo schemas, Dubysos regioninio parko zonavimo schemą ir zonų
ribų planą, Kurtuvėnų regioninio parko ribų, zonų ribų ir tvarkymo planą
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Sprendiniai yra siejami su Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Nacionaline darnaus
vystymosi strategija, Ilgalaike medinių dvarų paveldo objektų tvarkymo darbų programa,
Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa
Status quo situacija:
Kadangi dauguma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsidėstę dispersiškai, žymi jų
dalis yra blogos fizinės būklės, tvarkybos finansavimui nepakanka lėšų, neįgyvendinus
bendrojo plano sprendinių toliau menkėtų svarbiausiųjų objektų ir teritorijų vertė, nebūtų
sukurtos paskatos kultūros paveldo atgaivinimui
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas skatinant jo naudojimą visuomenės
reikmėms, integravimą su gamtos paveldo apsauga ir kaimo bendruomenių stiprinimu
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas):
Bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį nekilnojamojo kultūros
išsaugojimui ir pritaikymui visuomenės poreikiams
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
Vertinimo aspektai
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir Teigiamas ilgalaikis
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
ekonominei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis
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socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis
Teigiamas ilgalaikis
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REKREACIJOS, TURIZMO, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLĖTOJIMAS
Kelmės rajono teritorija, būdama tiek gamtiniu, tiek kultūriniu požiūriu nevienalytė, sudaro
sąlygas formuotis skirtingo potencialo rekreacinėms teritorijoms (rekreaciniams arealams).
Rekreacinių teritorijų diferencijavimas į atskiras, jų naudojimo pobūdis ir kryptys bei tvarkymas
priklauso nuo sekančių pagrindinių veiksnių:
1) gamtinės aplinkos išteklių turtingumo;
2) kultūros paveldo turtingumo;
3) esamo rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygio;
4) vietos gyventojų ekonominių galimybių;
5) aplinkos sveikumo;
6) aplinkos ekologinio atsparumo;
7) socialinės aplinkos saugumo;
8) rekreacinio aptarnavimo tradicijų.
1. Remiantis aukščiau išvardintais veiksniais, Kelmės rajono teritorijoje išskirti 6
rekreacinių išteklių arealai* (žiūr. brėž. „Rekreacijos, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“),
kurių ribas didžiausia dalimi koreguoja gamtinės aplinkos įvairovė ir raiškumas, bei kultūrinės
aplinkos turtingumas. Skirtingas įvairių veiksnių raiškos pobūdis ir stiprumas teritorijoje, sąlygoja
nevienodą rekreacinių arealų patrauklumą (potencialą).
Išskirti sekantys rekreaciniai arealai, atitinkantys tris plėtros potencialo kategorijas: didelio,
vidutinio, gana mažo ir mažo potencialo rekreaciniai arealai:
•

•
•
•

didelio potencialo rekreaciniai arealai, Kelmės rajone sudarantys nacionalinės
svarbos rekreacinių sistemų dalį: Užvenčio - Kolainių – Pašilės bei rytinės rajono
dalies teritorijos – Tytuvėnų–Kiaunorių (žiūr. brėž. „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir
kultūros paveldo plėtojimas“);
vidutinio potencialo rekreaciniai arealai, Kelmės rajone sudarantys regioninės
reikšmės rekreacinių sistemų dalį: Vaiguvos – Kražių – Stulgių, Šaukėnų –
Maironių;
gana mažo potencialo rekreaciniai arealai, Kelmės rajone sudarantys lokalios
svarbos rekreacinių sistemų dalį: Kelmės – Liolių – Pakražančio;
mažo potencialo rekreaciniai arealai, Kelmės rajone sudarantys lokalios svarbos
rekreacinių sistemų dalį: Vidsodžio – Lykšilio – Laikšių; Pašiaušės – Šedbarų.

P.s.: Kiekvienas iš išvardintų Kelmės rajono teritorijoje lokalizuotų rekreacinių arealų yra
Lietuvos Respublikos teritorijos rekreacinių arealų sistemos dalis.
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2.

Maironių;
Tytuvėnų –
Kiaunorių

3.

4.

5.

6.

Vaiguvos – Kražių Stulgių
Kelmės – Liolių Pakražančio
Vidsodžio –
Lykšilio – Laikšių

Pašiaušės - Šedbarų

Vystytinos
rekreacijos rūšys

Šaukėnų –

Aptarnavimo
tradicijos

- Pašilės

Vietos gyventojų
ekonominės
galimybės

Užvenčio – Kolainių

Rekreacinės
infrastruktūros
išvystymo
lygis

1.

Rekreacinio arealo
pavadinimas

P2

- r2

- e2

- t2

2,1,4,5,3

- r3

- e2

- t2

2,1,4,5,3

Rekreacinio
potencialo
kategorija

Eil.
Nr.

Perspektyvinės
plėtros
lygmuo
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II

III

P3

II

P2

III

P2

- r3

- e3

- t2

2,1,4,3,5

IV

P3

- r3

- e3

- t3

2,5,3

V

P3

- r3

- e3

- t3

5,2,4

V

P3

- r3

- e3

- t3

5,2,4,1
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INDEKSŲ PAAIŠKINIMAS

* Pagrindinius rekreacinės aplinkos išteklius sudaro:
•

•

gamtinė aplinka, tinkanti poilsiui (miškai, vandens telkiniai, raiškus reljefas, vaizdingas gamtovaizdis, kiti gamtos
ištekliai) bei sveikatos ir darbingumo atstatymui (terapinio pobūdžio gamtinės aplinkos klimatinės savybės, mineraliniai
vandenys ir purvas);
rekreacijos reikmėms tinkantis kultūros paveldas (vertingą kultūros paveldą turintys miestai, miesteliai ir kaimų
gyvenvietės bei vietovės, kultūros atžvilgiu vertingi pavieniai objektai bei gyvosios kultūros reiškiniai ir pavyzdžiai).

Rekreacinio arealo potencialas:
I – l. didelis; II – didelis; III – vidutiniškas; IV – gana mažas; V - mažas
Rekreacijos perspektyvinės plėtros lygmuo:
P1 – aukštas (galimybė plėtototi nacionalinės reikšmės rekreacines sistemas);
P2 – vidutinis (galimybė plėtoti regioninės reikšmės rekreacines sistemas)
P3 – žemas (galimybė formuoti lokalinės reikšmės rekreacines sistemas arba kurti pavienius vietinės svarbos
rekreacinius objektus)
Vystytinos rekreacijos rūšys**:
1 – poilsis gamtoje; 2 – pažintinė rekreacija; 3 – sportinė rekreacija; 4 – pramoginė rekreacija; 5 – verslinė rekreacija; 6
– gydomoji rekreacija (Rekomenduojamos rekreacijos rūšys surašytos pagal užimamą reikšmę rekreaciniame areale;
prioritetinės specializacijos kryptys paryškintos pusjuodžiu šriftu.)
** Rekreacinėse teritorijose įgyvendinama šių rūšių rekreacija:
bendroji rekreacija - tai bendro pobūdžio, jėgas atstatantis žmogaus poilsis gamtoje, nekeliantis papildomų
tikslų ;
pažintinė rekreacija – tai kelionės bei poilsis gamtinėje ar kultūrinėje aplinkoje norint pažinti šią aplinką, jos
istoriją, prigimtį, savybes, išplėsti kultūros akiratį;
sportinė rekreacija – tai aktyvi veikla bei poilsis gamtinėje ar dirbtinėje aplinkoje, siekiant kultūros tikslų, skirta
fiziniam lavinimuisi;
pramoginė rekreacija – tai poilsis gamtoje ar tam tikslui pritaikytoje dirbtinėje aplinkoje, dalyvaujant įvairaus
pobūdžio pramogose;
verslinė rekreacija – tai poilsis gamtoje renkant miško gėrybes, medžiojant, žūklaujant;
gydomoji rekreacija – tai poilsis kurortinėje aplinkoje norint atstatyti ar pagerinti sveikatą.
Rekreacinės plėtros socialinės ekonominės galimybės:
Esamos rekreacinės infrastruktūros išvystymo lygis:
aukštas – (suformuota kokybiška infrastruktūra)
r1
vidutinis – (tobulintina infrastruktūra)
r2
žemas – (neišvystyta infrastruktūra)
r3
Vietos gyventojų ekonominės galimybės:
- didelės (vietos gyventojai ekonominiu atžvilgiu patys pajėgūs plėtoti rekreacinę veiklą ir kurti bei tobulinti rekreacinę
infrastruktūrą, be paramos iš šalies) – e1
- vidutiniškos (vietos gyventojų ekonominis pajėgumas plėtoti rekreacinę veiklą vidutiniškas: jie gali kurti rekreacinę
infrastruktūrą esant papildančiai galimybes išorinei paramai) – e2
- nedidelės (vietos gyventojai nepajėgūs patys plėtoti rekreacinę veiklą, reikalingas visas ekonominis palaikymas iš šalies) - e3
Rekreacinio aptarnavimo tradicijos:
raiškios(gyvuoja būdingi papročiai ir vietinės tradicijos) r1
vidutiniško raiškumo (tradicijos ir papročiai iš dalies prarasti, tačiau gali būti dirbtinai atkurti ) r2
neraiškios (tradicijos ir papročiai nuskurdinti arba neišryškėję) r3

2. Nustatyti Kelmės rajono teritorijos rekreacinių išteklių arealų potencialo svarbiausi
ypatumai, lemiantys jų realaus rekreacinio naudojimo perspektyvą. Jų rekreacinio patrauklumo
kategorijos (didelis, vidutinis, mažas), numatomos plėtros lygmenys (nacionalinis, regioninis,
lokalinis) bei tikslinė specializacija pagal vystytinas rekreacijos rūšis pateikiama brėžinyje (žiūr.
brėž. „Rekreacijos, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“)
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3. Rekreacijos aptarnavimo centrai užima svarbią vietą Kelmės rajono rekreacijos plėtros
teritorinėje sistemoje. Kelmės rajono teritorijoje rekreacijos aptarnavimo centrai diferencijuojami
pagal reikšmę (regioninės ir vietinė svarbos). Regioninės svarbos rekreacijos plėtros centrą Kelmės
rajone atstovauja viena gyvenamoji vietovė (Tytuvėnai). Lokalių rekreacijos aptarnavimo centrų
sistemą sudaro visa eilė gyvenviečių, Kelmės savivaldybės bendrojo plano infrastruktūros plėtros
dalyje daugiausia atitinkančių C ir D kategorijos urbanistinio karkaso centrus (Užventis (B),
Vaiguva (C), Kražiai (C), Griniai (C), Karklėnai (D), Pašiaušė (D), Stulgiai (D), Maironiai (D) ir
kitos gyvenamosios vietovės: Laikšės (žiūr. brėž. „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo
plėtojimas“). Pagal perspektyvinę rekreacijos aptarnavimo centrų specializaciją Kelmės rajono
teritorijoje gyvenamosios vietovės diferencijuojamos į (bendrojo turizmo, pažintinio turizmo,
poilsio gamtoje (poilsinio turizmo), religinio (piligriminio) turizmo )*** specializacijas.
***

Rekreacinėse aptarnavimo centrų specializacijų apibūdinimas:
bendrojo turizmo – teikiamos bendrosios specialių papildomų tikslų nekeliančias paslaugas (maitinimas,
apgyvendinimas).
pažintinio turizmo – teikiamas platesnis, su vietos gamtine ir kultūrine aplinka suderintų paslaugų spektras
(maitinimas, apgyvendinimas, informacija apie vietos gamtine ir kultūrine aplinka, ekskursijų organizavimas).
poilsinio turizmo (poilsio gamtoje) – teikiamos bendrosios ir kai kurios specializuotas paslaugos (maitinimas,
apgyvendinimas, poilsio ir pramogų organizavimas, poilsiui ir pramogoms skirto inventoriaus nuoma).
religinio (piligriminio) turizmo – teikiamas siaurai specializuotų paslaugų spektras orientuotas į religinius
turistus (piligrimus) (apgyvendinimas, maitinimas, informavimas, renginių organizavimas).

4. Didžioji dalis Kelmės rajone numatytų vystyti lokalių rekreacinio aptarnavimo centrų yra
polifunkcinio pobūdžio, t.y. jungia 2 ar 3 rekreacinės specializacijos kryptis. (žiūr. brėž.
„Rekreacijos, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“). Rekreacinių specializacijų svarba
rekreacijos aptarnavimo centruose gali būti labai nevienoda. Tai atsispindi jų ženklinimas.
Apskritimo viršutine pusė nurodo pagrindinę vystytiną gyvenvietės rekreacijos aptarnavimo kryptį,
apatinė dalis – šalutines ar alternatyvias rekreacijos aptarnavimo kryptis.
5. Kelmės rajono gyvenvietėse, dėl didelės gamtinės, o ypač kultūrinės įvairovės labiausiai
plėtotina pažintinio turizmo specializacija. Poilsinės rekreacijos (poilsio gamtoje) vystymo tikslu
pravartu plėtoti gyvenviečių su pagrindine, o taip pat ir su šalutine poilsinio turizmo specializacija
tinklą. Pirmiausia būtina orientuotis į tas vietoves, kurios yra greta pagrindinių poilsinio turizmo
objektų (ežerų, tvenkinių, upių, kalvotų vietų) (Laikšės, Karklėnai), o taip pat šalia tarptautinių,
nacionalinių, regioninių bei lokalių sausumos ir vandens turistinių trasų (Tytuvėnai, Užventis,
Šaukėnai, Maironiai).
6. Padidintą dėmesį reikėtų skirti pažintinio turizmo, apimančio gamtinio, o ypač kultūrinio
Kelmės rajono teritorijos pažinimo aspektus plėtrai ir vystymui, nes būtent ši rekreacijos forma
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vaidina svarbiausią vaidmenį stiprinant vietos žmogaus tautinį identitetą, taip pat reprezentuojant
rajono teritoriją tiek respublikiniu, tiek ir tarptautiniu mastu. Tam pirmiausia būtinas apgalvotas ir
racionalus esamų gamtinių ir kultūrinių išteklių panaudojimas.
7. Pažintinio turizmo sistema plėtotina pirmiausiai siekiant atskleisti Lietuvos teritorijos
gamtinių bei kultūrinių regionų savitumus, kurių vieną (Žemaitiją) atstovauja Kelmės rajonas, o taip
pat ir pačios rajono teritorijos gamtinės ir kultūrinės aplinkos tipiškus ar unikalius objektus bei jų
bruožus. Į Kelmės rajono pažintinio turizmo sistemą įtraukiami, tvarkomi ir eksponuojami pažintinę
vertę turintys gamtiniai bei kultūriniai objektai, jų grupės bei kompleksai, reiškiniai:
• Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys faktai, vietovės, paminklai, ir kt.;
• tipiški bei unikalūs gamtiniai bei kultūriniai objektai ar kraštovaizdžio kompleksai;
• gyvosios etnokultūros bei moderniosios kultūros židiniai, faktai bei reiškiniai;
• saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdai.
8. Be bendrųjų tranzitinių turistų judėjimo kelių, dažniausiai atitinkančių svarbiausius
autotransporto judėjimo kelius, pažintinio turizmo sistemą Kelmės rajone sudaro prioritetinių
nacionalinės svarbos specializuoto pažintinio turizmo trasų sistema (žiūr. brėž. „Rekreacijos,
gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“), kurios dalis (kai kurios turistinių trasų atkarpos) patenka į
Kelmės rajono teritoriją:
• nacionalinis reprezentacinis kultūrinio turizmo maršrutas – „Lietuvos istorijos ir
kultūros vėrinys“ (dalis);
• regioniniai gamtinio-kultūrinio pobūdžio valstybinių parkų žiedai – „Vidurio Lietuvos
parkų žiedas” (dalis),
9. Greta nacionalinės svarbos turistinių trasų, kurių atskiros dalys patenka į Kelmės rajono
teritoriją, pateikiama savarankiška regioninės ir vietinės svarbos pažintinė turistų judėjimo kelių
sistema:
•

„Žemaičių aukštumų žiedas“, skirtas Žemaičių aukštumos rytinės dalies gamtinių, o

ypač kultūrinių vertybių reprezentavimui ir pažinimui (auto turizmo maršrutas);
•

„Padubysių kelias“, skirtas vaizdingo Dubysos ir jos intakų slėnių ir apyslėnių

gamtinės ir kultūrinės aplinkos reprezentavimui ir pažinimui (dviračių turizmo maršrutas);
•

„Kelmės rajono vandens keliai“ (Dubysa, Kražantės ir Ventos upių atkarpos), skirtas

vandens (valčių (Dubysa), baidarių) turizmo vystymui ir paupių gamtinių bei kultūrinių
vertybių reprezentavimui ir pažinimui.
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10. Nors ir netolygiai išsidėstę, bet pakankamai gausūs gamtiniai rekreaciniai ištekliai
Kelmės rajone kuria palankias sąlygas poilsinio turizmo (poilsio gamtoje) vystymui, todėl didelį
dėmesį tikslinga skirti pirmiausia jau esamos poilsinės rekreacijos infrastruktūros atnaujinimui,
gerinimui bei jų plėtrai tam perspektyviose Kelmės rajono teritorijos dalyse.
11. Konservaciniu (gamtinės ir kultūrinės įvairovės apsaugos) atžvilgiu vertingiausi
kraštovaizdžio kompleksai Kelmės rajone, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys, yra:
•

ypač vaizdingi Žemaičių aukštumos rytinės dalies kalvynai (Rytinės žemaičių

aukštumos pašlaitės, Kurtuvėnų moreninis masyvas);
•

Ypač raiškūs Dubysos ir jos intakų slėniai bei jų šlaitų eroziniai raguvynai;

•

Didžiųjų rytinėje rajono dalyje esančių pelkių kompleksas;

•

Ypač vertingi archeologinių bei kitų kultūros paveldo objektų sankaupos arealai;

•

Istorinės – senosios miestelių dalys – savita išskirtinės vertės kompleksinė paveldo

vertybė.
12. Ypač saugomų teritorijų sistema (valstybiniai parkai, draustiniai) Kelmės rajone apima
11,46%, kas atitinka Respublikos saugomų teritorijų dalies nuo bendro ploto vidurkį (11,5%).
Atsižvelgiant į esamą situaciją Kelmės rajone numatomos sekančios ypač saugomų teritorijų tinklo
optimizavimo bei papildymo kryptys:
•

nedidelių rezervatinių apyrubių, skirtų miško tipų etalonų išsaugojimui, tinklo

sukūrimas;
•

Dubysos regioninio parko praplėtimas prijungiant gamtinių ir kultūriniu požiūriu

savitą Dubysos slėnio atkarpą iki Gryžuvos žiočių, apimant greta esantį vertingą archeologinį
kompleksą;
•

Kurtuvėnų regioninio parko praplėtimas, prijungiant gamtiniu (geomorfologiniu)

požiūriu vertingą Šilkalnių geomorfologinį draustinį;
•

botaninių bei zoologinių draustinių tinklo optimizavimas ES direktyvų pagrindu;

•

specializuotų kultūrinių draustinių tinklo suformavimas.
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REKREACIJOS, TURIZMO, GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIŲ POVEIKIO
VERTINIMAS
1.Poveikis teritorijos vystymo darnai
Sprendinių įgyvendinimas Kelmės rajono teritorijoje turės teigiamą poveikį teritorijos
vystymo darnai. Įgyvendinus pasiūlytą Kelmės rajono gamtinio karkaso koncepciją bus užtikrintas
rajono teritorijos kraštovaizdžio stabilumas ir socialinės aplinkos funkcionavimo pilnavertiškumas.
Suplanuotų gamtinio karkaso metafunkcinių dalių, su skirtingomis kraštovaizdžio tvarkymo
kryptimis įgyvendinimas teigiamai įtakos teritorijos bendrą vystymąsi, lems švarią ir kokybišką
gyvenamąją aplinką. Kelmės rajono teritorijos gamtinio karkaso koncepcijos realizavimo lygis
įtakos tiek rajono atskirai, tiek bendrai visos Lietuvos teritorijos darnų vystymąsi ateityje.
2. Poveikis ekonominei aplinkai
Sprendinių įgyvendinimui prireiks didelių investicijų, dalis iš kurių turės būti skiriama iš
Savivaldybės biudžeto. Kitą žymiai didesnę dalį reikalingų lėšų gauti iš ES Struktūrinių fondų ar
pasinaudoti kitais finansinės paramos šaltiniais.
Vietinių rekreacijos ir turizmo aptarnavimo centrų vystymas esamų gyvenviečių pagrindu
sudarys palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, kuris būtų susijęs su turistų ir
poilsiautojų aptarnavimu.
3.Poveikis socialinei aplinkai
Vystant Kelmės rajono gamtinio karkaso ir saugomų teritorijų tinklą palaipsniui gerės žmonių
gyvenamosios aplinkos kokybė (aplinkos oro ir vandens). Tiesa, saugomų teritorijų ir gamtinio
karkaso tinklo plėtojimas gali būti siejamas su tam tikro pobūdžio, didesnio ar mažesnio griežtumo
apribojimais, kas gali būti vertinama, kaip ne itin palankus veiksnys socialinei aplinkai. Tačiau
paminėti trūkumai yra laikini, susiję su adaptaciniu periodu, kol visuomenės nariai užsiimantys
ūkine veikla neatitinkančia teritorijų rėžimo perorientuos savo veiklą į alternatyvią. Siekiant
pagreitinti adaptacijos procesą būtina valstybinė parama, ją derinant su parama iš ES struktūrinių
fondų.
Plėtojant koncepcijoje numatytus vietinius rekreacijos ir turizmo aptarnavimo centrus su
jiems numatyta specializacija, bus sudarytos sąlygos didesniam gyventojų užimtumui, kas skatins ir
pačios gyvenamosios vietovės gyvybingumą bei patrauklumą.
Įgyvendinus sprendinius Kelmės rajono gyvenvietėse galimas depopuliacijos tempų
mažėjimas, ar net stabilizavimasis.
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4.Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Gamtinio karkaso koncepcijos įgyvendinimas, susijęs su tokių kraštovaizdžio tvarkymo
priemonių, kaip natūralių kraštovaizdžio komponentų atstatymu labiausiai degraduotuose gamtinio
karkaso dalyse, sudarys sąlygas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui ir didesnes
galimybes antropogeninės taršos neutralizavimui.
5.Vandens ištekliai.
Degraduotų teritorijų apželdinimas mišku siekiant realizuoti gamtinio karkaso koncepciją leis
žymiai sumažinti paviršinio ir požeminio vandens taršą geoekologiniu požiūriu jautriausiose tam
vietose. Užtikrinant racionalų žemės naudojimą bei konkrečioms vietoms tinkamiausią jos
naudojimo intensyvumą ir pobūdį bus ženkliai sumažinta gruntinių ir paviršinių vandenų tarša. Tas
savo ruožtu sudarys geresnes sąlygas reikštis didesnei bioįvairovei, bei padidins vandens telkinių
rekreacinio panaudojimui galimybes.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracija
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kelmės rajono teritorijos bendrasis planas
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2002 m.), Dubysos regioninio parko tvarkymo
planas (2006 m. liepos 14 d.); Tytuvėnų regioninio parko tvarkymo planas (2006 m. liepos 14 d.);
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Kurtuvėnų, Metelių, Nemuno deltos, Panemunių,
Rambyno, Salantų, Veisiejų, Ventos, Žagarės regioninių parkų zonavimo schemų (1995 m. 02 15
d. Nr. 247)
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Valstybės ilgalaikės raidos strategija 2002 m; Šiaulių apskrities regioninės plėtros planas 2000 m;
Kelmės rajono bendrojo plano strateginė dalis (2002 m.).
6. Status quo situacija:
Kelmės rajono teritorijos gamtinės aplinkos būklė, kraštovaizdžio stabilumas bei jo vizualinė, o
tuo pačiu ir žmogaus gyvenamosios aplinkos kokybė būtų neprognozuojama, jei gyvenamųjų
sistemų ir komunikacijų vystymas ir plėtra vyktų neplanuotai, neatsižvelgiant į aplinkosauginius
prioritetus ir apsaugos rėžimą, nederinant saugojimo su naudojimu.
7. Tikslas, kurio siekiama, įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Užtikrinti Kelmės rajono teritorijos darnaus vystimosi tęstinumą, sveiką aplinką žmogaus
gyvenimui, ūkinės veiklos pobūdžio ir intensyvumo racionalų paskirstymą teritorijoje, tausojantį
gamtos ir kultūros išteklių naudojimą.
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8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės
įvairovės didėjimui, vandens ir oro kokybės gerinimui, efektyviam ir subalansuotam teritorijos
turistinio – rekreacinio potencialo panaudojimui, teritorijų ūkinio naudojimo optimizavimui.
Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

9. Specialiojo plano sprendinių
poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai

Teigiamas ilgalaikis

ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

Neigiamas trumpalaikis

kultūros paveldui
gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis
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KELMĖS RAJONO TERITORIJOS VYSTYMO VEIKSNIAI
Kelmės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu priimtos Decentralizuotos koncentracijos
koncepcijos alternatyvos esmė:
1.1. Esamo gyvenamųjų vietovių tinklo rėmuose sukurti tolygios sklaidos, pastovaus ir
garantuoto aptarnavimo centrų sistemą,
1.2. Kontroliuoti

pagrindines

gyvenamąsias

vietoves,

jas

apjungiant

administracine,

centralizuotų inžinerinių tinklų, bendro teritorijos tvarkymo, socialinės infrastruktūros
formavimo ir racionalaus urbanizuotų teritorijų žemės naudojimo pagrindu.
Visa tai atitinka darniosios plėtros principus.
1.3. Centrų ir gyvenamųjų vietovių kuriama sistema hierarchinė:
Kelmė – rajono lygmens centras, a kategorija. Kelmės miesto teritoriją siūloma
konsoliduoti su Verpenos, Kukečių ir kitomis gyvenamosiomis vietovėmis, kurių
prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Kelmės bendrąjį planą.
Vietinio lygmens centrai planuojami dviejų kategorijų:
b kategorija (iš viso 2 centrai):
Tytuvėnai, jo teritoriją konsoliduoti su Budraičių ir kitų gyvenamųjų vietovių
teritorijomis. Kitų teritorijų prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Tytuvėnų
bendrąjį planą.
Užventis, jo teritoriją konsoliduoti su Girnikų, Dvarčiaus ir kitomis gyvenamosiomis
vietovėmis, kurių prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Užvenčio bendrąjį
planą.
c kategorija (iš viso 5 centrai):
Šaukėnai,
Kražiai,
Vaiguva,
Lioliai,
Griniai.
Visų c kategorijos centrų teritorijas siūloma konsoliduoti su gretimomis vietovėmis. Centrų
teritorijos tikslinamos rengiant jų teritorijų bendruosius, detaliuosius ar specialiuosius planus.
b ir c kategorijų centrai atrinkti remiantis Lietuvos teritorijos bendrojo plano sprendiniais; jų
turimu socialiniu ekonominiu potencialu; tradicine jų reikšme, kurią patvirtina Kelmės savivaldybės
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gyventojų apklausa; pakankamai tolygia jų sklaida rajono teritorijoje ir priimtinu jų pasiekiamumu
kaimyninių vietovių gyventojams.
Papildomieji centrai – d kategorija, kurių socialinis ekonominis potencialas yra silpnesnis,
tačiau jų sklaida yra patogi gyventojams, atlieka žemės ūkio aptarnavimo ir paslaugų funkcijas,
skatins centralizuotų inžinerinių sistemų plėtrą.
d kategorijos centrai (iš viso 8 centrai):
Karklėnai
Maironiai
Stulgiai
Vidsodis – Aunuvėnai
Pavydai – Pagryžuvys
Kolainiai
Beržėnai – Pašilėnai
Šedbarai
Visų 8 d kategorijos centrų teritorijas papildomai konsoliduojamos su kaimyninėmis
vietovėmis. Konsoliduotos teritorijos nurodytos bendrojo plano sprendinių dalyje.
e kategorijos vietovės – tvarkytini ir remtini vienkiemiai, smulkūs kaimai, kuriuose
plėtojami tradiciniai amatai, paslaugos, pramogos, verslas, turizmas.
Nekategorizuotos vietovės – tankiai apgyvendintos vienkiemių ir smulkių kaimų
teritorijos, kurios neturi plėtros potencialo ir jų raidos scenarijų lems žemės ir kitos
rinkos santykiai bei gyventojų demografinių procesų (natūralaus prieaugio, senėjimo)
tempai.
1.4. gyvenamųjų vietovių a, b, c, d ir e kategorijų ir nekategorizuotų vietovių sistemoje kaimo
turizmo ir rekreaciniams ištekliams išnaudoti siūloma kurti ir remti papildomą vietovių
struktūrą, kurią sudarytų:
•

turizmo organizavimo baziniai centrai.

•

kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose šeimai ar kelioms
šeimoms,

•

vasarvietės miestų gyventojams. Iš dalies pavienės ir suburtos vasarvietės į vietovę,
aprūpintą minimalia kokybiška inžinerine įranga, paslaugų (produktų) tiekimo
galimybe,

•

tranzitiniai pakelių moteliai.
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1.5. a, b, c ir iš dalies e kategorijų centrams ir vietovėms teikiamas kokybinės ir kiekybinės
plėtros prioritetas. Kokybinę plėtrą turėtų inicijuoti ir vykdyti rajono savivaldybės Taryba,
administracija ir jos bei valstybės tarnybos.
d kategorijos centrams nustatomas palaikomasis režimas atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus
kaitos pobūdį ir savivaldybės galimybes.
1.6. b ir c kategorijų vietinių centrų socialinę ir ekonominę bazę sudaro esamos ir plėtojamos
švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, globos ir rūpybos, kultūros įstaigos kurios turėtų
koncentruoti rajono (išskyrus Kelmę) 80–100 proc. aukštos kvalifikacijos specialistų ir
personalo, su modernia tinkamo aprūpinimo technine infrastruktūra ir įranga. Tokiu pat
mastu čia turėtų būti koncentruojamos kapitalo investicijos, priežiūrai ir naudojimui skirtos
lėšos.
Bendru atveju minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų
sąrašas: mokyklos, medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos,
gaisrinė, policija, greitoji medicininė pagalba, įvairios techninės komunalinės ūkio tarnybos.
1.7. Kelmės ir b, c vietinių centrų socialinės infrastruktūros vystymo proporcijos turi būti
valdomos, išlaikant priimtiną paslaugų įvairovės ir kokybės skirtumus, kuriuos turėtų
rekomenduoti Kelmės savivaldybės sektorių plėtros programos,
1.8. b ir c vietinių centrų plėtroje privalomoji savivaldybės dalis sudaro:
•

plėtra socialinio būsto, kurio dalis bendroje rajono būsto struktūroje pagal esamas
galimybes turėtų būti siektina 10–15 %. Šis būstas būtų skiriamas ne vien žmonėms,
kurių mokumas žemas ir negali turėti bei išlaikyti nuosavą būstą ar jį nuomoti, bet ir
tiems, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose yra nelikvidus ir nesaugus, ir kuriems
reikalinga parama bei globa;

•

plėtra aukštos kokybės būsto, kuris būtų finansuojamas privačių asmenų –
specialistų, kurių darbu suinteresuoti vietiniai centrai – lėšomis ir kurio statybai būtų
teikiama parama, pagalba ir pan.;

•

inžinerinių tinklų, gatvių, atliekų sistemų plėtra, modernizavimas, naudojimas ir
priežiūra;

•

viešojo transporto sistemos vystymas, aptarnavimo pastovumo ir kokybės
garantijos.

1.9. Savivaldybės institucinės investicijos ir išlaidos, tarp to potencialių investicijų sklypams
įrengti, yra būtina prielaida sudominti ir sulaukti privačių investitorių, įkuriančių
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parduotuves, paslaugų ir pramogų įmones, viešbučius, bankų skyrius, turgų, o taip pat
pramonės ir verslo įmones.
Decentralizuotos koncentracijos koncepcijos įgyvendinimo privalumai:
• savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų efektyvus naudojimas,
• savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimo geros
prielaidos,
• gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams aiškūs gyvenimo ir
veiklos organizavimo rajone strateginiai ilgalaikiai principai, bei gyvenimo ir
veiklos alternatyvos,
• mažins emigracijos tempus ir depopuliacijos riziką,
• sumažins gyvenimo ir veiklos izoliuotumą,
• padidins gyvenimo ir veiklos rajone patrauklumą,
• efektyvesnis paslaugų teikimas,
• efektyvesnis aplinkos kokybės valdymas,
• stabili aptarnavimo sistemų veikla.
Atsižvelgiant į visos šalies gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas, kurios būdingos ir
Kelmės rajonui, iki 2015 metų a, b, c ir d kategorijų vietovėse numatomos gyventojų skaičiaus trijų
variantų prognozės: optimistinė, realistinė ir pesimistinė.
Šiaulių apskrities Bendrajame plane numatoma, jog 2015 metais Kelmės rajono
savivaldybėje, gyventojų skaičius sieks 36 000 gyventojų (lyginant su 2005 metais gyventojų
skaičius sumažės 10 proc.).
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano koncepcijoje Kelmės miestui, kuris
konsoliduojamas su Verpenos ir Kukečių gyvenvietėmis, priskiriama a kategorija. Nagrinėjant
gyventojų skaičiaus tendencijas 30 metų bėgyje Kelmės mieste bei minėtose gyvenvietėse vyko
gyventojų skaičiaus augimas, todėl atsižvelgiant į šias augimo tendencijas, rajono gyventojų
migraciją, natūralų prieaugį bei mirtingumą 2015 metams a kategorijos centre numatomas
teigiamas gyventojų prieaugis: realistiniu variantu 2015 metais gyventojų skaičius siektų 12180
(didėtų 2,5 %, lyginant su 2001–aisiais metais), optimistiniu – 12 790 bei pesimistiniu – 11 570.
Tytuvėnų mieste bei konsoliduojamoje Budraičių gyvenvietėje prognozuojamas gyventojų skaičius
2015 metais siektų: realistiniu variantu 3200 (gyventojų prieaugis + 1,3 %), optimistiniu – 3 360,
pesimistiniu – 3040 gyventojų skaičių. Užvenčio miesto bei Girnikų ir Dvarčiaus kaimų. gyventojų
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skaičius realistiniu variantu išaugtų iki – 1315 gyventojų (prieaugis + 1,2 %), optimistiniu – 1 380,
pesimistiniu – 1 250 gyventojų.
Prognozuojamas gyventojų skaičiaus kitimas visose Kelmės rajono kategorizuotose
vietovėse 2015 metams pateikiamas lentelėje.
Optimistinė prognozė
12 790
3 360
1 380
766
787
554
593
400
425
480
190
460
690
335
345
330

Realistinė prognozė

Pesimistinė prognozė

Kelmė + Verpena + Kukečiai ir kt.(a kategorija)
12 180
Tytuvėnai + Budraičiai ir kt.(b kategorija)
3 200
Užventis + Girnikai ir kt. (b kategorija)
1 315
Šaukėnai (c kategorija)
730
Kražiai
750
Vaiguva
528
Lioliai
565
Griniai
380
Karklėnai (d kategorija)
406
Maironiai
455
Stulgiai
180
Vidsodis – Aunuvėnai
440
Pavydai – Pagryžuvis
660
Kolainiai
320
Beržėnai – Pašilėnai
330
Šedbarai
315

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

11 570
3 040
1 250
693
712
501
536
360
385
430
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KULTŪRA IR ŠVIETIMAS
Kultūra yra sudėtinė bendros Kelmės rajono plėtros dalis, todėl strateginė jos svarba
neatsiejama nuo socialinės bei ekonominės plėtros. Rajono kultūros įstaigų atliekamos funkcijos
(socialinio aktyvumo, socialinės aplinkos ugdymo, informacinės plėtros visuomenei) yra itin
svarbios, siekiant išlaikyti ir užtikrinti rajone optimalų kultūros sistemos funkcionavimą.
Šiam tikslui rajone 2000m. patvirtinta Kelmės rajono kultūros įstaigų tinklo optimizavimo
programa bei 2004m. Kelmės rajono kultūros įstaigų tinklo optimizavimo II etapas. Rajono kultūros
įstaigos yra įtrauktos į valstybines bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-3013 m., kultūros
centrų modernizavimo 2007-2020 m. bei valstybės ir savivaldybių teatrų scenos apšvietimo ir garso
įrangos

modernizavimo

2007-2010

m.

programas.

Ruošiama

kuria siekiama įsisavinti ES struktūrinę paramą 2007-2013

veiksmų

programa,

m. kultūros įstaigų, tenkinančių

bendruomenės poreikius, infrastruktūros atnaujinimo galimybėms.
Pagrindiniai kultūros vystymo uždaviniai 2006–2020 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

Uždaviniai

Priemonės

Optimizuoti kultūros
infrastruktūrą, sukurti racionalų
įstaigų tinklą

Numatyti ilgalaikius kultūros
prioritetus

1.1. Įvykdyti kultūros įstaigų optimizavimo
programos III – čią etapą;
1.2. Perkelti kultūros įstaigas ir jų filialus
į kitas patalpas:
- Šaltenių km biblioteką į Šaltenių
pagr. mokyklą;
- Kražių km biblioteką į restauruotas
Kolegijos pastato patalpas;
1.3. Uždaryti neperspektyvias kultūros
įstaigas ir jų filialus arba perduoti
bendruomenės poreikiams:
- Butkiškės filialą;
- Gaštynų filialą;
- Karklėnų filialą;
- Maironių filialą;
- Pašilės filialą;
- Petrališkės filialą;
- Stulgių filialą;
- Vidsodžio filialą;
- Žalpių filialą;
- Petrališkės km biblioteką;
- Laikšių km biblioteką;
- Stulgių km biblioteką;
- Butkiškės km biblioteką;

2.1. Tęsti rajono kultūrinį savitumą
propaguojančių renginių ir kultūros
iniciatyvų programinio rėmimo fondą ir jį
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plėtoti;
2.2. Tęsti Rajono etninės kultūros plėtros
programą;
3.

Renovuoti kultūros įstaigas

3.1. Renovuoti Kelmės kultūros centro ir
Žemaitės viešosios bibliotekos
pastatą;
3.2. Restauruoti P.Višinskio memorialinį
namą – muziejų;
3.3. Įrengti Kelmės profesionalaus teatro
patalpas su technine baze ir scenine įranga;
3.4. Surasti ir įrengti naujas patalpas
Tytuvėnų kultūros centrui ir
bibliotekai;
3.5. Restauruoti Kražių kolegijos pastatą
ir pritaikyti jį kultūrinėms turizmo
reikmėms, įkeliant kultūros centro,
bibliotekos ir muziejaus patalpas;
3.6. Įrengti šildymo sistemą ir atlikti
stogo renovaciją Pagryžuvio filiale ir
bibliotekoje;
3.7. Renovuoti Užvenčio kultūros centro
pastatą ir katilinę;
3.8. Renovuoti Šaukėnų kultūros centro,
bibliotekos ir muziejaus pastatą;
3.9. Atlikti Pakražančio kultūros centro ir
bibliotekos stogo renovaciją;
3.10.Atlikti Šedbarų filiale diskotekų
salės grindų ir langų renovaciją;
3.11.Įrengti šildymo sistemą Kiaunorių,
Vaiguvos filialų pastatuose;
3.12.Įrengti Lykšilio km bibliotekoje
šildymo sistemą;
3.13.Atlikti renovaciją Maironių km
bibliotekoje, įrengiant šildymo
sistemą, pakeičiant langus, atliekant
patalpų remontą;
3.14.Renovuoti Karklėnų km bibliotekos
stogą, įrengti šildymo sistemą;
3.15.Renovuoti Kolainių km bibliotekos
stogą, įrengti šildymo sistemą;
3.16.Atlikti Mockaičių km bibliotekos
patalpų remontą;

4.

Pritaikyti kultūros paveldo
objektus ir muziejus kultūrinio
turizmo reikmėms;

4.1. Įsigyti Užvenčio dvarą ir jo pastatą
pritaikyti muziejaus ir kultūrinio
turizmo reikmėms;
4.2. Steigti Atviras tautodailininkų
dirbtuves;
4.3. Įsigyti mobiliąją sceninę įrangą
spektaklių rodymui vaikams Kelmės
krašto muziejaus salėje;
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2007 - 2020

2006 – 2010

2008 – 2010
2008 – 2012

2007 – 2010

2006 – 2010

2006 – 2008

2007 – 2010
2006 – 2008
2006
2007
2008
2009
2009
2010

2008
2012
2011

2013 – 2016

2007 – 2010
2014
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4.4. Įrengti Kražių kraštotyros muziejaus
ekspozicijas Kražių kolegijos
pastate;
4.5. Pritaikyti Kelmės dvaro sodybą
kultūrinio turizmo reikmėms ir
atnaujinti krašto muziejaus
ekspozicijas;
5.

6.

7.

Informacinės visuomenės
gebėjimų plėtra

Modernizuoti kultūros įstaigas

Sportinių bazių plėtra

2010

2008 - 2009

5.1. Įrengtose bibliotekose internetinėse
skaityklose konsultuoti, ugdyti ir
kelti kompiuterinio raštingumo lygį
rajono gyventojų tarpe;
5.2.Pasiekti, kad visi kultūros darbuotojai
įgytų kompiuterinio raštingumo
lygį;

2006 – 2020

6.1. Modernizuoti Kelmės kultūros centro
žiūrovų salės scenos įrangą, šviesos,
garso ir kino aparatūrą;
6.2. Įkurti Tradicinių amatų mokymo
studiją visuomenės užimtumo ir
gebėjimų ugdymui;
6.3. Praplėsti Šaukėnų krašto muziejaus
patalpas ir įrengti naujas ekspozicijas;
6.4.Įsigyti Žemaitės viešajai bibliotekai
naujos įrangos ir programų skaitytojų
posistemei sukurti;
6.5.Įrengti internetines skaityklas:
- Pašilėnų km bibliotekoje;
- Žalpių km bibliotekoje;
- Junkilų km bibliotekoje;
- Grinių km bibliotekoje;
- Pagryžuvio km bibliotekoje;
- Maironių km bibliotekoje;
- Karklėnų km bibliotekoje;
- Šaltenių km bibliotekoje;
- Lykšilio km bibliotekoje;
- Kiaunorių km bibliotekoje;

2007 - 2010

7.1.Įrengti universalias sporto aikšteles su
dirbtine danga:
7.1.1.Kelmės ,,Kražantės,,pagrindinės
mokyklos bazėje;
7.1.2.Kelmės J.Graičiūno gimnazijos
stadione;
7.1.3.Kelmės ,,Aukuro,, vidurinės
mokyklos stadione;
7.1.4.Tytuvėnų vidurinės mokyklos
stadione;
7.1.5.Šaukėnų vid. m-los stadione;
7.1.6.Kražių vid. m-los stadione;
7.1.7.Užvenčio vidurinės mokyklos
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2006 - 2020

2007

2012 - 2015
2008 - 2009

2007
2007
2007
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2013

2006
2007 ar 2009
2007 ar 2009
2009
2009
2010
2010
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stadione;
7.1.8.Pakražančio vid. m – los
stadione;
7.2. Paruošti sporto salės projektą ir ją
pastatyti prie J.Graičiūno gimnazijos;
7.3. Paruošti Kelmės miesto stadiono ir
parke esančių aikštelių
rekonstrukcijos projektą ir jį
įgyvendinti;

2011
2007 – 2009
2007 – 2012

2008 - 2011

7.4.Parengti sporto komplekso (2-jų
sporto salių ir plaukymo baseino )
statybos projektą ir jį
Kelmės mieste;
7.5.Įrengti universalias sporto aikšteles su
dirbtine danga bendrojo lavinimo
mokyklose, kuriose šios aikštelės
neįrengtos.Kur nebūtina įrengti šias
aikšteles, padengti bėgimo takus
nauja asfalto danga;
7.6.Renovuoti rajono sporto salėse
esančius sanitarinius mazgus ir
persirengimo kambarius;

2011 – 2014

2007 - 2012

Kelmės rajono mokyklų tinklo pertvarkos planas 2005–2012m.
Esama situacija 2004-2005 m.
Mokyklos pavadinimas,
vykdomos programos
1

Numatomos pertvarkos
2005-2006 m.m.

2007-2008 m.

2012 metais

2

3

4

Kražių seniūnija
Kražių vidurinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
programos)

Akredituota gimnazija
(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo
programos).
Pašilės pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo I
koncentro programos).

Pašilės pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)

Kražių gimnazijos
Pašilės pradinio
ugdymo skyrius.

Karklėnų pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Petrališkės pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)

Albinavos pradinė mokykla

Kražių vidurinės
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(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)

mokyklos Petrališkės
pradinio ugdymo
skyrius.

Butkiškės pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo I koncentro programos)

Kražių vidurinės
mokyklos Albinavos
pradinio ugdymo
skyrius.
Kražių vidurinės
mokyklos Butkiškės
pradinio ugdymo
skyrius.

Užvenčio Šatrijos Raganos
vidurinė mokykla
(pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programos).

Užvenčio seniūnija
Akredituota Užvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija

Kolainių pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ugdymo I koncentro programos).

Kolainių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, ugdymo
programos).

Junkilų pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos).

Minupių pradinė mokykla
(pradinio ugdymo programa).

Pašilėnų pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos).

Vaiguvos vidurinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
programos).

Šaukėnų vidurinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo

Užvenčio Šatrijos
Raganos vidurinės
mokyklos Junkilų
pradinio ugdymo
skyrius.
Užvenčio Šatrijos
Raganos vidurinės
mokyklos Minupių
pradinio ugdymo
skyrius.
Užvenčio Šatrijos
Raganos vidurinės
mokyklos Pašilėnų
pradinio ugdymo
skyrius.
Vaiguvos seniūnija
Nekomplektuojamos 11
klasės 2007-2008 m.
Vaiguvos pagrindinė
mokykla (priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ugdymo programos).
Šaukėnų seniūnija
Šaukėnų akredituota
gimnazija

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

85

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
III etapas. Bendrojo plano sprendiniai

programos).
Lykšilio pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Vidsodžio pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ugdymo I koncentro
programos).

Vidsodžio pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)

Paprūdžių pagrindinė
mokykla
(devynmetė)

Šaltenių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos).

Verpenos pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)

Kelmės apylinkių seniūnija
Paprūdžių pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
ugdymo I koncentro
programos).
2008-2009 m. Šaltenių
pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo I
koncentro programos).
„Kražantės“
pagrindinės mokyklos
Verpenos pradinio
ugdymo skyrius

„Aukuro“
pagrindinės
mokyklos Paprūdžių
pradinio ugdymo
skyrius.

Liolių seniūnija
Gailių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Liolių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos).
Maironių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos).
Laugalio pradinė mokykla
(pradinio ugdymo programa).

Pakražančio vidurinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
programos).
Stulgių pagrindinė mokykla
(devynmetė)

Maironių pagrindinės
mokyklos Laugalio
pradinio ugdymo
skyrius.
Pakražančio seniūnija
Akredituota gimnazija
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio
ugdymo programos)
Stulgių pagrindinė
mokykla
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(pradinio, pagrindinio ugdymo
programos)

(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio I
koncentro ugdymo
programos).

Žalpių pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)

Pakražančio vidurinės
mokyklos Žalpių
pradinio ugdymo
skyrius
Kukečių seniūnija

Elvyravos pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Vijurkų pradinė mokykla
(su vaikų globos grupe)

Vijurkų vaikų globos
namai

Lupikų pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)

Elvyravos pagrindinės
mokyklos Lupikų
pradinio ugdymo
skyrius

Tytuvėnų miesto ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos
Akredituota gimnazija
Tytuvėnų vidurinė mokykla
(pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo programos)
Tytuvėnų jaunimo mokykla
(pagrindinio ugdymo programa)
Mockaičių pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Ramoniškio
pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio
I koncentro
programos).

Ramoniškio pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)

Pagryžuvio pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programos)
Kiaunorių pagrindinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio I koncentro
programa).
Burbaičių pradinė mokykla
(pradinio ugdymo programa)

Pašiaušės pradinė mokykla

Mockaičių pagrindinės
mokyklos Kiaunorių
pradinio ugdymo
skyrius.
Mockaičių pagrindinės
mokyklos Burbaičių
pradinis ugdymo
skyrius.
Mockaičių pagrindinės
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(pradinio ugdymo programa)

Budraičių pradinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio
ugdymo skyrius)

mokyklos Pašiaušės
pradinis ugdymo
skyrius.
Tytuvėnų vidurinės
mokyklos Budraičių
pradinis ugdymo
skyrius.
Kelmės miestas

Jono Graičiūno gimnazija
(pagrindinio ugdymo II
koncentro vidurinio ugdymo
programos)
Profesinio ugdymo centro
technologinio profilio
gimnazijinės klasės
(vidurinio ugdymo programa)
„Aukuro“ vidurinė mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
programos)

Rajono Taryboje
sprendžiamas klausimas dėl
„Aukuro“ vidurinės
mokyklos tipo pakeitimo“

„Aukuro“ pagrindinė
mokykla

„Kražantės“ pagrindinė
mokykla
(priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo programos)
Darželis - pradinė mokykla
„Ąžuoliukas“
Darželis – mokykla
„Kūlverstukas“
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SUSISIEKIMAS
Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūrai siūloma:
Rekonstruotais krašto keliais sujungti a, b ir c kategorijų centrus.
Įrengti Tytuvėnų aplinkkelį. Prieš projektuojant aplinkkelį būtina parengti galimybių studiją
bei atlikti poveikio vertinimą.
Išasfaltuoti kelius iki 2020 metų: Raseiniai – Lioliai – Kelmė (kelio Nr. 3503), Tytuvėnai –
Pakapė – Rėkyva (kelio Nr. 2105), Nemakščiai – Jauniškė – Kražiai (kelio Nr. 3505), Varniai –
Karklėnai (kelio Nr. 4617), Variakojai – Karklėnai (kelio Nr. 2113), Kelmė – Gaštynai (kelio Nr.
2124), Šaukėnai – Vaiguva (kelio Nr. 2112),Ramučiai – Vidsodis – Luokė (kelio Nr. 2111), Lioliai
– Žalpiai (kelio Nr. 2121), Griniai – Orkiai (kelio Nr. 2118), Kiaunoriai – Pašiaušė (kelio Nr. 2122),
Maironiai – Lyduvėnai (kelio Nr. 3516), Privažiavimas į Stulgius (dalis kelio Raseinių rajono).
Rezervuoti buvusių aerodromų Vaiguvos, Mockaičių ir Liolių vietovėse teritorijas aviacijos
sporto, pramogų, turizmo ir mažiesiems privatiems lėktuvams mažiems aerodromams įrengti.
Palaikyti esamą viešąjį susisiekimą iš Kelmės gyvenamųjų vietovių į Kelmę, b, c ir d
kategorijų centrus, kaimyninių rajonų centrus, Šiaulius ir kitus didmiesčius, Vilnių. Įvertinant
viešojo susisiekimo sistemos nykimo tendencijas, viešojo susisiekimo tinklas neturi būti mažesnis
negu minimalus tinklas, apjungiantis a, b ir c kategorijų centrus.
Kelmės rajone, netoli Grinių, prie „ViaHanseatica“ kelio, siūloma įrengti logistikos centrą,
kurio įrengimui būtų rezervuojama valstybinės žemės teritorija.
Kelmės rajono teritorijoje yra 16 esamų degalinių. Kelmės rajono Bendrojo plano
sprendiniuose iki 2015 metų numatoma dar 11 degalinių, atsižvelgiant į esamus ir prognozuojamus
srautus Kelmės rajono keliuose.
Esamų ir prognozuojamų degalinių sąrašas:
Esamos
Pakražantis
Vijurkai
Laikšiai
Degučiai
Dikšiai
Ramučiai
Užventis
Vaiguva
Želviai
Kiaunoriai

1
1
1
1
1

Projektuojamos
1
1
1
1

1

1
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Kelmė
Kuršukai
Pašiaušė
Karklėnai
Kražiai
Maironiai
Lioliai
Tytuvėnai
Viso:

5
1

1
1
1
2
16

1
1
1
1

1
11
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TERITORIJOS VYSTYMO VEIKSNIŲ, KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SUSISIEKIMO
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
1. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai
Įgyvendinus sprendinius numatyti Kelmės rajono teritorijos veiksnių vystymo principai turės
ilgalaikį teigiamą poveikį visai Kelmės rajono teritorijai. Tai bus planinga tolygios sklaidos ir
pastovaus aptarnavimo (susisiekimo, paslaugų teikimo ir pan.) centrų hierarchinė sistema, kuri kels
rajono gyventojų gyvenimo lygį bei kokybę; skatins stabilią aptarnavimo sistemų veiklą,
efektyvesnį aplinkos kokybės valdymą bei paslaugų teikimą.
Kelių infrastruktūros modernizavimas bei plėtra gerins susisiekimą tarp miestelių,
gyvenviečių bei centrų.
2. Poveikis ekonominei aplinkai
Sprendinių įgyvendinimas skatins rajono plėtrą ir didins rajono struktūrinę reikšmę
apskrities ir šalies ekonominėje ir socialinėje sferose. Atsiras rajono socialinio, ekonominio ir
demografinio potencialo reikšmės apibrėžtumas visos apskrities kontekste.
Gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams bus aiškesni gyvenimo ir veiklos
organizavimo rajone strateginiai ilgalaikiai principai, gyvenimo ir jų veiklos rajone alternatyvos bei
galimybės. Atsiras geros prielaidos savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimui
bei bus efektyviai naudojamos savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijos.
3. Poveikis socialinei aplinkai
Racionalus rajono švietimo sistemos, sudarančios visiems rajono gyventojams vienodas
sąlygas bendrajam išsilavinimui, tobulinimas užtikrins galimybes asmenybės ugdymui bei
kiekvienos asmenybės siekiamam išsilavinimo lygiui.
Švietimo bei kultūros objektų vystymas užtikrins tinklo funkcionavimą, racionalų esamų
materialinių

ir

žmogiškųjų

resursų

panaudojimą

bei

prieinamumą.

Kultūros

objektų

atnaujinimas/renovavimas didins rajono kultūros vertybių prieinamumą bei gerins sąlygas rajono
kultūros tęstinumui, vystys kultūrinio turizmo perspektyvas – didins rajono lankytojų ir turistų
skaičių.
Aplinkkelio įrengimas nukreips transporto srautus už Tytuvėnų miesto, sudarydama saugias
sąlygas miesto gyventojams bei mažesnę riziką avaringumui, tuo pačiu įtakodamas sumažėsiančią
miesto taršą. Rajoninių kelių asfaltavimas ar senų dangų rekonstrukcija garantuos saugų rajono
gyventojų eismą bei patogų ir greitą susisiekimą su pagrindiniais Kelmės rajono miestais ir
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miesteliais bei kitomis kategorizuotomis vietovėmis, įtakodamas rajono gyventojų veiklos
galimybes bei mobilumą.
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Susisiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas sumažins dulkėtumą miestuose bei gerins
gyvenimo sąlygas gyventojams prie dabartinių žvyrkelių; mažins aplinkos taršą, užtikrinant sveiką
ir švarią aplinką.
Bendrojo plano infrastruktūros sprendinių vertinimo santrauka pateikiama teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelėje.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracija

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2002 m.)

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Valstybės ilgalaikės raidos strategija (2002 m.); Kelmės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano strateginė dalis (2002 m.); Kelmės rajono savivaldybės 2004 – 2006 metų
plėtros planas; Šiaulių apskrities regioninės plėtros planas (2000 m.); Ilgalaikė (iki 2025 m.)
Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija

6.

Status quo situacija:
Esama situacija remtųsi dabartine urbanistine rajono struktūra ir siektų išlaikyti esamą
švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos, globos ir rūpybos įstaigų tinklą, gerintų šio
tinklo paslaugų ir gyvenamosios aplinkos bei viešųjų erdvių kokybę; skatintų žemės ir miškų
ūkio modernizavimą iš esmės tose pačiose žemėnaudos ir žemėvaldos rėmuose, o taip pat
plėtotų tradicinę apdirbamąją pramonę. Ši situacija artima pastovumo sampratai, kur yra
išlaikomi nusistovėję paslaugų ryšiai ir kaimynystės santykiai, esama darbo ir socialinės
infrastruktūros pasiekiamumo situacija, veiklos tęstinumas.
Yra tikimybė, kad rajono teritorijoje:
• kultūros bei švietimo sistemos plėtra vyktų neplanuotai, neatsižvelgiant į gyventojų
poreikius ir siekius;
• susisiekimo sistema nepateisintų gyventojų mobilumo poreikių bei esamų galimybių
išnaudojimo, netausojant gamtinės aplinkos ir neužtikrinant gyvenimo sąlygų
kokybės.
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7.

Tikslas, kurio siekiama, įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Užtikrinti Kelmės rajono teritorijos darnaus vystymosi raidą ir jos perspektyvą, siekti rajono
subalansuotos socialinės, ekonominės ir ekologinės vystymosi pusiausvyros

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį gyventojų socialinių (buitinių,
kultūrinių) poreikių optimaliam tenkinimui, oro kokybės saugojimui
Teigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Vertinimo aspektai

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

9. Bendrojo plano sprendinių
poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar) Teigiamas ilgalaikis
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

kultūros paveldui

Teigiamas ilgalaikis

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis
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INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Vandentieka ir vandenvala
Vandentiekos ir nuotekų tvarkymo sektoriuje iki 2015 metų numatoma:
•

Iki 2008 m. birželio 30 d. parengti ir patvirtinti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

•

Siekti, kad visose Kelmės rajono aglomeracijose būtų vykdoma reikalavimus atitinkanti
vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra. Užtikrinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo įgyvendinimą, siekti, kad ne mažiau kaip 95 % savivaldybės gyventojų
būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu bei nuotekų tvarkymo
paslaugomis.

•

Vykdyti eksploatuojamų požeminio vandens horizontų monitoringą ir teikti siūlymus dėl
vandens kokybės pagerinimo. Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį,
peržiūrėti ir, esant reikalui, performuoti esamų vandenviečių sanitarines apsaugos zonas
remiantis HN 44:2006 reikalavimais.

Griežto režimo apsaugos (arba – 1-oji juosta)

juostos atstumai turi būti ne mažesni kaip:
o nuo I grupės vandenviečių (Kelmės mst., Tytuvėnų, Užvenčio ) – 5 m;
o nuo IIa1 pogrupio vandenviečių – 15 m;
o IIa2 , IIb1, IIb2 pogrupio vandenviečių – 25 m;
o IIIb 1 ir IIIb 2 pogrupių vandenviečių ir infiltracinių įrenginių – 50 m.
•

Tose vandenvietėse kuriose SAZ nėra nustatytos ar patvirtintos, 2–oji ir 3-oji apsaugos
juostos, dėl nustatymo kompleksiškumo ir kiekvienos vandenvietės specifikos, turės būti
nustatyti specialaus planavimo metu1. Visų vandenviečių, kurių našumas viršija 10 m³
vandens per parą, parengti, suderinti ir patvirtinti vandenviečių SAZ specialieji planai turi
būti užregistruoti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre ir Žemės gelmių
registre.

•

Remiantis Nemuno vidurupio baseino pagrindiniu planu, etapais modernizuoti Kelmės
rajono vandentvarkos ūkį:

1

SAZ 2-osios ir 3-iosios juostų skaičiavimus gali atlikti tik juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys Lietuvos
geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos suteiktą leidimą hidrogeologiniams tyrimams ir požeminio
vandens paieškai ir žvalgybai
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o I etape 2003-2006 m. Kelmės m. vandentiekio ir nuotakyno sistemos plėtimas;
Kukečių k. prijungimas prie miesto tinklų.
o II etape 2007-2009 - Kelmės m. vandentiekio ir nuotakyno sistemos plėtimas ir
nuotekų valykla; Tytuvėnų mst. vandentiekio ir nuotakyno sistemos plėtimas ir
nuotekų valykla; Užvenčio m. su Girnikų ir Dvarčiaus kaimais, Budraičių, Kukečių
kaimų vandentiekio ir nuotakyno sistemos plėtimas.
o III etape 2010-2020 - Kelmės m., Tytuvėnų m., Budraičių ir Kukečių kaimų
vandentiekio ir nuotakyno sistemų plėtimas; Pagryžuvio su Pavydais, Kražių mstl.,
Liolių mstl., Gailių, Vaiguvos kaimų, Šaukėnų mstl. vandentiekio ir nuotakyno
sistemų plėtimas ir nuotekų valyklų modernizavimas/įrengimas;
o IV etape 2021-2025 – Kelmės m., Tytuvėnų m.., Budraičių, Kukečių, Pagryžuvio su
Pavydais, Užvenčio m. su Girnikais, Kražių mstl., Liolių mstl., Gailių k., Vaiguvos,
Šaukėnų mstl. vandentiekio ir nuotakyno sistemų plėtimas; Karklėnų mstl.,
Maironių, Stulgių, Vidsodžio ir Aunuvėnų, Šedbarų, Kolainių, Beržėnų ir Pašilėnų
kaimų

vandentiekio ir nuotakyno sistemų plėtimas ir nuotekų valyklų

modernizavimas/įrengimas;
•

Vadovaujantis Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija
aplink a – c konsolidacijos centrus iki 10 km spinduliu išsidėsčiusias mažesnes vandentiekos
ir nuotekų sistemas prijungti prie didesnių, sudarant konsoliduotoje teritorijoje bendrą
centralizuotą vandentvarkos sistemą. Atsižvelgiant į esamą vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo sistemų padėtį rajone, iki 2015 metų apjungti/sukurti šias centralizuotas
vandentvarkos sistemas:
A kategorija - Kelmė + Verpena + Naudvaris + Kakoniškė + Janaučiai +
Kukečiai + Lioliai + Gailiai;
B kategorija - Tytuvėnai + Budraičiai + Skogalis + Šedbarai + Pašiaušė +
Kiaunoriai + Pagryžuvis + Pavydai;
B kategorija - Užventis + Girnikai + Dvarviečiai + Kolainiai + Labūnavėlė;
C kategorija - Šaukėnai + Kalniškiai + Pašilėnai + Lykšilis + Laikšės +
Gaugariai;
C kategorija - Vaiguva + Pakėvis;
C kategorija - Griniai + Pakražantis + Užmedžiai;
C kategorija - Kražiai + Petrališkė + Butkiškė + Valpainiai;
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Vidsodis - Aunuvėnai(D kategorija);
Karklėnai (D kategorija);
Stulgiai (D kategorija);
Žalpiai (nekategorizuota);
Maironiai (D kategorija);
Lupikai (nekategorizuota).
•

Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius nuo pažeidimo, nustatyti
jų apsaugos zoną - po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies bei įrenginių sienų.

•

Iki 2008 m. sutvarkyti nenaudojamus gręžinius.

•

Iki 2009 m. įvertinti ir aprobuoti požeminio vandens išteklius veikiančiose vandenvietėse,
kurių ištekliai iki šiol neaprobuoti.

•

Modernizuoti požeminio vandens gerinimo įrenginius Kelmėje, Tytuvėnuose ir
Šaukėnuose. Pastatyti 50 – 1300 m³/d galios naujus vandens gerinimo įrenginius
Užventyje bei visuose c kategorijos centrų vandenvietėse, siekiant sumažinti geležies ir
mangano koncentraciją vandenyje iki ES standartų;

•

Iki 100 % pertvarkyti esamus prastos kokybės plieninius vandens tiekimo vamzdynus
Kelmėje, Tytuvėnuose ir Užventyje padengiant jų vidaus sieneles antikorozinėmis
medžiagomis arba keičiant vamzdžius.

•

Statant ar rekonstruojant nuotekų mechaninio ir biologinio valymo įrenginius, išlaikyti LR
teisės aktuose priklausomai nuo įrenginių našumo ir įrenginių tipo nustatytas sanitarines
apsaugos zonas.

•

Įrengti nuotekų dumblo kaupimo aikštelę šalia Kelmės miesto - Bulkų k.

•

Etapais renovuoti ir plėsti vandentiekio ir nuotakyno (įskaitant slėginius ir savitakinius)
tinklus konsoliduotose teritorijose:
o I etape iki 2009 metų - Kelmės m., Tytuvėnų mst., Budraičių ir Kukečių gyv.;
o II etape nuo 2010 iki 2025 – Kelmės m., Tytuvėnų mst., Budraičių gyv., Pagryžuvio
su Pavydais, Užvenčio su Girnikais, Kražių, Liolių, Gailių, Vaiguvos, Šaukėnų,
Grinių ir Kražių gyv. Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklą bei
įrenginius nuo pažeidimo, nustatyti jų apsaugos zoną - po 5 m į abi puses nuo
vamzdynų ašies bei įrenginių sienų.
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•

Iki 100 % pakeisti esamų nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklų technologinę ir
elektrotechninę įrangą modernesne, mažiau suvartojančia elektros energijos ir lengviau
aptarnaujama bei siekti, kad vandenvalos įrenginių galia būtų maksimaliai panaudota ir į
atvirus vandens šaltinius išleidžiamos nuotekos būtų apvalytos kaip reikalauja Lietuvos
Respublikos įstatymai..

•

Paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių ir gamybinių nuotekų,
išskyrus atvejus, kai mišrioji nuotekų tvarkymo sistema įdiegta iki 2003 metų gruodžio 24
d. ir kuriai taikomi gamybinių, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimai.

•

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos turi būti įrengiamos visose naujai
planuojamose potencialiai teršiamose teritorijose (kaip pvz. mechanizacijos kiemuose,
trąšų, naftos produktų, kitų vandens aplinkai pavojingų medžiagų sandėliuose, degalinėse,
autoservisuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kt.). Jeigu paviršines nuotekas iš
potencialiai teršiamų teritorijų numatoma išleisti į aplinką (arba į kitiems asmenims
priklausančius nuotakynus, neturinčius valymo įrenginių), turi būti numatomi šių nuotekų
valymo įrenginiai, kurių charakteristikos (išvalymo rodikliai) atitinka konkretaus objekto
nuotekų išleidimui nustatytus reikalavimus. Planuojant nurodytąsias potencialiai teršiamas
teritorijas, reikia numatyti priemones, užkertančias kelią paviršinių nuotekų patekimui į
nuotakyną iš aplinkinių teritorijų. Ant paviršinių nuotekų nuotakynų išvadų iš potencialiai
teršiamų teritorijų turi būti įrengiamos priemonės nuotekų ištekėjimo uždarymui.
Esamiems objektams šio punkto reikalavimai taikomi nuo 2008 metų.

•

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, turi būti išnagrinėjami ir, esant
galimybei, taikomi techniniai sprendimai, sumažinantys išleidžiamų į aplinką paviršinių
nuotekų kiekį (paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų
gesinimo reikmėms ir pan.).

•

Potencialiai teršiamose teritorijose užterštų paviršinių nuotekų kiekio mažinimui turi būti
taikomos prevencinės priemonės (stogų įrengimas virš teritorijų, kuriose taršos rizika
didžiausia, atskirų paviršinių nuotekų surinkimo sistemų įrengimas skirtingai teršiamose
teritorijose, teritorijų, iš kurių surenkamos paviršinės nuotekos, sausas valymas ir pan.).

•

Paviršinės (lietaus) nuotekos, surenkamos nuo teritorijų, kuriose nenumatomi taršos
vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltiniai (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos,
pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką, netaikant nuotekų išleidimui
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nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju ten kur įmanoma rekomenduojama taikyti lokalias
lietaus nuotekų infiltracijos į gruntą sistemas.
•

Išduodant sąlygas projektavimui, GIN ar TIPK leidimus ir pan. miestų paviršinių nuotekų
tvarkymui, aplinkosauginiai reikalavimai (DLT arba LLT normatyvai) visoms iš miestų
teritorijų į aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nepriklausomai nuo išleistuvų
skaičiaus, nustatomi – Kelmės mieste ne vėliau kaip nuo 2010 metų, o kitose rajono
gyvenvietėse - ne vėliau kaip nuo 2015 metų.

•

Pagilinti, išvalyti, pagerinti privažiavimus ar kitaip sutvarkyti esamus priešgaisrinio
vandens telkinius.

•

Pagal RSN-136-92 „Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai priešgaisriniai
reikalavimai“ priešgaisrinio vandens baseinai turi būti įrengti šiose gyvenvietėse –
Gaštynuose (gyventojų sk. - 104), Gineikiuose (gyventojų sk. - 46), Graužikuose
(gyventojų sk. - 56), Janaučiuose (gyventojų sk. - 300), Kakoniškėse (gyventojų sk. 64,
Laukodumikėje (gyventojų sk. - 42), Mažūnuose (gyventojų sk. - 44), Miežaičiuose
(gyventojų sk. - 44), Naudvaryje (gyventojų sk. - 418), Paprūdžiuose (gyventojų sk. 145), Paverpenyje (gyventojų sk. - 256), Palšiuose (gyventojų sk. - 84), Paramotyje
(gyventojų sk. - 195), Šalteniuose (gyventojų sk. - 125), Verpenoje (gyventojų sk. - 455)
ir Žebriuose (gyventojų sk. - 40). Vandens debitas gaisrui gesinti iš lauko atsižvelgiant į
tikėtiną vienu metu kilusių gaisrų skaičių gyvenvietėje, turės būti nustatyti specialaus
planavimo metu pagal RSN-136-92. Vandens debitas gaisrui gesinti gyvenvietėse neturi
būti mažesnis už jo poreikį gesinti gyvenamus ir visuomeninius pastatus.
Vandens poreikio ir nuotekų susidarymo prognozė
Patvirtintos eksploatacinės pagrindinių Kelmės rajono vandenviečių požeminio vandens

atsargos sudaro 3404 tūkst. m3/metus. Didžiausias požeminio vandens debitas Kelmės rajono
vandenvietėse per pastaruosius 3 metus buvo 1999 m. ir siekė 998,6 tūkst. m3 požeminio vandens
per metus. Tuo tarpu per 2004 m. į rajono vandentiekio tinklus buvo patiekta tik 644 tūkst. m3
geriamo vandens, t.y. maždaug 5 kartus mažiau už eksploatacines vandenviečių atsargas. Toks
esamų pajėgumų neišnaudojimas būdingas beveik visoms Kelmės rajono vandenvietėms.
Dėl nestabilios demografinės padėties Lietuvoje bei duomenų trūkumo prognozuoti
gyventojų, kurie perspektyviniu laikotarpiu naudosis vandentiekio paslaugomis, yra labai sunku.
Šiuo metu Kelmės rajone centralizuotu vandentiekiu naudojasi 43 % gyventojų, o viešąja nuotekų
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tvarkymo sistema tik 26% visų rajono gyventojų. Pajungimo lygis skirtingose rajono gyvenvietėse
smarkiai skiriasi. Duomenys apie gyventojų aprūpinimą viešuoju vandentiekiu bei prisijungimą prie
viešosios nuotekų tvarkymo sistemos pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Gyventojų aprūpinimas viešuoju vandentiekiu bei prisijungimas prie viešosios
nuotekų tvarkymo sistemos (2003 m. duomenys)
Gyventojų,

Nr.

Vietovė

Gyventojų,

prisijungusių

Prisijungimas

Prisijungimas

prisijungusių

prie nuotekų

prie

prie nuotekų

vandentiekos

tvarkymo

vandentiekos

tvarkymo

sistemos skaičius

sistemos

sistemos %

sistemos %

skaičius
1.

Kelmė

6080

5434

55

49

2.

Janaučiai

207

63

76

23

3.

Naudvaris

142

0

35

0

4.

Tytuvėnai

2304

1320

77

44

5.

Pavydai

189

114

93

56

6.

Pagryžuvis

315

174

68

38

7.

Skogalis

105

0

47

0

8.

Šedbarai

180

153

50

43

9.

Užventis

432

0

43

0

10.

Girnikai

330

66

83

17

11.

Dvarvičiai

18

0

90

0

12.

Kolainiai

171

78

54

25

13.

Labūnavėlė

21

0

57

0

14.

Pašilėnai

183

0

88

0

15.

Lioliai

414

33

76

6

16.

Gailiai

177

51

67

19

17.

Vaiguva

246

60

46

11

18.

Kražiai

330

75

42

10
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Gyventojų,

Nr.

Vietovė

Gyventojų,

prisijungusių

Prisijungimas

Prisijungimas

prisijungusių

prie nuotekų

prie

prie nuotekų

vandentiekos

tvarkymo

vandentiekos

tvarkymo

sistemos skaičius

sistemos

sistemos %

sistemos %

skaičius
19.

Petrališkė

171

0

86

0

20.

Pašilė

177

0

79

0

21.

Žalpiai

120

0

96

0

22.

Griniai

306

0

80

0

23.

Užmedžiai

48

0

55

0

24.

Valpainiai

150

0

98

0

25.

Stulgiai

111

0

63

0

26.

Šaukėnai

504

291

70

40

27.

Lykšilis

150

108

51

37

28.

Kalniškiai

108

0

47

0

29.

Kukečiai

342

0

65

0

30.

Gaugariai

60

0

75

0

31.

Laikšės

204

213

81

85

32.

Verpena

282

0

62

0

33.

Karklėnai

168

0

42

0

Pagal turimus duomenis vienas Kelmės rajono gyventojas, besinaudojantis viešąja
vandentiekio sistema, šiuo metu sunaudoja vidutiniškai tik 62 l/d. Vandens suvartojimas
perspektyviniu laikotarpiu priklausys nuo daugelio veiksnių, tokių kaip paslaugų (vandens tiekimo
ir šalinimo) kokybė, gyventojų koncentracija tam tikruose rajono centruose, vartojimo . Akivaizdu,
kad pajungus prie esamų Kelmės rajono vandentiekio ir nuotekų tinklų aplinkinių gyvenviečių
vartotojus, suvartojamo vandens kiekis gali žymiau pasikeisti.
Numatyta, kad vandens suvartojimo ir nuotekų susidarymo normos didės. Iki 2015 m. pabaigos ji
kasmet turėtų padidėti po 4-10 l/gyv./d, nuo 2016 iki 2025 metų 4 -5 l/gyv./d . Prognozuojamas
gyventojų suvartojamas vandens kiekis apskaičiuotas pagal prognozuojamą prijungtų prie
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vandentiekio tinklo gyventojų skaičių bei vandens suvartojimo normos didėjimą. Skaičiavimuose
naudotos vandens suvartojimo ir nuotekų susidarymo normos pateiktos 3 lentelėje.
Numatyta, kad vandens suvartojimo ir nuotekų susidarymo normos didės. Iki 2015 m.
pabaigos ji kasmet turėtų padidėti po

4-10 l/gyv./d. Prognozuojamas gyventojų suvartojamas

vandens kiekis apskaičiuotas pagal prognozuojamą prijungtų prie vandentiekio tinklo gyventojų
skaičių bei vandens suvartojimo normos didėjimą. Skaičiavimuose naudotos vandens suvartojimo ir
nuotekų susidarymo normos pateiktos 2 lentelėje.
2 lentelė. Vandens suvartojimo ir nuotekų susidarymo normos vienam GE perspektyviniame
laikotarpyje
2006

2015

Vandens suvartojimo norma [l/gyv./d]

64

90 - 180

Nuotekų susidarymo norma [l/gyv./d]

51

70 - 170

Metai

Pagal turimus duomenis numatomi Kelmės rajono poreikiai ir vandentiekos sistemų galia
perspektyviniu laikotarpiu iki 2015 metų pateikti 3 lentelėje:
3 lentelė. Vandens poreikis bei nuotekų susidarymas perspektyviniu laikotarpiu
Metai

2015

Vandens poreikis (tūkst. m³/metus)

1 244

Reikalinga vandentiekos sistemų galia (tūkst. m³/metus)

1 867

Nuotekų susidarymas (tūkst. m³/metus)

1 166

Reikalingas nuotekų valyklų pajėgumas (tūkst. m³/metus)

1 749

Skaičiavimuose priimta, kad iki 2015 metų viešąja vandentiekio sistema bei centralizuoto
nuotekų tvarkymo paslaugomis turėtų naudotis apie 95 % visų rajono gyventojų. Vandentiekos ir
vandenvalos sistemų numatoma galia turės viršyti apie 1,5 karto prognozuojamą vandens poreikį ir
susidarančių nuotekų kiekį.
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Preliminarūs reikalingi vandenviečių bei nuotekų valyklų pajėgumai Kelmės rajono
konsoliduotuose centruose 2015 metais pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė. Vandentiekos ir nuotekų tvarkymo sistemų pajėgumai perspektyviniame
laikotarpyje iki 2015 metų
Konsolidacijos centras

Reikalinga

Nuotekų valyklų galia

vandenviečių galia

[m³/metus]

[m³/metus]
Kelmė + Verpena + Kukečiai ir kt.(A
kategorija)

1140322

1076971

266304

249660

Užventis + Girnikai ir kt. (B kategorija)

109434

102595

Šaukėnai ir kt.(C kategorija)

60751

Kražiai ir kt. (C kategorija)

46811

42910

Vaiguva ir kt. (C kategorija)

32955

30209

Lioliai (C kategorija)

35264

32326

Griniai ir kt. (C kategorija)

23718

21741

Karklėnai (D kategorija)

25340

23229

Maironiai (D kategorija)

21299

18933

Stulgiai (D kategorija)

8426

7490

Vidsodis + Aunuvėnai (D kategorija)

20597

18308

Pavydai + Pagryžuvis (D kategorija)

30895

27463

Šedbarai (D kategorija)

14980

13315

Kolainiai (D kategorija)

15448

13731

Beržėnai + Pašilėnai (D kategorija)

14746

13107

Tytuvėnai + Budraičiai ir kt. (B
kategorija)
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Elektros energijos tiekimas
Elektros energijos sektoriuje iki 2015 metų numatoma:
•

Palaikyti esamą elektros energijos tiekimo sistemos rajone schemą.

•

Kelmėje, Užventyje ir Tytuvėnuose rekonstruojant orinius elektros energijos tiekimo
tinklus, numatyti galimybę kabelinių tinklų atsiradimui. Naujai elektrifikuojamose
teritorijose numatyti kabelines komunikacijas. Kabelinėms komunikacijoms numatyti
apsaugos zonas, kurių plotis reglamentuotas įstatymais ir kitais teisės aktais (dabar galioja
1998 m. balandžio 24 d. LR Ūkio ministerijos įsakyme Nr. 151 „Dėl energetikos objektų,
vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (išilgai požeminių
elektros kabelių linijų - žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis
abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų - 1 metro, o iki
statinių pamatų - 0,6 metro atstumu).

•

Iki 2015 metų Kelmėje, Užventyje ir Tytuvėnuose rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo
sistemas. Gatvių apšvietimui numatyti elektros energiją tausojančių priemonių įdiegimą.
Rekonstrukcijos darbų atlikimui turi būti paskelbtas viešasis paslaugos pirkimo konkursas,
kurio metu būtų nustatoma rekonstrukcijos darbų investicijos. Siūloma gatvių apšvietimo
sistemos rekonstrukcijos darbus atlikti kartu su gatvių rekonstrukcijos darbais, kas leis
optimaliai panaudoti lėšas.

•

Iki 2010 metų parengti Kelmės rajono elektros ūkio analizę, nustatyti pagrindines elektros
energijos tiekimo problemas ir numatyti priemones didinti elektros energijos tiekimo bei
vartojimo efektyvumą. Studijos parengimą turėtų inicijuoti elektros energiją tiekianti
įmonė, bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybe, kurios vaidmuo būtų laiku
pateikti rengėjo prašomą informaciją.

•

Iki 2010 metų, kartu su privačiais investuotojais inicijuoti galimybių studijos dėl mažų
hidroelektrinių įrengimo esamose užtvankose parengimą.

•

Iki 2010 metų, kartu su privačiais investuotojais inicijuoti galimybių studijos dėl mažų
vėjo jėgainių įrengimo Kelmės rajone galimybės parengimą. Didelių vėjo jėgainių
įrengimo galimybė yra ribota dėl nepakankamo vidutinio metinio vėjo greičio. Numatyti
vėjo jėgainių sanitarines zonas iki gyvenamųjų pastatų, kad bendras jėgainės skleidžiamas
triukšmas neviršytų 40 dB triukšmo lygio.
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•

Iki 2008 metų parengti ūkių, kuriuose ruošiami atsinaujinantys ir vietiniai energijos
ištekliai, skatinimo priemones

•

Kelmės rajonas patenka į silpną vėjo zoną – 10 m aukštyje, vidutinis metinis vėjo greitis
yra lygus maždaug 3,5 m/s, 50 m aukštyje virš žemės – iki 4,7 m/s. Tačiau Kelmės rajono
visoje teritorijoje, išskyrus regioninių parkų teritorijas ir Natura 2000 teritorijas, galimos
įrengti vėjo jėgainės, kurių galingumai galėtų būti maždaug iki 300 kW. Galimos tokių
jėgainių įrengimo vietos gali būti detalizuotos rengiant individualias galimybių studijas
bei ruošiant tokių jėgainių parkų detaliuosius ir specialiuosius planus.

Šilumos tiekimas, šilumos ūkis
Šilumos ūkio sektoriuje iki 2015 metų numatoma:
•

Kelmėje išlaikyti esamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą. Parengus Kelmės
miesto bendrąjį planą, peržiūrėti Kelmės rajono šilumos ūkio specialųjį planą, įvertinant
aprūpinimo šiluma poreikį naujai įsisavinamosiose teritorijose bei konsoliduotose
gyvenamosiose vietovėse.

•

Tytuvėnuose išlaikyti esamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą. Parengus Tytuvėnų
bendrąjį planą, peržiūrėti Kelmės rajono šilumos ūkio specialųjį planą, įvertinant
aprūpinimo šiluma poreikį naujai įsisavinamosiose teritorijose bei konsoliduotose
gyvenamosiose vietovėse.

•

Kelmėje ir Tytuvėnuose remti centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų modernizavimą ir
plėtrą:
o senų šilumos tiekimo vamzdynų keitimą, mažinant šilumos nuostolius;
o naujų daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių ir komercinės paskirties pastatų
pajungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;
o šilumos punktų modernizavimą, didinant šilumos vartojimo efektyvumą ir vartotojų
komfortą;
o katilinių modernizavimą, didinant kuro vartojimo efektyvumą.

•

Parengti švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkių atnaujinimo ir
modernizavimo planą. Plane nustatyti šilumos ūkio atnaujinimo ir modernizavimo
prioritetus, reikalingų investicijų apimtis ir įgyvendinimo grafikus. Šiame plane
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pirmenybė turėtų būti suteikiama įstaigoms, esančioms Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje,
Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje, Griniuose, Lioliuose.
•

Įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo priemones savivaldybei priklausančiuose
pastatuose.

•

Parengti Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programą.

•

Šilumos gamybai naudoti įvairių rūšių energijos išteklius: atsinaujinančius ir vietinius
išteklius, komunalines atliekas, atliekinę šilumą, suskystintas dujas ir kitas kuro rūšis.
Energetinių augalų auginimas gali būti viena iš alternatyvių žemės ūkio veiklų, kuri būtų
ypač naudinga Kelmės rajone.

•

Modernizuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms šilumą gaminančias katilines,
įvertinti elektros ir šilumos gamybos bendrame cikle (kogeneratorių įrengimo) galimybę,
ypač jei bus galimybė šias katilines dujofikuoti.
Šilumos poreikio prognozė
Prognozuojamas šilumos poreikis konsoliduotose vietovėse 2015 metais pateikiamas 5

lentelėje. Dalį šio šilumos poreikio ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriu optimalu tenkinti
tiekiant šilumą centralizuotai. Aprūpinimo šiluma būdas atskiroms šilumos vartotojų teritorijoms
nustatomas specialiojo planavimo metu.
5 lentelė. Šilumos poreikio prognozės 2015 m.
Metinis šilumos

Reikalinga

poreikis,

šilumos galia,

GWh/metus

MW

Kelmė + Verpena + Kukečiai ir kt.(A kategorija)

66,1

34,0

Tytuvėnai + Budraičiai ir kt. (B kategorija)

17,4

9,0

Užventis + Girninkai ir kt. (B kategorija)

7,1

3,7

Šaukėnai (C kategorija)

4,0

2,0

Kražiai (C kategorija)

4,1

2,1

Konsolidacijos centras
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Metinis šilumos

Reikalinga

poreikis,

šilumos galia,

GWh/metus

MW

Vaiguva (C kategorija)

2,9

1,5

Lioliai (C kategorija)

3,1

1,6

Griniai (C kategorija)

2,1

1,1

Karklėnai (D kategorija)

2,2

1,1

Maironiai (D kategorija)

2,5

1,3

Stulgiai (D kategorija)

1,0

0,5

Vidsodis + Aunuvėnai (D kategorija)

2,4

1,2

Pavydai + Pagryžuvis (D kategorija)

3,6

1,8

Šedbarai (D kategorija)

1,7

0,9

Kolainiai (D kategorija)

1,7

0,9

Beržėnai + Pašilėnai (D kategorija)

1,8

0,9

Konsolidacijos centras

Gamtinių dujų tiekimas
Dujų tiekimo sektoriuje iki 2015 metų numatoma parengti Kelmės rajono savivaldybės
teritorijos dujofikavimo galimybių studiją, nustatant gamtinių dujų tiekimo modelį, įvertinant
gamtinių dujų potencialių vartotojų skaičių ir jų perspektyvinius poreikius, ekonominius ir
finansinius, techninius, ekologinius rodiklius bei atsiperkamumo trukmę.
Esant palankiems šios studijos rezultatams ir parinkus ekonomiškiausią šios studijos variantą
toliau turėtų būti rengiami teritorijų planavimo dokumentai:
•

Gamtinių dujų tiekimo tinklų (perdavimo ir paskirstymo sistemai) specialusis planas;

•

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo dujų skirstymo stočių, čiaupų aikštelių ir katodinių
stočių statybai žemėvaldos projektai;

•

Dujų skirstymo stočių, čiaupų aikštelių, katodinės apsaugos stočių detalieji planai;

VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas

106

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
III etapas. Bendrojo plano sprendiniai

•

Dujų skirstymo stočių sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimo projektai.
Magistralinis dujotiekis į Kelmę numatomas prijungti nuo esamų magistralinių dujotiekių

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Numatomo dujotiekio trasa pažymėta Kelmės rajono
savivaldybės Bendrojo plano Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinyje.
Atliekų tvarkymas
Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atliekų tvarkymo sistemą Kelmės rajone, yra
apibrėžtos Kelmės rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, Kelmės rajono ir
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo planuose bei kituose Lietuvos respublikos teisės
aktuose,

reglamentuojančiuose

atliekų

tvarkymą

bei

savivaldybių

pareigas.

Savivaldybė yra atsakinga už komunalinių atliekų reglamentavimą, administravimą ir
organizavimą savo teritorijoje.
Siekiant Kelmės rajono atliekų tvarkymo sistemos darnaus vystymosi iki 2015 m.
Kelmės rajono bendrajame plane numatoma:
§

Savivaldybės teritorijoje dviem etapais įdiegti funkcionalią atliekų surinkimo sistemą,
pradedant a, b ir c kategorijų centrais, baigiant d kategorijos centrų teritorijomis ir
likusiomis gyvenvietėmis:
§

atsižvelgiant į esamą padėtį, I-jame etape iki 2007 metų įrengti Kelmės
atliekų tvarkymo plane numatytas bei papildomas konteinerines aikšteles,
kad atliekų surinkimo aprėptis rajono teritorijoje būtų ne mažesnė kaip 85%;

§

II etape iki 2015 metų įrengti papildomus atliekų priėmimo punktus (APP)
bei, reikalui esant, papildomas konteinerines aikšteles perspektyvinei
apkrovai laikotarpiu iki 2015 metų bei siekti, kad konteinerine sistema
naudotųsi iki 100% savivaldybės gyventojų.

§

Įdiegti atskirą antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko ir stiklo) surinkimo sistemą a-d
kategorijų centruose:
§

I etapas – iki 2008 metų atskiro popieriaus, plastiko ir stiklo surinkimo
įdiegimas Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose, Kražiuose,
Vaiguvoje,

Griniuose,

Lioliuose

bei

Pavyduose,

įskaitant

visus

gyvenamuosius individualių namų rajonus bei sodų ir garažų bendrijas. Šiame
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etape už savivaldybės lėšas turi būti įrengta 17 antrinių žaliavų konteinerinių
aikštelių
§

II etapas – nuo 2009 m. iki 2015 m. stiklo surinkimo apimčių padidinimas
Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje,
Griniuose, Lioliuose ir Pavyduose bei atskiro popieriaus, plastiko ir stiklo
surinkimo įdiegimas visuose d kategorijos centruose bei gyvenvietėse virš
100 gyventojų.

§

Įdiegti stambiagabaričių, statybos ir griovimo bei pavojingų atliekų surinkimo sistemas
rajono teritorijoje, taikant specialias surinkimo priemones (kaip pvz. priėmimas iš
gyventojų APP ar surinkimas iš gyventojų pagal iškvietimą). Stambiagabaričių atliekų ir
buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų surinkimo aikštelė/s turi būti įrengtos už
savivaldybės lėšas iki 2007 metų.

§

Įvesti atskirą biodegraduojamų atliekų surinkimą iš namų ūkių ir komercinių įmonių,
pastatant specialius konteinerius. Atskiras susidarymo vietoje atskirtų biodegraduojamų
atliekų surinkimas iš namų ūkių iki 2010 metų turėtų būti įvestas Kelmės mieste, o vėliau
visuose kituose didesniuose miesteliuose, kuriuose tokių atliekų susidaro pakankamai
daug.

§

Įvertinti biodegraduojamų, žaliųjų atliekų bei nuotekų valymo dumblo perdirbimo
galimybes Kelmės rajone, tokias kaip perdirbimą biodujų įrenginiuose ar kompostavimą.
Atsižvelgti į parengtas biodegraduojamų atliekų ir nuotekų dumblo tvarkymo galimybių
studijas

§

Rezervuoti teritoriją nuotekų dumblo aikštelei buvusių Kelmės nuotekų valymo įrenginių
vietoje.

§

Atlikti iki šiol neinventorizuotų užterštų teritorijų aplinkos rizikos vertinimą (ARV) ir
reikalui esant parengti šių teritorijų sutvarkymo projektus bei įrengti monitoringo
sistemas.

§

Uždaryti visus iki šiol neuždarytus sąvartynus Kelmės savivaldybės teritorijoje. Iki 2012
metų rekultivuoti užterštus plotus, senus šiukšlynus ir sąvartynus, suteikiant galimybę jų
vietoje atsirasti pramoninėms, rekreacinėms ar kitokios paskirties zonoms.

§

Organizuoti atliekų surinkimą ir išvežimą iš miestų ir gyvenviečių viešųjų zonų, tokių
kaip parkai, viešojo transporto stotelės, gatvės ir kt.; šiose vietose pastatyti reikiamą kiekį
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šiukšlių dėžių skirtų mišrioms atliekoms. Viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų
lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, pastatyti specialius
konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti. Viešųjų renginių metu pastatyti
laikinuosius specialius konteinerius. Turi būti užtikrintas periodiškas surinktų atliekų bei
antrinių žaliavų išvežimas į APP ar atliekų perkrovimo stotis.

Duomenys apie inventorizuotus uždarytinus Kelmės rajono pagrindinius seniūnijų ir kaimo
sąvartynus bei šiukšlynus pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. Duomenys apie Kelmės rajono seniūnijų ir kaimų sąvartynus
Eil.
Nr.

1.

Sąvartyno
pavadinimas

Kuprės (Kelmės
m.)

2.

Janaučių
(Vėžaičių)

3.

Plotas,
ha

1,5

1,6

Adresas
Pastabos
Seniūnija

Pakražančio
Kelmės
apylinkių
Kelmės

Kaimas

Žibuoklių

Bus uždaromas II
etape

Vėžaičių

Uždarytas

Sirvydų

Uždarytas

Varvalių

Uždarytas

Sirvydų

1,1

Šaltenių

1,2

5.

Dirvoniukų

0,9

Kukečių

Dirvoniukų

Uždarytas

6.

Lupikų

0,7

Kukečių

Lupikų

Uždaromas 2006 m.

7.

Šedbarų

Vaitkaičių

Uždarytas

Budriūnų

Uždarytas

Spūdžių

Uždarytas

4.

(Vaitkaičių)
8.

9.

10.

11.

0,8

Mockaičių

1,5

Kiaunorių

3,6

Tytuvėnų miesto

1,8

Užvenčio miesto

1,0

apylinkių
Kelmės
apylinkių

Tytuvėnų
apylinkių
Tytuvėnų
apylinkių
Tytuvėnų
apylinkių
Tytuvėnų
apylinkių
Užvenčio

Kuršių
Maironių g.
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Adresas

tęsinys

etape

12.

Maudžiorų

0,5

Užvenčio

Maudžiorų

Uždaromas 2006 m.

13.

Junkilų

0,7

Užvenčio

Junkilų

Uždaromas 2006 m.

14.

Lykšilio

0,5

Šaukėnų

Lykšilio

Uždaromas 2006 m.

15.

Šaukėnų

1,0

Šaukėnų

Šukiškių

Uždaromas 2006 m.

16.

Aunuvėnų

0,83

Šaukėnų

Aunuvėnų

Uždaromas 2006 m.

17.

Valpainių

0,3

Pakražančio

Valpainių

Uždarytas

18.

Stulgių

0,25

Pakražančio

Stulgių

Uždarytas

19.

Orkių (Žalpių)

0,25

Pakražančio

Orkių

Uždaromas 2006 m.

20.

Liolių

0,5

Liolių

Gauciškės

Uždaromas 2006 m.

21.

Gailių

0,35

Liolių

Gailių

Uždaromas 2006 m.

22.

Laugalio

0,84

Liolių

Laugalio

Uždarytas

23.

Svirnių

0,2

Liolių

Svirnių

Uždaromas 2006 m.

24.

Vaiguvos

1,0

Vaiguvos

Vaiguvos

Uždaromas 2006 m.

25.

Karklėnų

0,45

Kražių

Karklėnų

Uždaromas 2006 m.

26.

Vašilėnų

0,25

Kražių

Vašilėnų

Uždaromas 2006 m.

27.

Kražių

1,25

Kražių

Kražiai

Bus uždaromas II
etape

Diegiant regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą numatoma iš ES gaunamų lėšų
pastatyti naują regioninį sąvartyną. Taip pat numatoma, kad 116 regiono sąvartynų bus uždaryta
2005-2007 metais, Kairių sąvartynas bus uždaromas etapais iki 2010 metų, kiti regiono sąvartynai
(tame tarpe šeši rajoniniai sąvartynai) numatomi uždaryti iki 2010 metų.
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Kuriamos atliekų tvarkymo sistemos apibūdinimas
Atliekų tvarkymas apima visus etapus, nuo atliekų surinkimo iki galutinio šalinimo. Atliekų
surinkimui taikomas būdas priklauso nuo aptarnaujamos teritorijos užstatymo pobūdžio ir
apgyvendinimo laipsnio bei vyraujančios ūkinės veiklos joje. Paprastai naudojami betarinis ar
konteinerinis atliekų surinkimo būdai. Kelmės rajone šiuo metu plačiausiai naudojamas
konteinerinis atliekų surinkimas.
Visos komunalinės atliekos, kurias atliekų tvarkytojai surenka iš gyvenamųjų teritorijų,
įmonių, viešųjų įstaigų ir kitų vietų, patenka į sąvartynus. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose
susidarančios komunalinės atliekos turėtų būti surenkamos atskirai nuo gamybos procesuose
susidarančių atliekų. Faktiškai, smulkiosios organizacijos, o dažnai ir žymi dalis didesniųjų nesirūpina atliekų rūšiavimu ir pateikia jas visas kaip nerūšiuotas komunalines atliekas.
Pakuočių atliekų srautas nuolat didėja, kylant pragyvenimo lygiui. Šiuo metu manoma, kad
Lietuvoje pakuotės sudaro 17 – 28 % komunalinių atliekų srauto. Didelė dalis pakuočių atliekų, o
taip pat ir antrinių žaliavų atliekų gali būti perdirbta ir panaudota. Siekiant pagerinti antrinių žaliavų
surinkimą Šiaulių regione, įrengti kiekviename rajone Atliekų priėmimo punktai (APP) bei A ir B
tipo konteinerines aikštelės (KA).
Siekiant mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį bei vykdyti Valstybinio strateginio
plano užduotis, Kairiuose (prie esamo Šiaulių miesto sąvartyno) yra įrengta žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelė. Į ją vežamos žaliosios atliekos iš viso regiono tiesiogiai iš šių atliekų
susidarymo ir surinkimo vietų.
Vienas pagrindinių kuriamos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos elementų
yra regioninio sąvartyno įrengimas. Šio sąvartyno statybą numatoma užbaigti jau 2007 metais.
Planuojamas regioninio sąvartyno pajėgumas turės patenkinti viso regiono poreikius dvidešimčiai
metų.
Pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, atliekas bus draudžiama šalinti rajono
sąvartynuose. Kitas svarbus regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos elementas yra
regiono sąvartynų uždarymas, kurį numatoma pradėti tais pačiais 2007 metais. Uždarant kaimo
kategorijos sąvartynus svarbi sąlygą yra įrengti visoje jų aptarnavimo zonoje pakankamą
konteinerinių aikštelių tinklą.
Duomenys apie Kelmės rajone I etape įrengtų APP ir konteinerinių aikštelių skaičių pateikti
žemiau - 7 lentelėje. Joje įvertinta, kad perspektyvoje atliekų surinkimo sistemos vystymas
numatomas dviem etapais: pirmajame etape įrengti atliekų priėmimo punktai bei konteinerinės
aikštelės pagal esamą apkrovą, o antrajame etape – įrengiant papildomus aikšteles perspektyvinei
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apkrovai 2015 metais. Kuriant regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, svarbu tinkamai
organizuoti atliekų surinkimą. Atliekų surinkimui bus skirtos A ir B tipo konteinerinės aikštelės,
rajoniniai ir seniūnijų atliekų priėmimo punktai bei individualūs konteineriai.
A tipo konteinerinės aikštelės – tai buitinių atliekų surinkimo aikštelės, kuriose stovės po 3
konteinerius, skirtų talpini po 1,1 m3 mišrių komunalinių atliekų.
B tipo konteinerinės aikštelės – tai mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui
skirtos aikštelės kurios bus įrengiamos padidinto žmonių susibūrimo (miesto ir rajonų savivaldybės
numatytose) vietose. Šiose aikštelėse iš viso stovės po 6 konteinerius, 3 iš ju talpins po 1,1 m3
mišrių komunalinių atliekų, o kiti trys konteineriai (po 1,1 m3 talpos) bus skirti surinkti atitinkamai
stiklui, popieriui-kartonui bei plastmasei.
Seniūnijos atliekų priėmimo punktas. Seniūnijos atliekų priėmimo punkto paskirtis –
užtikrinti antrinių žaliavų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą. Seniūnijos atliekų priėmimo
punkte bus pastatyti trys konteineriai (po 1,1 m3 talpos), skirti mišrioms komunalinėms atliekoms,
du konteineriai (po 5 m3 talpos), skirti stambiems buitiniams prietaisams ir žaliosioms atliekoms bei
šeši konteineriai (po 3 m3 talpos), skirti atitinkamai naudotoms padangoms, medienos atliekoms,
popieriui, plastmasei, stiklui, metalui. Šis punktas – tai aptverta teritorija, kurioje numatyta kietos
dangos aikštelė (15x25 m), apšvietimas, žalių atliekų surinkimo aikštelė (15x5 m) ir vieta įvairios
talpos konteineriams.
Rajoniniai atliekų priėmimo punktai. Rajoninių atliekų priėmimo punkto paskirtis –
užtikrinti antrinių žaliavų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą.

Rajoniniame atliekų

priėmimo punkte bus pastatyti trys konteineriai (po 1,1 m3 talpos), skirti mišrioms komunalinėms
atliekoms, trys konteineriai (po 3 m3 talpos), skirti stiklui, trys konteineriai (po 5 m3 talpos), skirti
metalui, plastmasei, popieriui, penki konteineriai (po 10 m3 talpos), skirti statybinėms ir kitoms
stambiagabaritėms atliekoms, naudotoms padangoms, buitiniams prietaisams, medienos ir
žaliosioms atliekoms, o taip pat trys po 0,2 m3 talpos statinės, skirtos skystoms atliekoms. Šis
punktas – tai aptverta teritorija, kurioje numatyta kietos dangos aikštelė (22x30 m), šakų ir kitų
žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė (22x10 m), vieta įvairios talpos konteineriams. Numatytas
elektros energijos tiekimas pavojingų atliekų surinkimo punktui ir teritorijos apšvietimui.
7 lentelė. Duomenys apie Kelmės rajone
konteinerinių aikštelių skaičių.

I etape įrengiamų atliekų priėmimo punktų ir
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Nr

Elemento pavadinimas

I etapo

Viso

Viso

APP

KA

1

Rajoninis Kuprės atliekų priėmimo punktas

1

1

2

Seniūnijų atliekų priėmimo punktai

3

3

3

Konteinerinių aikštelių (KA) - A tipo

15

15

4

Konteinerinių aikštelių (KA) - B tipo

7

7

Bendras Kelmės rajone reikalingas įrengti konteinerinių skaičius komunalinėms atliekoms
pateiktas priede Nr.3.
Telekomunikacijos ir ryšiai
Telekomunikacijos ir ryšių sektoriuje iki 2015 metų numatoma:
•

Sudaryti sąlygas telekomunikacinėms bendrovėms laisvai ateiti į telekomunikacinių
paslaugų sferos rinką;

•

Derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams numatyti šalia
kelių/gatvių apsaugos zonas komunikaciniams kabeliams po 1 metrą į abi puses nuo
kabelio ašies;

•

Inicijuoti seminarus ir apmokymus rajono gyventojams informacinių technologijų
klausimais;

•

Kelmėje, Užventyje, Tytuvėnuose, Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje, Lioliuose ir
Griniuose sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai. Jos
sumontavimui turi būti skirta uždara patalpa, o jei nėra galimybės skirti patalpos – turi
būti rezervuojama valstybinė žemė kuo arčiau miesto/miestelio centro;

•

Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje, Griniuose,
Lioliuose, bei e lygio centruose iki 2010 metų turi būti įrengti viešieji interneto prieigos
taškai, kuriuose internetu turėtų galimybę pasinaudoti kiekvienas pilietis. Viešųjų
interneto prieigos taškų įrengimui numatyti pasinaudoti skiriama valstybės ir ES sąjungos
parama.
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INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
1. Poveikis teritorijos vystymo darnai
Sprendinių įgyvendinimas Kelmės rajono teritorijoje turės teigiamą poveikį teritorijos
vystymo darnai. Suplanuotas inžinerinės infrastruktūros tvarkymas teigiamai įtakos teritorijos
bendrą išsivystymą, lems kokybišką ir komfortiškai suplanuotą aplinką. Sprendinių įgyvendinimas
padės išvengti neigiamo poveikio teritorijos vystimuisi ateityje. Kelmės teritorijos infrastruktūrinis
išvystymo lygis lemia visą bendrą Lietuvos respublikos darnią plėtrą ateityje.
2. Poveikis ekonominei aplinkai
Sprendinių įgyvendinimui prireiks didelių investicijų, dalis iš kurių turės būti dengiama iš
Savivaldybės biudžeto. Tačiau infrastruktūros projektų planingas įgyvendinimas suteiks galimybę
didelę dalį reikalingų lėšų gauti iš ES Struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais finansinės paramos
šaltiniais.
Infrastruktūros išvystymas sukurs palankesnę investicinę aplinką, sudarys prielaidas
pramonės plėtrai. Ypač tampriai su ūkio raida yra susijusi gerai išvystyta aprūpinimo energija
infrastruktūra. Inžinerinė infrastruktūra, jos organizacija ir veikimas, gali būti laikoma pagrindu,
kuris leidžia teikti kokybiškas viešąsias paslaugas gyventojams, pramonės įmonėms ir kitiems
verslo subjektams ir tokiu būdu skatinti ekonominę rajono plėtrą.
Energetikos ūkio sprendiniai įtakos ekonomišką ir efektyvų energijos šaltinių panaudojimą
Vienas iš sprendinių yra siūlymas parengti studiją dėl Kelmės rajono dujofikavimo. Dujų kaip kuro
vartojimas galėtų užtikrinti ne tik efektyvesnį energetinių išteklių panaudojimą, bet ir aplinkos
kokybės išsaugojimą.
Telekomunikacinių paslaugų tinklų išplėtimas sąlygotų palankią aplinką verslui. Tai
teigiamai įtakos ekonominę aplinkos įvairovę. Ekonominė Kelmės rajono aplinka turi didelę įtaką
gamtinės ir socialinės aplinkos sėkmingam funkcionavimui.
3. Poveikis socialinei aplinkai
Planinga inžinerinės infrastruktūros plėtra lems gerėjančią būstų kokybę, viešosios paslaugos
bus prieinamos vis didesnei rajono gyventojų daliai, gerės šių paslaugų kokybė. Įgyvendinus
sprendinius galimas gyventojų persikėlimas iš mažų miestelių į tankiau apgyvendintas centrines
gyvenvietes, esančias Kelmės rajono teritorijoje.
Palaipsniui kils energijos tiekimo patikimumas, geriamojo vandens kokybė. Rajono
ekonominė raida lemia ir rajono gyventojų užimtumo lygį. Vandens ir šilumos ūkio,
telekomunikacijų plėtra ir šių naujų infrastruktūros objektų statyba sukurs laikinas darbo vietas
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statybos laikotarpiui ir išlaikys darbo vietas tinklų priežiūrai, eksploatacijai. Atliekų ūkio
tvarkymas, eksploatavimas ir organizavimas įtakos naujų darbo vietų atsiradimą.
Plėtojant inžinerinę infrastruktūrą, didės viešųjų paslaugų prieinamumas, didės gyvenamųjų
būstų kokybė.
Modernizuojama inžinerinė infrastruktūra kai kuriais atvejais leidžia sumažinti viešųjų
paslaugų teikimo kaštus ir tuo pačiu šių paslaugų kainą rajono gyventojams. Tačiau daugeliu atveju
tikėtinas neigiamas infrastruktūros plėtros socialinis aspektas – neišvengiamas kainų už paslaugas
kilimas, kuris gali turėti stiprų neigiamą poveikį, kai kurioms socialinėms grupėms Kelmės rajone.
Norint išvengti šio poveikio reikalingi tam tikri kompensavimo mechanizmai minėtoms socialinėms
grupėms. Visuomenės nepasitenkinimą kylančiomis viešųjų paslaugų kainomis galima sumažinti
nuolatos vykdomu visuomenės informavimui apie atliekamus modernizacijos bei paslaugų gerinimo
darbus bei kainų kilimo priežastis. Taip pat neigiamo visuomenės požiūrio mažinimui labai svarbus
kokybiškų paslaugų teikimas.
Naujų telekomunikacijų plėtra t.y. internetinio ryšio įdiegimas kaimiškose vietovėse suteiks
galimybę sėkmingiau integruotis neįgaliesiems, socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, taip
pat skatins Kelmės bendruomenės švietimą ir kultūrą.
Numatyti vandens kokybės gerinimo sprendiniai ir sprendiniai užtikrinantys aprūpinimu
vandeniu tiesiogiai įtakos kiekvieno žmogaus gyvenančio Kelmės rajono teritorijoje sveikatą.
4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Klimato kaita ir atmosferos oro tarša. Klimato kaitai didelę įtaką daro energetikos objektų
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (anglies dioksidas ir kt.). Sprendiniuose siūlomos
priemonės, leidžiančios sulėtinti energijos poreikio augimą, tuo pačiu teigiamai įtakos ir išmetamų
šiltnamio efekto dujų ir atmosferos teršalų kiekį. Kitas sprendiniuose siūlomas poveikio klimato
kaitai ir atmosferos oro taršai mažinimo būdas – biomasės naudojimas energijos gamybai.
Vandens ištekliai. Pagrindiniai sprendiniuose numatyti aspektai yra susiję su vandens
išteklių paviršinio ir požeminio vandens taršos mažinimu ir racionaliu vandens išteklių naudojimu.
Užtikrinant racionalų ir tinkamą vandens panaudojimą sprendiniuose numatyta vandenviečių ir
vandentiekos tinklų organizacinės sistemos forma, kuri užtikrins, vartotojams ne tik tiekimą, bet ir
kokybišką vandenį.
Vandens teršimas savo ruožtu sukelia neigiamas pasekmes vandens tiekimui, gamtinėms
buveinėms, bioįvairovei ir rekreaciniam vandens telkinių naudojimui.
Vandens telkinių taršą gali sąlygoti tokie su inžinerinės infrastruktūros plėtra susiję
veiksniai:
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§

inžinerinių objektų statyba netoli vandens telkinių;

§

užtvankų įrengimas hidroelektrinių statybai;

§

nuotekų, išleidžiamų į vandens telkinius, išvalymo kokybė.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio įrengiant užtvankas (taip pat ir dėl užtvankų įrengimui
reikalingų didelių investicijų), hidroelektrines planuojama statyti prie esamų užtvankų.
Siekiant pagerinti nuotekų išvalymo kokybę, inžinerinės dalies koncepcijoje numatoma
modernizuoti senus ir įrengti naujus vandens valymo įrenginius.
Kelmės teritorijos suplanavimas ir numatytos infrastruktūros plėtros kryptys teigiamai ir
ilgalaikiai veiks ne tik saugomų teritorijų ekosistemas, bioįvairovę, bet ir visos gamtinę,
kraštovaizdžio ir kultūrinę aplinką.
Inžinerinių tinklų ir kitų įrenginių plėtra statybos etape sukels trumpalaikį neigiamą poveikį
aplinkai, tačiau daugeliu atveju infrastruktūros plėtra turės teigiamą ilgalaikį poveikį gamtinei
aplinkai.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracija
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Lietuvos Respublikos teritorijos Kelmės rajono bendrasis planas (2002 m.) Kelmės rajono
šilumos ūkio specialusis planas
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija; Valstybės ilgalaikės
raidos strategija 2002 m; Šiaulių apskrities regioninės plėtros planas 2000 m; Kelmės rajono
bendrojo plano strateginė dalis (2002 m.); Kelmės rajono savivaldybės 2004 – 2006 metų
plėtros planas; Šiaulių regiono atlieku tvarkymo planas
6. Status quo situacija:
Kelmės rajono teritorijoje infrastruktūros plėtra vyktų neplanuotai, chaotiškai, neatsižvelgiant
į gyventojų poreikius, racionalų energijos panaudojimą, netausojant gamtinės aplinkos ir
neužtikrinant gyvenimo sąlygų kokybės.
7. Tikslas, kurio siekiama, įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Užtikrinti Kelmės rajono teritorijos darnaus vystymosi raidą ir jos perspektyvą, tausojantį
gamtos ir kultūros išteklių panaudojimą ir visų planuojamos teritorijos gyventojų optimalų
poreikių tenkinimą
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8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
bendrojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį klimato kaitos problemų
sprendimui, oro kokybės išsaugojimui, išteklių naudojimo efektyvumui, vandens kokybės
gerinimui.
Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

9. Bendrojo plano sprendinių
poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai

Teigiamas ilgalaikis

ekonominei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

socialinei aplinkai

Teigiamas ilgalaikis

kultūros paveldui

Teigiamas ilgalaikis

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis
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CIVILINĖ SAUGA

1. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvos Respublikoje

Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas yra paruošti visuomenę ekstremalioms
situacijoms. Užtikrinti sklandų perėjimą nuo kasdienės veiklos prie veiklos ekstremalių situacijų
metu bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremalių situacijų atvejais. Išsaugoti
žmonių gyvybę, sveikatą, turtą bei aplinką. Skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti
pasitikėjimą civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veikla.
Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą sudaro:
•

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija ;

•

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam
pavaldžios įstaigos;

•

Ministerijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, savivaldybių priešgaisrinės ir kitos
civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektai, įstaigos;

•

Aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklas.

Ekstremalūs įvykiai:
•

Gamtinio pobūdžio - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes,
masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba
masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas;

•

Techninio pobūdžio - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai,
įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai,
įvyksta įvairių transporto rūšių avarijos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti
ekstremalūs įvykiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms;

•

Ekologinio pobūdžio - priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir
savybių, hidrosferos būsenos pakitimus;

•

Socialinio pobūdžio - masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos,
teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.

•

Kiti – didelis gaisringumas, pavojingas radinys, kultūros vertybei keliamas pavojus ar jos
sunaikinimas.
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Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai:
•

Perspėti gyventojus apie gresiančią ekstremalią situaciją, informuoti apie jos galimus
padarinius ir priemones jiems likviduoti;

•

Atlikti ekstremalių situacijų prevenciją;

•

Organizuoti gyventojų

aprūpinimą

individualiosiomis

ir

kolektyvinėmis apsaugos

priemonėmis;
•

Žvalgyti ir žymėti pavojaus židinius;

•

Gesinti gaisrus, atlikti gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;

•

Palaikyti viešąją tvarką nelaimės rajone;

•

Teikti medicinos pagalbą ir vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremalių situacijų
atvejais;

•

Evakuoti žmones ir turtą iš pavojingų teritorijų;

•

Vykdyti sanitarinį švarinimą ir kitas kenksmingumo pašalinimo priemones;

•

Organizuoti laikiną nukentėjusiųjų apgyvendinimą bei materialinį aprūpinimą;

•

Organizuoti žuvusiųjų laidojimą;

•

Organizuoti nutrauktą būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą;

•

Teikti pagalbą gyvybiškai svarbiems objektams išsaugoti;

•

Kaupti gyvybiškai svarbių materialinių vertybių atsargas;

•

Mokyti vadovus, darbuotojus, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas bei gyventojus
veiksmų ekstremalių situacijų atvejais;

•

Tirti ir analizuoti ekstremalių įvykių priežastis

2. Ekstremalios situacijos
Lietuvoje yra gana daug ekstremalių situacijų šaltinių, galinčių sukelti daugelio žmonių žūtį ar
pakenkti sveikatai. Tai – Ignalinos atominė elektrinė, daugiau nei 250 chemiškai pavojingų
objektų, pavojingų cheminių medžiagų pervežimai, susisiekimo sistema, naftos pramonė, dujotiekio
bei naftotiekio tinklai. Taip pat teroro bei diversijos aktų galimybės.
Ekstremalias situacijas gali sukelti:
1. Avarija Ignalinos atominėje elektrinėje;
2. Avarijos kaimyninių valstybių atominėse jėgainėse;
3. Branduoliniai sprogimai;
4. Avarijos transporte, legaliai ar nelegaliai pervežant radioaktyviąsias medžiagas;
5. Avarijos objektuose, naudojančiuose radioaktyviąsias medžiagas;
6. Nukritus skraidymo aparatams su branduoliniais įtaisais.
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7. Avarijos įmonėse, sandėliuose arba kituose statiniuose, kuriuose nuolat arba laikinai
gaminama,

perdirbama,

laikoma,

perkraunama,

naudojama,

sandėliuojama

arba

neutralizuojama viena arba kelios pavojingosios medžiagos ar jų atliekos, kurių kiekis yra
didesnis už nustatytą šios medžiagos ribinį kiekį;
8. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamų ligų atvejai, epizootijos ir kitos galimos
ekstremalios situacijos;
9. Avarijos geležinkeliuose, automobilių keliuose, oro ir jūrų transporte;
10. Avarijos magistraliniame dujotiekyje ir naftotiekyje;
11. Gaisrai ir sprogimai įmonėse;
12. Gaisrai miškų masyvuose ir durpynuose;
13. Stichiniai arba katastrofiniai reiškiniai: stiprus vėjas, smarkus lietus, snygis, didelė pūga,
smarki lijundra, apšalas, smarkus speigas, tirštas rūkas;
14. Hidrologiniai reiškiniai: pralaužtos dambos; apsemtos žemesnės miestų, gyvenviečių, žemės
ūkio kultūrų pasėlių teritorijos, automobilių keliai arba kiti transporto objektai.
Žemiau nurodyti ekstremalūs įvykiai yra patvirtinti LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9d.
nutarimu Nr.241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“. Ekstremalūs įvykiai gresia
daugeliui teritorijų, bet kiekvienoje iš jų vis kitaip svarbūs, ir kiekvieno iš jų padaryta žala ar
nuostolių lygis gali skirtis. Ekstremalūs įvykiai:
•

Pavojingi geologiniai reiškiniai;

•

Pavojingi meteorologiniai reiškiniai;

•

Pavojingi hidrologiniai reiškiniai;

•

Gamtiniai miškų, durpynų, javų gaisrai;

•

Kiti gamtiniai atvejai (ledo lyčių su žmonėmis atitrūkimas, ledo laukų slinkimas, ledų
sangrūdos. Žuvų dusimas, miško žvėrių ir paukščių badas. Pavojai kultūros vertybėms)

•

Žmonių ligos, mirtys (galimybė susirgti, sveikatos sutrikimai, sužeidimai ar žūtis);

•

Bendri incidentai su žmonėmis, gyvuliais ar gyvūnais (gyvulių (naminių,
valkataujančių gyvūnų, laukinių žvėrių) ar kitų gyvūnų (taip pat ir vabzdžių)
įkandimas (apkandžiojimas, apseilėjimas, enmozė) arba kitoks poveikis);

•

Gyvulių ir kitų gyvūnų susirgimai, gaišimas, kritimas bei žmonių maistui skirtų
gyvulinės kilmės produktų, produkcijos ar žaliavų netinkamumas vartoti;
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•

Augalų ligos, pakenkimai ir žūtis, kenksmingi organizmai, žmonių maistui (gyvūnų
pašarams) skirtų augalinės kilmės prekių, produktų, produkcijos ar žaliavų
netinkamumas vartoti;

•

Transporto incidentai;

•

Avarinės situacijos ar avarijos pramonės įmonėse, mokslinio tyrimo institutuose ir
kituose objektuose;

•

Gamybinių, administracinių pastatų ar statinių griūtys;

•

Incidentai su hidrotechniniais statiniais ir vandens telkiniais;

•

Avarijos ir incidentai komunaliniuose tinkluose bei sistemose;

•

Avarijos elektros energetinėse sistemose bei elektros tinkluose;

•

Avarijos šilumos energetinėse sistemose bei šilumos tinkluose;

•

Avarijos dujų energetinėse sistemose bei magistraliniame dujotiekyje;

•

Incidentai ryšių tinkluose ar sistemose, masinės komunikacijos objektuose;

•

Atmosferos užteršimas;

•

Vandens užteršimas ir kitoks jam daromas poveikis;

•

Dirvožemio, grunto, augalijos ar kitų aplinkos komponentų užteršimas arba kitoks
jiems daromas poveikis;

•

Radioaktyvioji tarša;

•

Didelė nevaldoma spūstis, pogromai, staigus ir nevaldomas masinio renginio
plėtimasis už jam numatytos teritorijos ribų, lokalaus incidento peraugimas į
nesankcionuotus veiksmus ar panašiai;

•

Masiniai renginiai, sporto aistruolių eisenos, nevaldomos riaušės laisvės atėmimo
vietose ar panašiai;

•

Užsieniečių, neteisėtai atvykstančių į Lietuvos Respublikos teritoriją, masinis
antplūdis;

•

Sparčiai gausėja užsieniečių, kurie kreipiasi su prašymu suteikti prieglobstį Lietuvos
Respublikoje;

•

Radiniai.
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3. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema Kelmės rajone

3.1. Kelmės rajono savivaldybės pareigos ir funkcijos civilinės saugos srityje

Civilinė sauga yra Kelmės rajono savivaldybei valstybės perduota funkcija, už kurios
vykdymą atsakingas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos
direktorius, vykdydamas savivaldybei valstybės perduotas civilinės saugos funkcijas:
•

atsako už civilinės saugos parengtį Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje;

•

prognozuoja Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas;

•

organizuoja Kelmės rajono savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms
situacijoms plano rengimą, jo derinimą su Šiaulių apskrities viršininku ir jį tvirtina;

•

perspėja valstybės institucijas, ūkio subjektus, įstaigas, gyventojus apie ekstremalios
situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų
veiksmus;

•

nustato Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių –
seniūnijų civilinės saugos uždavinius ir funkcijas, tvirtina jų civilinės saugos
parengties ekstremalioms situacijoms planus;

•

organizuoja civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą;

•

organizuoja ir įgyvendina civilinės saugos prevencines priemones, gelbėjimo ir kitus
neatidėliotinus darbus, šalina ekstremalių situacijų padarinius, evakuoja ir prireikus
apgyvendina evakuotus gyventojus, organizuoja gyventojų mokymą civilinės saugos
būdų;

•

iš visų Kelmės savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų renka informaciją,
reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti;

•

kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip laikomasi ūkio
subjektuose Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų;

•

teikia informaciją, reikalingą Šiaulių apskrities viršininkui bei Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams ir gyventojams vykdyti civilinės
saugos užduotis;

•

informuoja Šiaulių apskrities viršininką apie Kelmės savivaldybės teritorijoje
įvykusias ekstremalias situacijas;

•

telkia visas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančias civilinės saugos pajėgas
ekstremalių situacijų padariniams šalinti ir gelbėjimo darbams atlikti;
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•

organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems ekstremalių situacijų ir (ar)
ekstremalių įvykių atvejais;

•

prašo Šiaulių apskrities viršininko pagalbos evakavimo ir gelbėjimo darbams vykdyti
bei ekstremalių situacijų padariniams šalinti, kai savo pajėgų ir išteklių nepakanka;

•

leidžia pagal savo kompetenciją įsakymus ir priima kitus teisės aktus civilinės saugos
klausimais, privalomus visiems savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir
juridiniams asmenims;

•

kontroliuoja Kelmės rajono savivaldybės ūkio subjektų civilinės saugos būklę ir teikia
jiems metodinę pagalbą;

•

analizuoja civilinės saugos būklę ir Šiaulių apskrities viršininko nustatyta tvarka teikia
jam metinį pranešimą;

•

teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui kasmetinę informaciją apie
padėtį ir veiklą civilinės saugos srityje.

3.2. Vadovavimas civilinės saugos ir gelbėjimo operacijoms
Pasirengimą ekstremalioms situacijoms, o prireikus ir jų padarinių likvidavimą organizuoja
ESVC, vadovas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, civilinės saugos
darbuotojas, Kelmės savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centrai, priešgaisrinės bei kitos
civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektai, įstaigos.
Prie Šiaulių apskrities viršininko Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu yra sudarytas ESVC. Visuose pavojinguose objektuose skiriami etatiniai civilinės saugos
darbuotojai.

3.3. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos. Vadovavimas gelbėjimo darbams

Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos pagal savo paskirtį yra:
•

priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos;

•

bendrosios ir specialiosios paskirties profesionaliosios ir savanoriškosios formuotės.

Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas Kelmės rajone sudaro Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas ir jam pavaldžios įstaigos, Kelmės savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, žinybinės
priešgaisrinės pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuotės. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba turi
būti nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti
žmonių bei turto gelbėjimo darbus.
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Kelmės rajono savivaldybė gali steigti Bendrosios ir specialiosios paskirties formuotes,
kurios būtų skirtos gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams atlikti.
Pradėjus telkti Kelmės savivaldybės teritorijoje turimus materialinius išteklius arba juos
gaunant iš kitų savivaldybių, civilinės saugos operacijos vadovo pareigas pradeda vykdyti
savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro vadovas. Jis koordinuoja visą gelbėjimo darbų
vadovui (-ams) teikiamą pagalbą. Ekstremaliai situacijai apėmus kelių aplinkinių savivaldybių
teritorijas ir paveikus daug gyventojų, Civilinės saugos operacijos vadovo pareigas, pasitelkdamas
savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo centrų vadovus, vykdo Šiaulių apskrities ekstremalių
situacijų valdymo centro vadovas.

3.4. Radiacinių ir pramoninių avarijų prevencija, avarijų padarinių likvidavimas

Kelmės rajono savivaldybė turi parengti veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos atominėje
elektrinėje atveju planą ir gyventojų apsaugos priemones bei padarinių, kurie susidarė už pavojingų
objektų ribų, likvidavimo priemones, įtrauktas į civilinės saugos parengties ekstremalioms
situacijoms planus.
Kelmės rajone nustatyti užterštumą pavojingomis cheminėmis, radioaktyviosiomis ir
bakteriologinėmis medžiagomis gali Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo
laboratorija.

3.5. Gyventojų evakavimas

Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą dėl gyventojų
evakavimo priima Šiaulių apskrities viršininkas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorius, ūkio subjektų ir įstaigų vadovai, o atskirais atvejais sprendimą dėl skubaus žmonių
iškeldinimo iš ekstremalaus įvykio židinio priima Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento ir jam pavaldžių įstaigų, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir policijos pareigūnai.
Už gyventojų (darbuotojų) evakavimo planų sudarymą ir jų vykdymą Kelmės rajono
savivaldybėje yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius, seniūnijoje – seniūnas.
Gyventojų evakavimą organizuoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius per
ekstremalių situacijų valdymo centrą ir gyventojų evakavimo komisija, sudaryta prie savivaldybės
ekstremalių situacijų valdymo centro. Seniūnijose gyventojų evakavimą organizuoja seniūnai.
Gyventojai turi būti evakuojami teritoriniu principu. Gyventojų evakavimą ir priėmimą
organizuoja prie Kelmės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centrų sudarytos
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gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos, joms vadovauja Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus paskirti vadovai. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos
sudaromos

iš

atitinkamos

savivaldybės

administracijos,

sveikatos

apsaugos,

policijos,

autotransporto ir kitų įstaigų specialistų. Komisija organizuoja evakuotų gyventojų priėmimą,
apgyvendinimą ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą, o jai vadovauja Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas vadovas. Evakuotų gyventojų apgyvendinimo
vietas nustato Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtas rekomendacijas.
Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą, organizuojama inžinerinė (kelių būklės
nustatymas, maršrutų žvalgymas), medicininė (priešepideminių priemonių įgyvendinimas,
infekcinių ligonių nustatymas, jų izoliavimas ir gydymas) ir radiacinė-cheminė žvalgyba. Žvalgybą
organizuoja Šiaulių apskrities viršininkas ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
o vykdo priešgaisrinės, žmonių paieškos ir gelbėjimo bei civilinės saugos tarnybos.
Įvykus radiacinei avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje, gyventojai evakuojami pagal
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento parengtą Lietuvos Respublikos gyventojų
apsaugos radiacinės avarijos Ignalinos atominėje elektrinėje atveju planą. Atsitikus tokiai nelaimei
gali būti numatyta galimybė į Kelmės rajono savivaldybę evakuoti Ignalinos, Zarasų ir Visagino
savivaldybių gyventojus. Tokiu atveju Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius
parūpina autotransportą ir organizuoja evakuotųjų apgyvendinimą.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos gyventojų evakavimo ir
pasirengimo jam metu:
•

su transporto savininkais iš anksto sudaro sutartis dėl transporto, kurio prireiks
gyventojams evakuoti ir pasirengimo evakavimui metu, suteikimo ir atsiskaitymo už
suteiktas paslaugas;

•

sudaro ir rengia praktiniams veiksmams gyventojų evakavimo komisiją, evakuotų
gyventojų priėmimo komisiją, gyventojų surinkimo ir priėmimo punktus, tarpinius
gyventojų evakavimo punktus bei tvirtina šių punktų nuostatus ir sudėtį;

•

organizuoja evakuojamų gyventojų aprūpinimą transportu, maisto produktais ir
kitomis buities prekėmis;

•

atsižvelgdamas į ekstremalios situacijos mastą, priima sprendimą ir vadovauja
gyventojų evakavimui;

•

prireikus apgyvendina evakuotus gyventojus.
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Kelmės rajone gali tekti evakuoti gyventojus, kilus ar gresiant incidentui su radiaciniu
vietiniu užterštumu, cheminiu užterštumu, kilus potvynio grėsmei, gresiant sprogimo ar gaisro
pavojui ir pan. Evakuojami gyventojai savo autotransportu arba SP UAB „Kelmės autobusų parkas“
transportu. Evakuojami gyventojai priimami arčiausiai esančiose mokyklose, kultūros namų salėse
ir panašiose patalpose.

3.6. Kelmės rajono gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Perspėjimo ir informavimo sistemą privaloma Kelmės rajono savivaldybės centre – Kelmės
mieste ir kituose rajono miestuose – Tytuvėnuose ir Užventyje. Taip pat kitose rajono
gyvenamosiose teritorijose, kur yra pavojingų objektų ar patenka į jų poveikio zoną, kurioje gali
kilti grėsmė gyventojų gyvybei, sveikatai, bei palinkai. Taigi, Bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo laikotarpiu perspėjimo ir informavimo sistema turi būti įrengta visose b (Tytuvėnai,
Užventis) bei c (Šaukėnai, Kražiai, Vaiguva, Lioliai, Griniai) kategorijos rajono gyvenvietėse.
Vidinės įgarsinimo sistemos turi būti įrengtos visose rajono įstaigose, įmonėse, ūkio
subjektuose, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių.
Savivaldybės lygiu gyventojus turi perspėti Kelmės rajono savivaldybės meras.
Perspėjimo įrenginių techninių charakteristikų parinkimas, šių įrenginių skaičius ir
išdėstymas privalo užtikrinti perspėjamo signalo girdimumą visuose Kelmės rajono miestuose bei
gyvenamosiose teritorijose.
Kelmės rajono gyventojai turi būti informuojami per vietinių transliuotojų stotis, esančias
rajono teritorijoje, kabelinės televizijos tinklus, per elektronines (tono ir balso) sirenas ir lauko
garsiakalbius. Kitose gyvenvietėse, ten, kur nėra centralizuoto valdymo arba vietinio įjungimo
elektros sirenų, turi būti naudojami policijos, ugniagesių arba kiti specialios paskirties automobiliai,
turintys garso stiprinimo įrangą ir vykstantys pagal iš anksto parengtus ir Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus maršrutus.
Rajone įrengtos:
•

3 centralizuoto valdymo elektros sirenos Kelmės mieste (ant AB „Teo“ Kelmės
filialo, Vytauto Didžiojo g. 88; ant Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos, J. Janonio
g. 9; elektros tinklų Kelmės pastotės teritorijoje, Nepriklausomybės g. 20a);

•

2 vietinio valdymo elektros sirenos (Tytuvėnų mieste ant Kelmės pašto filialo ir
Girliatiškių kaimo (Kražių seniūnija) degalinėje ).
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3.7. Civilinės slėptuvės Kelmės rajone
Slėptuvės tai įvairiai žmonių veiklai įprastomis aplinkybėmis skirti pastatai ar jų patalpos ir
kiti statiniai, kurie taip pat tinka žmonių apsaugai nuo pavojingų poveikių, kilus kariniams
konfliktams.
Paprastos slėptuvės – patalpos (esančios rūsiuose, pusrūsiuose) arba statiniai (požeminiai
garažai, technologiniai, transporto ar pėsčiųjų tuneliai ir pan.), kuriuos atitinkamai paruošus galima
pritaikyti žmonių apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio (mažina nuo 50 iki 100
kartų) ar griūčių silpnų sugriovimų zonoje (atlaiko dinamines apkrovas 0,02 MPa).
Slėptuvių ir kitų kolektyvinės apsaugos statinių pagrindinė paskirtis – karo padėties
sąlygomis apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, sugriovimų ir sprogimų sukeltų pavojingų
poveikių žmones, atliekančius Vyriausybės nustatytus privalomuosius darbus ir užduotis.
Slėptuvių parengties būklė turi būti tokia, kad susidarius ekstremaliai situacijai slėptuvių
patalpos būtų pertvarkomos iš žmonių gyvenimo ar veiklos paskirties į žmonių apsaugos paskirties
patalpas per nustatytą slėptuvės parengties laiką. Trumpalaikei žmonių apsaugai (iki 2 val.)
slėptuvės turi būti tinkamai parengtos bet kuriuo momentu (neišmontuojant gamybinių įrengimų,
neiškraunant daiktų ir pan.); ilgalaikei žmonių apsaugai (iki 2 parų) bei didesnių apsauginių
reikalavimų slėptuvės (iki 5 parų) turi būti parengiamos ekstremalių situacijų atvejais ne ilgiau kaip
per 2 valandas.
Kelmės rajone slėptuvės turi būti įrengtos esančiuose kariniuose objektuose, kurie 2001 m.
lapkričio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1343 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančių valstybinės
reikšmės ir rizikos objektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti kaip rizikos objektai. Valstybinės
reikšmės objektų, kuriuose taip pat turi būti įrengtos slėptuvės pagal minėtą nutarimą Kelmės rajone
nėra.
Taip pat rajone slėptuvės turi būti įrengtos gyvybiškai svarbiuose objektuose, kurių sąrašą
tvirtina pati savivaldybė:
•

VšĮ Kelmės ligoninė;

•

AB „Teo“ Šiaulių filialo Kelmės skyrius;

•

UAB LITESKO filialo „Kelmės šiluma“ 3 kvartalinė katilinė;

•

Kelmės profesinio rengimo centro katilinė;

•

SP UAB KELMĖS ŠILUMOS TINKLAI Tytuvėnų katilinė;

•

SP UAB KELMĖS VANDUO vandens tiekimo įrenginiai ir nuotekų perpumpavimo
stotys;
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•

Tytuvėnų geležinkelio stoties signalizacijos, valdymo ir blokavimo įrenginiai

•

AB KELMĖS PIENINĖ;

•

AB KELMĖS DUONA;

•

AB ŠIAULIŲ ENERGIJA Elektros tinklų Kelmės skyriaus dispečerinis punktas;

•

Policijos komisariatas (vadavietė);

•

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dispečerinė;

•

Kelmės rajono savivaldybė;

•

Teritorinio gynybos štabo budėtojas.

Kelmės mieste yra įregistruotos 5 gyventojų apsaugai pritaikytos patalpos:
•

VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, talpa 315 žm.

•

VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, talpa 115 žm.

•

Kelmės rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, talpa 50 žm.

•

Kelmės kultūros centras, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, talpa 980 žm.

•

J. Graičiūno gimnazija, Raseinių g. 1, Kelmė, talpa 190 žm.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu turi būti įrengtos slėptuvės visose b
(Tytuvėnai, Užventis) bei c (Šaukėnai, Kražiai, Vaiguva, Lioliai, Griniai) kategorijos rajono
gyvenvietėse. Vadovaujantis 2002 m. gegužės 15 d. LR Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr.712
„Dėl slėptuvių ir kitų kolektyvinės apsaugos statinių poreikių ir jų nustatymo“ slėptuvės turėtų būti
įrengtos po seniūnijų patalpomis.

3.8. Pavojingi objektai ir jų statybos parinkimas
Pavojingi objektai, tai įmonės, ūkio subjektai, sandėliai, kuriuose gaminamos, perdirbamos,
naudojamos, laikomos viena ar kelios pavojingos medžiagos, kurių kiekis yra didesnis už
nustatytąjį šios medžiagos ribinį kiekį , taip pat hidrotechniniai įrenginiai.
Vieta pavojingam objektui statyti turi būti parenkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), poveikio aplinkai
vertinimu, kuris atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092), ir laikantis
Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro
2001 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 10 (Žin., 2001, Nr. 5-152).
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Planuojant naujo pavojingo objekto statybą Kelmės rajone ar esamo pertvarkymą,
užtikrinama, kad:
•

naujas pavojingas objektas būtų statomas ar esamame pertvarkomi įrenginiai tik tais
atvejais, kai pavojingas objektas yra saugiu atstumu nuo kitų pavojingų objektų,
gyvenamųjų rajonų, intensyvaus judėjimo kelių, rekreacinių zonų ir kitų visuomenės
naudojamų ar dažnai lankomų vietų;

•

naujos statybos (gyvenamųjų namų, intensyvaus judėjimo kelių, rekreacinių zonų ir
kitų visuomenės naudojamų ar dažnai lankomų vietų plėtimas) vyktų saugiu atstumu
nuo pavojingų objektų.

Parenkant vietą pavojingam objektui statyti, būtina numatyti galimybes skubiai evakuoti
gyventojus iš pavojingo objekto ir gyvenamųjų rajonų, esančių šalia numatomo statyti pavojingo
objekto, taip pat atsižvelgti į vietos gamtą, reljefą, vyraujančius vėjus.
Pavojingų objektų veiklos vykdytojai ir Kelmės rajono savivaldybės administracija pagal
kompetenciją privalo reguliariai, ne rečiau kaip kas 5 metus, ir tinkamiausiu būdu teikti
gyventojams ir įstaigoms, patenkantiems į galimos taršos zoną, informaciją apie pavojingo objekto
veiklą, galimas avarijas, taikytinas apsaugos priemones ir apie tai, kaip elgtis įvykus tokiai avarijai.
Kelmės rajono esamų pavojingų objektų sąrašas:
•

SP UAB „Kelmės autobusų parkas, degalinė;

•

P.Račkausko individuali firma „Agrotech“;

•

UAB „Abromika“, degalinės;

•

UAB „Antivis“, degalinė;

•

UAB „Milda“, degalinė;

•

Šiaulių suskystintų dujų centro Kelmės suskystintų dujų ūkis;

•

Šv. Benedikto vienuolyno grupinis rezervuarinis įrenginys;

•

AB „Kelmės pieninė“

3.9. Keliai, kuriais transportuojami pavojingi kroviniai Kelmės rajone

Keliai, kuriais transportuojami pavojingi kroviniai Kelmės rajone yra šie:
•

A12 Ryga – Kaliningradas, kelio ilgis 43 km;

•

148 Raseiniai – Tytuvėnai – Radviliškis, kelio ilgis 23 km;

•

158 Kelmė – Užventis, kelio ilgis 28 km;

•

159 Užventis – Šaukėnai – Kuršėnai, kelio ilgis 18km;
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•

157 Kelmė – Tytuvėnai, kelio ilgis 19 km.

3.10. Kelmės rajono civilinės saugos parengties ekstremalios situacijoms planas

Kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami vietos savivaldos institucijų, ministerijų
padalinių, valstybinių tarnybų, esančių savivaldybės teritorijoje, veiksmai, vykdant gyventojų
apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir avarijų padarinių šalinimo darbus, kad būtų
pateikiama skubi informacija apie ekstremalų įvykį Šiaulių apskrities viršininko administracijos
Civilinės saugos departamentui ir Civilinės saugos valdybai Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo
departamente būtina vadovautis parengtu Kelmės rajono civilinės saugos parengties ekstremalios
situacijoms planu.
Savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas – dokumentas,
kuriuo vadovaujasi savivaldybės meras, savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centras
ekstremalių situacijų atvejais, vykdydami Civilinės saugos įstatymo numatytas užduotis taikos ir
karo atveju. Plane yra :
•

išaiškinta savivaldybės struktūrinių padalinių, vyriausybės įstaigų padalinių, esančių
savivaldybės teritorijoje, uždaviniai ir funkcijos iki susidarant ekstremaliai situacijai
ir jai įvykus;

•

nustatyta savivaldybės padalinių vaidmuo ir pareigos, švelninant ekstremalių
situacijų padarinius, pasirengiant ekstremalioms situacijoms, reaguojant į jas ir
likviduojant jų padarinius;

•

numatyta tvarka, nustatant ekstremalios situacijos dydį ir įvertinant jos padarinius;

•

numatyta pagalba seniūnijoms bei tvarka, kurios reikia laikytis, norint gauti tokią
pagalbą;

•

numatytas valdymas, koordinavimas, valdymas ir kontrolė;

•

numatyta duomenų bazė, padedanti paruošti išsamią veiksmų seką, įvykus
ekstremaliai situacijai ir savivaldybės struktūrinių padalinių bei tarnybų veiksmai.

Kelmės rajono civilinės saugos parengties ekstremalios situacijoms plane atliktoje
prognozuojamų ekstremalių situacijų ir jų padarinių rizikos analizėje įvardytos šios galimos
ekstremalios situacijos bei padariniai išdėstyti parengties mažėjimo tvarka:
•

Avarijos elektros energetinėse sistemose bei elektros tinkluose;

•

Incidentai dėl pralaužtų užtvankų, išsiliejusių vandens telkinių;

•

Pavojingi meteorologiniai reiškiniai;
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•

Avarijos šilumos energetinėse sistemose bei šilumos tinkluose;

•

Gyvulių ir kt. gyvūnų susirgimai, gaišimas, kritimai, bei žmonių maistui skirtų gyvulinės
kilmės produktų ar žaliavų netinkamumas vartoti;

•

Masiniai renginiai, sporto aistruolių eisenos, nevaldomos riaušės;

•

Gamtiniai miškų, durpynų, javų gaisrai;

•

Avarijos ir incidentai komunaliniuose tinkluose bei sistemose;

•

Žmonių ligos, mirtys (galimybė susirgti, sveikatos sutrikimai, sužeidimai ar žūtys);

•

Bendri žmonių ir gyvulių susirgimai. Gyvulių ar kitų gyvūnų (taip pat ir vabzdžių )
įkandimai arba kitoks poveikis.
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RENGTINI IR PERŽIŪRĖTINI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
•

Iki 2008 m. birželio 30 d. parengti ir patvirtinti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

• Turi būti parengti specialieji vandentvarkos planai ir vandentvarkos schemos atskiroms
Kelmės rajono urbanizuotoms vietovėms.
•

Parengti vandenviečių SAZ nustatymui specialiuosius planus.

•

Peržiūrėti ir patikslinti Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas (jei tai nebus
įvertinta Kelmės ir Tytuvėnų miestų bendruosiuose planuose):
o parengus Kelmės miesto bendrąjį planą;
o parengus Tytuvėnų bendrąjį planą.

• Rengti Užvenčio miesto, Girnikų ir Dvarčiaus k. bendrąjį planą.
• Rengti Kražių, Šaukėnų, Liolių miestelių bendruosius arba detaliuosius planus.
• Rengti pagal poreikį kaimų ribų nustatymo ir patikslinimo žemėtvarkos specialiuosius planus.
• Rengti pagal poreikį žemės konsolidacijos projektus.
• Rengti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų, lietaus
nuotekų, šilumos tiekimo ir kt.) plėtros specialiuosius planus neurbanizuotose teritorijose (esant
reikalui).

• Rengti nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų specialiuosius planus.
• Rengti kultūros paveldo sankaupos arealų bei atskirų objektų teritorijų specialiuosius planus.
• Rengti Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio miestų ribų keitimo specialiuosius planus.
• Rengti gyvenamųjų namų statybos kvartalų Kelmėje, Tytuvėnuose ir Užventyje detaliuosius
planus.

• Rengti pramonės teritorijų detaliuosius planus Kelmėje, Tytuvėnuose ir Užventyje.
• Peržiūrėti ir patikslinti Kelmės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemą.

• Parengti švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkių atnaujinimo ir
modernizavimo planą.
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
III etapas. Bendrojo plano sprendiniai

• Parengti dujotiekio trasos parinkimo, potencialių vartotojų ir dujų suvartojimo, finansinio
ekonominio, aplinkosauginio ir socialinio efekto pagrindimą bei pasekmių Kelmės rajono
savivaldybės socialinei ir ekonominei plėtrai, aplinkos saugojimui studiją. Esant
palankiems šios studijos rezultatams, parengti Kelmės rajono savivaldybės dujotiekio
specialųjį planą .
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