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ĮVADAS
Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialusis planas rengiamas vadovaujantis
2013 m. gegužės 2 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl pritarimo projektui „Joniškio
miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimas“ Nr. T-51, 2013 m. rugsėjo mėn.
6 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta „Joniškio miesto želdynų sistemos
plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano rengimo darbų programa“ Nr. A-837, plano rengimui išduotomis
planavimo sąlygomis ir remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Specialiojo plano tikslas - detalizuoti Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius,
suformuoti Joniškio miesto želdynų kūrimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos ir infrastruktūros juose
įrengimo koncepciją, numatyti įgyvendinimo priemones ir reikalavimus.
Specialiojo plano uždaviniai:
• nustatyti atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, kitų bendrojo naudojimo želdynų teritorijas ir gatvių
apsauginių želdinių ribas;
• nustatyti atskiruosiuose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo naudojimo želdynuose ir
gatvių apsauginėse zonose esančių želdinių būklę, įvertinti vertingas rūšis ir pateikti pasiūlymus
dėl tolesnio jų formavimo ir atnaujinimo; nustatyti naujų želdinių įrengimo galimybes esamuose
atskiruose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo naudojimo želdynuose ir gatvių
apsauginėse zonose ir pateikti pasiūlymus dėl naujųjų atskirųjų želdynų atsiradimo ir jų įrengimo;
• pateikti pasiūlymus dėl infrastruktūros (poilsio ir sporto erdvių, žaidimų aikštelių ir šunų
vedžiojimo aikštelių) įrengimo suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose,
esamose bendrojo naudojimo želdynų teritorijose.
Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiajam planui parengti išduotos šios
planavimo sąlygos:
1) Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2013-1004 planavimo sąlygos Nr. (29.18)-SDS-40;
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Joniškio skyriaus 2013-10-01 planavimo
sąlygos Nr. PLS-15;
3) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio 2013-09-27
planavimo sąlygos Nr. (12.12.-Š)2Š-607;
4) LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-09-24 planavimo
sąlygos Nr. 324.
Specialusis planas rengiamas vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir
teisės aktais.
Rengiant „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialųjį planą“ buvo
išanalizuoti ir įvertinti planuojamojoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo ir kiti dokumentai.
Specialusis planas parengtas vadovaujantis įstatymine baze, planavimo sąlygomis, galiojančiais teritorijų
planavimo dokumentais ir strateginiais dokumentais.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Teritorijų planavimo dokumentais:
Joniškio rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2013-02-21 sprendimu Nr. T-4.
Lietuvos Respublikos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 2002-10-29
sprendimu Nr. IX-1154;
Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2008-04-10 sprendimu Nr. T-61;
Joniškio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos
201211-22 sprendimu Nr. T-208.
Vietinės reikšmės Urbanistikos paminklo UV-15 Joniškio mieste sklypų suplanavimo projektas,
patvirtintas Joniškio rajono mero 1996-07-02 potvarkiu Nr. 236;
Joniškio miesto žemės naudojimo specialusis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2003-05-15 sprendimu Nr. T-85;
Joniškio rajono kultūros paveldo tinklų schema, pavirtinta LR Kultūros ministro 2009 m. balandžio
mėn. 24 d. įsakymu Nr. ĮV-201.
Bendro naudojimo žemės sklypo suformavimas, sklypo Joniškyje Žemaičių g. 14, ribų ir ploto
keitimas, teritorijos tvarkymo, naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detalusis planas,
patvirtintas 2011 m. rugsėjo 23 d., Nr. A-896;
Kitos paskirties žemės sklypų suformavimo laisvoje valstybinėje žemėje (gyvenamosios teritorijos,
daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai; komercinės paskirties objektų teritorijos prekybos,
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paslaugų ir pramogų objektų statybai; bendro naudojimo teritorijos) ir teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rėžimo numatymo statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti
detalusis planas, patvirtintas 2010 m. sausio 13 d. Nr. A-27.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Įstatymine baze:
LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107–2391 su vėlesniais pakeitimais);
LR Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80–3215 su vėlesniais pakeitimais);
LR Turizmo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 32–852 su vėlesniais pakeitimais);
LR Vandens įstatymu (Žin., 2003, Nr. 36–1544 su vėlesniais pakeitimais);
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3–37 su vėlesniais
pakeitimais);
LR Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 108–3902 su vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos apsaugos įstatymu (Žin.,1992, Nr.5–75 su vėlesniais pakeitimais);
LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22–652 su vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1–151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.
41–1317 su vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr.95–3372 su
vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1–35 „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo,
planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18–554 su vėlesniais pakeitimais);
LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 4–246/D1–341 „Dėl
turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr.
103–3814 su vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1–96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22–858 su vėlesniais pakeitimais);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V–586 „Dėl sanitarinių
apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134–4878 su vėlesniais
pakeitimais);
LR Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamų kultūros vertybių atskirų
grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 13–499);
LR 1995 m. sausio 24 d. įstatymu Nr. I–761 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 9-184 su vėlesniais pakeitimais);
LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. S–7(149) „Dėl
Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje“ (Žin., 2009, Nr. 81–926);
LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos
reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo (Žin., 109-5162);
LR Kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento
3.06.01:2007 „Kultūros paveldo darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ (žin. 2007, Nr.
70-2782);
LR kultūros ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamentų
PTR 2.01.01:2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2006, Nr. 53-1951);
LR Aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 „Dėl gamtinių buveinių apsaugai
svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37–1271 su vėlesniais pakeitimais);
LR Aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1–214 „Dėl gamtos paveldo objektų
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58–2026);
LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 02 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 44–1642);
Statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27–773 su vėlesniais pakeitimais);
LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo ir
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 90–2099 su
vėlesniais pakeitimais).
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1. Status quo vertinimas
Status quo alternatyva nagrinėja pasekmes, kurios tikėtinos jeigu nebūtų parengtas specialusis
planas. Rengiamas Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialusis planas detalizuoja
Joniškio miesto bendrojo plano sprendinius. Specialusis planas analizuoja Joniškio miesto bendruoju planu
apibrėžtas urbanizuotų teritorijų viešąsias erdves (aikštes, skverus, parkus, perspektyvinius želdynus, kurie
ateityje gali tapti viešai naudojamais žaliaisiais plotais, bei kapinių teritorijas), taip pat visą Joniškio
miesto apsauginių želdynų sistemą (gatvių ir geležinkelio apsauginiai želdiniai, upių ir upelių pakrančių
želdiniai, miesto žaliosios jungtys), kartu įvertinami ir užstatytų teritorijų su želdynais plotai (daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalai). Joniškio mieste didžiausias dėmesys skiriamas miesto parkų ir aikščių
želdynų tvarkymui, mažiausias – skverams, teritorijoms prie daugiabučių gyvenamųjų namų, vandens
telkinių pakrančių ir apsauginių želdynų tvarkymui.
Specialiajame plane konkretizuojami bendrieji viešųjų erdvių formavimo (žaliųjų teritorijų
funkcinio tvarkymo, pritaikymo naudojimui ir apsaugos) principai, kurie priklauso nuo pasirinktos
prioritetinės kraštovaizdžio formavimo krypties bei funkcinės miesto teritorijos. Specialiojo plano
kompetencijoje, miesto žaliųjų plotų reglamentavime, apibūdinamos ir reglamentuojamos visos Joniškio
miesto atskirųjų ir priklausomųjų želdynų teritorijos, kurios yra išskirtos pagal miesto bendruoju planu
nustatytas galimas tikslines žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdus.
Pagal teritorijos funkcinio naudojimo prioritetą Joniškio mieste išskiriamos šios želdynų teritorijos:
reprezentacinė senoji miesto aikštė/memorialinės paskirties teritorija; reprezentacinė senoji miesto
aikštė; reprezentacinė miesto aikštė; aktyvaus sporto teritorija; aktyvaus rekreacinio poilsio teritorija;
priklausomieji želdynai visuomeninės paskirties teritorijoje; priklausomieji želdynai daugiabučių
gyvenamųjų namų teritorijoje; memorialinės paskirties teritorija; pasyvaus rekreacinio poilsio teritorija;
apsauginės bei trumpalaikės rekreacinės paskirties teritorija. Įvertinus esamoje būklėje atliktą ekologinį ir
estetinį želdynų būklės vertinimą bei išanalizavus esamos miesto želdynų sistemos pritaikymą naudojimui,
teritorijas siūloma tvarkyti palaipsniui, išskiriant prioritetus nuo I iki III. Remiantis prioritetais, išskirtos
želdynų sistemos teritorijos (I prioritetas), kurioms būtinas kuo skubesnis sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenei. Kitos teritorijos, kurios yra arba geros būklės ir naudojamos pagal savo funkciją, arba ne
tokios svarbios želdynų sistemai, priskirtos II ir III prioritetams. Mieste didesnį dėmesį reikėtų skirti miesto
skverų ir pakrančių apsauginių želdynų integravimui į bendrą miesto rekreacinę sistemą, t.y. želdynai turi
būti naudojami ir pritaikomi miesto reikmėms.
Nerengiant Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano: nebūtų
nustatytos atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, kitų bendrojo naudojimo želdynų teritorijų ir gatvių
apsauginių želdinių ribos; nebūtų įvertinta esančių želdinių būklė, vertingos rūšys ir nebūtų pateikti
pasiūlymai dėl tolesnio jų formavimo ir atnaujinimo; nebūtų nustatytos naujų želdinių įrengimo galimybės;
nebūtų pateikti pasiūlymai dėl infrastruktūros (poilsio ir sporto erdvių, žaidimų aikštelių ir šunų vedžiojimo
aikštelių) įrengimo suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose, esamose bendrojo
naudojimo želdynų teritorijose.
Parengus ir įgyvendinus „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano“
išsikeltus pagrindinius tikslus ir uždavinius bus funkcionaliai išdėstyta ir sutvarkyta Joniškio miesto
ekologinė būklė, harmonija, gyvenimo sąlygų kokybė, miesto patrauklumas turizmui ir investicijoms.
Želdynų sistema yra svarbi ir neatskiriama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl svarbu išlaikyti
reikiamą žaliųjų plotų kiekį mieste.

2. Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas
Sprendinių poveikis vertinamas planavimo sąlygose (2013-10-04 Joniškio raj. sav. Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus Nr. (29.18)-SDS-40 ir 2013-09-24 LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento Nr. 324) nurodytais aspektais:
1. poveikio teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai;
2. poveikio ekonominei aplinkai (ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo
sąlygoms, valstybės bei savivaldybių biudžetams);
3. poveikio socialinei aplinkai (įvairiems socialiniams procesams bei socialinėms grupėms);
4. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (gamtos aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir
ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).
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1.

2.

3.

4.

Planavimo sąlygų rengėjai nurodė tokius sprendinių
Planavimo sąlygų rengėjas
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
•
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius,
•
Livonijos g. 4, LT-84124Joniškis, tel. 8 426 69
145, faks. 8 426 69 143.
•

poveikio vertinimo aspektus:
Sprendinių poveikio vertinimo aspektai
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklai;
Poveikis ekonominei bei socialinei aplinkai.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Joniškio skyrius, Žemaičių g. 8,
LT-84142 Joniškis, tel./faks. 8 426 60092.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys,
Aušros al. 15, LT–76299 Šiauliai, tel. 8 41 523
665, faks. 8 41 523 664.
LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas, M. K.
Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. 8 426
69142, faks. 8 426 69143.

•

Sąlygų
sprendinių
nepateikė.

poveikio

aspektams

•

Sąlygų
sprendinių
nepateikė.

poveikio

aspektams

•

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklai;
Poveikis ekonominei aplinkai;
Poveikis socialinei aplinkai;
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

2.1

•
•
•

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

1. Rezultatai, kurių tikimasi įgyvendinus sprendinius:
Parengus ir įgyvendinus „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano“
išsikeltus pagrindinius tikslus ir uždavinius bus funkcionaliai išdėstyta ir sutvarkyta Joniškio miesto
ekologinė būklė, harmonija, gyvenimo sąlygų kokybė, miesto patrauklumas turizmui ir investicijoms.
Želdynų sistema yra svarbi ir neatskiriama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl svarbu išlaikyti
reikiamą žaliųjų plotų kiekį mieste.
2. Poveikis planuojamos teritorijos plėtrai:
Specialiojo plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimas, tvarkymo reglamentai ir priemonės sudarys
sąlygas darniam teritorijos vystymui ir gamtinių bei kultūrinių išteklių racionaliam naudojimui.
Specialiuoju planu bus suformuota funkcionuojanti Joniškio miesto želdynų sistema su jai reikalinga
infrastruktūra. Todėl įgyvendinus specialiojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje ir už jos ribų bus
tik teigiamas poveikis.
3. Poveikio efekto (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozė:
Prognozuojamas teigiamas ilgalaikis efektas.
4. Tiesioginio ir netiesioginio konkretaus sprendinio poveikis (pasekmes):
Įvykdžius visus numatytus specialiojo plano sprendinius numatomas teigiamas poveikis vystymo
darnai, nes bus sukurta funkcionuojanti želdynų sistema Joniškio mieste.
5. Sritis ar sritys, kurios patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes):
Ilgalaikis teigiamas poveikis estetiniu, ekonominiu ir kultūriniu aspektu Joniškio miesto ir jo
apylinkių kraštovaizdžiui.
6. Sritis ar sritys, kurios patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes):
Numatomi nežymūs aplinkos fiziniai pokyčiai: valant ir tvarkant želdinius (kertant menkaverčius ir
netinkamus medžius bei krūmus); tvarkant ir naudojimui pritaikant vandens telkinius; įrengiant pėsčiųjų ir
dviračių takus. Tačiau tinkamas sutvarkymas ir nuolat prižiūrimos žaliosios erdvės sukurs racionaliai
veikiančią želdynų sistemą Joniškio mieste.
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2.2

Poveikis ekonominei aplinkai

7. Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių
ekonominei plėtrai, padidins ar sumažins regiono skirtumus:
Specialiojo plano sprendiniai prisidės prie kokybiškos miesto aplinkos kūrimo, sudarys
patrauklesnes sąlygas investuotojams ir prisidės prie miesto ekonomikos augimo. Miestas taps patrauklus
miesto gyventojams, svečiams bei investuotojams.
8. Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendriems pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių
struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas, nes sudaromos prielaidos pažintinio ir kultūrinio
turizmo sektoriaus plėtrai. Sutvarkytos ir pritaikytos atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, bendro
naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų teritorijos praturtins ir sustiprins esamą miesto kraštovaizdį.
9. Sprendinių įgyvendinimo poveikis teritorijų gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam
naudojimui:
Specialiojo plano sprendiniai tiesiogiai skirti gamtinės ir kultūrinės aplinkos kokybės gerinimui ir
puoselėjimui. Jais siekiama racionaliai išnaudoti ir plėtoti planuojamos teritorijos viešųjų erdvių
teritorijas, padidinti teritorijos vertę ekologiniu ir rekreaciniu požiūriu, tenkinti visuomenės rekreacijos ir
turizmo poreikius, pagerinti teritorijos ekologinę, socialinę ir ekonominę būklę.
10.Sprendinių įgyvendinimo poveikis bendroms investicijų ir verslo sąlygoms:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas nes plano sprendiniai prisidės prie sukurtų žmoniškųjų
išteklių plėtojimo ir vystymo. Plano sprendiniai didins teritorijos ekonominę vertę ir didins investavimo
patrauklumą, nes specialiuoju plano sprendiniais siekiama sutvarkyti, įrengti ir nuolatos prižiūrėti
atskiruosius želdynus ir žaliąsias jungtis, kitas bendro naudojimo želdynų teritorijas ir gatvių apsauginius
želdinius.
11.Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos sąnaudų pokyčiams:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nenumatoma.
12.Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamybos pajėgumų panaudojimui:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nenumatoma.
13.Sprendinių įgyvendinimo poveikis įmonių konkurencingumui vidaus ir (ar) užsienio rinkose:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nenumatoma.
14.Sprendinių įgyvendinimo poveikis valstybės ir savivaldybių biudžetams (pajamos ar išlaidos gali
padidėti, sumažėti ar kita):
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas dėl verslo plėtros ir galimų surenkamų mokesčių
padidėjimo.

2.3

Poveikis socialinei aplinkai

15.Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskirų regionų ar rajonų bendrai socialinei būklei:
Sprendinių įgyvendinimo poveikio nenumatoma.
16.Sprendinių įgyvendinimo poveikis gyventojų užimtumui:
Sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas poveikis. Gali būti sukurtos naujos darbo vietos
pažintinio ir kultūrinio turizmo sektoriuje, taip pat sudarytos geresnės sąlygos turiningo laisvalaikio
praleidimui ir rekreaciniam poilsiui.
17.Sprendinių įgyvendinimo poveikis vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidai:
Specialiojo plano sprendiniai tiesiogiai skirti visuomenės gerovei.
18.Sprendinių įgyvendinimo poveikis švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai:
Įgyvendinus specialiojo plano sprendinius numatomas teigiamas poveikis švietimui, kultūrai ir
sveikatos apsaugai. Specialiuoju planu numatomas Joniškio miesto želdynų sistemos optimalus sutvarkymas
ir pritaikymas poilsiui bei aktyviai veiklai, miesto gyventojų ir svečių rekreaciniams bei kultūriniams
poreikiams patenkinti. Sutvarkytoje ir išplėtotoje želdynų sistemoje žmonės galės praleisti daugiau laiko.
Taip bus skatinamos sveikesnės ir rekreacijai patrauklesnės miesto teritorija.
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19.Sprendinių įgyvendinimo poveikis atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems
asmenis, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems asmenims):
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas. Sutvarkyta, išvystyta ir pritaikyta želdynų sistema
Joniškio mieste skatins atskirų socialinių grupių integraciją ir turiningą laisvalaikį, o besivystanti turizmo
aptarnavimo sfera ir ekonominę atskirų socialinių grupių gerovę. Taip pat racionali želdynų plėtra mieste
gerins mažesnes pajamas turinčių gyventojų mobilumą, taip plėtojant jų socialinių poreikių prieinamumo
lygį.
20.Sprendinių įgyvendinimo poveikis žmonėms ir jų sveikatai:
Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir masto sukels tik teigiamas pasekmes žmonių sveikatai. Bus
sukurtos viešosios žaliosios erdvės aktyviam laisvalaikiui, ramiam poilsiui ir pažintinei veiklai, o apsauginiai
želdiniai turės teigiamos įtakos aplinkos oro kokybės gerinimui.

2.4

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

21.Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos oro kokybei:
Sprendinių įgyvendinimas teigiamai paveiks Joniškio miesto oro kokybę, nes suplanuoti ir įrengti
gatvių apsauginiai želdiniai prisidės prie miesto oro kokybės gerinimo, apsaugos nuo automobilių
išmetamųjų dujų, dulkių, triukšmo ir kt. taršos.
22.Sprendinių įgyvendinimo poveikis planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų
kokybei:
Plano sprendiniai dėl savo pobūdžio ir masto sąlygos paviršinio vandens taršos sumažėjimą, o ypač
tose teritorijos vietose, kuriose bus tvarkomi, prižiūrimi, valomi ir gausinami Joniškio miesto vandens
telkiniai.
23.Sprendinių įgyvendinimo poveikis dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms:
Plano sprendiniai nesąlygos aplinkos dirvožemio taršos padidėjimo, nes specialiuoju planu
neplanuojama tarši dirvožemiui veikla.
24.Sprendinių įgyvendinimo poveikis ekosistemoms ir biologinei įvairovei:
Plano sprendinių įgyvendinimas dėl savo pobūdžio ir masto nesukels reikšmingų pasekmių
natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei. Sprendiniai formuojami siekiant išsaugoti ir puoselėti
gamtinę aplinką.
25.Sprendinių įgyvendinimo poveikis saugomoms gamtos vertybėms:
Sprendinių Įgyvendinimo poveikio nenumatoma. Planuojamoje teritorijoje saugomų gamtos
vertybių nėra.
26.Sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei rekreacinei aplinkai:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas. Įgyvendinus sprendinius pagerės rekreacinės aplinkos
kokybė bei bus sudarytos geresnės sąlygos ramiam ir aktyviam poilsiui.
27.Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai:
Sprendinių įgyvendinimo poveikis teigiamas ilgalaikis.
28.Sprendinių įgyvendinimo poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei:
Plano sprendinių įgyvendinimas sukels teigiamas ilgalaikes pasekmes kraštovaizdžiui: bus
pagerintas vietovės estetinis vaizdas, planuojama teritorija bus geriau tvarkoma bei prižiūrima. Sukurta
vientisa želdynų sistema Joniškio mieste sąlygos geresnę estetinės kokybės vertę.
29.Sprendinių įgyvendinimo poveikis kultūros paveldo objektams:
Plano sprendinių įgyvendinimas sukels teigiamas pasekmes kultūros paveldo teritorijoms, nes
sutvarkyti memorialiniai želdynai, aikštės, skverai atgaivins istorinius faktus, kurie turės įtakos kultūros
paveldo pažinimui bei puoselėjimui.
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3. Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano
sprendinių poveikio vertinimo lentelė
1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, tel. (8 426)
69 142, faks. (8 426) 69 143, el. paštas savivaldybe@joniskis.lt, www.joniskis.lt.

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788 433, faks. (8 5) 278 8789,
urbanistai@taemgroup.lt
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialusis planas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

3.
4.

Bendrieji planai:
•
•
•

Lietuvos Respublikos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 2002-10-29
sprendimu Nr. IX-1154;
Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2008-04-10 sprendimu Nr. T-61;
Joniškio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos
201211-22 sprendimu Nr. T-208.

Specialieji planai:
•
•
•

Vietinės reikšmės Urbanistikos paminklo UV-15 Joniškio mieste sklypų suplanavimo projektas,
patvirtintas Joniškio rajono mero 1996-07-02 potvarkiu Nr. 236;
Joniškio miesto žemės naudojimo specialusis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2003-05-15 sprendimu Nr. T-85;
Joniškio rajono kultūros paveldo tinklų schema, pavirtinta LR Kultūros ministro 2009 m.
balandžio mėn. 24 d. įsakymu Nr. ĮV-201.

Detalieji planai:
Bendro naudojimo žemės sklypo suformavimas, sklypo Joniškyje Žemaičių g. 14, ribų ir ploto
keitimas, teritorijos tvarkymo, naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detalusis
planas, patvirtintas 2011 m. rugsėjo 23 d., Nr. A-896;
• Kitos paskirties žemės sklypų suformavimo laisvoje valstybinėje žemėje (gyvenamosios
teritorijos, daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybai; komercinės paskirties objektų
teritorijos prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai; bendro naudojimo teritorijos) ir
teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo numatymo statinių statybos projektams rengti ir
žemės sklypams naudoti detalusis planas, patvirtintas 2010 m. sausio 13 d. Nr. A-27.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
 Joniškio rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2013-02-21 sprendimu Nr. T-4.
Status quo situacija
Bendrai apibūdinant esamą Joniškio miesto želdynų sistemos būklę, galima teigti, kad Joniškyje yra
daug žaliųjų teritorijų, tačiau tarpusavyje jie nesudaro nenutrūkstamai funkcionuojančios želdynų
sistemos. Joniškio mieste didžiausias dėmesys skiriamas miesto parkų ir aikščių želdynų tvarkymui,
mažiausias – skverams, teritorijoms prie daugiabučių gyvenamųjų, vandens telkinių pakrančių ir
apsauginių želdynų tvarkymui. Rengiamas specialusis planas detalizuoja Joniškio miesto bendruoju
planu yra numatytas plėtoti neužstatomų teritorijų (rekreacinės, memorialinės ar apsauginės
paskirties) želdynus tiek intensyviam naudojimui, tiek miesto aplinkos estetinio vaizdo formavimui.
Parengus ir įgyvendinus „Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano“
išsikeltus pagrindinius tikslus ir uždavinius bus funkcionaliai išdėstyta ir sutvarkyta Joniškio miesto
ekologinė būklė, harmonija, gyvenimo sąlygų kokybė, miesto patrauklumas turizmui ir investicijoms.
Želdynų sistema yra svarbi ir neatskiriama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl svarbu išlaikyti
reikiamą žaliųjų plotų kiekį mieste.
Nerengiant specialiojo plano:
• nebūtų nustatytos atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, kitų bendrojo naudojimo želdynų teritorijų ir
gatvių apsauginių želdinių ribos;
• nebūtų įvertinta esančių želdinių būklė, vertingos rūšys ir nebūtų pateikti pasiūlymai dėl tolesnio jų
formavimo ir atnaujinimo;
• nebūtų nustatytos naujų želdinių įrengimo galimybės;
•

5.

6.
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• nebūtų pateikti pasiūlymai dėl infrastruktūros (poilsio ir sporto erdvių, žaidimų aikštelių ir šunų
vedžiojimo aikštelių) įrengimo suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose,
esamose bendrojo naudojimo želdynų teritorijose.
Neįgyvendinus specialiojo plano sprendinių, nebūtų sudarytos sąlygos išnaudoti teritorijos rekreacines
ir kultūrines galimybes, dėl šių priežasčių Status Quo situacija yra nepriimtina.
Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant specialiojo plano sprendinius:
Tikslas – detalizuoti Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, suformuoti Joniškio miesto
želdynų kūrimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos ir infrastruktūros juose įrengimo koncepciją,
numatyti įgyvendinimo priemones ir reikalavimus.
Uždaviniai:
• nustatyti atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių, kitų bendrojo naudojimo želdynų teritorijas ir
gatvių apsauginių želdinių ribas;
• nustatyti atskiruosiuose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo naudojimo
želdynuose ir gatvių apsauginėse zonose esančių želdinių būklę, įvertinti vertingas rūšis ir
pateikti pasiūlymus dėl tolesnio jų formavimo ir atnaujinimo; nustatyti naujų želdinių
įrengimo galimybes esamuose atskiruose želdynuose, žaliosiose jungtyse, kituose bendrojo
naudojimo želdynuose ir gatvių apsauginėse zonose ir pateikti pasiūlymus dėl naujųjų
atskirųjų želdynų atsiradimo ir jų įrengimo;
• pateikti pasiūlymus dėl infrastruktūros (poilsio ir sporto erdvių, žaidimų aikštelių ir šunų
vedžiojimo aikštelių) įrengimo suformuotuose atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių sklypuose,
esamose bendrojo naudojimo želdynų teritorijose.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
Joniškio želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano sprendiniai daugeliu atveju tikėtina
turės teigiamą ilgalaikį poveikį visais poveikio vertinimo aspektais. Įgyvendinti sprendiniai padės
racionaliai naudoti gamtos išteklius, apsaugoti teritoriją nuo galimo aplinkos teršimo, sukurs
kokybišką ir sveiką aplinką gyventojams, teritorijos taps patrauklesnėms investuotojams, tuo pačiu
tikėtina, jog padidės ir gyventojų užimtumas.

7.

8.

9.

a.
b.
c.
d.

10.
a.
b.
c.
d.

Poveikis teritorijos vystymo darnai, ekonominei aplinkai, socialinei aplinkai, kultūros paveldui,
gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui bei eismo saugai bus teigiamas.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinių poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir Teigiamas ilgalaikis
–
planuojamai veiklai
ekonominei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis
–
socialinei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis
–
gamtinei
aplinkai
ir Teigiamas ilgalaikis
Galimas neigiamas trumpalaikis
kraštovaizdžiui
infrastruktūros diegimo metu
(padidėjęs triukšmas,
automobilių srautai, dulkėtumas,
aptvertos teritorijos ir pan.)
Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir Alternatyvos nenagrinėtos
–
planuojamai veiklai
ekonominei aplinkai
Alternatyvos nenagrinėtos
–
socialinei aplinkai
Alternatyvos nenagrinėtos
–
gamtinei
aplinkai
ir Alternatyvos nenagrinėtos
–
kraštovaizdžiui
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