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IV Kiti teisės aktai: 
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I. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

Situacijos aprašymas 
 Kriaunos – gatvinis kaimas Rokiškio rajone, 9 km į pietus nuo Obelių, 22 km į pietryčius nuo 

Rokiškio. Planuojama teritorija yra vakarinėje kaimo dalyje, visos naujai formuojamo sklypo ribos yra 
aiškiai neapibrėžtos ir nesuformuotos, nes tai laisvo valstybinio žemės fondo žemė. Gretimybėse – 
privačios nuosavybės žemės sklypai. Didžiąją dalį teritorijos užima tvenkinys, kurio plotas apie 3,0 ha. 

Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – apie 3,75 ha. 
 

 

1 pav. Planuojamos teritorijos 
situacija Rokiškio rajone 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Gatvinis_kaimas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kio_rajonas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Obeliai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Roki%C5%A1kis
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2 pav. Planuojamos teritorijos 
situacija Kriaunų miestelyje 

 
Žemės nuosavybė 

 Planuojama teritorija neturi suformuoto ir registruoto žemės sklypo, šiuo metu – tai laisvo 
valstybinio fondo žemė. 

 
Susisiekimas 

 Planuojama teritorija pasiekiama važiuojant nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 3608 
(Laibgaliai–Kriaunos–Juozapava) lauko keliu, arba nuo Kriaunų kaimo centro einančia Liepų gatve, 

taip pat vietiniu lauko keliu. 
Šiuo metu planuojama teritorija įrengto aiškaus privažiavimo neturi. 

 

  
3-4 pav. Esamos būklės fotofiksacija, 2015 m.  

 
Gretimybės 

 Pagrindinės planuojamos teritorijos gretimybės: 
1) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0450; 

Adresas - Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - ONA ŠEŠKUVIENĖ; 
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Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 
2) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0562 

Adresas - Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – VALERIJA GASPARAVIČIENĖ; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

3) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0687 [sklypo duomenys tvarkomi]; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., Sartų g. 2K; 
Nuosavybės teisė  – LIETUVOS RESPUBLIKA; Valstybinė žemės patikėjimo teisė - 
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos; Sudaryta nuomos sutartis - 
RIČARDAS PAGIRYS 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; Naudojimo būdas - Komercinės paskirties teritorijos; 

Naudojimo pobūdis - Degalinių ir autoservisų statinių statybos (iki 2014-03-27); 
 

4) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0523 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., Sartų g. 2G; 
Nuosavybės teisė – Kita; Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis –LIETUVOS RESPUBLIKA; Valstybinė žemės patikėjimo 

teisė - Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos; Sudaryta nuomos sutartis - 
RIČARDAS PAGIRYS (1,1417 ha); UAB "Kriaunų malūnas" (0,6147 ha); 
 
UAB „Kriaunų malūnas“ – įmonė, užsiimanti  medienos apdirbimu ir medienos gaminių 

ruošimu. Įmonėje dirba 40 darbuotojų. Įmonė įkurta 1995 metais. Pagrindinė produkcija - 
malkos židiniams, medžio pjuvenų briketai, medžio pjuvenų granulės, džiovintos viengubo 

pjovimo lentos.  
 

5) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0295; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – GINTAUTAS BAJORAS; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

6) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0580 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – SAULIUS NOVIKAS, LAURA NOVIKIENĖ; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

7) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0071; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - VIRGINIJA BALČIŪNIENĖ; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

8) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0484; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - ARIKAS ALEKSEJEVAS 
Pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

9) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0380; 
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Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - JERONIMA KUBLICKIENĖ 
Pagrindinė naudojimo paskirtis - Pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio; Naudojimo 

būdas - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; 
 

10) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0288; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - LIUDVIKAS ADOMONIS; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

11) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0525; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – DANA PYRAGIENĖ; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

12) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0388; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - NIJOLĖ BALAIŠIENĖ; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

13) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0538; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – GINTAUTAS BAJORAS; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

14) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0593; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – LIETUVOS RESPUBLIKA; Valstybinės žemės patikėjimo teisė - 
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemė sūkio ministerijos; Sudaryta nuomos sutartis - 
VIDMANTAS GIRIŪNAS; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

15) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0296; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė - GINTAUTAS BAJORAS; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; 
 

16) Sklypas kad. Nr. 7345/0001:0594; 
Adresas – Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Nuosavybės teisė – LIETUVOS RESPUBLIKA; Valstybinės žemės patikėjimo teisė - 
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemė sūkio ministerijos; Sudaryta nuomos sutartis - 
VIDMANTAS GIRIŪNAS 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai; 
 

Inžineriniai tinklai 
 Teritorijoje inžinerinių tinklų trasų nėra, išskyrus drenažo vamzdis rytinėje tvenkinio dalyje. 
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Teritorijų planavimo dokumentai 
 Planuojamai teritorijai aktualūs šie patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai: 
 

 Rokiškio rajono teritorijos bendrasis planas (patvirtintas 2008-06-27 Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6.109 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano ir Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planuojamos teritorijos vieta 
 

 Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (patvirtintas 
2011-05 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8.124. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planuojamos teritorijos vieta 
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DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
 

 Detaliuoju planu laisvoje valstybinio fondo žemėje formuojamas vienas kitos paskirties žemės 

sklypas bendro naudojimo teritorijai (B), urbanizuotų viešųjų erdvių (B3). 
 

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR REŽIMO REIKALAVIMAI 
 

 Sklypų naudojimo būdas ir pobūdis, plotas: 
 1 Sklypas. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo 

būdas - teritorija, skirta bendram viešam naudojimui (B), naudojimo pobūdis – urbanizuotų teritorijų 

viešųjų erdvių (B3). Formuojamo sklypo plotas 39 982 m2. 
 Leistinas pastatų aukštis: 

 1 Sklypas. Statomų statinių zona nenumatoma, leidžiami statyti nesudėtingi statiniai; 
 Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 

 1 Sklypas. Statomų statinių zona nenumatoma, leidžiami statyti nesudėtingi statiniai; 
 Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 

 1 Sklypas. Statomų statinių zona nenumatoma, leidžiami statyti nesudėtingi statiniai; 
 Statinių statybos zona, statybos riba: 

 1 Sklypas. Statomų statinių zona nenumatoma, leidžiami statyti nesudėtingi statiniai; 
 

PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI 
 

 Urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai 
Planuojamoje teritorijoje gali būti statomi nesudėtingi statiniai, kurių architektūrinė išraiška 

harmoningai derėtų gamtinėje aplinkoje. Visame sklype gali būti statomi nesudėtingi statiniai 

vadovaujantis STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“. Nesudėtingi statiniai statomi išlaikant ne 

mažesnį kaip 3,0 m atstumą iki sklypo ribų. 
 

 Teritorijos sutvarkymas ir apželdinimas 
 Želdinių ir želdynų plotų procentas sklype nustatomas pagal „Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašą“ (patvirtinta LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. D1-694). Teritorijose, skirtose bendram viešam naudojimui priklausomųjų želdynų norma 

nereglamentuojama. 
 

 Gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga 
 Planuojamoje teritorijoje saugotinų gamtos ir kultūros paveldo vertybių nėra. 
 

PLANUOJAMOS TERITORIJOS APSAUGOS ZONOS 
  
Planuojamos teritorijos apsaugos zonos ir apsaugos atstumai nustatyti vadovaujantis: 

 „Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis“ (Žin., 1992, Nr.22-652) , 
 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis“ (patvirtintos LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586); 
 Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“; 
 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei aplinkoje“; 
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Apsaugos zonos 
 Vadovaujantis „Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis“ (Žin., 1992, Nr.22-652) 
nustatomos inžinerinių tinklų, kertančių planuojamą sklypą ir esančių jame apsaugos zonos: 

XXVIII. Vandens telkiniai (30 220 m²); 
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrenginiai; 
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; 

 
Sanitarinės apsaugos zonos 

 Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo 

ir režimo taisyklėmis (patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586). 
Gretimybėse esančiame sklype, adresu Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k., Sartų g. 2G 

veikia įmonė UAB "Kriaunų malūnas". UAB „Kriaunų malūnas“ – įmonė, užsiimanti  medienos 
apdirbimu ir medienos gaminių ruošimu. Pagrindinė produkcija - malkos židiniams, medžio pjuvenų 

briketai, medžio pjuvenų granulės, džiovintos viengubo pjovimo lentos.  
Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 8 punktu „Medienos 

bei medienos ir kamščio dirbinių, išskyrus baldus, gamyba. Šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba“ 

nustatomi šie SAZ atstumai nuo taršos šaltinių: 
 
8.1. Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos impregnavimas Cheminė, fizikinė  500 
8.2. Vienasluoksnės neklijuotos faneros gamyba; klijuotos faneros, plonų lentų, 

medžio drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, kitų plokščių gamyba 
 
Cheminė, fizikinė  

 
300 

8.3. Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba Cheminė, fizikinė  100 
8.4. Medinių talpyklų gamyba Cheminė, fizikinė  100 
8.5. Kitų medinių dirbinių gamyba; dirbinių iš kamščio, šiaudelių ir pynimo 

medžiagų gamyba 
Cheminė, fizikinė  100 

 
Šios sanitarinės apsaugos zonos nustatomos gyvenamiesiems namams, viešbučiams ar kitiems 

trumpalaikio apgyvendinimo pastatams, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigoms, taip pat 

neturi būti įrengiamos vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos, 

rekreacinės teritorijos ir pramoginių renginių atviri ar uždari statiniai. 
 

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos 
Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta nustatomos pagal 

„Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą“ 

(patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu Nr. 540, 2001-11-07). 
Kriaunų kaimo tvenkiniui (vandens telkinio plotas 3,0 ha) paviršinio vandens apsaugos juosta 

nustatoma nuo 5 m iki 30 m nuo kranto linijos, atsižvelgiant į pakrantės šlaito nuolydį (žr. pagrindinį 

brėžinį). Pakrantės apsaugos zonos plotis nustatomas 100 metrų. 
 

Gaisrinė sauga 
 Planuojamoje teritorijoje gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi vadovaujantis „Gaisrinės 

saugos pagrindiniais reikalavimais“ (patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 d. įsakymu Nr. 1-338). Planuojamoje 
teritorijoje neformuojama statiniais užstatoma zona. 

Planuojamoje teritorijoje esantis tvenkinys gali būti naudojamas kaip priešgaisrinis vandens 

telkinys. Tam tikslui sklype turi būti įrengta gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė, kurios matmenys 

būtų ne mažesni kaip 12,0x12,0 m, bei vieta vandens paėmimui iš tvenkinio. Priešgaisrinis 
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privažiavimas ir aikštelė numatomi šiaurinės rytinėje planuojamo sklypo dalyje. 
 

ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

 Atliekų tvarkymą reglamentuoja LR Atliekų tvarkymo įstatymas. Būsimoje bendro naudojimo 
teritorijoje susidarysiančios atliekos priskirtinos kategorijai – "komunalinės atliekos", - kitos galimai 
susidarysiančios atliekos: 

 mišrios rūšiuojamos atliekos (popierius, kartonas, stiklas, plastmasė, medis); 
 maisto produktų atliekos; 

 Šios atliekos turi būti rūšiuojamos. Pavojingų atliekų atsiradimas nenumatomas. Rūšiuojamų 

atliekų konteinerių aikštelė įrengiama sklypo ribose. Atliekos iš objekto turi būti periodiškai išvežamos, 

sudarius sutartis su miesto komunalinio ūkio įstaigomis. 
 

INŽINERINIŲ TINKLŲ, ŽEMĖS SKLYPO INŽINERINIO APRŪPINIMO BŪDAI 
 

 Planuojamoje teritorijoje nauji inžineriniai tinklai neplanuojami. Esami inžineriniai tinklai 
(drenažo vamzdis rytinėje formuojamo sklypo dalyje) išsaugomi, nepažeidžiami ir neužstatomi. 

Inžinerinių tinklų atkarpos gali būti rekonstruojamos, perkeliamos ar įrengiamos naujos vadovaujantis 

atitinkamų įstaigų išduotomis techninėmis sąlygomis.  
 

Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotėkų tinklai.  Planuojamoje teritorijoje, vadovaujantis 
„Rokiškio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ nenumatytas 
magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklų perspektyvinis koridorius. Detaliuoju planu 

inžinerinių tinklų koridorius nenustatomas. Artimiausia magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų 

tinklų trasa numatyta Kriaunų k. Liepų gatvės trasoje. 
Elektros tinklai. Planuojamoje teritorijoje nauji tinklai nenumatomi. 
Dujotiekio tinklai. Planuojamoje teritorijoje nauji tinklai nenumatomi. 
Ryšių kabelio tinklai. Planuojamoje teritorijoje nauji tinklai nenumatomi. 
Drenažas. Teritorijoje išsaugomi esami drenažo tinklai. 

 
SUSISIEKIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS 

 
Įvažiavimai/išvažiavimai  
Detaliuoju planu numatoma, jog planuojamoje teritorijoje gali būti įrengiami du 

įvažiavimai/privažiavimai: 
- 1-as įvažiavimas/išvažiavimas planuojamas nuo esamo žvyro dangos kelio į planuojamą 

sklypą iš vakarinės sklypo pusės; Privažiavimo kelio plotis 3,50 m; 
- 2 įvažiavimas/išvažiavimas planuojamas tarp sklypų kad. Nr. 7345/0001:0562 ir kad. Nr. 

7345/0001:0687 šiaurės rytinėje planuojamo sklypo dalyje. Šis esamas pravažiavimas gali 

būti naudojamas ir priešgaisrinės technikos privažiavimui vandens paėmimui gaisro atveju iš 

vandens telkinio. Privažiavimo kelio plotis 3,50 m, kelio gale įrengiama gaisrinių 

automobilių apsisukimo aikštelė 12x12 m. 
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5 pav. Planuojamos teritorijos susisiekimo schema 

 
Automobilių stovėjimo vietos 

 Planuojamoje teritorijoje gali būti įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, techniniai aikštelių 

parametrai nustatomi techninių projektų metu.  
 

Dviračių ir pėsčiųjų takai 
 Dviračių ir pėsčiųjų takai gali būti įrengiami planuojamoje teritorijoje, techniniai takų 

parametrai nustatomi techninių projektų metu. 
  

SERVITUTAI 
 

Visam sklypui nustatomas servitutas: 
Nr. 222 - servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas); 
 Nustatomi šie koordinuoti servitutai: 
 Servitutas Nr. 1 (servituto plotas 1 309 m2): 

Nr. 215 - kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku 

(tarnaujantis daiktas); 
 Nr. 222 - servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas); 
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 Servitutas Nr. 2 (servituto plotas 3 641 m2): 
Nr. 215 - kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku 

(tarnaujantis daiktas); 
 Nr. 222 - servitutas - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis daiktas); 
 

PV Dainius Kitovas (atestato Nr. A 941) 
…............................................................. 
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KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO, SUFORMAVIMO LAISVOJE VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KRIAUNŲ SEN., KRIAUNŲ K., 
DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 

 
Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą ir įvertinti rengiamo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai ir (ar) 

planuojamai veiklai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui yra atliekamas 

sprendinių poveikio vertinimas.  
Vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, buvo atliktas 

sprendinių poveikio vertinimas. 
Sprendinių poveikis buvo vertintas šiais aspektais: 
I - poveikis teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai; 
II - poveikis ekonominei aplinkai; 
III - poveikis socialinei aplinkai; 
IV - poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui; 
V - poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu. 
 
I - Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.  
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, tikimasi, kad Kriaunų kaimo teritorijoje bus užtikrintas 

sistemingas ir darnus teritorijos vystymasis, racionalus teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas, 

parengtas detaliojo planavimo dokumentas konkrečiam žemės sklypui valstybinėje žemėje, nustatyta 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdas. 
Detaliajame plane patikslintos vandens pakrantės apsaugos juostos, įrengta laisvalaikio 

infrastruktūra leis pilnai išnaudoti Kriaunų kaime esančio tvenkinio galimybes, nepakenkiant aplinkai. 
Planuojama teritorija taps patrauklia Kriaunų kaimo ir apylinkių viešąja erdve ir traukos centru. 
Planuojamos teritorijos gamtiniai ištekliai bus pritaikyti laisvalaikiui. Prognozuojamas teigiamas 
ilgalaikis poveikis planuojamai teritorijai ir jos apylinkėms. Teigiamą poveikį patirs pažintinio turizmo, 

kraštovaizdžio tvarkymo veiklos sritys. Neigiamas konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikis ar 

pasekmės nenumatoma. 
 
II - Poveikis ekonominei aplinkai.  
Detaliojo plano sprendiniai leis efektyviau išnaudoti esamus gamtinius išteklius, racionaliai 

pritaikant juos gyventojų laisvalaikio veiklai. Numatomas neintensyvus teritorijos naudojimas ir 
pritaikymas bendram naudojimui, tvarkoma ir lankymui pritaikoma gamtinio komplekso struktūra, 

tvarkomas kraštovaizdis turės teigiamą ilgalaikį poveikį ekonominei aplinkai. Įgyvendinus detaliajame 

plane numatytus sprendinius, gali padidėti investicijos ir pagerėti verslo sąlygos. Yra galimybė gauti 

pajamas iš turizmo. 
 
III - Poveikis socialinei aplinkai.  
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, planuojama teritorija taps patraukli, pritraukianti ne tik 

vietinius gyventojus, bet ir galimus turistų srautus. 
Įrengta takų ir privažiavimų infrastruktūra, sutvarkyta aplinka, galimų naujų darbo vietų 

sukūrimas paslaugų srityje turės teigiamą poveikį socialinei aplinkai. Naujos viešosios erdvės 
atsiradimas, kokybiškas įrengimas ir pritaikymas suteiks žmonėms galimybes rinktis poilsį prie 

tvenkinio, išnaudojant visas teikiamas paslaugas. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, padidės 
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trauka laisvalaikį praleisti naujoje poilsio zonoje. Įvertinus plano sprendinių poveikį, nenustatyti 

visuomenės sveikatos rizikos veiksniai, dėl kurių poveikio gali atsirasti rizika gyventojų ar atskirų jų 

grupių sveikatai. Numatomi plano sprendiniai nesukels fizikinės ir cheminės taršos. Automobilių 

transporto organizavimas ir plėtra nenumatoma, todėl neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatos 

saugai.  

IV - Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas gali įtakoti aplinkos orą, paviršinį ir požeminį 

vandenį, dirvožemį dėl galimo padidėjusio žmonių srauto, tačiau tai šių komponentų kokybei didelės 

įtakos neturės. Numatomas trumpalaikis neigiamas poveikis (orui, paviršiniam ir požeminiam 

vandeniui, dirvožemiui, ekosistemai ir biologinei įvairovei) vykdant statybos darbus (įrengiant 

reikalingą infrastruktūrą). Nustatytos vandens pakrantės apsaugos juostos bei jų reglamentų laikymasis 

užtikrins tinkamą vandens apsaugą. Planuojamiems objektams papildomų sanitarinių apsaugos zonų ir 

režimų nenustatoma, nes neplanuojama jokia nauja ūkinė veikla, galinti teršti aplinką.  
Paplūdimiai teritorijoje gali būti įrengiami vadovaujantis higienos normoje HN 92:2007 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytais higienos reikalavimais. 
Rengiant aplinkos tvarkymo planus ar techninius projektus, tikslinga numatyti apsaugines 

želdinių juostas, atribojančias greta formuojamo sklypo esančias teritorijas ir ypač atribojant UAB 

„Kriaunų malūnas“ teritorijas. 
Sutvarkyta tvenkinio aplinka, įrengta reikalinga infrastruktūra, išpuoselėtas kraštovaizdis turės 

teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai, estetinei 

jo kokybei. 
 
V - Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu.  
Detaliojo plano sprendiniai nesusiję su krašto apsauga ar nacionaliniu saugumu, todėl įtakos 

neturės. 
 
Išvada. Rokiškio rajono savivaldybės Kriaunų kaime detaliuoju planu suformuoti sprendiniai ir 

jų įgyvendinimas turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai bei gamtinei aplinkai, 

kraštovaizdžiui, kultūros paveldui ir saugiam eismui. Krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su 

nacionaliniu saugumu, poveikis nenumatomas. 
 

–––––––––––––––– 
 

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO, SUFORMAVIMO LAISVOJE VALSTYBINĖJE 

ŽEMĖJE, KRIAUNŲ SEN., KRIAUNŲ K.,  DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ 

POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 
 
 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis 
 2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: 

Valstybės įmonė „Valstybės žemės fondas“, Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 

23, korpusas A, LT-08105, Vilnius. 
 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 

Kitos paskirties žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Kriaunų sen., Kriaunų k., detalusis 

planas 
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 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 
 Rokiškio rajono teritorijos bendrasis planas (patvirtintas 2008-06-27 Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. TS-6.109 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir 

Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“; 
 Rokiškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (patvirtintas 

2011-05 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-8.124. 
 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 

- 
 6. Status quo situacija: 

Planuojama teritorija yra Kriaunų kaimo vakarinėje kaimo dalyje, visos naujai formuojamo sklypo ribos 

yra aiškiai neapibrėžtos ir nesuformuotos, nes tai laisvo valstybinio žemės fondo žemė. Gretimybėse – 
privačios nuosavybės žemės sklypai, didžiąją dalį teritorijos užima tvenkinys. Preliminarus planuojamos 

teritorijos plotas – apie 3,75 ha. 
 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 

Detaliuoju planu laisvoje valstybinio fondo žemėje formuojami vienas kitos paskirties žemės sklypas bendro 
naudojimo teritorijai (B); Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas): 
 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis, 
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 kraštovaizdžiui Teigiamas ilgalaikis  
 krašto apsaugai ir kitoms sritims, 

susijusioms su nacionaliniu saugumu 
Nenumatomas  

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis:   
 teritorijos vystymo darnai ir (ar) 

planuojamai veiklos sričiai  
Alternatyvos nenumatomos  

 ekonominei aplinkai Alternatyvos nenumatomos  
 socialinei aplinkai Alternatyvos nenumatomos  
 gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Alternatyvos nenumatomos  
 krašto apsaugai ir kitoms sritims, 

susijusioms su nacionaliniu saugumu 
Alternatyvos nenagrinėjamos  

 
 
 

 
PV Dainius Kitovas (atestato Nr. A 941) 
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