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1. VADAS
Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas remiantis 2009-08-24 paslaug
pirkimo sutartimi Nr.(7.5)SR1-294, apimant Ariogalos ir G luvos teritorijas (toliau visame tekste
– Ariogalos BP).
Ariogalos miesto bendrojo plano darb programa, patvirtinta 2009-06-04 Raseini rajono
savivaldyb s administracijos direktoriaus sakymu Nr.(5.3)A1-398.
Ariogalos BP rengiamas kaip privalomasis dokumentas Ariogalos miesto teritorijai pl toti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorij planavimo statymu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos statymu, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Raseini rajono
savivaldyb s tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-234 patvirtintu Raseini rajono
savivaldyb s teritorijos bendruoju planu, kurio sprendiniai galioja iki 2017 m., Raseini rajono
savivaldyb s tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS -345 “D l Ariogalos miesto
teritorijos bendrojo plano rengimo“, Ariogalos miesto bendrojo plano tiksl ir Ariogalos miesto
administracini rib keitimo. Taip pat, Raseini rajono savivaldyb s tarybos 2008 m. spalio 30
d. sprendimu Nr.362 patvirtintu „Raseini rajono savivaldyb s pl tros iki 2020 met strateginiu
planu“ ir Raseini rajono savivaldyb s tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-97
patvirtintu Raseini rajono savivaldyb s 2010-2012 m. strateginiu veiklos planu.
Ariogalos BP s lygas rengian institucij pateiktos planavimo s lygos:
Raseini rajono savivaldyb s administracijos Architekt ros ir urbanistikos skyriaus
planavimo s lygos Nr.S-428 (2009-02-17);
Raseini rajono savivaldyb s administracijos Architekt ros ir urbanistikos skyriaus
planavimo s lyg s vadas Nr.S-428 (2009-02-17):
1. Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-12-10 s lygos Nr.5R-488-(16.28);
2. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-01-12 s lygos Nr.13;
3. Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Kauno teritorinio padalinio
2008-10-24 s lygos Nr.473;
4. Kauno visuomen s sveikatos centro Raseini skyriaus 2008-12-11 s lygos Nr.2-57016(8/3);
5. Kauno apskrities Priešgaisrin s gelb jimo valdybos Raseini priešgaisrin s gelb jimo
tarnybos 2008-11-25 s lygos Nr.5-56;
6. Akcin bendrov „VST“ 2008-12-04 s lygos Nr.TS-08-16-0802;
7. TEO LT, AB 2009-02-09 s lygos Nr.T-9/0076;
8. UAB „Raseini vandenys“ 2008-12-03 s lygos Nr.1821;
9.
„Kauno regiono keliai“ 2008-11-28 s lygos Nr.V5-661;
10. Dubysos regioninio parko direkcija 2008-12-03 Nr.SD-220(6.1);
11. UAB „Raseini šilumos tinklai“ 2008-11-26 s lygos Nr.(4.3)-66274;
12. AB „Lietuvos dujos“ 2009-11-19 Nr. 7-215-1400;
13. Lietuvos automobili keli direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2009-11-20 s lygos
Nr. PS-335;
14. AB „Lietuvos energija“ 2009-11-18 Nr. SD-7465.
Ariogalos BP tikslai.
Pagal bendrojo plano darb program (Technin s specifikacijos 1 priedas) Ariogalos BP
tikslai: užtikrinti darni Ariogalos miesto teritorijos vystymo raid ir perspektyv , tausojant
gamtos ištekli ir kult ros vertybi panaudojim , vis planuojamos teritorijos gyventoj
optimal poreiki tenkinim , subalansuoti miesto strukt , ekonomin pl tr , inžinerin ir
susisiekimo infrastrukt , numatyti perspektyvines Ariogalos miesto teritorijos administracines
ribas.
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Ariogalos BP uždaviniai. Pagal bendrojo plano darb program (Technin s specifikacijos
1 priedas):
1. Suformuoti Ariogalos miesto vystymo erdvin koncepcij , nustatyti teritorij tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorij funkcines zonas, nurodan ias teritorijos
integruotum ir (ar) jos ypatumus, ir funkcin se zonose galimus teritorij naudojimo tipus.
Siekiant teisinti daugiafunkcinio žem s naudojimo galimyb – esmin moderniosios urbanistikos
princip , b tina nustatyti daugiafunkcin s veiklos galimybes atskirose miesto teritorijos dalyse,
kartu nustatant planuojamos teritorijos dali funkcin s raidos prioritetus. Nustatant teritorij
raidos galimybes išskirti principinius teritorijos tvarkymo režimus:
1.1 neužstatomos teritorijos (miškai, vandenys, žem s kio teritorijos);
1.2 užstatytos bei užstatomos teritorijos:
- saugojimas; – vairiais aspektais verting teritorijos planuojam element apsaugai
užtikrinti;
- nauja pl tra – tuš ios neužstatytos teritorijos už urbanizuotos teritorijos rib
užstatymas
- konversija – radikalus teritorijos funkcinio naudojimo ar užstatymo princip virsmas;
- modernizavimas – kompleksinis kvartalo, mikrorajono atnaujinimas, perplanavimas
išlaikant funkcinio naudojimo bei užstatymo morfologinius principus;
- teritorij rezervavimas ateities projektams – išlaikoma esama pad tis iki jos
pareikalavimo svarbi projekt gyvendinimui;
- be esmini poky (status quo) teritorijos – teritorijoje išsaugoma faktin pad tis.
2. Ariogalos miesto BP ruošti kaip 1973 m. sudaryto Ariogalos miesto detalaus
išplanavimo projekto išvystym ir patikslinim .
3. Tobulinti istoriškai susiklos iusi Ariogalos miesto urbanistin strukt
bei formuoti
architekt rin erdvin ir estetin kompozicij .
4. Išryškinti ir panaudoti miesto privalumus, parodyti ekonomines ir socialines pl tros
galimybes.
5. Numatyti planuojamos teritorijos ekonomin s, socialin s raidos ir investricij kryptis,
turizmo, verslo, rekreacijos, kitos veiklos ir b sto statybos galim pl tojim si.
6. Pasi lyti miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo priemones, vertinant
erdvini sistem su kitais miestais pl tros galimybes.
7. Numatyti miesto gyvenimo ir aplinkos kokyb gerinan ias priemones (transporto
triukšmui, vibracijai, oro, dirvožemio paviršinio, požeminio vandens užterštumui mažinti).
Spr sti atliek tvarkymo klausimus. Numatyti miesto kapini pl tojimo sprendinius.
8. Formuoti bendro naudojimo želdyn , mišk -park , ir rekreacini teritorij sistem .
9. Numatyti inžinerin s, susisiekimo, energetikos ir kit visuomen s poreikiams tenkinti
infrastrukt
sistemos vystym bei parengti atitinkamus sprendinius.
10. Nustatyti miesto teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus,
nustatyti ši teritorij naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos apribojimus juose.
11. Numatyti priemones, užtikrinan ias gamtos ištekli
racional
naudojim ,
kraštovaizdžio formavim , ekologin pusiausvyr , gamtinio karkaso formavim , gamtos ir
kult ros paveldo objekt išsaugojim .
12. Rezervuoti teritorijas komunikacij tras ir kit visuomen s poreikiams reikaling
objekt statybai.
13. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukš io ir intensyvumo parametrus.
14. Išngrin ti ir pagr sti aukštybini pastat statymo mieste tikslingum , j išd stymo
teritorijas ir nustatyti statini aukš reglamentus.
15. Išnagrin ti Ariogalos miesto administracini rib keitim , nustatyti miesto takos
zonas.
Ariogalos BP rengiamas kaip privalomasis dokumentas miesto ir gretimoms teritorijoms
pl toti.
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BP koncepcijos rengimo stadijoje nustatoma teritorijos vystymo apibendrinta erdvin
koncepcija, funkciniai prioritetai ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatumai. Galim
vystymo variant (alternatyv ) palyginamoji analiz , teritorijos planin s ir erdvin s strukt ros
vystymo principai parenkant pl tros kryptis, zon vystymo tipus, morfostrukt ros element
formavimo modelius, teritorij naudojimo funkcinius prioritetus (funkcinis zonavimas),
tolesnio vystymo perspektyvas ir takos zonas.

Išeities duomenys - esamos b kl s analiz . Esamos b kl s analiz atlikta pagal
Ariogalos BP technin s specifikacijos 2 punkto nuorod apimant Ariogalos ir G luvos teritorijas
(apie 800 ha).

Ariogalos miesto teritorijos vystymo kryptys, erdvin s raidos koncepcija rengiama 20
met laikotarpiui, o konkret s sprendiniai – 10 met laikotarpiui.
Šio dokumento pagrindu bus konkretizuojami BP sprendiniai.
Bendrojo plano koncepcijos informacin baz :
1. 2007 m Raseini rajono savivaldyb s teritorijos bendrasis planas;
2. savivaldyb s teritorij planavimo dokument registras;
3. išduot statybos leidim statistika;
4. savivaldyb s tarnyb duomenys;
5. Natura 2000 duomenys;
6. transporto priemoni sraut ir j charakteristik (intensyvumo, strukt ros, grei io,
paros ir kit cikl dinamikos) nat rini tyrim analiz s rezultatai;
7. Gyventoj apklausos rezultatai (102 Ariogalos ir 8 G luvos gyventojai);
8. esamos b kl s analiz ;
9. bendrojo plano rengimo metu gauti pasi lymai.
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2.

BENDROJO PLANO KONCEPCIJ
TAKOJANTYS
KL S TAKOS VEIKSNIAI IR ANALIZ S IŠVADOS

ESAMOS

2.1 Bendrojo plano koncepcijoje vertinti išor s veiksniai
Ariogalos miestas LR teritorijos bendrojo plano (toliau LR BP) kontekste:
- Ariogala – 3 lygmens pagrindinis lokalinis b kategorijos centras – naujai formuojamas
ir pl tojamas mažo miesto pagrindu;
- Gamtinio karkaso strukt roje yra ant išlaikomo ir saugomo esamo nat ralaus
kraštovaizdžio pob džio ribos;
- Rekreacini areal resursinio potencialo kategorij skal je yra didelio potencialo
rekreacin je teritorijoje, bet rekreacinius prioritetus nepretenduoja;
- Šalia praeina pirmo (tarptautinio) rango magistralinis kelias (transeuropinio Ryt Vakar IX B transporto koridorius);
- Energetin je ir ekoinžinerin je infrastrukt roje išskirtini pozicij LR BP nenumato;
- Raseini raj. sav. smulkaus verslo pl tros srityje nustatytas pakankamai didelis
gyventoj verslumo augimo potencialas.
- Pagal integruotos raidos strategij patenka dekoncentruotos pl tros III Pietvakari
Lietuvos regiono zonos palaikomojo tipo areal , kuriam reikalingas ypatingas valstyb s d mesys
ir parama;
- Pagal nacionalin s regionin s politikos organizavimo nuostatas yra Socialinio ir
ekonominio aktyvinimo programos rekreacini teritorij ir centr pl tojimo r mimo zonoje (A1)
ir kartu - aplinkosaugos pl tros programos gamtinio karkaso formavimo r mimo teritorijose
(B3).
Pl tr takoja išoriniai veiksniai. Dauguma j - neapibr žti laike ir erdv je, BP koncepcijos
muose yra neprognozuojami. Ta iau jie skatina taikyti naujus pl tros principus, numatyti
naujus, nuo sovietme io nenagrin tus BP sprendinius.
Svarbiausi išoriniai veiksniai:
Lietuvos naryst Europos S jungoje ir galimyb panaudoti Europos S jungos
strukt rin param užtikrinant darn vystym si bei racional l
ir kit ištekli panaudojim ,
atsižvelgiant teritorij pl tros ilgalaikius poreikius;
Globalizacijos veiksniai, susij su energetini ištekli brangimu, emigracija ir
imigracija, kapitalo ir darbo rinkos laisvu jud jimu, turizmo pl tra, savitumo (ypa gamtos ir
kult ros vertybi ) išsaugojimu;
LR teritorijos bendrojo plano sprendiniai, kuriuose Kaunos regionas traktuojamas kaip
valstybinio ir europinio miesto polifunkcinis metropolinis centras, kurio teritorijoje spart janti
suburbanizacija planuojamo laikotarpio pabaigoje gali gauti ypating socialin s ekonomin s
pl tros šaltinio svarb ;
Kažkod l, nesilaikant LR BP sprendini , Kauno apskrities teritorijos BP neapima
Ariogalos miesto su Kauno centro aglomeracinio poveikio arealu. Tai kardinalus pokytis miesto
perspektyvai regioninio planavimo kontekste, nes Ariogalos nebelieka jokiose aglomeracin s
pl tros perspektyvini zon ribose. Ta iau, tai nei kiek nesumenkina Ariogalos išskirtin s
strategin s vietos bendroje susiklos iusioje regiono urbanistin s integracijos erdv je.
Teisin s baz s, reglamentuojan ios teritorij planavim , statybas, infrastrukt ros pl tr ,
žem s reform nestabilumas, užsit s valstyb s žem s gražinimas, žem s paskir , b
ir
pob dži s vok neatitikimas darniosios pl tros sampratai;
Silpnas teritorini
bei strategini
plan , sektorini strategij
gyvendinimo
koordinavimas valstyb je;
Tiesiogini užsienio kapitalo investicij stoka valstyb je.
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2.2 Bendrojo plano koncepcijoje vertinti vidiniai veiksniai
Vidiniai veiksniai, takojantys miesto pl tr apib dinami taip:
Paveld tos sovietin s funkcinio zonavimo miestams b dingos monofunkcin s
strukt ros, prieštaraujan ios darniosios pl tros principams;
Fizin ir funkcin miesto teritorin s pl tros inercija, iššaukta priva
iniciatyv (tiek
gyvenamosios statybos, tiek verslo teritorij ), nepakankamai adekvati viešiems interesams;
Silpni migracijos procesai;
Nepakankamas naujos infrastrukt ros finansavimas.
2.3 Bendrojo plano koncepcij

takojan ios esamos b kl s analiz s išvados

2.3.1 Išor s strukt ra.
tina sustiprinti miesto strategin reikšm , sukuriant 3 lygmens pagrindinis lokalinis b
kategorijos centras – naujai formuojamas ir pl tojamas mažo miesto pagrindu su verslo ir
gyvenamosios statybos pl tra.
Ariogalos ir G luvos urbanistin pl tr b tina gr sti optimaliais urbanistiniais sprendiniais
ir parametrais, kurie yra adekvat s teisinei aplinkai, ekonominei situacijai, investicij prognozei
ir urbanistinei logikai.
Pagrindinis veiksnys, lemiantis tolesn pl tr - susiklos iusi urbanizuot teritorij
strukt ra. Darnios pl tros principais papildant lokali centr ir vieš
erdvi komponentais
vystytina ištisin linijin arba linijin su dviem branduoliais urbanistin sandara. Tai yra
pagrindin Ariogalos (kartu su G luva) kompozicin motyvacija.
2.3.2 Užstatymo specifika (aukštingumas ir intensyvumas)
Identifikuota Ariogalos užstatymo specifika ir jos išskirtin s savyb s turi lemiam reikšm
pl tojant urbanistin strukt , planuojant pl tojamo urbanistinio audinio gabaritin ir funkcin
rang bei j tarpusavio s ryšio ypatumus rekonstruojamose, konvertuojamose ir naujai
projektuojamose teritorijose.
Konvertuojant buvusias gamybines teritorijas b tina skaidyti esamus kvartalus mažesnius.
Užstatymo intensyvumo rodikliai pagal planuojam teritorij užstatymo morfotipus
taikytini sklypams, bet ne j grup ms ar kvartalams.
Tikslinga ir toliau išlaikyti mažo miesto užstatymo morfologij , ne sileidžiant urbanistin
audin aukštybini pastat , išlaikant b dingus kvartal dydžius.
2.3.3 Neužstatytos teritorijos ir viešosios erdv s
Vieš
erdvi potencialas (esamos viešos erdv s ir j suk rimui tinkamos teritorijos)
leidžia prognozuoti nekonfliktin ir palanki gyvenimo s lyg gerinimui planuojamos teritorijos
strukt ros urbanistini formant pl tot .
Unikali Ariogalos gamtin pad tis ir susikl iusi urbanistin vizualini kanal strukt ra,
orientuota Dubysos sl , pareigoja išsaugoti ir akcentuoti šias vieš sias erdves.
Planuojamam BP laikotarpiui tikslinga numatyti didesn gyventoj intensyvum 1 ha
miesto teritorijos (esamas 18 gyv./ha), pasivejant Lietuvos vidurk , kur apibendrintas rodiklis
vienam ha užstatytos teritorijos tenkan gyventoj yra apie 20.
2.3.4 Išorin vaizdin reklama (IVR)
IVR „vizualin s taršos“ mastai planuojamoje teritorijoje yra nereikšmingi, tod l yra labai
paranki proga nustatyti esminius reikalavimus IVR rengimui.
2.3.5 Urbanizuotos ir neurbanizuotos teritorijos.
vertinus Ariogalos, G luvos ir gretim teritorij esamos b kl s teritorines savybes,
nustatyti problem arealai, nuo kuri sprendimo b
priklausys BP koncepcijos variant
alternatyvos ir galutiniai BP sprendiniai (žr. 2.3.1 pav.).
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2.3.1 pav. Ariogalos urbanistini problem areal schema esamos b kl s analiz s apimtyje

Krašto kelio, kertan io miest ,
integravimas
Miesto pagrindinio centro ir pocentri
suk rimas
Miesto rekreacin s sistemos suk rimas
Rišlus vidaus gatvi tinklas, p
dvira takai
Probleminiai taršos arealai

ir

Naujos pl tros ir esamo užstatymo
strukt rinis apjungimas
Nauj darbo viet potencialas
Saugom teritorij santykis su b sima
miesto strukt ra
Vandens turizmo išvystymas

© S „Vilniaus planas“

Urbanistini problem areal identifikacijos suvestin schema yra pagrindin pl tr
lygojan veiksni urbanistin s strukt ros išvadin grafin išraiška, apimanti:
- kelio, kertan io ir dalinan io miest dvi nelygiavertes dalis, integravimas pilnavert
strukt ;
- miesto pagrindinio centro ir pocentri suk rimas;
- miesto rekreacin s sistemos, kaip sud tin s urbanistin s strukt ros dalies suk rimas;
- rišlaus vidaus gatvi tinklo, p
ir dvira tak s rangos užtikrinimas;
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- naujos pl tros ir esamo užstatymo strukt rinis apjungimas kartu su nauj darbo viet
potencialu;
- saugom teritorij s ryšis su b sima planuojamos teritorijos strukt ra ir turizmo
integracija;
2.3.6. Žem s naudojimas.
Esama pramoniniais statiniais užimta teritorija yra pernelyg pagarbioje vietoje.
Atsižvelgiant planuojam urbanistin strukt , dalis ši teritorij tur
b ti konvertuotos
mišrias viešojo intereso teritorijas (teritorijos skirtos visuomen s poreikiams, socialinei veiklai,
aptarnavimo ir paslaug veiklai – prekybai, maitinimui, sportui ir pan.).
Žem s kio paskirties žem , kuri potencialiai gal
b ti pakeista kit paskirt (paprastai
– gyvenam ) sudaro apie 200 ha. Ta iau, pus šio ploto yra veikl sklypuose ribojan iose
teritorijose: „NATURA 2000“ ir Dubysos ichtiologiniame draustinyje.
Valstybini mišk praktiškai n ra. Nedideli, fragmentiški medži ir kr
lopin liai
(vakarin je dalyje prie Taurupio upelio ir Dubysos pakrant s segmentai) neturi miško masyvo
požymi . Mišk kio paskirties žem nesudaro n 2% visos esamos miesto teritorijos. Didžioji
dalis šios teritorijos gal
b ti konvertuojama intensyviam naudojimui rengiam želdini
funkcin zon .
Žem s naudojimo analiz Ariogalos ir G luvos apimtyje leidžia prognozuoti planuojamos
teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvas tik dviem logiškomis galimomis vystymo kryptimis:
I alternatyva – koncentruotos pl tros (kryptingai sisavinant neužstatytas teritorijas
Ariogalos šiauriniame perimetre);
II alternatyva – linijin s pl tros ( sisavinant neužstatytas teritorijas ruože tarp
Ariogalos ir G luvos).
2.3.7 Susisiekimo sistema
Išvystytas užmies io keli tinklas ir tarptautin s reikšm s IXB transporto koridorius –
magistralinis kelias A1 „Vilnius-Klaip da“ sudaro labai palankias s lygas transportiniams
ryšiams su Lietuvos keli tinklu.
Esamas tankus valstybini keli tinklas Ariogaloje ir jos prieigose formuoja linijin s
strukt ros pagrindin gatvi tinkl . Tranzitinis transportas esamomis eismo s lygomis neturi
jokio esminio poveikio gyvenamajai teritorijai.
Transporto srautai gatv se s lyginai yra labai maži, o esami techniniai parametrai bei jo
apkrovimo lygis užtikrina reikiam transporto sraut laidum pakankamai saugiomis eismo
lygomis ne tik esamoje b kl je, bet ir artimiausioje perspektyvoje.
Pagal esam b kl n ra galimybi užtikrinti valstybiniams keliams keliamus techninius
reikalavimus Vytauto gatv je. Vytauto gatv gal b ti priskirta savivaldyb s gatvi kategorijai.
Susisiekimo poži riu Ariogala ir V luva traktuotini kaip vienas dviej dali urbanistinis
darinys.
Susisiekimo infrastrukt ros ir informacinis išvystymo lygis nepakankamas tarptautinio
turizmo ir verslo pl trai, kuri planuojamai teritorijai tur
b ti pakankamai svarbi ir aktuali.
2.3.8 Ariogalos miesto detalaus išplanavimo projekto (1973 m.) vertinimas
Ariogalos miesto detalaus išplanavimo projektas gyvendintas išsemiant visas numatytas
teritorin s pl tros galimybes ( skaitant ir pl tros rezervo teritorijas). Tolimesnei pl trai b tinas
naujas bendrojo planavimo dokumentas.
Ariogalos urbanistin strukt
b tina nagrin ti kartu su G luva.
„Miško parko masyvo“ teritorija tarp Rudzinsko/Daugirdo gatv s ir Žemai
plento
vidin je miesto strukt roje prarado prasm ir tampa sisteminiu kliuviniu.
2.3.9 Gamtos paveldas, ekologin s apsaugos ir konservacinio prioriteto teritorijos.
Vykdant Ariogalos mieso BP strategini pasekmi aplinkai vertinim , tur s b ti atliekama
alternatyv kryp
poky
analiz . Analiz s metu tur s b ti prognozuojamos bei vertinamos
galimos alternatyvios pasekm s gamtinei aplinkai.
Pagal Raseini rajono BP, Ariogalos aplinkos gamtinis karkasas yra nurodytas labai
apibendrintai. Tod l, rengiant BP sprendinius, tikslinga gamtinio karkaso ribas (Dubysos sl niu
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praeinant migracijos koridori ) sutapdinti su europin s svarbos saugom teritorij NATURA
2000 ribomis.
Pagal Lietuvos geologijos tarnybos 2010 m. duomenis, planuojam Ariogalos ir G luvos
teritorij nepatenka nauding
iškasen telkiniai ar perspektyv s plotai.
2.3.10 Kult ros paveldas.
Nekilnojamojo kult ros paveldo objekt (ypa kompleksini ) teritorinis respektavimas
labai svarbus rengiant BP sprendinius.
Teritorij apsaugos tikslai rengiant BP sprendinius turi užtikrinti kult ros paveldo objekt
išsaugojim .
2.3.11 Aplinkos kokyb s b kl s analiz ir vertinimas.
Pagrindiniai stacionar s terš jai koncentruoti negyvenamoje zonoje.
Pagrindini stacionari terš
Ariogaloje ir G luvoje dislokacija ir bendras pavojingumo
laipsnis rodo, kad šie objektai turi didel reikšm BP sprendiniams funkcinio zonavimo
prioritetuose, nes tokie objektai konvertuotini kitas kin s veiklos zonas.
BP sprendiniuose racionalus gatvi tinklas ir funkcinis zonavimas užtikrins leistinas
nustatytas taršos normas.
Miesto katilin s tarša norm neviršija.
Dubysos up s ties Ariogala vandens b kl pagal biologinius parametrus yra bloga, pagal
fizikinius-cheminius rodiklius - problematiška. Tai reiškia, kad s lygos poilsiavimui ir
rekreacijai up s akvatorijoje n ra pa ios geriausios. Tod l, b tina reguliuoti vanden valyklos
efektyvum ir j pajungti visus vartotojus.
Vartotojams pateikiamo vandens kokyb yra gera.
2.3.12 Socialin aplinka.
Nat rali gyventoj kaita išlieka neigiama ir tendencinga. D l did jan io, nors ir nežymaus
gimstamumo, galima teigti, kad optimistin tendencija gali b ti toleruojama prognozuojant BP
sprendiniuose išlaikyti 2010 met gyventoj lyg .
Ariogalos lopšelio-darželio, tiek gimnazijos užpildomumas 2007-2009 m. viršijo 82% rib
– darytina išvada, kad ši švietimo staig veikla organizuojama efektyviai.
Vš Ariogalos pirmin s sveikatos prieži ros centro palaikomojo gydymo ir slaugos
ligonin je, kur teikiamos pirminio lygio stacionarin s paslaugos – palaikomasis gydymas ir
slauga, socialin globa ir aptarnavimo našumas neprognozuoja pl tros b tinyb s esamoms
užstatytoms teritorijoms.
luvos gyventojai naudojasi Ariogalos socialine ir aptarnavimo infrastrukt ra.
Socialin s rizikos problemos neakcentuotos.
2.3.13 B stas.
Pastebima naudingojo ploto, tenkan io vienam gyventojui, did jimo tendencija. Siekiant
gyvenimo s lyg gerinimo tai leidžia prognozuoti nauj gyvenam
teritorij sisavinimo ir
pl tros rezerv po planuojamo laikotarpio poreik .
2.3.14 Ekonomin aplinka ir turizmas.
Savivaldyb s palaikomosios investicijos rodo tam tikr teigiam dinamik , kas
šiandieniniais tempais leidžia modeliuoti optimistines materialini investicij prognozes iki 2030
met . Prognozinis potenciali tiesiogini užsienio investicij dydis iki 2030 met (kaip ir
palaikom
investicij ) modeliuojamas pagal optimistin scenarij : tik tina (pagal šalies
tiesiogini užsienio investicij dinamikos tendencijas) galimyb pasiekti Kauno apskrities 2006
met palaikom
ir tiesiogini užsienio investicij lyg . Palankios Lietuvos kio augimo
perspektyvos gali paspartinti ir Raseini rajono ekonomin pl tr (neskaitant ES Strukt rini
fond ir kit finansini mechanizm paramos, kuri sudaryt geresnes galimybes pritraukti
didesnes investicijas). Tuo grindžiama rajono ir to pa iu Ariogalos investicin s aplinkos
ger jimo tendencija.
Turizmo infrastrukt ra Ariogaloje n ra išvystyta.
Gyventoj užimtumas ir darbo rinka akivaizdžiai parodo darbo viet b tinyb , teritorij
darbo viet k rimui paiešk arba esam rekonstrukcij .
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3. PL TROS KONCEPCIJOS K RIMO METODINIAI PRINCIPAI
Ariogalos miesto (kartu su G luva) urbanistin strukt ra pasižymi linijine plano strukt ra.
Pagrindiniai uždaviniai teritorin s pl tros koncepcijos pagrindini ir principini
metodologini nuostat realizavimui yra pateikti urbanistini problemini areal schemoje (žr.
2.3.1 pav.). Naujos pl tros teritorijos turi b ti sisavinamos koncentruotai ir kompleksiškai. Šios
teritorijos užstatomos rengus inžinerin bei susisekimo infrastrukt , kartu rengiant vieš sas
erdves ir želdynus, pastatant prekybos, aptarnavimo, švietimo objektus ir taip užtikrinant geras
gyvenimo, mokslo, darbo ir poilsio s lygas gyventojams.
3.1 Urbanistin sandara ir architekt rin s-erdvin s kompozicijos strukt ra
Rengiant BP koncepcij , pagal urbanistin s sandaros bei architekt rin s-erdvin s
kompozijos vystymo element strukt , Ariogala ir G luva yra urbanizuotas teritorinis vienetas,
kurio planuojama teritorija skirstoma užstatomas (esamas užstatytas ir naujai pl trai
skirtas teritorijas) ir neužstatomas teritorijas.
Užstatomos teritorijos apima:
teritorijas, tinkamas gyventi, kuriose yra šios funkcini prioritet zonos:
- centr teritorijos - multifunkcin s intensyviai užstatomos teritorijos. Šiose
teritorijose keliami ypatingi reikalavimai pastat ir vieš
erdvi architekt ros
kokybei, kurie turi b ti nurodomi išduodant planavimo ir projektavimo s lygas;
- mišrios gyvenamojo prioriteto teritorijos – daugiabut s ir vienbut s statybos
kvartalai su reikiama socialine, paslaug ir aptarnavimo infrastrukt ra (rengiant BP
sprendinius bus diferencijuota
gyvenam
teritorij grupes, išskirtas pagal
kvartal intensyvumo parametrus);
- mišrios viešojo prioriteto teritorijos - teritorijos, skirtos visuomen s poreikiams,
socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaug veiklai (prekybos, švietimo, sveikatos
apsaugos, maldos nam ) ir gyvenamai statybai, kurios, rengiant BP sprendinius, bus
išskaidytos atskirus funkcinius vienetus;
teritorijas, netinkamas gyventi, kuriose yra šios funkcin s zonos:
- verslo, gamybos, pramon s teritorijos - teritorijos darbo viet pl trai. Bet kokia
esama ir planuojama kin veikla privalo atitikti higienos norm reikalavimus ir
neturi daryti neigiamo poveikio greta esan ioms gyvenamosioms teritorijoms;
- infrastrukt ros teritorijos - teritorijos transporto infrastrukt ros objekt statiniams ir
tiesiniams.
Neužstatomose teritorijose nenumatoma nauja statyba, išskyrus esamas nam valdas bei
konversij iš taršios veiklos srities netarši , nesukeliant nauj neigiam pasekmi gyvenimo ir
aplinkos kokybei. Šiose teritorijose koncepcija išskiria:
- svarbiausius kult ros paveldo kompleksus;
- esamus vandenis;
- svarbiausias rekreacijai tinkamas vietas.
Rengiant BP sprendinius, neužstatomas teritorijas numatoma diferencijuoti šias funkcines
zonas:
- intensyviam naudojimui rengiamus želdynus (rekreaciniai, kult riniai, memorialiniai
želdynai);
- ekstensyviam naudojimui rengiamus želdynus (ekstensyviai rekreacijai ar tik
pažintiniam lankymui rengiamos teritorijos);
- valstybinius, kitus miškus ir miškingas teritorijas;
- žem s kio ir kitas neužstatomas teritorijas (teritorijos, kuri nenumatoma urbanizuoti
iki BP skai iuojamojo laikotarpio pabaigos);
- vandenis (up s ir kiti atviri vandens telkiniai);
- vandenvietes (su j griežto režimo apsaugos zonomis).
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Toks užstatom ir neužstatom teritorij zonavimas užtikrins šio lygmens dokumentui
keliamus reikalavimus, pagal kuriuos turi b ti nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvin
koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.
Siekiant kokybiškesni BP sprendini , kurie leist pagerinti gyvenimo kokyb ir užtikrinti
aplinkos savitum atskirose planuojamos teritorijos zonose, koncepcijoje numatomos
pagrindin s priemon s, skirtos erdvin s strukt ros sandaros darnai užtikrinti (žr. 3.1.1 lentel ).
3.1.1 lentel . Priemon s, b tinos erdvin s strukt ros sandaros darnai užtikrinti
Esamos užstatytos teritorijos
Naujai pl trai skirtos teritorijos Neužstatomos teritorijos
Gamtinio karkaso
Funkcin integracija;
Gyvenamosios aplinkos, vieš
saugojimas;
erdvi ir kit teritorij
Viešojo transporto pl tra;
modernizavimas, rekonstrukcija;
Teritorij
Socialin s infrastrukt ros pl tra
Nekilnojamojo kult ros paveldo
strukt rizavimas;
(darželiai, mokyklos);
apsauga;
Poilsio
pl tros
Smulkaus verslo palaikymas
suderinamumas;
Esamos fizin s aplinkos
Darbo viet pl tra ir sklaida;
saugojimas, pritaikymas
Taršos slopinimas
Taršos slopinimas
kintantiems poreikiams,
galimyb ms;
Funkcin ir fizin neefektyviai
naudojam teritorij konversija;
Taršos slopinimas

3.2 Koncepcijos priemoni taikymas planuojamos teritorijos zonoms
vertinus planuojamos teritorijos savitum , veiksnius, esmines problemas, pagrindinius
principus bei BP rengimo programoje iškeltus uždavinius, esamoms užstatytoms ir naujai pl trai
skirtoms bei neužstatomoms teritorijoms koncepcijoje numatytos priemon s BP rengimo
programai gyvendinti, formuojant integruot urbanistin strukt , mažinant išsivystymo
disproporcijas tarp funkcini zon , mažinant taršos emisij (žr. 3.2.1 lentel ).
3.2.1 lentel . Priemon s BP rengimo programai gyvendinti
1. Integruotos strukt ros formavimas
Priemon s:
Esamos užstatytos teritorijos Naujai pl trai skirtos teritorijos
Neužstatomos teritorijos
Gamtinio karkaso saugojimas;
Lokali centr k rimas;
Funkcin s integracijos
stiprinimas;
Teritorij strukt rizavimas;
Darbo viet pl tra ir sklaida;
Reprezentacinio centro ir/ar
Poilsio pl tros suderinamumas
Smulkaus verslo palaikymas;
lokali centr formavimas
Socialin s infrastrukt ros pl tra
(darželiai, mokyklos ir pan.)
2.Išsivystymo disproporcij tarp funkcini zon mažinimas
Priemon s:
Gyventoj ir darbo viet
Darbo viet skai iaus ir
Integruota darbo viet pl tra
santykio optimizavimas
vairov s didinimas
palaikant ir didinant gyv. fondo
lyginam svor
3.Taršos emisijos minimizavimas
Priemon s:
BP plano r muose visa 1 ir 2 tiksl gyvendinimo priemoni sistemin visuma yra pagrindinis b das
minimizuoti mobili taršos šaltini poveik , transporto priemoni ir p
konflikt

Pagal esamos b kl s analiz planuojama teritorija turi teritorin potencial pl trai:
- apie 50 ha ploto konvertuotin , nerentabili urbanizuot teritorij ;
- apie 100 ha ploto laisv (tinkam pl trai) teritorij rezervo.
Pilnai sisavinus visas pl trai tinkamas teritorijas Ariogalos urbanistin strukt ra paj gi
apgyvendinti dar apie 3000 nauj gyventoj .
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3.3 Išorin s vaizdin s reklamos (IVR) konceptual s principai
Siekiant negausios, bet kokybiškos IVR, transporto eismo bei p
saugumo, verting
panoram , landšafto išsaugojimo, Koncepcijoje nustatomos 4 pagrindin s zonos, kuriose gal
ti dislokuojami IVR renginiai:
1. Dvi „IVR rengini –informacini stend zonos“ – šalia esam ir numatom
pagrindini p
traukos objekt miesto centr teritorijose (žr. 3.3.1 pav.).
Tikslinga parengti ši rengini Ariogalai skirt individual projekt arba pasirinkti
vien iš naudojam kituose miestuose, ir pagal j IVR renginius realizuoti vietose,
kurios atitinka saugaus eismo, p
patogumo principus;
2. Dvi „Vidutinio dydžio IVR rengini zonos“ (žr. 3.3.1 pav.) – greta esam ir naujai
numatom darbo viet , šalia B2 kategorijos gatvi , skirta reklamai, informacijai apie
esan ias paslaugas ir pan. (tikslinga naudoti vienodo dydžio vieno tipo IVR
renginius).
Papildomos IVR dislokavimo, taip pat IVR ant statini rengimo nuostatos bus detalizuotos
BP sprendini konkretizavimo stadijoje.
3.3.1 pav. IVR rengimo konceptual s principai

„Informacini stend zona“

„Vidutinio dydžio IVR rengini zona“

© S „Vilniaus planas“
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4. SUSISIEKIMO SISTEMA
4.1 Valstybini keli pl tros variantai
Ariogalos BP susisiekimo dalies sprendiniai atlikti pagal V „Kauno regiono keliai“
pateiktas s lygas:
1. Planuojant naujas ir esamas gatves ar kelius, j sijungim valstybin s reikšm s kelius
numatyti per dubliuojan ius kelius lygiagre iai pagrindiniam keliui, kurie prijungiami prie
pagrindinio kelio sankryž ir nuovaž , atitinkan saugaus eismo reikalavimus.
2. Bendrojo plano sprendinius, susijusius su valstybin s reikšm s keliais, priimti
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobili keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01
„Automobili keli sankryžos“ reikalavimus.
Valstybini keli tinklas perspektyvin je planuojamoje Ariogalos teritorijoje galimas
vystyti dviem kryptimis. 1 variantas atitinka esam situacij . Jo privalumai b
tame, kad
beveik visas magistralini gatvi tinklas Ariogaloje priklauso valstybiniams keliams ir juos
eksploatuoja Keli direkcija. Kaip matyti iš pateiktos schemos (žr. 4.1.1 pav.), valstybini keli
tankis ir rišlumas yra labai didelis. Vykdant išduotas V „Kauno regiono keliai“ s lygas,
sijungimus valstybinius kelius reikalaujama realizuoti per dubliuojan ius kelius ir sankryžas,
projektuoti pagal KTR reikalavimus. Ta iau, tai padaryti jau užstatytoje miesto teritorijoje n ra
joki galimybi , kaip ir išlaikyti ši keli technini reikalavim rajoninio kelio Nr. 1907
atkarpoje tarp Sod ir Taurupio gatvi ir rajoninio kelio Nr.3519 atkarpoje tarp Vytauto ir
Žemai g.
4.1.1 pav. 1-asis valstybini keli pl tros variantas

Perspektyvoje galimas pl toti 2-asis valstybini keli pl tros variantas (žr. 4.1.2 pav.). Šiuo
variantu si lomas žymiai mažesnis ir optimalesnis valstybini keli tinklas, kurio realizacija
nesukelt t problem , kurios buvo pamin tos 1 variante. Tur ti rajonin keli dubliuojant
Žemai
plent n ra jokios b tinyb s. Esant tokiai schemai pagrindinis d mesys skiriamas
esamo krašto kelio technini parametr išlaikymui, rengiant dubliuojan ias jungiam sias gatves
ir optimizuojant sankryž skai . Funkcine prasme 196 krašto kelias G luvoje išlikt kaip
aplinkkelis, o Ariogaloje - kaip mišraus eismo transporto koridorius.
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4.1.2 pav. 2-asis valstybini keli perspektyvin s pl tros variantas

Valstybini keli tinklas išlieka nekintantis prie abiej urbanistin s pl tros koncepcijos
variant . Pagrindiniu aplinkkeliu Ariogalos perspektyvoje lieka automagistral „VilniusKlaip da“, kuri sprendžia visas tranzitinio transporto eismo problemas netgi tuo atveju, jei
krovininio transporto eismas b
uždraustas ir Žemai plente.
Si loma:
- Perspektyvoje esam krašto keli 196 „Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis“ traktuoti kaip
šiaurin aplinkkel arba integruot miesto ir užmies io transporto koridori , kurio aplinkoje
ribojamas sankryž ir važiavim skai ius bei urbanizacijos lygis, transporto ryšiams naudojant
dubliuojan ias gatves ir p
- dvira
takus. Si loma miesto ribose keli vadinti senuoju
pavadinimu „Žemai plentas“(šiuo metu Plento ir Žemai gatv s).
- Valstybin rajonin s reikšm s kelio 1907 „Vilkija- ekišk -Ariogala“ atkarp nuo
Taurupio gatv s Ariogaloje iki Sod gatv s G luvoje teisinti kaip urbanistine ir transportin aš
(C kategorijos gatv s), nepriklausomai nuo to, kas jas eksploatuot .
4.2 Susisiekimo sistemos pl tros modeliai
Nagrin jami du Ariogalos pl tros ir susisiekimo sistemos modeliai:
- 1 modelis orientuotas koncentruotos pl tros strukt
, išlaikant susiklos ius
gamtin barjer tarp Ariogalos ir G luvos;
- 2 modelis orientuotas linijin s strukt ros pl tr , paliekant minimal fizin atotr
tarp Ariogalos ir G luvos.
Visais atvejais Žemai
plentas paliekamas kaip pagrindin
mišraus srauto
neurbanizuojama transporto ašis, neplanuojant nauj aplinkkeli . Tai b
valstybin s reikšm s
transporto koridorius su ribotu sankryž ir važiavim skai iumi.
4.2.1 lentel . Susisiekimas su istoriniu centru/centrais - pagrindin mis aptarnavimo vietomis
Eil. Nr.
Rodiklis
Linijin s pl tros modelis
Koncentruotos pl tros modelis
1
Pasiekiamumas Gyventojai ir miesto sve iai negali
Maksimali gyventoj jimo
iomis
apsieti be transporto eismo, nes
trukm iki centr - 12-25 min.,
maksimali jimo p iomis trukm
tod l galima teigti, kad tai
siekia iki 50-60 min. Tai ne kiekvienai
gyventojams gali b ti priimtina ir
gyventoj grupei yra priimtina
ra b tinyb s važiuoti savo
automobiliais
2
Pasiekiamumas Maksimali kelion s trukm iki 20 min.
Maksimali kelion s trukm iki 5 dvira iais
ir gali b ti priimtina
10 min. ir yra patraukli naudotis
dvira iais
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3

4

Pasiekiamumas
lengvaisiais
automobiliais
Pasiekiamumas
autobusais

Gali atsirasti poreikis važiuoti šia
transporto r šimi, nes kelion siekt iki
6,0-8,0 min.
Pageidautinas nors ir retais intervalais,
o kelion s trukm siekt iki 10-12 min.

ra poreikio, nes kelion s
trukm siekt iki 2,0-4,0 min.
ra poreikio

4.2.1 pav. Linijin s pl tros modelis

4.2.2 pav. Koncentruotos pl tros modelis

Ariogalos susisiekimo infrastrukt ros pl tra teoriškai gal
b ti vykdoma orientuojantis
koncentruotos pl tros model . Ta iau realiai šie teikiami variantai yra gana panaš s, nes tik tis,
kad G luvoje b
išvystytas kult rinis-buitinis ir aptarnavimo centras yra mažai tik tina ir
ekonomiškai sunkiai pateisinama. Geriausiu atveju ten b
kurtos kelios parduotuv s, tod l
ryšiai ir kelion s iš G luvos istorin Ariogalos centr išlikt mažai pakitusios.
Susisiekimo ir eismo saugos poži riu b
labai naudinga nevystyti pl tros už šiaurinio
aplinkkelio – Žemai
plento, ta iau šis procesas jau yra prasid s ir j sustabdyti b
pakankamai sunku. Tuomet urbanistin s sistemos linijiškumas dar išaugt ir gali pasiekti
automagistral A1, kas yra visai nepageidautina, tod l šis variantas net n ra si lomas.
1973 m. Ariogalos miesto detalaus išplanavimo projekte vietoj šiuo metu esamo p
tilto buvo numatytas transportinis tiltas, kuris užtikrint tiesiogin transporto priemoni
patekim iš automagistral s A1 Ariogalos centrin dal per Dubysos gatv . Magistraliniame
kelyje ties šia vieta rengtas dviej lygi transporto mazgas leidžia tai padaryti, ta iau
bendrajame plane to n ra si loma, nes:
- transporto eismo intensyvumas ir ryšiai tarp magistralinio kelio A1 ir Ariogalos yra
lyginai neintensyv s ir ekonomiškai neatsiperkantys. Važiuojant iš Kauno pus s jau yra du
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tiesioginiai važiavimai ir gaunamas efektyvumas b
labai mažas, nes eismas tuose
važiavimuose n ra intensyvus ir kelion s trukmei beveik neatsiliepia. Susisiekimas su
Raseiniais – rajono savivaldyb s centru realizuojamas esamu krašto keliu ir taip pat nekelia joki
problem d l vidutinio eismo intensyvumo;
- esamas gatvi tinklas Ariogaloje savo techniniais parametrais šioje jungtyje (Dubysos
gatv ) n ra pritaikytas net vidutinio eismo intensyvumui be galimybi juos pagerinti d l esamo
užstatymo, matomumo ir siauros važiuojamosios dalies, tod l transporto nukreipimas šia gatve
gali sukelti aštrias eismo saugumo problemas, kurios planuojamai teritorijai negali b ti
priimtinos;
- transporto eismo suintensyv jimas ir susisiekimo infrastrukt ros pl tra neigiamai
paveikt labai verting kraštovaizd , kuris Ariogalai žymiai didesn vertyb nei transporto eismo
lyg gerinimas, tod l si loma susisiekim su Uždubysiu organizuoti dvira iais ir p iomis.
4.3 Susisiekimo infrastrukt ros pl tra
Susisiekimo infrastrukt ros tinklo pl tra ir modernizavimas tur
b ti nukreiptas keliomis
aiškiomis kryptimis, nepriklausomai nuo urbanizacijos lygio augimo:
- tolimesnis saugaus eismo užtikrinimas, orientuojant gyventojus susisiekim p iomis
ir dvira iais. Tam reikalingas vieningas dvira
ir p
tak tinklo išvystymas ir
saugi p
per
rengimas per magistralines gatves, vengiant atskir lokali
sankryž (jas rengiant b tinas specialus apšvietimas bei kitos saug eism
reguliuojan ios priemon s);
- šiaurin s dalies magistralini gatvi už Žemai
plento formavimas prieš pilnai
urbanizuojant ši teritorij . Ši planuojamos teritorijos dalis šiuo metu turi pakankamai
chaotišk ir neišvystyt gatvi tinkl , kuris nesudaro s lyg harmoningai pl trai;
- pietin s dalies gatvi tinklo rišlumo padidinimas, šaligatvi ir tak
rengimo
užbaigimas bei turistini objekt pasiekiamumo ir informacin s sistemos pagerinimas;
luvos magistralini gatvi ir keli tinklo formavimas, gerinant j dangas, tiesiant
-dvira takus bei apšvietim .
4.3.1 lentel . Pagrindin s planuojamos teritorijos gatv s ir techniniai parametrai 2030 m.
Gatvi
VažiuojamoKategor. Orintacinis
Eil. Nr.
Gatv
raudonosios sios dalies
STR
ilgis - km
linijos - m
plotis - m
Ariogala
1
Žemai pl. tarp m. ribos -Taurupio g.
B2
2,10
40,0
8,0
2
Žemai pl. tarp Taurupio- kuvos k.
B2
2,15
40,0
10,5
Viso:
4,25
3
Taurupio tarp m. ribos-Žemai pl.
C2
0,63
18-18,5
7-10,5
4
Taurupio tarp Žemai pl.-Vytauto
C2
0,38
15,6-20
9,5-13
5
Vytauto tarp Taurupio- kuvos k.
C2
2,12
13,5-17
7,0-9,0
6
kuvos g. tarp Žemai pl.-Vytauto g.
C2
0,36
20,0
9,0
7
Melioratori tarp Vytauto-Žemai
C2
0,40
14-15,0
7,0
8
J.Savickio g.
C2
0,90
27,0
7,0
9
kuvos kelias
C2
0,25
20,0
7,0
10 Gausant s g. ir t sinys iki Taurupio g.
C2
2,15
15,0
7,0
11 Plento tarp miesto ribos-Žemai pl.
C2
0,24
25,0
7,0
Viso:
7,43
12 Ryt gatv
D1
0,38
15,0
7,5-8,0
13 G li tarp Vytauto-Rudzinskio g.
D1
0,22
12,0
6,0
14 G li g. t sinys iki Žemai pl.
D1
0,21
20,0
7-9,0
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15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24*
20*
25*

1
2
3
4
5
6
7
8

G li g. t s. nuo Žemai pl. iki m.ribos
Vytauto tarp Žemai pl.-Taurupio
Šiaurin g. ties miesto riba
Šalkausko g.
Kelias šalia dvaro
Sl nio g. iki Maironio g.
Darbinink g.
Vytenio tarp Vytauto-Cvirkos g
Cvirkos tarp Vytauto-Turgaus g.
Turgaus g.
Viso:
Dubysos g. (Ariogala)
Dubliuojanti gatv tarp kapini ir
Šalkausko g. ties Žemai pl.
Dubliuojanti jungtis tarp VytautoTaurupio g. ties Žemai pl.
Viso:
luva
Žemai pl. tarp kuvos k.-G luvos
Dubysos (1907) tarp Sod g.–m.ribos
Sod (3541) gatv
Viso:
Dubysos (1907) tarp kuvos–Sod g.
Šeimyniški tarp Dubysos-Sm lyn
Viso:
Vingio g. tarp Dubysos Žemai pl.
Sm lyn g.
Naujoji Bers nyn s g.
Viso:
Iš viso:

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

20,0
14-17,5
20,0
20,0
15,0
15,0
11,5
12,0
9,5-10,5
9-15,5

7,0
7,0-9,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,5
6,0
4,5-5,5
6-7,5

D2

1,12
0,80
1,15
0,83
0,66
0,28
0,33
0,11
0,58
0,43
7,10
0,70

9,0

4,5

D2

2,38

12,0

5,5

D2

0,68
3,76

12,0

4,5/5,5

B2
B2
B2

1,90
1.40
0,48
3,78
1,17
0,50
1,67
0,40
0,57
0,37
1,34
29,33

40,0
40,0
40,0

8,0
8,0
7,0-8

16,5-18
20,0

7,0
6,0

12,0
12,0
12,0

6,0
6,0
6,0

C2
C2

* Išskirtin s D2 kategorijos gatv s, turin ios išskirtin tak susisiekimo sistemos funkcionavimui ir strukt rai

4.3.1 pav. Gatvi tinklo klasifikacija ir ilgis, km
10

9,1

9

8,44

8,03
8

7,43

7,1

Ilgis -km

7
6
5
4

4,25
3,78

3,76

3,76

3
1,67

2

1,34

1
0
B2

C2

D1

D2

Gatvi kategorijos
Ariogala
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4.3.2 lentel . Perspektyvin gatvi tinklo strukt ra, procentais

B2
kategorija
18,9%

Ariogala
C2
D1
kategorija kategorija
33,0%
31,5%

D2 *
kategorija
16,6%

B2
kategorija
34,8%

luva
C2
kategorija
37,7%

D1
kategorija
27,5%

Raseini rajono savivaldyb s bendrajame plane numatytas respublikin s reikšm s traktas
„Kaunas – Ariogala – Betygala – Šiluva – Šiauliai“ neprieštarauja si lomiems susisiekimo tinklo
pl tros variantams, ta iau visumoje jis tur
b ti orientuotas lengvojo transporto eism ir
turist srautus autobusais.
Žemai
gatv s šiaurin je dalyje, kuri susisiekimo sistemoje traktuojama kaip B2
kategorijos gatv , si loma nutiesti dubliuojan
jungiam
gatv urbanizuotoje arba
numatomoje urbanizuoti teritorijoje, paliekant sankryžas su: Plento (rekonstruojant esam
sankryž trišal , kas padidint eismo saugum . Tiesiogin jungtis likt tik vienpusiam eismui
link 3504 krašto kelio), Lakštingal , Vytauto, Darbinink , Taurupio, G li (sankryža numatoma
kitoje vietoje), Melioratori , Ryt , kuvos (kelias link kuvos dvaro), Kaimut s (tuo pa iu ir
Vingio g.), Sod ir Bers nyn s gatv mis ar keliais.
Šiais sprendiniais siekiama sumažinti esam ir trišali sankryž skai
krašto kelyje bei
palikti neurbanizuojam kelio juost , kas ženkliai takot mažesn avaringumo lyg . Kadangi
esamas krašto kelias šalia neturi nei šaligatvi , nei p
– dvira
tak , tod l jie tur
b ti
rengti prie dubliuojan ios gatv s arba teritorijoje tarp važiuojamosios dalies ir dubliuojan ios
gatv s. Neartinant užstatymo prie Žemai
plento, jokios apsaugin s triukšm ir tarš
mažinan ios technin s priemon s n ra numatomos. Minimalus užstatymo atstumas nuo kelio
briaunos - 30,0 metr , gyvenamajai statybai - 50,0 metr .
Jeigu Žemai
gatv je bus vykdomi keleivi pervežimai visuomeniniu transportu –
autobusais, stotel s turi b ti rengiamos tik sankryž zonoje nustatyta tvarka, kad keleiviai gal
naudotis jose rengtomis p
per jomis. B tina vengti lokali pavieni antžemini p
per , kurios labai didina avaringum (kaip ir autobus stotel s). Jeigu tokios p
per jos
bus neišvengiamos, tai jas privalu papildomai apšviesti, kad tamsiuoju paros metus p stieji b
pastebimi.
Vairuotoj sudrausminimui d l neleistino grei io ir bendram avaringumo mažinimui
galima rengti kelias mažas žiedines sankryžas. Tai gal
b ti sankryžos planuojamos teritorijos
pradžioje ir pabaigoje, tuo pa iu informuojant ir apie pasikeitusias eismo s lygas krašto kelyje.
Esamas degalini skai ius vertinant linijin strukt
n ra pakankamas, tod l
rekomenduojamos dar 2-3 degalin s, kuri vietos b
orientuotos didžiausius transporto
srautus, prie Žemai
arba Dubysos gatvi , kuriose leidžiamas mišrus transporto eismas.
Raseini rajono savivaldyb s teritorijos bendrajame plane dar viena degalin numatyta prie
Pietin s-Žemai
g. sankryžos. Kadangi visos degalin s Žemai
gatv je yra pietin je pus je,
si loma naujas steigti šiaurin je dalyje, kad nereik
daryti kairi
pos ki užsipilant kuro.
Degalin s su kita pakel s keleivi ir automobili aptarnavimo infrastrukt ra si lomos prie dviej
lygi transporto mazgo ties magistraliniu keliu A1 ir rajoniniu keliu 1907 (šios vietos numatytos
Raseini rajono savivaldyb s bendrojo plano sprendiniuose).
Turist aptarnavimui numatomas motelis G luvoje prie Šaltini gatv s.
Visuomeninio transporto geresniam aptarnavimui si loma numatyti ir pastatyti nauj
Autobus stot , kuri gal
b ti integruota kartu su galimu komerciniu centru, kaip šiuo metu
yra daroma vairiuose Lietuvos miestuose. Jos vieta tur
b ti arti esamos centrin s dalies ir tuo
pa iu patogi susisiekti su esamu krašto keliu – Žemai
plentu. Tam geriausiai tikt Taurupio
gatv tarp Žemai
ir Rudzinsko gatvi esamoje neužstatytoje parko teritorijoje. Naujas
prekybinis centras sudaryt daugeliui gyventoj palankias apsipirkimo s lygas neišvažiuojant už
Žemai plento.
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4.4 Pagrindin s susisiekimo sistemos išvados ir pasi lymai
1. Rekomenduojama pritarti valstybini keli Ariogaloje ir jos prieigose pakeitimui,
didinant j rišlum ir mažinant j bendr tank . Si loma Vytauto ir Dubysos gatv nuo Sod
gatv s G luvoje pervesti savivaldybi miesto gatvi kategorij . T pat padaryti ir su Taurupio
gatv s atkarpa tarp Vytauto ir Žemai gatvi .
2. Pagrindiniu susisiekimo sistemos perspektyviniu uždaviniu išlieka p
ir dvira
tak tinklo pl tra, magistralini gatvi savalaikis tiesimas numatytose urbanizuoti teritorijose bei
nuoseklus j užstatymas nuo jau esam gatvi ir keli .
3. Esam gatvi ir šaligatvi dang , susijusi su intensyviu j gyventoj panaudojimu bei
tarptautiniu ir šalies turizmu modernizavimas, pl tra ir apšvietimo gerinimas. Ypatingas d mesys
turi b ti skiriamas keliams ir gatv ms, kurie neturi rengto šaligatvio ar tako ir p stieji ar
dviratininkai yra priversti naudotis važiuojam ja gatv s dalimi tuo mažinant eismo saug .
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5. BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS VARIANTAI
vertinus esamos b kl s analiz s išvadas, kitas BP koncepcijos ištakas, pasaulin praktik ,
kad darnioji pl tra reikalauja ypa geros pl tros vadybos ir didesni , negu prasta, finansini
ištekli , - pagal pasirinkt metodik parengti du alternatyv s planuojamos teritorijos
konceptual s pl tros variantai, turintys skirtumus erdvin s strukt ros ir funkcini prioritet
atžvilgiu:
1 variantas. Koncentruotos pl tros - kryptingai sisavinant neužstatytas teritorijas
Ariogalos šiauriniame perimetre, minimaliai konvertuojant G luvos užstatym ir paliekant
pakankamai ryšk gamtin pleišt tarp urbanistini branduoli ;
2 variantas. Linijin s pl tros – maksimaliai sisavinant neužstatytas teritorijas visame
ruože tarp Ariogalos ir G luvos, nesiple iant Ariogalos šiaurin dal .
I VARIANTAS (žr. Br.Nr. 09-48-BP(K)-01.2).
Pirmasis pl tros variantas formuoja urbanistin strukt
maksimaliai sisavinant
neužstatytas Ariogalos šiaurin s dalies teritorijas ruože tarp Taurupio g., Taurupio upelio ir
kuvos dvaro sodybos (šiame ruože dominuoja gyvenamosios statybos pl tra). Visa galima
pl tra organizuojama taip, kad b
išsaugoti vertingiausi urbanistin strukt
sudarantys
gamtiniai, kult riniai kompleksai, sudaromos s lygos patogiems strukt riniams ryšiams ir
gyvybingam funkcionavimui. Formuojama urbanistinei strukt rai svarbi centr sistema, dal ši
funkcij numatant šiauriau Žemai
g., naujai pl tojam gyvenam
rajon gyventoj
reikm ms. Pramon s ir kit darbo viet pl tros galimyb s numatomos racionaliau išnaudojant
esam pramonini kvartal zonas, sudarant galimybes dal j konvertuoti mišriems viešojo
prioriteto poreikiams (socialinei, aptarnavimo, paslaug veiklai, prekybai ir kt.), taip pat ir
gyvenamajai statybai. Pagal š pirm
variant G luvos teritorijoje numatoma minimali
gyvenamosios statybos pl tra, prioritet teikiant centro formavimui ir verslo, gamybos, pramon s
vystymui. Paliekamas neužstatomas ruožas („žalioji jungtis“), skiriantis Ariogalos ir G luvos
urbanistinius branduolius.
Dubysos apatin je terasoje ir palankiuose šlaituose numatoma galimyb formuoti
svarbiausias rekreacines zonas, kurios gal
b ti skirtos ne tik gyventojams, bet ir sve iams,
kuriant strategiškai patog regioninio poilsio infrastrukt ros tinklo segment .
II VARIANTAS (žr. Br.Nr. 09-48-BP(K)-02.2).
Antrasis pl tros variantas formuoja urbanistin strukt
labiau koncentruojant
gyvenamosios statybos pl tr
G luvos aplink . Kaip ir pirmajame variante, tobulinama
Ariogalos urbanistin strukt ra, ta iau neple iami gyvenamieji masyvai link Taurupio upelio
(apsiribojama tik prad
užstatin ti gyvenamajai paskir iai skirt kvartal realizacija bei sod
konversija). Gyvenamosios statybos pl tra numatoma sisavinant G luvos teritorijas tarp esamos
Ariogalos miesto ribos ir G luvos dvaro sodybos. G luvoje kuriama išvystyto centro zona,
galinti „dubliuoti“ Ariogaloje esan ias aptarnavimo paslaugas (šio varianto gyvendinimas esant
sud tingai ekonominei situacijai yra sud tingesnis, nei pirmuoju pl tros variantu).
Pagrindiniai koncepcijos I ir II variant techniniai ir ekonominiai rodikliai:
Esamas (su G luva) gyventoj skai ius 3813 gyv. - apvalinamas
3810 gyventoj ;
Esamas (su G luva) skai iuojamas gyv. fondas 1 gyventojui
25,9 kv.m
Esamas bendras išvestinis gyvenamasis fondas (su G luva)
98700 kv.m
Planuojamos teritorijos plotas (su G luva)
780 ha
Optimistin (su G luva) gyventoj skai iaus prognoz :
2020 metams iki
3810 gyventoj ;
2030 metams iki
4200 gyventoj ;
Gyvenamojo ploto 1 gyventojui prognoz (nuo bazinio – 25,9 kv.m):
2020 m.
29,0 kv.m;
2030 m.
35,0 kv.m
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Skai iuojamas gyvenamojo fondo tankio teritorijoje prognoz (priimant 24 žmones 1 ha):
2020 m.
700 kv.m/ha;
2030 m.
840 kv.m/ha
Teritorij poreikis prognozuojamam gyventoj skai iui:
2020 m. (29 kv.m X 0 gyv.) =
0 ha;
2030 m. (35 kv.m X 390 gyv.) = 13650 kv.m : 840 kv.m/ha =
16,25 ha
Teritorij poreikis prognozuojamam gyvenamajam fondui (gerinant s lygas)
2020 m. (29 kv.m X 3810 gyv.) = 110490 – 98700 = 11790 kv.m : 700 kv.m/ha =
16,8 ha;
t.y., pagerinant s lygas vienam gyventojui nuo 25,9 iki 29 kv.m gyvenamojo fondo, jam reikia
papildomai 44 kv.m naujos teritorijos (168000 : 3810)
2030 m. (35 kv.m X 3810 gyv.) = 133350 – 98700 = 34650 kv.m : 840 kv.m/ha = 41,2 ha;
t.y., pagerinant s lygas vienam gyventojui 25,9 iki 35 kv.m gyvenamojo fondo, jam reikia
papildomai 108 kv.m naujos teritorijos (412500 : 3810)
Bendras teritorij poreikis:
2020 m. (0 ha + 16,8 ha) =
16,8 ha;
2030 m.(16,2 ha + 41,2 ha) =
57,4 ha;
Konvertuotin (pakartotinai panaudotin ) teritorij plotas
apie 50 ha
Neužstatyt tinkam pl trai teritorij planuojamose ribose plotas
apie 100 ha
Užstatytos ir numatomos užstatyti teritorijos pasiskirstymas:
- 60 proc. gyvenamajai statybai;
- 40 proc. kitai statybai.
5.1 Bendrojo plano koncepcijos variant

vertinimas

Variant vertinimas atliktas pagal viening indikatori sistem . Kiekvienam indikatoriui
suteikiamas palankumo (nuo 0 iki 5) balas pagal tai, kokiu mastu pl tros variantas padeda spr sti
problemas, siekiant palanki gyvenimo s lyg , pasi los investicijoms ir koks yra to sprendimo
efektyvumas.
5.1.1 lentel . Koncepcijos variant

vertinimas

PROBLEM IR TIKSL INDIKATORI GRUP S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.1
12.2
12.3

Urbanistin strukt ra
Paveldo apsauga
Kompaktiškumas
Želdynai. Rekreacija
Gyventoj mobilumas
Gatvi tinklas ir rišlumas
Verslo gyvendinimo potencialas
Gyvenamosios statybos gyvendinimo potencialas
Gretim gyvenvie prijungimas
Pl tros reguliavimo galimyb s
gyvendinimo ekonominis efektyvumas
Taršos emisija
Poveikis gyventojams
Poveikis aplinkai
Viso

PALANKUMO BALAI

I variantas
„Koncentruotos
pl tros“
5
5
5
5
4
4
5
5
5
2
3
4
4
4
60

II variantas
„Linijin s
pl tros“
5
5
3
5
3
3
5
4
5
1
2
3
4
4
52

Vystytinas pl tros variantas atrenkamas vertinant tris esmines indikatori grupes: M –
miesto strukt ros ir jo funkcionavimo, K – pl tros ekonominio efektyvumo, P – miesto veiklos
pasekmi . Ši grupi palankumo bal indeksai rodo santykinius privalumus ir tr kumus.
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5.1.2 lentel . Vystytino koncepcijos varianto atrinkimas
VYSTYTINO VARIANTO ATRINKIMAS

Variantas atrenkamas pagal indikatori grupes

M
K

P

1 – 10 pl tros indikatori grupei palankumo bal
indeksas
11 grup s – gyvendinimo ekonominio efektyvumo
– palankumo bal indeksas
12.1. grup s – taršos emisijos – palankumo bal
indeksas;
12.2. grup s – poveikio gyventojams – palankumo
bal indeksas
12.3. grup s – poveikio aplinkai – palankumo bal
indeksas

PALANKUMO BAL SUMOS SANTYKIS

I variantas
„Koncentruotos
pl tros“

II variantas
„Linijin s
pl tros“

1,15

1

1,5

1

1,09

1

Rekomenduojamas
variantas

5.2 Optimalaus koncepcijos varianto pasirinkimas
Ilgalaik s perspektyvos (2030 metai) poži riu pirmasis koncepcijos variantas turi
geresnes urbanistin s strukt ros ir jo funkcionavimo, pl tros ekonominio efektyvumo, poveikio
gyventojams ir aplinkai permanentines galimybes ir gal
b ti laikomas vystytinu, kadangi
antrasis variantas, nors ir nežymiai, surinko mažiau palankumo bal .
5.3 Tolesnis koncepcijos tobulinimas
Pasirinktas koncepcijos variantas bus tobulinamas sprendini konkretizavimo stadijoje,
išlaikant sprendini konceptulum , bei taikant visuotinai pripažintus darniosios pl tros principus,
priemones ir b dus:
- nustatys pagrindinius ir nekei iamus urbanistin s strukt ros formavimo principus;
- nustatys darniosios pl tros principus atitinkan
veikl reglamentuojan ius režimus
skirtingose teritorijose, akcentuojant žem naudos mišrum , žem s naudojimo
intensyvum
bei planuojamos teritorijos strukt rini
dali
funkcines bei
kompozicines ypatybes;
- deklaruos svarbiausius viešo naudojimo strukt rinius elementus (saugomas viešas
erdves, želdynus bei susisiekimo ir inžinerinei infrastrukt rai reikalingas teritorijas);
- BP kompetencijos ribose suformuluos pagrindinius reikalavimus statybinei veiklai
skirtingose funkcin se zonose.
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