MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL „“
2016 m.

00 d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių patvirtinimo“, 164, 180 punktais ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-239 „Dėl Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo ir
planavimo tikslų nustatymo“,
t v i r t i n u Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo darbų programą
(pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Saulius Jauneika

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio 30d.
įsakymu Nr. B6-950
ALANTOS MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO PLANAVIMO
DARBŲ PROGRAMA
1.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas: Alantos miestelio teritorijos bendrasis
planas (toliau – bendrasis planas).
2.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.
3.
Planuojamos teritorijos adresas: Alantos miestelis. Planuojama teritorija pavaizduota
planuojamos teritorijos ribų schemoje ir apima 295 ha (priedas).
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4.
Planavimo organizatorius: Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius,
įmonės kodas 188712799, adresas Vilniaus g. 44, LT – 33140 Molėtai, tel. (8 383) 54761, el. p.
savivaldybe@moletai.lt.
5.
Plano rengėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
6.
Planavimo pagrindas: Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas
Nr. B1-239 „Dėl Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
7.
Planavimo tikslai:
7.1.
sudaryti sąlygas darniai Alantos miestelio teritorijos raidai bei kompleksiškai spręsti Alantos
miestelio socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, derinti fizinių ir juridinių
asmenų ir jų grupių bei savivaldybės interesus dėl planuojamos teritorijos naudojimo ir
veiklos plėtojimo;
7.2.
nustatyti Alantos miestelio teritorijos, jo inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo
gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudaryti sąlygas racionaliam teritorijos
naudojimui bei sudaryti sąlygas privačioms investicijoms;
7.3.
numatyti Alantos miestelio gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo
kultūros paveldo išsaugojimo, tikslingo naudojimo priemones;
7.4.
kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją Alantos miestelio aplinką ir visavertes gyvenimo
sąlygas jame.
8.
Planavimo uždaviniai:
8.1.
suformuoti Alantos miestelio funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
8.2.
optimizuoti Alantos miestelio teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę
infrastruktūrą;
8.3.
numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos
išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo
teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę.
8.4.
detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
sprendinius;
8.5.
nustatyti Alantos miestelio socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus
detalizuojant savivaldybės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus;
8.6.
patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų
vystymo poreikius;
8.7.
detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
8.8.
detalizuoti Alantos miestelio kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius
ir gamtinius elementus, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių apsaugos aspektus;
8.9.
tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią miestelio urbanistinę struktūrą, architektūrinę
erdvinę kompoziciją;
9.
Nustatomi privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
9.1.
detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano nustatyti teritorijos naudojimo erdvinės
struktūros elementai (nustatomos atskirų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų
ribos, viešosios erdvės ir kita);
9.2.
detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji
reikalavimai, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo
intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį;
9.3.
Alantos miestelio bendrasis planas rengiamas masteliu M 1:2 000, todėl jame turi būti
nustatomi visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai;
9.4.
nustatomi kraštovaizdžio savitumui ir gamtiniam karkasui svarbių teritorijų, antropogeninių
bei gamtinių elementų, nekilnojamo kultūros paveldo objektų, gamtinio paveldo objektų privalomieji
reikalavimai;
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9.5.
išdėstomos turistines trasos, rekreacinės zonos, išryškinamas rišlumas tarp atskirų Alantos
miestelio dalių.
9.6.
išdėstomi savivaldybei svarbūs objektai;
9.7.
esant poreikiui išdėstomi ypatingi inžineriniai statiniai (ypatingų inžinerinių statinių
išdėstymas pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo
dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti
reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40
straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas);
10.
Bendrojo plano apimtis:
10.1.
Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Rengimo etapo metu
plano rengėjas turi gauti planavimo organizatoriaus pritarimą kiekvieno etapo ataskaitai arba
sprendiniams.
10.2.
Bendrasis planas rengiamas masteliu 1:2000.
10.3.
Parengiamojo etapo metu planavimo organizatorius atlieka šias procedūras:
10.3.1. nustato planavimo tikslus, nustatyta tvarka viešina sprendimo dėl teritorijų planavimo
dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektą;
10.3.2. planavimo organizatorius nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl teritorijų
planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų bei planavimo darbų programą;
10.3.3. planavimo darbų organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamos
teritorijos ribas;
10.3.4. planavimo darbų organizatorius aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kreipiasi į
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios
pateiktų planavimo sąlygas;
10.3.5. planavimo organizatorius Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka plano rengėją
ir su juo sudaro sutartį bendrojo plano rengimo pasaugai atlikti;
10.3.5.1. planavimo organizatorius, sudarydamas sutartį su plano rengėju, jam pateikia: planavimo
darbų programą; planuojamos teritorijos schemą; planavimo sąlygas.
10.4.
Bendrojo plano regimo etapą sudaro: esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių
(koncepcijos) formavimas, sprendinių konkretizavimas.
10.5.
Bendrojo plano rengimo etape planavimo organizatorius įgalioja plano rengėją bendrojo
plano duomenis nustatyta apimtimi ir terminais įkelti į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemą
(TPDRIS).
10.5.1. Esamos būklės įvertinimas atliekamas pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8) 190-194 punktus. Parengiamas esamos būklės. Parengiamas esamos būklės aiškinamasis
raštas, kuriame aprašoma miestelio išorės aplinka, esama urbanistinė struktūra, socialinė ir
ekonominė aplinka, nekilnojamasis kultūros paveldas, gamtinė aplinka, gamtinis karkasas,
susisiekimas, inžinerinės komunikacijos, įvertinamos miestelio raidos tendencijos. Parengta esamos
būklės įvertinimo ataskaita (aiškinamasis raštas ir brėžiniai) pateikiama planavimo organizatoriui
pritarti.
10.5.2. Bendrųjų sprendinių formavimas atliekamas pagal Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2
d. įsakymu Nr. D1-8) 195-203 punktus. Rengiama bendrojo plano koncepcija. Atliekamas SPAV.
Parengta bendrųjų sprendinių formavimo ataskaita (koncepcijos aiškinamasis raštas, brėžiniai, SPAV
ataskaita su atitinkamais procedūrų dokumentais) pateikiama planavimo organizatoriui pritarti.
10.5.3. Sprendinių konkretizavimas atliekamas pagal Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2
d. įsakymu Nr. D1-8) 204-208 punktus. Įvertinami ir esant reikalui integruojami galiojantys
aukštesnio, to paties ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai. Parengiamas
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pagrindinis brėžinys, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys. Brėžiniuose pažymimos
apsaugos zonų ribos. Parengiamas sprendinių aiškinamasis raštas, kuriame atskiruose skyriuose
apibūdinama: Alantos mietelio išorės aplinka, urbanistinė struktūra, socialinė ir ekonominė aplinka
(būstas, socialiniai ir visuomeniniai objektai, verslas, mažmeninės prekybos objektų išdėstymas),
nekilnojamasis kultūros paveldas, kraštovaizdžio tvarkymas (gamtinis karkasas, saugomos teritorijos,
miškai, želdynai, rekreacijos vystymas), susisiekimas (išorės susisiekimas, miestelio kelių ir gatvių
tinklas, automobilių stovėjimo aikštelės ir kiti automobilių eismą aptarnaujantys objektai, viešasis
transportas, dviračių ir pėsčiųjų takai), inžinerinės komunikacijos (šilumos tiekimas, elektros
energijos tiekimas, gamtinių dujų tiekimas, vandentiekis, buitinės ir lietaus nuotekos, atliekų
tvarkymas). Sprendiniai, jų rastrinė ir vektorinė išraiška turi atitikti Teritorijų planavimo normas,
patvirtintas 2014 m. sausio 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-7, Teritorijų planavimo erdvinių
duomenų specifikaciją, patvirtintą 2013 m. gruodžio 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1009,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro (TPDR) nuostatus. Rastriniai brėžiniai turi būti pateikiami orientuoti erdvėje.
Vektoriniai duomenys turi būti topologiškai teisingi. Sprendinių konkretizavimo ataskaita (byla, jos
kopija kompaktinėje plokštelėje ir skaitmeniniai duomenys vektoriniu formatu) pateikiama
planavimo organizatoriui pritarti.
10.6.
Baigiamojo etapo metu atliekamos procedūros, nurodytos Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių 209-221 punktuose. Plano rengėjas parengia visuomenės
dalyvavimo ataskaitą. Plano rengėjas organizuoja teritorijų planavimo dokumento tikrinimą
valstybinėje teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, jo taisymą pagal gautas
pastabas, pakartotiną tikrinimą. Plano rengėjas pateikia planavimo organizatoriui tvirtinti Molėtų
rajono savivaldybės taryboje visos apimties bendrojo plano medžiagą (tekstinę ir grafinę dalis) – 3
egzemplioriai bylose ir 3 egzemplioriai skaitmeniniu formatu kartu su vektoriniais duomenimis ir 1
pristatymo formą Power Point programoje. Plano rengėjas tinkamai paruošia bendrojo plano
duomenis įkėlimui į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą. Planavimo
organizatorius įgalioja plano rengėją patvirtintą bendrąjį planą įkelti į Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų registrą.
11.
Atliekami tyrimai ir galimybių studijos: atlikti, jei bus nurodyta institucijų išduotose
planavimo sąlygose.
12.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas.
13.
Atviro konkurso geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti rengimas: nerengiamas.
14.
Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: rengiama Alantos miestelio teritorijos
bendrojo plano koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.
15.
Nustatomas planuojamas laikotarpis: ne trumpesnis negu 10 metų.
16.
Viešinimo procedūrų užtikrinimas: planavimo organizatorius įgalioja teritorijų planavimo
dokumento rengėją atlikti teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamojo etapų viešinimo
procedūras, nurodytas Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2096 m. rugsėjo 18
d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“) 26-27 punktuose. Teritorijų planavimo
dokumento rengėjas derina viešinimo procedūrų laiką ir vietą su planavimo organizatoriumi. Gautus
pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius registruoja ir jų
skaitmenines kopijas persiunčia plano rengėjui. Plano rengėjas parengia atsakymų į pasiūlymus dėl
teritorijų planavimo dokumento projektus, juos derina su planavimo organizatoriumi. Plano rengėjas
pateikia galutinius atsakymų į pasiūlymus projektų variantus ir pateikia juos planavimo organizatoriui
per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų skaitmeninių kopijų gavimo. Plano rengėjas parengtus bendrojo
plano sprendinius, juos iliustruojančią medžiagą, informaciją apie gautus pasiūlymus ir SPAV
ataskaitą pateikia planavimo organizatoriui likus 3 darbo dienoms iki viešo svarstymo pradžios.

5
Alantos miestelio teritorijos bendrojo
plano rengimo planavimo darbų programos
priedas

Planuojamos teritorijos ribų schema

