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Projekto įgyvendinimo tikslas – skatinti Alsėdžių miestelio centrinės dalies išsaugojimą ir
racionalų šios zonos panaudojimą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys - parengti Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo
detalųjį planą.
Projekto esmė. Alsėdžių miestelis patenka į Plungės – Platelių – Žemaičių Kalvarijos –
Alsėdžių didelio rekreacinio potencialo arealą. Alsėdžių miestelis yra greta saugomų teritorijų bei
tarptautinių, nacionalinių, regioninių ir lokalių turistinių trasų. Vadovaujantis Plungės rajono
bendruoju planu bei siekiant išsaugoti Plungės rajono kraštovaizdžio kultūrinę vertę, Plungės rajono
teritorijoje išskirti devyni nekilnojamųjų kultūros vertybių sankaupos arealai, iš kurių vienas yra
Alsėdžių miestelyje. Alsėdžių miestelio senoji dalis, susiformavusi iki XIX a. vidurio, yra vietinės
reikšmės urbanistikos paminklas. Plungės rajono bendrajame plane akcentuojama, kad Alsėdžių
miestelis turi galimybę plėtoti rekreacinių paslaugų sferą, pritraukti turistus išlikusios miestelio
centrinės dalies unikalumu. Alsėdžių miestelio centrinė dalis ir viso miestelio rekreacinė ir paslaugų
sferos infrastruktūra neišvystyta. Miestelis, o ypač jo centrinė dalis, dėl prastos medinės
architektūros būklės nepatrauklus turistams. Prasta miestelio ekonominė ir socialinė situacija.
Siekiant skatinti miestelio infrastruktūros plėtrą, išsaugoti bei pritaikyti turistų lankymui miestelio
centrinę dalį, skatinti miestelio ekonominės situacijos gerinimą, didinti patrauklumą investicijoms,
buvo būtina numatyti ir nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo, apsaugos ir plėtros priemones bei
sąlygas. Šiuo tikslu buvo numatyta parengti Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalųjį
planą.
Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas Alsėdžių miestelio centrinės
dalies sutvarkymo detalusis planas. Projekto įgyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisidėjo prie 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.
Detaliojo plano rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė Projektavimo ir restauravimo institutas.
Detaliuoju planu nustatytos Alsėdžių miestelio centrinės dalies plėtros tendencijos,
probleminės situacijos, suformuota vystymo koncepcija, nustatytos teritorijos naudojimo ir

apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai, numatyti centrinės dalies tvarkymo ir
naudojimo režimai, numatytos centrinės dalies erdvinė ir planinė struktūros, nustatyti
paveldosauginiai, urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai, užstatymo, viešųjų ir privačių erdvių
teritorijos, išdėstymo principai ir morfologija. Detalusis planas parengtas atsižvelgiant į Alsėdžių
miestelio plėtros poreikius ir siekiant užtikrinti sistemingą miestelio urbanistinę, investicinę ir
ūkinės veiklos plėtrą, numatant esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūros panaudojimo
galimybes.
Įgyvendinus projektą, padidėjo administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir
įgyvendinimo srityse, viešojo administravimo efektyvumas, efektyviau realizuojamos Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtos savivaldybėms funkcijos.
Parengtas detalusis planas bus naudojamas Plungės rajono savivaldybės administracijos
veikloje, organizuojant veiklas Alsėdžių miestelio centrinėje dalyje bei rengiant projektinius
sprendinius, susijusius su nustatytais teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetais,
funkcinėmis zonomis, nurodančiomis teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.
Projekto pasiekimai:
1. Pagerintas Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas teritorijų
planavimo srityje.
2. Tinkamai ir kokybiškai atliekamos viešojo administravimo funkcijos, pagerintas viešųjų
administracinių paslaugų prieinamumas.
3. Sustiprinti gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityje.
Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis bus naudinga vykdant 2014-2020 metų Europos
Sąjungos projektus.
Išskirtiniai įgyvendinto projekto bruožai:
rezultatų kokybės rodiklių užtikrinimas (pasiekti projekto įgyvendinimo ir stebėsenos
rodikliai);
naudojant informacines ir ryšių technologijas, sėkmingai įvykdytos viešumo
priemonės pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas (vietinėje spaudoje ir
Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt).
Susipažinimas su parengtu planu. Alsėdžių miestelio centrinės dalies sutvarkymo detalųjį
planą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt (Veikla -> Planavimo
dokumentai). Planas saugomas ir su juo susipažinti galima pas Plungės rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnįjį specialistą Virginijų
Kazragį.
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