VISUOMENĖS DALYVAVIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIME
PROGRAMA
1. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime
programa – viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas, kuris rengiamas ir
tvirtinamas prieš pradedant rengti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kazlų
Rūdos savivaldybėje projektą.
2. Programa parengta vadovaujantis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo
2015–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio
9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m.
veiksmų plano patvirtinimo“, kuriame nustatyti veiklos tikslų viešinimo, visuomenės įtraukimo,
kraštovaizdžio srities projektų rengimo reikalavimai.
3. Programos projektas kartu su kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcija ir kvietimu
dalyvauti viešame programos pristatyme buvo išsiųstas Aplinkos apsaugos agentūrai, Kazlų Rūdos
seniūnijai, Kazlų Rūdos P. Dovydaičio pagrindinei mokyklai, Kazlų Rūdos sporto centrui, Kazlų
Rūdos savivaldybės kultūros centrui, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai, UAB „Maxima LT“ Kazlų
Rūdos prekybos centrui, asociacijai „Kazlų Rūdos bendruomenė“, Kazlų Rūdos jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“, Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniam
padaliniui. Minėta informacija patalpinta Kazlų Rūdos savivaldybės internetiniame tinklapyje,
Kazlų Rūdos bendruomenės paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“, minėta informacija
pakabinta Kazlų Rūdos savivaldybės ir Kazlų Rūdos seniūnijos skelbimų lentose.
4. Pristatymo metu siūloma pritarti planuojamai veiklai ir visuomenės dalyvavimo
kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programai. Siūloma nutarti dėl laiko stokos
idėjos atrankos konkurso neorganizuoti, kadangi numatoma vykdyti veikla yra aiški ir tikslinga.
Įgyvendinimo procese pasiūlyti visuomenei dalyvauti, įrengiant takus, atliekant krūmų kirtimo,
šienavimo darbus, kitus smulkesnius darbus. Apie organizuojamą talką planuojama informuoti
savivaldybės interneto tinklapyje. Visuomenei tikslinga pasiūlyti prisidėti vykdant atliktų darbų
monitoringą, stebint floros ir faunos kitimą teritorijose. Nepriklausomas kraštovaizdžio tvarkymo
projekto koncepcijos vertinimas nebus atliekamas dėl laiko stokos, jį atliks pati visuomenė
pristatymo metu ir Aplinkos apsaugos agentūra, kuriai išsiųsta programa ir kraštovaizdžio tvarkymo
projekto koncepcija.
I. BENDROJI INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS TVARKYTI TERITORIJAS
5. Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos miesto Bendrojo plano sprendinius pasirinktos tvarkyti šios
teritorijos (suformuoti žemės sklypai):
5.1. Teritorija (sklypas) (toliau – teritorija Nr.1), esanti Kazlų Rūdos miesto centre tarp M.
Valančiaus, J. Basanavičiaus ir Taikos gatvių. Teritorija patenka į Kazlų Rūdos miesto
gamtinį karkasą ir yra regioninės svarbos vidinio stabilizavimo arealų dalis. Norint atskleisti
ir paryškinti gamtinį karkasą ir jo elementus bei funkcionalumą, minėtoje teritorijoje būtina
pagerinti jos estetinę būklę, nes esamos augmenijos įvairovė yra skurdi. Pagal Kazlų Rūdos
miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinį brėžinį ši teritorija priskiriama prie bendrojo
naudojimo želdynų teritorijų. Pagal Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano raidos
prioritetų brėžinį teritorijoje būtina atlikti intensyviai naudojamų želdynų regeneravimą. Ji
šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su tarpusavyje besijungiančių miesto žaliųjų plotų
sistema.
5.2.Teritorija (sklypas) (toliau – teritorija Nr.2), esanti Kazlų Rūdos mieste tarp Jaunimo,
Strazdelių, S. Daukanto ir K. Donelaičio gatvių. Teritorija patenka į Kazlų Rūdos miesto
gamtinį karkasą ir yra regioninės svarbos vidinio stabilizavimo arealų dalis. Pagal Kazlų
Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinį brėžinį teritorija priskiriama prie
bendrojo naudojimo želdynų teritorijų. Pagal Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano
raidos prioritetų brėžinį teritorijoje būtina atlikti intensyviai naudojamų želdynų

regeneravimą. Ji taip pat šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su tarpusavyje besijungiančių
miesto žaliųjų plotų sistema, joje gausu perteklinės savaime prižėlusios augmenijos.
Kazlų Rūdos miestas yra miškų apsuptyje, didžioji dalis miesto užstatyta nuosavais 1-2 butų
gyvenamaisiais namais su dideliu sklypuose esančių želdinių (priklausomųjų želdinių) kiekiu. Todėl
svarbu užtikrinti, kad bendros erdvės būtų subalansuotos su esamomis funkcijomis, būtų atliekamas
gamtinių struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimas taikant atkuriamąsias priemones, taip pat
gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimas nuo tolimesnio transformavimo išsaugant ekologinį
stabilumą.
Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio duomenimis, teritorijose, kuriose bus
vykdomas projektas būdinga nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių
kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais) su vyraujančių uždarų nepražvelgiamų erdvių
kraštovaizdžiu ir erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai (V1H0-b). Pagal
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius planuojamos tvarkyti teritorijos yra
Vidurio Pabaltijo žemumų ruože, Pietvakarių Lietuvos žemumos srityje, Nemuno žemumos mažai
miškingų agrarinių lygumų kraštovaizdžio rajone. Visas Kazlų Rūdos miestas priskirtas u6L kodu
žymimai kraštovaizdžio tvarkymo zonai. Tai reiškia, kad bendras kraštovaizdžio pobūdis –
urbanizuotas kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – intensyvus, gamtinis pobūdis – smėlingos
banguotos lygumos. Smėlingos banguotos lygumos pagal NKTP sprendinius užima 5,69 procentus
šalies teritorijos. Dėl santykinai mažo ploto šalies teritorijoje tokio tipo kraštovaizdis yra šalies
vertybė. Remiantis Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų
lentele, projekto metu planuojamos tvarkyti teritorijos pagal jų naudojimo tipą priskiriamos bendro
naudojimo erdvių, želdynų teritorijoms.
2016 m. lapkričio - gruodžio mėn. atlikti teritorijos Nr.1 grunto geologiniai tyrimai parodė,
kad teritorija smėlinga (tas būdinga visam Kazlų Rūdos miestui). Vietovei būdingi unikalūs
kraštovaizdžio komponentai. Teritorijoje Nr.1 yra vandens telkinys (tvenkinys) su nykstančia
pakrantės struktūra, kurią būtina išsaugoti. Analogiškos viešosios erdvės su tvenkiniu Kazlų Rūdos
mieste nėra. 2016 m. rugsėjo - spalio mėn. atlikta teritorijos Nr.1 želdinių inventorizacija parodė,
kad joje auga kelių rūšių ąžuolai, o liepos suformuoja medžių alėją, kurią tikslinga išsaugoti.
Teritorija Nr.1 yra pačiame miesto centre, joje vyksta įvairūs renginiai, puošiama pagrindinė miesto
kalėdinė eglė. Teritorija Nr.1 yra greta gyvenamųjų namų kvartalo, parduotuvės, dviejų mokyklų,
futbolo stadiono, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus ir pan.,
todėl yra svarbi kaip pėsčiųjų tranzito zona. Tai įrodo ir savaime besiformuojantys pėsčiųjų takai
teritorijos Nr.1 pievoje. Ant nusidėvėjusių esamų suoliukų laiką mėgsta leisti ne tik vyresnio
amžiaus gyventojai, bet ir gretimų mokyklų mokiniai, mamos su mažamečiais vaikais. Teritorija
Nr.1 menkai apšviesta. Jokios kitos viešosios infrastruktūros teritorijoje Nr.1 nėra, o poreikis –
didelis. Siekiant užtikrinti platesnį teritorijos Nr.1 panaudojimą visuomenės reikmėms ir
poreikiams, siekiant didinti jos ekologinę kokybę ją planuojama apželdinti, įdiegti/sutvarkyti
mažosios architektūros elementus bei statinius (pvz. įrengti aplinkai draugiškus natūralių medžiagų
pėsčiųjų takus).
Teritorija Nr.2 yra naudojama kaip miesto parkas. Joje stovi estrada, kur vyksta įvairios
šventės bei renginiai. Joje veikia virvių parkas, esanti takų sistema naudojama aktyviam bei
pasyviam laisvalaikiui unikalios ir nuostabios gamtos apsuptyje. Teritorija Nr.2 apsupta
gyvenamųjų namų kvartalo, miško, pietinėje pusėje ribojasi su kūdra. Joje gausu žmonių išmintų ir
naudojamų takų, kurie yra per siauri, taip pat šlapiuoju metu sunkiai praeinami. Nepakankamas
apšvietimas. Siekiant užtikrinti platesnį teritorijos Nr.2 panaudojimą visuomenės reikmėms ir
poreikiams, siekiant didinti jos ekologinę kokybę joje planuojama atlikti želdinių tvarkymą,
sutvarkyti esamus pėsčiųjų takus, įrengti apšvietimą.
Teritorijose nėra kultūros paveldo objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą. Teritorijose
nėra saugomų rūšių (vadovaujantis išrašais iš SRIS).
6. Kraštovaizdžio tvarkymo objektas:
6.1.Teritorija Nr.1, esanti Kazlų Rūdos miesto centre tarp M. Valančiaus, J. Basanavičiaus ir
Taikos gatvių, pagal Kazlų Rūdos miesto Bendrąjį planą priskirta gamtinio karkaso vidinio
stabilizavimo arealui. Projektu numatoma sutvarkyti teritorijoje esančio vandens telkinio
(tvenkinio) pakrantes ir želdinius (įgyvendinus projektą ir apželdinus teritoriją želdyno
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paskirtis bus atskirasis želdynas), įdiegti/sutvarkyti mažosios architektūros elementus bei
statinius.
6.2.Teritorija Nr.2, esanti Kazlų Rūdos mieste tarp Jaunimo, Strazdelių, S.Daukanto ir
K.Donelaičio gatvių, pagal Kazlų Rūdos miesto Bendrąjį planą priskirta gamtinio karkaso
vidinio stabilizavimo arealui. Projektu numatoma sutvarkyti esančius želdinius, pėsčiųjų
takus bei įrengti apšvietimą.
7. Objekto adresas:
7.1.Teritorija Nr.1: M.Valančiaus g. 11 ir Taikos g. 2A, Kazlų Rūdos m. (teritorija apima žemės
sklypus unik. Nr. 4400-1617-8619 ir 4400-1836-6334), Kazlų Rūdos sav. Sklypas priklauso
Lietuvos Respublikai, jį Kazlų Rūdos savivaldybė valdo panaudos teise.
7.2.Teritorija Nr.2: S.Daukanto g. 7A, Kazlų Rūdos m. (teritorija apima žemės sklypą unik. Nr.
4400-1985-8487), Kazlų Rūdos sav. Sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, jį Kazlų
Rūdos savivaldybė valdo panaudos teise.
8. Bendras objekto plotas: 16,0351 ha. Šį plotą sudaro: teritorija Nr.1 – 1,7629 ha, teritorija
Nr.2 – 14,2722 ha.
9. Objekto ribos. Teritorijų schema pateikta prieduose (1 pried. nurodyta esama situacija; 2
pried. – planuojami sprendiniai).
10. Kraštovaizdžio tvarkymo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
11. Finansavimo pobūdis: kraštovaizdžio tvarkymas finansuojamas pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m.
rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio
apsauga“.
II. TVARKYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
12. Pagrindinės problemos, dėl kurių planuojama tvarkyti teritoriją Nr.1 yra: skurdi vietovės
augmenija, nykstanti vandens tvenkinio pakrantės struktūra, bendruomenės poreikiams nepritaikyta
viešoji erdvė. Teritorija neturi kryptingo sąryšio su miesto žaliųjų plotų sistema ir dalinai neatitinka
Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrajame plane numatytos teritorijos naudojimo paskirties bendro naudojimo erdvė, želdynų teritorija. Pagrindinės problemos, dėl kurių planuojama tvarkyti
teritoriją Nr.2 yra: perteklinė savaime prižėlusi augmenija, bendruomenės poreikiams nepritaikyta
viešoji erdvė. Teritorija neturi kryptingo sąryšio su miesto žaliųjų plotų sistema ir dalinai neatitinka
Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrajame plane numatytos teritorijos naudojimo paskirties bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija.
13. Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą
bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą teritorijose Nr.1 ir Nr.2.
14. Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:
14.1. Numatyti konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, siekiant didinti
kraštovaizdžio estetinį potencialą teritorijose Nr.1 ir Nr.2 (gerinti esamų želdinių būklę, teritoriją
Nr.1 apželdinti, sutvarkyti tvenkinio pakrantę, išsaugoti ir didinti biologinę įvairovę).
14.2. Sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui teritorijose Nr.1 ir
Nr.2 (apželdinti bei sutvarkyti želdinius teritorijoje, įrengti pėsčiųjų takus, apšvietimą ir mažosios
architektūros elementus, atsižvelgiant į esamą miesto kraštovaizdį, išsaugant tvarkomos teritorijos ir
aplinkinių teritorijų vientisumą, padidinti tvenkinio pakrantės patrauklumą bendruomenei).
14.3. Ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir
vaidmenį (suformuoti vizualiai estetiškus takus, išryškinti estetines ir ekologines vertybes, vietovėje
pateikti informaciją apie vertybes, prisidėti prie bendruomenės dvasinės gerovės).
15. Siekiant įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, numatomos šios konkrečios
priemonės ir darbai:
15.1. Želdinių tvarkymas (naujų želdinių sodinimas, veisimas, šalinimas, sanitarinės būklės
gerinimas, genėjimas ir medžių gyvybingumo palaikymas).
15.2. Pėsčiųjų takų įrengimas/atnaujinimas/rekonstravimas.
15.3. Vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai.
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15.4. Mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba.
15.5. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.
15.6. Apšvietimo sistemos įrengimas.
16. Numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – apie 296
tūkst. eurų, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 20 mėn.
17. Vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 19
punktu, įgyvendinamas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas prisidės
prie šių Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 3 priede
keliamų siekių:
17.1. mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją – teritorijose iš esmės numatoma didinti želdinių
kiekį, pagerinti esamų želdinių būklę juos genėjant, persodinant į tinkamesnes vietas, formuojant
medžių alėją ar naikinant pažeistus želdinius. Taip būtų didinamas gamtinio karkaso struktūros
vientisumas;
17.2. pagerinti rūšių išlikimo sąlygas, kraštovaizdžio elementų, svarbių konkrečių rūšių
migracijai, suformavimas ar atnaujinimas, esamų želdynų, želdinių grupių tvarkymas, želdinių
sveikumo išsaugojimas – siekiama išsaugoti vietinę augaliją (ąžuolus, liepas ir pan.), taip sudarant
sąlygas esamos augalijos, gyvūnijos, rūšių išlikimui;
17.3. renatūralizuoti, atkurti ekosistemas, natūralius gamtinius procesus, tvarkyti erozijos
pažeistas vietas – teritorijoje Nr.1 bus tvarkomos vandens telkinio pakrantės, sudarant sąlygas kurtis
natūralioms ekosistemoms ir renatūralizuotis natūraliems gamtiniams procesams;
17.4. gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti ir naudoti
kraštovaizdį–Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginiame plėtros plane išskirta 2
prioriteto „Saugi, švari ir patogi aplinka“ 2.2. tikslo „Sudaryti palankias sąlygas plėtotis
patrauklioms viešosioms erdvėms ir gyvenamiesiems kvartalams“ 2.2.2. uždavinio „Didinti
teritorijų patrauklumą“ 2.2.2.2. priemonė „Atnaujinti Kazlų Rūdos miesto viešąją infrastruktūrą“.
Remiantis Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų lentele,
planuojamos tvarkyti teritorijos priskiriamos bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijų.
Vienintelis mieste esantis tvenkinys vietos bendruomenės yra itin vertinamas ir mėgstamas.
Teritorijoje Nr.1 ties J. Basanavičiaus g. yra savaime susiformavusių liepų alėja, o ties Taikos g. yra
vienos iš Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių sodintas ąžuolynas, kuriuos bendruomenei taip
pat svarbu išsaugoti. Teritorija Nr.2 yra naudojama kaip miesto parkas. Joje stovi estrada, kur
vyksta įvairios šventės bei renginiai, veikia virvių parkas, ji naudojama aktyviam bei pasyviam
laisvalaikiui, dvasinių ir fizinių jėgų pasisėmimui unikalios ir nuostabios gamtos apsuptyje.
Išsaugojus esamas kraštovaizdžio vertybes, sutvarkius teritorijas ir pritaikius jas bendruomenės
poreikiams (įrengus pėsčiųjų takus, mažosios architektūros elementus ir pan.) bus pagerinta
kraštovaizdžio vertybių būklė ir sudarytos sąlygos visuomenei kraštovaizdį pažinti bei juo naudotis.
III. REIKALAVIMAI KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMUI
18. Remiantis Kazlų Rūdos miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų
lentele, projekto metu planuojamos tvarkyti teritorijos pagal teritorijos naudojimo tipą priskiriamos
bendro naudojimo erdvių, želdynų. Tai – gamtinių kraštovaizdžio struktūros elementų dominuojama
urbanizuotų teritorijų neužstatytos viešosios erdvės. Naudojimo tipas – intensyviai arba
ekstensyviai naudojami želdynai. Galima naudojimo paskirtis – rekreacinės, bendro naudojimo,
atskirųjų želdynų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
19. Siekiant įgyvendinti projektą bus rengiamas kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės
būklės gerinimo projektas (projektas apims ir želdyno kūrimo ir tvarkymo projektą).
20. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimą sudarys šios stadijos:
20.1. Esamos būklės analizė. Esamos būklės analizės stadijoje turės būti išnagrinėta esama
vietovės situacija ir atlikti kokybiškam projekto parengimui būtini tyrimai/matavimai/įvertinimai:
20.1.1. Bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizė − aprašytas bendras kraštovaizdžio pobūdis
ir jo būklė pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ar kitų teritorijų planavimo
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dokumentų sprendinius. Apibūdintas gamtinis karkasas, jo geoekologinis potencialas nurodant
gamtinio karkaso tvarkymo kryptis, numatytas planavimo dokumentuose. Atlikti reljefo analizė ir
vizualinių kraštovaizdžio savybių vertinimas.
20.1.2. Hidrologiniai tyrimai − įvertintos hidrologinės sąlygos: nurodyti teritorijose esantys
paviršiniai vandens telkiniai bei jų pagrindinės charakteristikos. Nurodytos paviršiniam vandens
telkiniui nustatytos apsaugos juostos ir zonos pločiai.
20.1.3. Urbanistinės struktūros analizė − įvertintas teritorijų užstatymas, inžineriniai,
susisiekimo infrastruktūros objektai, aprašyti teritorijose esantys pastatai bei jų paskirtis.
Esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant ne senesnio
kaip 1 metų topografinio plano. Esamos būklės brėžinyje nurodoma: reljefas, hidrografija, augalija,
žemės dangos, mažieji architektūros statiniai, pastatai ir jų elementai, urbanizuotos teritorijos,
lietaus nuotakynas ir drenažas, komunikacijos ir kt.
20.2. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos rengimas ir jos viešas pristatymas
visuomenei. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos rengimo stadijoje turės būti parengtas
eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjas:
grafiškai pavaizduoti pasiūlymų sprendiniai; projektinius sprendinius pagrindžiantys tekstiniai
aprašymai; mažosios architektūros sprendiniai turėtų stilistiškai derėti vienas su kitu.
20.3. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimas. Kraštovaizdžio
tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje turės būti parengiami kraštovaizdžio
tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto įgyvendinimo sąmata.
Turės būti numatyta: teritorijos erdvinės struktūros, pažeistų kompozicinių ir funkcinių ryšių
atkūrimas; natūralių ekosistemų funkcionavimui palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų masyvai,
juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos, vandens telkiniai); reljefo formavimo sprendiniai (turi
būti detalizuota kiek numatoma nukasti, užpilti grunto (kubiniais metrais), kokios numatomos
priemonės nuo erozijos, nuoplovos); paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai; esamos,
naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos dangos; esami, naikinami, pertvarkomi ir naujai
įrengiami rekreaciniai takai, gamtos pažinimo/edukaciniai objektai; priemonės vertingų želdynų bei
jų sistemų, vandens telkinių, jų sistemos elementų tvarkymui ir išsaugojimui; mažieji
kraštovaizdžio/architektūros elementai; kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstinius sprendinius
sudaro aiškinamasis raštas, paaiškinantis grafinius sprendinius.
20.3.1. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto grafinius sprendinius turės sudaryti:
20.3.1.1. esamos situacijos planas (M 1:500);
20.3.1.2. pagrindinis kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių brėžinys (M 1:500).
Brėžinyje tekstu ir grafiniais elementais turi būti nurodyta: natūralių ekosistemų funkcionavimui
palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų masyvai, juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos,
vandens telkiniai); reljefo formavimo sprendiniai; esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai
įrengiamos dangos (natūralios ir dirbtinės); esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos
urbanizuotos teritorijos; paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai; kiti tvarkomai teritorijai
aktualūs erdviniai objektai;
20.3.1.3. teritorijos reljefo (sklypo aukščių) planas (M 1:500). Jame nurodoma: reljefas,
esami ir projektuojami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, esami ir projektuojami takai, jų dangos,
privažiavimai, charakteringi reljefo taškai ir kiti elementai;
20.3.1.4. želdinių planas (M 1:500). Plane sutartiniais ženklais nurodomi paliekami ir
šalinami želdiniai, išskirtiniai, vertingi želdiniai, perkeliami, persodinami ir naujai sodinami
želdiniai, nurodoma, kur atstatomas natūralus augalinis dirvožemio sluoksnis, pateikiama želdinių
suvestinė lentelė, kurioje nurodomos želdinių charakteristikos (būklė, aukštis, plotis ir kt.);
20.3.1.5. visos teritorijos naudojimui reikalingos infrastruktūros (įskaitant mažosios
architektūros elementus) išdėstymo planas (M 1:500);
20.3.1.6. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:500);
20.3.1.7. nurodyti brėžiniai galės būti sujungiami į vieną.
20.4. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimas ir viešinimas. Projektas turės
būti suderintas teisės aktų nustatyta tvarka.
20.5. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimas. Projektas bus patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka.
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21. Kraštovaizdžio tvarkymas atliekamas atsižvelgiant į šių pagrindinių teisės aktų
reikalavimus:
21.1. Europos kraštovaizdžio konvencija.
21.2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6
d.) 3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių.
21.3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
21.4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai:
21.4.1. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir Priklausomųjų želdynų
normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
21.4.2. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.
D1-719 „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
21.4.3. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomųjų
želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo
pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento
patvirtinimo“.
21.4.4. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
21.4.5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl želdinių būklės ekspertizės
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
21.4.6. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties
žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.
21.5. Statybos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.
21.6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“.
21.7. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“.
21.8. Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 “Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“.
21.9. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo plano patvirtinimo“.
21.10. LR miškų įstatymas (Žin. 1994, Nr. 96-1872).
21.11. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“.
21.12. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių
vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
21.13. Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas, patvirtintas Kazlų
Rūdos savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS V(20)-1620 „Dėl Kazlų
Rūdos savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
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21.14. Kazlų Rūdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS V(14)-2645 „Dėl Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano
keitimo tvirtinimo“.
21.15. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209.
22. Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimui reikalingi atlikti tokie tyrimai:
22.1. Kraštovaizdžio tyrimai – atlikta duomenų analizė;
22.2. Želdinių inventorizacija (atlikta teritorijai Nr.1) – atlikta 2016 m. rugsėjo - spalio mėn.
Teritorijai Nr.2, želdinių inventorizaciją planuojama atlikti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės
būklės gerinimo projekto rengimo metu;
22.3. Grunto geologiniai tyrimai (atlikta teritorijai Nr.1) – atlikti 2016 m. lapkričio - gruodžio
mėn.;
22.4. Topografiniai matavimai – bus atlikti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės
gerinimo projekto rengimo metu.
III. BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS
23. Bendradarbiavimas ir dialogas su visuomene bus palaikomas siekiant užtikrinti skaidrų
interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų ir konstruktyvų visuomenės įtraukimą į vietos
kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; racionalų aktualių kraštovaizdžio tvarkymo problemų
sprendimą; gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio tvarkymo srityje didinimą,
ekologinio sąmoningumo didinimą.
24. Bendradarbiavimas su visuomene bus užtikrinamas visuose kraštovaizdžio tvarkymo
projekto rengimo etapuose.
25. Esamos būklės analizės etape, siekiant išsiaiškinti visuomenei svarbius elementus,
vertybes ir funkcijas, atliekamas visuomenės informavimas patalpinant informaciją savivaldybės
interneto svetainėje. Skelbiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką, kraštovaizdžio
tvarkymo uždavinius, numatomas konkrečias priemones, darbus ir t.t. Apie pradėtą projektą
informuojama vietos seniūnija, Aplinkos apsaugos agentūra. Dialogas su visuomene užtikrinamas
atsakant į visuomenės užklausimus raštu, elektroniniu paštu. Visuomenės pasiūlymai apibendrinami
ataskaitoje, nurodoma, į kuriuos pasiūlymus atsižvelgta, kvalifikuotai paaiškinama, kodėl kai kurie
pasiūlymai atmesti.
26. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepcijos rengimo etape, bendradarbiavimas su
visuomene užtikrinamas patalpinant informaciją savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės ir
seniūnijos skelbimų lentose, viešai eksponuojant kraštovaizdžio tvarkymo projekto koncepciją
savivaldybės ir seniūnijos patalpose ne trumpiau kaip 10 kalendorinių dienų ir atliekant viešą
svarstymą (pristatymą visuomenei). Apie koncepcijos parengimą, eksponavimą ir būsimą viešą
svarstymą paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų
lentose ir išsiunčiant pranešimus projektą derinančioms institucijoms (įskaitant už aplinkos apsaugą
atsakingas institucijas ir t.t.), vietos seniūnijai ir bendruomenėms, nevyriausybinėms
organizacijoms, turto savininkams, kurie yra vietovės gretimybėje ar kurių turtui projekto
sprendiniai gali turėti įtakos, ir asmenims, kurie yra viešai išreiškę pageidavimą tokią informaciją
gauti. Būtina nurodyti, iki kada ir kam visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl projekto koncepcijos.
Viešas projekto koncepcijos svarstymas organizuojamas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų
nuo ekspozicijos pradžios. Po viešo svarstymo parengiama ataskaita, kurioje apibendrinami
visuomenės pasiūlymai, nurodoma, į kuriuos pasiūlymus atsižvelgta, kvalifikuotai paaiškinama,
kodėl kai kurie pasiūlymai atmesti.
27. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių rengimo etape, bendradarbiavimas su
visuomene užtikrinamas skelbiant parengtus ir su atitinkamomis institucijomis suderintus
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinius savivaldybės interneto svetainėje, eksponuojant juos
savivaldybės ir seniūnijos patalpose, ir surengiant viešą projekto sprendinių pristatymą. Apie
sprendinių parengimą, eksponavimą ir būsimą viešą pristatymą paskelbiama savivaldybės interneto
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svetainėje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose, ir išsiunčiant pranešimus projektą
derinančioms institucijoms bei seniūnijai. Viešas projekto sprendinių pristatymas surengiamas ne
anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo sprendinių ekspozicijos pradžios. Viešame pristatyme
visuomenei turi dalyvauti projektą derinusių institucijų atstovai. Po viešo pristatymo parengiama
visuomenės dalyvavimą projekte ir jo rezultatus apibendrinanti ataskaita, kurioje pateikiama
informacija apie visuomenės dalyvavimą viso projekto metu, įskaitant informaciją apie atliktas
visuomenės dalyvavimo procedūras, viešinimo priemones, visuomenės pasiūlymų analizę ir pan.
28. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo etape, visuomenės informavimas
užtikrinamas skelbiant savivaldybės interneto svetainėje apie kraštovaizdžio tvarkymo projekto
patvirtinimą.
29. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto įgyvendinimo etape tikslinga išsiaiškinti kaip
visuomenė nori ir gali dalyvauti įgyvendinant projektą. Informacija apie galimybę dalyvauti
įgyvendinant projektą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Organizuojamas parengto
projekto pristatymas visuomenei, kaip ji norėtų prisidėti prie darbų įgyvendinimo, teritorijų
priežiūros ir jos būklės stebėjimo.
30. Visuose kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo etapuose pasiūlymus, pastabas ir
pastebėjimus galima teikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai. Kontaktinis asmuo: Dainius
Večerskas, el. paštas: dainius.vecerskas@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68 625.
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