VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA
KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTUI KURŠĖNŲ MIESTO VENTOS UPĖS
SLĖNYJE PARENGTI

2018 m.
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Šiaulių rajono savivaldybės administracija pasinaudodama Europos Sąjungos struktūrinių
fondų teikiama parama savivaldybėms, planuoja vykdyti pagal 2014–2020 metų 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“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio
karkaso teritorijose“ ir vykdyti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo veiklą
gamtinio karkaso teritorijoje – Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje projektą.
Priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio
arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio
vizualinį estetinį potencialą. Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima susipažinti
internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264. Taip pat
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriuje, Vilniaus g.
263, Šiauliai, kontaktinis asmuo – Robertas Paulauskas, el. p. robertas.paulauskas@siauliuraj.lt,
telefonas (8 41) 596 678.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi strateginiu veiklos planu 2018–
2020 metams patvirtinu 2018 m. vasario 20 d. Nr. T-4 Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos
sprendimu „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams
patvirtinimo“, planuoja įgyvendinti projektų finansavimo programoje (kodas 05) numatytą
projektą „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas“. Vienas iš pirmųjų
tęstinumo darbų – visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa.
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant Kraštovaizdžio
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės
pakrantė nuo Šūdkojo intako iki Naujosios gatvės. (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti
veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama
apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos
tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti,
nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir
specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant
išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų
poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-854 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9
d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m.
veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
Programos projekto viešas pristatymas įvyko 2018 m. rugpjūčio 23 d. Atsižvelgiant į
viešojo pristatymo metu visuomenės pateiktus klausimus dėl teritorijos naudojimo pobūdžio, kurie
bus numatyti kraštovaizdžio projekto rengimo metu, Programa buvo patikslinta. Viešo pristatymo
metu dalyviams buvo išdalintos apklausos anketos. Tikslinant programą, buvo atsižvelgiama ir į
apklausos rezultatus. Taip pat prie programos pridėtas 2 PRIEDAS – viešo susirinkimo dalyvių
anketinės apklausos suvestinė.
Programos projektas buvo išsiųstas Kuršėnų seniūnijai, vietos seniūnaičiams, Kuršėnų
bendruomenei, Ventos regioninio parko direkcijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Patalpinta Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos tinklapyje, Kuršėnų seniūnijos skelbimų lentoje.
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ
Planuojama sutvarkyti Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės pakrantė nuo
Šūdkojo intako iki Naujosios gatvės. Teritorijos dešinėje pusėje yra miško parkas su vasaros
estrada bei Kuršėnų vaikų globos namais (Pramonės g. 2), individualių namų gyvenamasis
rajonas, Daugėlių g., individualių/ daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija ir ją kertanti Vilniaus
g. transporto arterija. Visos teritorijos plotas apie 15 ha.
Nagrinėjama Ventos upės slėnio teritorija šiuo metu tėra dalinai pritaikyta gyventojų
rekreaciniams tikslams: vykdomas teritorijos atskirų atkarpų šienavimas, pastatyti keli suoliukai.
Teritorijoje nevykdoma esamų želdinių priežiūra. Būtina vykdyti kraštovaizdžio formavimo/
pritaikymo visuomenei darbus, tuo pačiu išlaikant/ gerinant teritorijos ekologinę būklę.
Teritorija gana lygi, tik ties pėsčiųjų tiltais yra takų sankasos. Pačios upės tėkmė dėl esamų
užtvankų labai nežymi, krantų erozijos nepastebėta. Teritoriją paįvairina esamos Ventos upės
senvagės. Pačią Ventos upę ties analizuojama atkarpa dviejose vietose kerta pėsčiųjų/ dviratininkų
tiltai. Pirmasis tiltas jungia takus nuo Pramonės g. iki buvusio Pavenčių cukraus fabriko. Antrasis
– nuo Aušros g. iki Kuršėnų Pavenčių mokyklos. Viešo susirinkimo metu gyventojų nuomonės
išsiskyrė dėl upės užtvankos įrengimo tikslingumo. Taip pat aktualus klausimas buvo užliejami
Ventos upė plotai. Būtina rengiant kraštovaizdžio sutvarkymo projektą, įvertinti upės
hidrografinius rodiklius.
Planuojama tvarkyti teritorija yra Kuršėnų miesto želdynų gamtinio karkaso dalis (žr. 1
pav.).

1 pav. Planuojama tvarkyti teritorija ir Kuršėnų miesto gamtinis karkasas (Kuršėnų miesto
bendrojo plano miesto želdynų, viešųjų erdvių ir rekreacinės infrastruktūros brėžinys, 2011)
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Kraštovaizdžio pobūdis ir būklė
Nagrinėjamos Kuršėnų miesto Ventos slėnio teritorijos bendras kraštovaizdžio pobūdis
pagal natūralumo ir sukultūrinimo santykį yra gamtinis urbanizuotas (Lietuvos Respublikos
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinys, 2015).
Teritorija silpnos vertikaliosios vizualinės sąsklaidos (banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių
kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopų kompleksais). Kraštovaizdžio horizontaliojoje
vizualinėje sąsklaidoje vyrauja atvirų, gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Bendroje vizualinio
dominantiškumo erdvinėje struktūroje raiškus vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas
(Lietuvos Respublikos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio vizualinio
estetinio potencialo brėžinys, 2015). Detalesni kraštovaizdžio tyrimai teritorijoje neatlikti, juos
planuojama atlikti rengiant kraštovaizdžio sutvarkymo projektą. Šie tyrimai labai svarbūs siekiant
pagrįsti sprendinių poreikį, jų suderinamumą su kraštovaizdžio gamtiniu pobūdžiu.
Ekologinė vietovės svarba
Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia
numatytų rekreacinių funkcijų poreikis. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų prieinamumas
lankytojams, poilsiautojų saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti fizinių
rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių
pastatų ir įrenginių, galima formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą, išsaugant gamtinę
aplinką, natūralų kraštovaizdį. Tai akcentuoja ir Kuršėnų miesto bendrojo plano miesto želdynų,
viešųjų erdvių ir rekreacinės infrastruktūros brėžinys. Jame Ventos upės slėnis įvardintas kaip
mieste ugdomas regioninis migracijos koridorius, kuriame prioritetas teikiamas esamo
kraštovaizdžio natūralumo išsaugojimui. Pažymėtina, kad upių slėniai sudaro ypač svarbias
struktūrines gamtinio karkaso dalis – migracijos koridorius – teritorijas, kurioms vyksta intensyvi
medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.
Šiuo metu nagrinėjama teritorija nėra pakankamai pritaikyta miesto ir gretimų teritorijų
gyventojų rekreaciniams poreikiams. Per nagrinėjamą teritoriją yra tik praeinama savaiminiu
pėsčiųjų taku. Teritorijos pritaikomumas ir natūralaus gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimas
padidintų vietovės patrauklumą, skatintų bendruomeniškumą, fizinį aktyvumą bei gretimų
teritorijų patrauklumą gyventi.
Nors nagrinėjama teritorija ir nėra apibrėžta kaip saugoma, bet svarbu akcentuoti, kad
gretimos Ventos upės atkarpos yra priskirtos Kurtuvėnų, Ventos regioniniams parkams. Taip pat
būtina paminėti, kad Ventos upės atkarpa Mažeikių miesto teritorijoje ir gretimybės yra priskirtas
„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas. Jis skirtas griežlės (Crex crex) ir
tulžio (Alcedo atthis) apsaugai. Griežlė ir tulžys yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą ir Europos
Bendrijų Tarybos direktyvos 79/409/EEC dėl laukinių paukščių apsaugos (vadinamosios
„Paukščių direktyvos“) I priedą. Svarbiausia griežlių buveinė yra drėgnos vešlios pievos.
Pasaulinė griežlių populiacija nyksta labiausiai dėl ankstyvo mechanizuoto šienavimo, kai žūva
daug suaugusių paukščių ir jų lizdų. Tulžiai aptinkami išimtinai prie vandens telkinių, dažniausiai
pakrantėse, Europoje šie paukščiai yra sparčiai nykstantys.
Ventos upė yra viena iš didžiausių per Lietuvos teritoriją tekančių upių. Savo ilgiu Ventą
lenkia tik Nemunas ir Neris. Slėnyje vyrauja įvairios pievos, dirbama žemė, krūmynai, miškai,
kuriuose vyrauja lapuočiai medžiai. Pievos ir lapuočių miškai pasižymi didele biologine įvairove,
todėl upės slėnis formuoja regioninės reikšmės migracijos koridorių. Upės aplinka formuoja ir
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Kuršėnų miesto žaliųjų plotų karkasą, teigiamai įtakoją miesto mikroklimatą, urbanizuotoje
aplinkoje suteikia prieglobstį biologinei įvairovei, rekreacinę erdvę gyventojams.
Vietovės vertybės
Norint didinti ir geriausiu būdu išnaudoti teritorijos potencialą, reikia išsaugoti vietovės
kraštovaizdžio savitumą, gamtos ir kultūros vertybes, didinti ekologinį stabilumą, sveikumą,
gyvybingumą, integruoti teritoriją į bendrą miesto struktūrą, sudarant sąlygas visuomenei,
bendruomenėms įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą, suprasti jos ekologinę svarbą, tenkinti
būtinuosius miestiečių poilsio poreikius. Dėl šių kriterijų ir rengiama visuomenės dalyvavimo
kraštovaizdžio formavime programa. Teritoriją taip pat svarbu integruoti į bendrą Kuršėnų miesto
struktūrą, rekreacinę sistemą, sudarant sąlygas visuomenei tenkinti rekreacinius poreikius bei
įsitraukti į kraštovaizdžio pažinimą.
2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Kuršėnų miesto Ventos slėnio tvarkymo tikslas – ekologinės būklės išsaugojimas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams.
Kraštovaizdžio projekto tikslai. Įvertinti esamą būklę, identifikuoti teritorijos
problematiką, kraštovaizdžio struktūrą, išsaugoti/ atkurti esamą kraštovaizdžio natūralumą.
Numatyti teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų rekreacijai sprendinius. Išnagrinėti
Kuršėnų miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus.
Kraštovaizdžio projekto uždaviniai:
1. Atlikti detalią esamos būklės kraštovaizdžio analizę.
2. Identifikuoti esamo kraštovaizdžio vertingąsias savybes ir jas išsaugoti.
3. Sutvarkyti teritorijos želdinius.
4. Numatyti teritorijos pritaikymo gyventojų rekreacijai sprendinius.
5. Įvertinti Ventos upės hidrografinį režimą.
Siekiant išsaugoti teritorijos vertybes, veiklos uždaviniams įgyvendinti bus vykdomos
tokiais būdais, kad nebūtų bloginamos fizinės rekreacinės kraštovaizdžio savybės, nebūtų
naikinamas kraštovaizdžio estetinis potencialas, tvarkomoje teritorijoje nebus statomi su rekreacija
nesusiję pastatai ir įrenginiai, bus formuojama tik minimali rekreacinė infrastruktūra, išsaugant
gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį.
Parengto kraštovaizdžio projekto sudėtyje bus parengtas ir sutvarkytos teritorijos
priežiūros (eksploatacijos) aprašas, kuriame bus numatomi veiksmai ir priemonės, reikalingos
nuolatinei teritorijos priežiūrai užtikrinti ir rezultatų ilgaamžiškumui palaikyti, įskaitant ir želdinių
priežiūra.
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3. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI
Įgyvendinant minimus uždavinius Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje kraštovaizdžio
projekto rengimo metu numatoma:

1. Esamos būklės analizės stadijoje atlikti:
1.1. teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo dokumentų sprendinių analizę:
nurodomas žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas, planavimo dokumentais, teisės aktais
teritorijai nustatyti veiklos plėtojimo reikalavimai ir apribojimai (specialiosios sąlygos);
aprašomas ir įvertinamas bendras kraštovaizdžio pobūdis ir jo būklė, taip pat ir jo naudojimas.
1.2. bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizę: lauko ir duomenų tyrimų būdu išsiaiškinti
kraštovaizdžio struktūrą, jo erdvinio išsidėstymo dėsningumus, funkcionavimo bei dinamikos
ypatumus, identifikuoti ir kartografuoti vietovės kraštovaizdžio gamtinio pamato komponentus
(reljefą, dirvožemį, hidrografinį tinklą, augaliją, gyvūniją);
1.3. teritorijos gamtinio karkaso analizę: įvertinamas jo geoekologinis potencialas
(patikimo, riboto, silpno, pažeisto, stipriai pažeisto), aprašomas vietovės kontekstas rajono
gamtinio karkaso struktūroje, apibūdinama teritorijos svarba ekologiniame tinkle, įvertinama
teritorija pagal pažeidžiamumo ir stabilumo, retumo, natūralumo ir tipiškumo, įvairovės, dydžio ir
fragmentiškumo kriterijus (jų vertinimo rekomendacija pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. D1-645 „Dėl reikalavimų gamtotvarkos plano
turiniui aprašo patvirtinimo“);
1.4. vizualinių kraštovaizdžio savybių analizę: apibūdinamas
kraštovaizdžio
apžvelgiamumas (vertikaliosios ir horizontaliosios erdvinės sąskaidos išraiška), įvardijamos
vertingosios estetinės kraštovaizdžio savybės, identifikuojamos ir aprašomos vietovėje esančios
regyklos, jų padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu, teritorijos gretimybės, gali būti atliekama
kraštovaizdžio vizualinių vertybių fotofiksacija;
1.5. urbanistinės struktūros analizę: įvertinamas teritorijos užstatymas, inžinerinės,
susisiekimo infrastruktūros objektai, aprašomi teritorijoje esantys pastatai, jų paskirtis, galimas
pritaikymas;
1.6. teritorijos socialinių ir ekonominių aspektų analizę: įvertinamos teritorijoje vykdomos
ir skatintinos veiklos, darančios teigiamą įtaką teritorijos būklei; įvertinamos teritorijos naudojimo
švietimo reikmėms, gamtosauginio švietimo perspektyvos, šios veiklos poveikis teritorijai;
identifikuojamos vietovę reikšmingai lemiančios veiklos (pvz., infrastruktūros objektų plėtra ir
pan.), jų poveikis teritorijai (intensyvumas, pažeidžiamos teritorijos plotas, kokie objektai
pažeidžiami ir pan.), poreikis jas nutraukti ar apriboti, nurodomos kitos teritorijoje
pasireiškiančios gamtosauginės problemos;
1.7. esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant ne
senesnio kaip 3 metų topografinio plano (M 1:500–2000). Topografinis planas turi būti tikslinamas
kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo metu, jei yra naujų objektų, kurie gali turėti įtakos
sprendinių parinkimui. Esamos būklės brėžinyje nurodoma: reljefas, hidrografija ir hidrotechnika,
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augalija, gyvūnija, žemės dangos, pastatai ir jų elementai, urbanizuotos teritorijos, lietaus
nuotekynas ir drenažas, bendrosios komunikacijos;
1.8. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analizės ataskaita raštu suderinama
su projektą derinančiomis institucijomis.
2. Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje: parengiamas
eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjas.
Grafiškai pavaizduoti pasiūlymų sprendiniai, vizualizacijos, projektinius sprendinius
pagrindžiantys tekstiniai aprašymai. Šiaulių rajono savivaldybė sudaro nepriklausomą komisiją,
kuri įvertina pateiktą koncepciją ir (jei reikalinga) teikia pastabas ir pasiūlymus.
3. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje:
3.1. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami
kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto
įgyvendinimo sąmata ir techninės specifikacijos, sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos)
aprašas.
3.2. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstinius sprendinius sudaro aiškinamasis raštas,
paaiškinantis grafinius sprendinius, ir sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas.
Aprašomi sprendiniai turi būti pagrįsti žiniomis apie teritoriją, įvertinantys ekologinius poreikius
ir reikalavimus, stiprinantys estetinį potencialą, ekonomiškai racionalūs, atspindintys vietovės
svarbą urbanizuotos teritorijos erdvinėje struktūroje; suformuluojami pasiūlymai, sudarantys
sąlygas visuomenei pažinti ir geriau suprasti vietovės gamtinę ir kultūrinę vertę; naudoti teritoriją
gamtosauginio švietimo propagavimui.
3.3. Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) apraše numatomi veiksmai ir
priemonės, reikalingos nuolatinei teritorijos priežiūrai užtikrinti ir rezultatų ilgaamžiškumui
palaikyti, numatomi ir įvertinami bendruomenių įtraukimo į šį procesą būdai ir galimybės. Aprašo
turinyje nurodoma: želdinių priežiūros specifika ir ypatumai (šienavimas, genėjimas, atsodinimas,
tręšimas, laistymas ir kt.), statinių ir įrenginių priežiūros specifika (dažymas, atnaujinimas ir kt.),
minimalios teritorijos priežiūrai reikalingos lėšos, trumpai aptariama teritorijos priežiūra esant
ekstremalioms gamtinėms situacijoms, aptariami kiti individualūs teritorijos kasdienės priežiūros
ir stebėsenos (monitoringo) poreikiai.
3.4. Patvirtinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto grafinius sprendinius sudaro:
3.4.1. esamos situacijos planas (M 1:500);
3.4.2. pagrindinis kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių brėžinys M 1:500. Jame
pateikiama informacija, leidžianti suvokti galutinį sutvarkytos teritorijos vaizdą. Jame tekstu ir
grafiniais elementais nurodoma:
– tvarkomos teritorijos pavadinimas, adresas, ribos, plotas;
– natūralių ekosistemų funkcionavimui palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų masyvai,
juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos, vandens telkiniai);
– lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo, hidrologinio režimo atkūrimo, lietaus vandens
antrinio panaudojimo sprendimai;
– reljefo formavimo, šlaitų tvirtinimo sprendiniai (aprašomos siūlomos taikyti priemonės
nuo erozijos, nuoplovos ir kt.);
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– esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos žemės dangos (natūralios ir
dirbtinės);
– esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos urbanizuotos teritorijos
(atraminės sienutės, urbanizuotų teritorijų elementai);
– paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai;
– įkarpoje pavaizduojama, kaip teritorija jungiasi su tvarkomos teritorijos gretimybėje
esančiais želdiniais, želdynais, takų sistemomis ir pan.;
– besiribojantys keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos;
– kiti tvarkomai teritorijai aktualūs erdviniai objektai;
3.4.3. teritorijos reljefo (sklypo aukščių) planas (M 1:500). Jame nurodoma: reljefas,
reljefo elementai, esami ir projektuojami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, tvirtinami šlaitai, atraminės
sienelės, laiptai, esami ir projektuojami takai, jų dangos, privažiavimai, charakteringi reljefo taškai
ir kiti elementai. Aprašant reljefo formavimo sprendinius, turi būti paaiškinama, kaip sprendiniai
dera su pamatiniu kraštovaizdžio gamtiniu pobūdžiu ir gretimomis teritorijomis, kiek numatoma
nukasti, užpilti grunto (kubiniais metrais), kokios numatomos priemonės nuo erozijos.
3.4.4. želdinių planas (M 1:500). Plane sutartiniais ženklais nurodomi paliekami ir šalinami
želdiniai, išskirtiniai, vertingi (dendrologiniu, istoriniu, asociatyviniu ar kitais požiūriais) 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.) ir reikalingos želdinių tvarkymo priemonės;
3.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:500). Plane nurodomos inžinerinių
tinklų trasos, skirtingų dangų plotai ir charakteristikos, aikštelių, laiptų, atraminių sienučių pjūviai
ir kitos charakteringos detalės. Esant sudėtingoms sąlygoms – skersiniai profiliai su tinklų
išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.
3.5. Grafiškai vaizduojant topografinių erdvinių duomenų rinkinius, vadovaujamasi
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR
2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai
ženklai“ patvirtinimo“. Sprendinių spalviniai ir grafiniai žymėjimai paaiškinami lentelėse.
Tekstiniai ir grafiniai sprendiniai pateikiami kompiuterinėmis laikmenomis, galimi dokumentų
formatai – pdf, jpg, gif, tif, png. Pateikiami ir popieriniai (atspausdinti) kraštovaizdžio tvarkymo
projekto brėžiniai.
3.6. Įvertinami kiti specialieji reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės
gerinimo gamtinio karkaso teritorijose veiklos įgyvendinimui, kurie nustatyti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo“ 3 priede.
Pastaba: atsižvelgiant į situaciją (pagal esamos informacijos kiekį), atskiri planai gali būti
apjungiami.

9

4. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje:
4.1. Pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimas raštu su:
4.1.1. Šiaulių rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu, kuris įvertina, ar planuojamos
veiklos neprieštarauja teritorinio ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems
kraštovaizdžio kokybės tikslams, ar projektas apsvarstytas su visuomene;
4.1.2. Aplinkos apsaugos agentūra, kuri įvertina, ar planuojamos veiklos nedarys neigiamo
poveikio kraštovaizdžiui ir gretimoms teritorijoms;
4.1.3. Rekomenduojama derinti ir su Ventos regioninio parko direkcija dėl kraštovaizdžio
natūralumo išsaugojimo;
4.2. Suderinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešinimas Šiaulių rajono
savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose, Kuršėnų seniūnijos patalpose;
4.3. Viešas pristatymas visuomenei po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešo paskelbimo Šiaulių rajono savivaldybės
tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Viešame pristatyme visuomenei turi dalyvauti projektą
derinusių institucijų atstovai;
4.4. Atliekamos kitos visuomenės įtraukimo ir informavimo veiklos, numatytos
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programoje.
5. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo stadijoje:
5.1. Suderintas, viešai pristatytas visuomenei kraštovaizdžio tvarkymo projektas
patvirtinamas savivaldybės teisės aktu;
5.2. Patvirtintą kraštovaizdžio tvarkymo projektą sudaro šie dokumentai:
5.2.1. duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo organizatorių ir rengėją;
5.2.2. esamos būklės analizės galutinis brėžinys ir jo aprašymas;
5.2.3. grafiniai sprendiniai;
5.2.4. gauti pritarimai (kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendiniams) iš derinančiųjų
institucijų;
5.2.5. viešo svarstymo ataskaita;
5.2.6. projekto įgyvendinimo sąmata ir techninė specifikacija;
5.2.7. sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas;
5.2.8. kiti dokumentai.
Rengiant Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso
teritorijoje – Ventos upės slėnyje projektą, būtina įvertinti šių teisės aktų nuostatas ir reikalavimus:
1. Europos kraštovaizdžio konvencijos;
2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec (2008 m. vasario
6 d.) 3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių;
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo;
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4. 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-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;
5. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų:
6.1. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“;
6.2. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos
aprašo, patvirtinto 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“;
6.3. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų
želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento, patvirtintų 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“;
6.4. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių
inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6.5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
6.6. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašo, patvirtinto 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“;
7. Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų;
8. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“;
9. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“;
10. Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“;
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11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645
„Dėl Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“;
12. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo
plano patvirtinimo“.
13. Kuršėnų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2011 m. rugpjūčio 16 d. Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-170;
14. Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. liepos 3 d. Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199.
15. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;
16. 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-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;
17. Bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276, kuriuose pateikiamos būtinos
rūšių apsaugos priemonės, reglamentuota blogėjimo ir rūšių reikšmingo trikdymo prevencija;
18. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;
19. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);
20. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;
21. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352.
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4. BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS
Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant Programą, yra užtikrinti skaidrų interesų
derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų, kūrybingą, pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į
vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; taip pat vietos dvasios, bendruomeniškumo
stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias
problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo
kraštovaizdžio srityje didinimas; socialinės įtampos mažinimas. Projekto rengimo ir įgyvendinimo
metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir
įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, nurodytas 1 lentelėje.
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1 lentelė. Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į
kraštovaizdžio formavimą skatinančios veiklos

Stadija

Prieš pradedant
rengti projektą ir
viso projekto
rengimo bei
įgyvendinimo metu

Visuomenės informavimo,
dialogo palaikymo,
įtraukimo į kraštovaizdžio
formavimą tikslai
Nuolat informuoti visuomenę
apie planuojamą vykdyti ir
vykdomą Kuršėnų miesto
Ventos upės slėnyje
projektą, sudaryti sąlygas
visuomenei dalyvauti
projekte nuo idėjos
formulavimo iki sprendinių
įgyvendinimo.

Turinys
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei įsitraukti į
tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio formavimą, aprašymas)

Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą bus teikiama
šiais būdais:
1) elektroninėje erdvėje – Šiaulių rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.siauliuraj.lt ir Kuršėnų
bendruomenės internetiniame puslapyje www.kursenai.lt
skelbiama informacija apie siūlymus (inicijavimą) vykdyti
teritorijos tvarkymą, skelbiami sprendimai, susiję su
projektavimo darbų pradžia (sprendimas, techninė užduotis, kita
susijusi informacija). Pateikiama informacija apie pasiūlymų
teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais dokumentais tvarką
bei jų viešo svarstymo vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti
sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai;
2) planavimo organizatoriaus buveinėje – Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos pastate galima gauti naujausią
informaciją apie projektą.
Kontaktinis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje –
Edmundas Žalys, el. p. edmundas.zalys@siauliuraj.lt, telefonas
(841) 437659;
Projekto koordinatorius – Robertas Paulauskas, el. p.
robertas.paulauskas@siauliuraj.lt, telefonas (8 41) 596 678.
3) Kuršėnų seniūnijos skelbimų lentoje – pateikiama
informacija apie projekto dokumentų rengimo pradžią, pabaigą,
tikslą ir uždavinius bei pasiūlymų teikimo tvarką ir parengtų
dokumentų viešo svarstymo vietą ir laiką. Kuršėnų miesto
seniūnija, J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai.
4) žodžiu ar raštu - pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir
rašytinius paklausimus Šiaulių rajono savivaldybės
administracijai, Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Esamos būklės
analizė

1) išsiaiškinti visuomenei
1) siekiant pirmo tikslo – informacija teikiama Šiaulių rajono
svarbius vietovės elementus, savivaldybės internetiniame puslapyje www.siauliuraj.lt ir
vertybes, funkcijas;
Kuršėnų bendruomenės internetiniame puslapyje
www.kursenai.lt bei el. paštu robertas.paulauskas@siauliuraj.lt;
2) suteikti visuomenei žinių
apie vietovės svarbą ir

2) siekiant antro tikslo – Kuršėnų seniūnijos patalpose projekto
rengėjai pristatys įgyvendinamą projektą.
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Stadija

Visuomenės informavimo,
dialogo palaikymo,
įtraukimo į kraštovaizdžio
formavimą tikslai

Turinys
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei įsitraukti į
tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio formavimą, aprašymas)

išskirtinumą.
Koncepcijos
rengimas ir jos
viešas pristatymas
visuomenei

Tartis, kaip gerinti
koncepcijos pasiūlymus, kad
gerėtų kraštovaizdžio
kokybė; įvertinti, ar siūlomos
teritorijos tvarkymo
priemonės atitinka
visuomenės lūkesčius; didinti
supratimą apie
kraštovaizdžio vertę ir
vaidmenį.

Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą koncepciją Kuršėnų
miesto seniūnijai, taip pat artimiausioms organizacijoms,
įmonėms, švietimo įstaigoms, su kvietimu dalyvauti viešuose
svarstymuose.
Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos viešą pristatymą ir ją
pristato.
Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti organizuojama
paskaita, pristatymas, pasikviečiant atitinkamos srities
specialistus.

Projekto sprendinių Išgirsti visuomenės pastabas,
konkretizavimas
jų nuomonę ir pasiūlymus
dėl projekto sprendinių, taip
Projekto sprendinių
pat specialistų pasiūlymus,
derinimas ir
kaip tobulinti projektą.
viešinimas

Sprendiniai viešinami Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame
puslapyje www.siauliuraj.lt, pastabos, pasiūlymai teikiami
skelbimuose nurodytais adresais.

Projekto
tvirtinimas

Informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame
puslapyje www.siauliuraj.lt.

Projekto
įgyvendinimas

Išsiaiškinti, kaip visuomenė
nori ir gali dalyvauti
įgyvendinant projektą.

Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių viešą pristatymą ir
juos pristato.

Informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame
puslapyje www.siauliuraj.lt, pastabos, pasiūlymai teikiami
skelbimuose nurodytais adresais.
Organizuojamas parengto projekto pristatymas artimiausioms
ugdymo įstaigoms, organizacijoms, bendruomenei, kurio metu
bus siekiama išsiaiškinti, kaip jos norėtų prisidėti prie teritorijos
priežiūros ir jos būklės stebėjimo.

Šiaulių rajono savivaldybė kviečia Kuršėnų miesto bendruomenę, su teritorija
besiribojančių namų gyventojus ir sklypų savininkus, privačias įmones, švietimo įstaigų
bendruomenes ir visus, kurie suinteresuoti šios teritorijos sutvarkymu, aktyviai dalyvauti
projekto kūrimo procese ir teikti savo pasiūlymus ir idėjas aukščiau nurodytu elektroninio pašto
adresu.
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1 PRIEDAS
Planuojama sutvarkyti Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės pakrantė nuo
Šūdkojo intako iki Naujosios gatvės

2 PRIEDAS
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VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA
KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTUI KURŠĖNŲ MIESTO VENTOS UPĖS
SLĖNYJE PARENGTI
Viešo susirinkimo dalyvių ANKETINĖS APKLAUSOS SUVESTINĖ
Viešo susirinkimo dalyviams buvo išdalintos apklausos anketos. Užpildytų anketų gražinta
penkiolika. Trys gražintos tuščios (neužpildytos).
Eil
nr.

1

2

Klausimas

Ar iš esmės pritariate planuojamai
veiklai Ventos slėnio teritorijoje?

Ar Jūsų nuomone reikia teritorijos
tvarkymo idėjos konkurso?

3

Ar turite pasiūlymų dėl papildomų tyrimų
atlikimo?

4

Kaip norėtumėte dalyvauti kraštovaizdžio
tvarkymo projekto rengimo ir
įgyvendinimo procese?

5

Ar Jūsų manymu reikalingas KTP
koncepcijos nepriklausomas vertinimas ir
kas šį vertinimą turėtų atlikti?

6

Kokios veiklos Jūsų pageidavimu turėtų
būti prie Ventos upės?

Atsakymų suvestinė
Keturiolika apklausos dalyvių pritarė planuojamai veiklai
Ventos slėnio teritorijoje. Venas dalyvis paminėjo, kad
abejoja dėl veiklos tikslingumo. Motyvuoja, kad dalis
teritorijos užliejama, patenka į gamtinio karkaso
migracijos koridorių. Rengiant kraštovaizdžio projektą,
būtina tiksliai numatyti kuriose dalyse takas įrengiamas
pakeltas (lentinis).
Šiuo klausimu viešo susirinkimo dalyvių nuomonės
pasiskirstė po lygiai. Apklausos dalyvių (kurie pageidauja
idėjos konkurso) nuomonė nesiskiria nuo numatomo
teritorijos tvarkymo krypties. Pagal remiamas projekto
lėšas teritorijoje planuojami konkretūs objektai: pėsčiųjų
takas, smulkiosios architektūros elementai, želdinių
tvarkymas. Įvertinus minimus aspektus, nuspręsta
sekančiame etape rengti kraštovaizdžio tvarkymo
projektą.
Didžioji dalis apklausos dalyvių (10/ 4) paminėjo, kad
neturi pasiūlymų dėl papildomų tyrimų atlikimo. Likusių
dalyvių įvardinti pasiūlymai atitinka numatomą teritorijos
tvarkymą.
Dauguma (11) paminėjo, kad nori dalyvauti projekto
rengimo ir įgyvendinimo metu. Atsižvelgiant į tai, ir į
viešinimo procedūros tvarką, su projektu bus galima
susipažinti Šiaulių rajono savivaldybėje, Kuršėnų
seniūnijoje, internetinėje erdvėje. Statybos metu bus
pastatytas stendas su informacija apie projektą.
Apklausos dalyvių nuomonė pasiskirstė taip: šeši, kad
reikalingas nepriklausomas vertinimas; du, kad
nereikalingas; šeši paminėjo, kad neturi nuomonės šiuo
klausimu. Nuspręsta sudaryti komisiją kraštovaizdžio
tvarkymo projekto koncepcijos vertinimui.
Gyventojai paminėjo: vaikų žaidimo, sporto aikštelių
įrengimą; poilsio, edukacines zonas; erdves jaunimui ir
maudymvietes. Dalį pageidavimų į kraštovaizdžio
tvarkymo projektą bus galima įtraukti. Kiti pageidavimai
neremiami pagal nustatytas projekto lėšas. Tačiau kai
kuriuo aktualius gyventojams pageidavimus (pvz.
maudymvietės) galės įgyvendinti pati Kuršėnų seniūnija.
Upės slėnio teritorijoje arti Kuršėnų centro gyventojai
pageidauja žaidimo įrenginių vaikams ir sporto įrengimų
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7

Ko neturėtų būti planuojamoje
teritorijoje?

suaugusiems. Tai kraštovaizdžio projekte galima
numatyti kaip perspektyvinius (įgyvendinamus kitu
projektu) elementus.
Du susirinkimo dalyviai pasisakė šiuo klausimu. Vienas
paminėjo, kad nepageidauja šunų vedžiojimo. Antras –
viešos prekybos.

Kiti pasiūlymai
Aptariant kitus pasiūlymus, buvo paminėta, kad reikalingas pastovus teritorijos priežiūros ir
reikalingose vietose šienavimo užtikrinimas, apšvietimo atkarpos (ties centrine miesto dalimi) šalia
numatomo pėsčiųjų tako įrengimas, upės hidrografinio režimo įvertimas, tako pratęsimas iki ąžuolyno
ir užtvankos, informaciniai stendai.
Rengiant projektą pasiūlymai bus įvertinami. Tvarkoma teritorija ir dabar yra numatyta iki
minimo ąžuolyno miško. Iki užtvankos pratęsti nėra galimybės, nes tai atskira teritorija. Apšvietimo
atkarpos įrengimo galimybė svarstoma. Sprendžiama, kad tai galėtų būti įgyvendinama savivaldybės
lėšomis.

