PATVIRTINTA:
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017-08-28 įsakymu Nr. A-869-(8.2)

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA

PROJEKTAS „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS
GERINIMAS RADVILIŠKIO MIESTO EIBARIŠKIŲ PARKO TERITORIJOJE“

Radviliškio rajono savivaldybės administracija teikia Projektą siekiant gauti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų teikiamą paramą 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 –
Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje.
Bendras 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 .
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant Kraštovaizdžio
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Radviliškio m. Eibariškių parko teritorijoje projektą (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 prioritetiškumas. 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. Pateikiama kita svarbi
informacija.
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“.
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I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ
Planuojamas tvarkyti objektas
Eibariškių parkas yra šiaurės vakarinėje Radviliškio miesto dalyje, prie išvažiavimo iš miesto
Šiaulių kryptimi. Parkas įkurtas buvusio durpyno vietoje. Šiuo metu parke yra išskiriamos 2 zonos:
pasyvaus ir aktyvaus poilsio. Parke įrengtas nedidelis sporto aikštynas, paplūdimio zona. Daugiau nei
60 proc. parko teritorijos užima želdiniai, apie 20,5 proc. ploto užima tvenkinys, kanalai, apie 8 proc.
teritorijos užima atviros erdvės. Šiuo metu takai parko teritorijoje užima apie 2,5 proc. ploto, 8,4 proc.
ploto užima paplūdimio zona, sporto aikštynas, apie 0,1 proc. ploto - statiniai (lauko tualetai). Projektas
įgyvendinamas tvarkant vieną kraštovaizdžio arealą, projekto teritorijos plotas – 29,263 ha. (Sklypo
kad. :7157/0020:82).

Šaltinis: www.regia.lt

Šaltinis: Radviliškio miesto bendrojo plano Urbanistinio ir gamtinio karkasų, didžiųjų prekybos centrų
ir kultūros paveldo objektų išsidėstymo brėžinys.
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Bendras teritorijos kraštovaizdžio pobūdis ir būklė
Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-703, kraštovaizdžio gamtinių komponentų pobūdį,
Radviliškio miestas patenka į Kuršo-Žemaičių aukštumų ruožą, Žemaičių aukštumos sritį, Rytų
Žemaičių pelkėtos agrarinės mažai urbanizuotos pakilumos kraštovaizdžio rajoną. Pagal Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį, Radviliškio miestas patenka į
u6B‘ zoną – urbanistinį intensyvaus naudojimo molingų banguotų pakilumų kraštovaizdį. Nustatytas
projekto įgyvendinimo teritorijos kraštovaizdžio vizualinės struktūros veiksnių diferencijavimą,
Radviliškio miestas patenka į V0H2-d zoną - neraiški vertikalioji sąskaida, vyraujančių pusiau uždarų
iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir
horizontalių dominančių. Eibariškių parko teritorijoje nustatytos šios 2 Europos Bendrijai svarbios
Europinės buveinės: 6510 Žemumų šienaujamos pievos (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) bei Rūšių turtingos Fenoskandijos žemumų pievos.
Eibariškių parko teritorija Radviliškio miesto bendrajame plane yra įtraukta į miesto gamtinio
karkaso teritorijas, bet nepatenka į Lietuvos Gamtinio karkaso teritorijas.
Pagrindinės miesto gamtinio karkaso funkcijos yra suformuoti gamtinio ekologinio
kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinti medžiaginius ir energetinius ryšius su užmiesčio
teritorijomis, saugoti kraštovaizdžio įvairovę ir gamtinius rekreacinius išteklius, užtikrinant kokybišką
trumpalaikį miestiečių poilsį artimojoje aplinkoje bei išlaikyti ir gausinti biologinę įvairovę mieste.
Išsamus teritorijos būklės vertinimas pagal ekologinius vertinimo kriterijus (pažeidžiamumo,
stabilumo, retumo, natūralumo, fragmentiškumo) nėra atliktas, todėl tai turi būti numatoma atlikti
Kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo metu. Teritorijos būklė bus įvertinta pagal ekologinius
kriterijus, kurių rekomendacijos pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1645 „Dėl reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“.
Norint visiškai atskleisti ir paryškinti numatomos tvarkyti vietovės kraštovaizdį, jos gamtines
vertybes, reikalinga gerinti parko estetinę būklę formuojant, tvarkant želdynus, ekologiškai labiau
jautriose vietose mažinant želdynų defragmentaciją, užtikrinant Šešupės slėniu einančio migracinio
koridoriaus stabilumą, kompleksiškai įvertinant, kurias erdves, panoramas reikalinga atverti, kurias
pridengti, numatyti pažintinės, poilsinės infrastruktūros atnaujinimą, įrengimą.
Ekologinė vietovės svarba, kraštovaizdžio funkcijos ir vertybės
Eibariškių parko teritorija Radviliškio miesto bendrajame plane yra įtraukta į miesto gamtinio
karkaso teritorijas, bet nepatenka į Lietuvos Gamtinio karkaso teritorijas.
Pagrindinės miesto gamtinio karkaso funkcijos yra suformuoti gamtinio ekologinio
kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinti medžiaginius ir energetinius ryšius su užmiesčio
teritorijomis, saugoti kraštovaizdžio įvairovę ir gamtinius rekreacinius išteklius, užtikrinant kokybišką
trumpalaikį miestiečių poilsį artimojoje aplinkoje bei išlaikyti ir gausinti biologinę įvairovę mieste.
Parko teritorijoje vyrauja priesmėliai, smėliai ir pelkiniai durpynai, teritorijoje sukurtas vandens
telkinys, kuris įrengimo metu buvo užtvenktas žemių užtvanka su šachtine vandens pralaida. Vandens
telkinys užsipildo gruntiniu vandeniu atmosferinių kritulių ir šaltinių dėka. Visoje parko teritorijoje
išmindžioti takai, kurių pagrindinės esamos ašinės susisiekimo linijos - sodas/namai.
Eibariškių parke esanti nemažo ploto (apie 3,9 ha) kūdra gana intensyviai naudojama
radviliškiečių ir miesto svečių poilsiui – maudynėms, žvejybai, aktyviems žaidimams ir pasyviam
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poilsiui jos pakrantėse, o žiemą – įvairiems žaidimams ant ledo. Kūdros pakrantės labai vingiuotos,
yra net 4 salos (užimančios beveik 0,5 ha ploto), kurių pakrantėse gyvena antys, gulbės ir kiti vandens
paukščiai. Kūdros suformavimas įtakojo parko teritorijos dalinį pasausėjimą. Perteklinis vanduo iš
kūdros patenka į kanalizuotą Obelės upelį, kuris parko teritoriją nuo gyvenamųjų kvartalų apriboja iš
rytinės pusės.
Eibariškių parko teritorijoje gausu skirtingo derlingumo ir drėgnumo plotų – nuo sausų smėlingų
kalvelių iki užmirkusių ar pelkėtų žemumų, o šiaurinėje parko dalyje yra natūrali žemapelkė, ištisai
apaugusi nendrynais ir kitais šlapynių bei pelkių augalais. Parko dirvožemiai dėl savo įvairovės puikiai
tinkami auginti įvairių medžių rūšių medynus bei atskirus individus. Įvertinus teritorijos esamą būklę
buvo nustatyta, jog teritorija yra apleista, nėra vykdoma teritorijos priežiūrą, kuri gerintų/išlaikytų
status quo arealo būklę, nėra tenkinami vietos gyventojų vizualiniai, estetiniai poreikiai.
Parko dendrofloros įvairovė gana didelė. Iš sumedėjusių augalų paplitę karpuotasis ir
plaukuotasis beržai, paprastasis ąžuolas, paprastasis klevas, paprastasis uosis, paprastoji pušis,
paprastoji eglė ir pan. Taip pat randamos introdukuotos medžių ir krūmų rūšys, tokios kaip baltoji
eglė, kalninė pušis, švedinis šermukšnis, vakarinė tuja, europinis maumedis, amūrinis kamštenis ir pan.
Iš viso parko teritorijoje priskaičiuojama daugiau nei 50 rūšių medžių ir krūmų. Parko želdinių
didžiausią dalį (daugiau nei 60 proc.) sudaro beržai (2 rūšys), karklai (4 rūšys), šaltalankiai, ąžuolai.
Parko teritorijoje tarp įprastos žolinės augmenijos (tokio kaip paprastoji usnis, paprastasis kietis,
paprastoji bitkrėslė, viksvos, nendrės, miškinė sidabražolė, paprastasis čiobrelis ir pan.) aptiktos 3 į
Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos aukštesniųjų augalų rūšys: vyriškoji gegužraibė, baltijinė gegūnė
ir gauruotoji viksva.
Vyriškoji gegužraibė įtraukta ne tik į Lietuvos, bet ir Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos,
Latvijos, Estijos, Osetijos, Ingušijos ir Dagestano raudonąsias knygas. Kiek dažniau sutinkama Š-ŠV
Lietuvos dalyje. Auga pievose, miško aikštelėse, pamiškėse, mėgsta kalkingus dirvožemius. Baltijinė
gegūnė auga pelkėtose pievose, kur dirvožemis turtingas maisto medžiagomis. Lietuvoje paplitusi
visuose rajonuose, tačiau negausiai, o pietrytiniuose rajonuose gana reta. Gauruotoji viksva yra
geofitas (augalas, kurio atsinaujinimo pumpurai ir organai vegetacijai nepalankų laiką būna žemėje),
auga drėgnose pievose, miškų aikštelėse, pamiškėse, tarp krūmų, šlaituose. Lietuvoje pirmą kartą
aptikta jau po Lietuvos TSR floros (1963) išleidimo.
Eibariškių parko užimamos teritorijos dydis yra pakankamas, kad joje ilgą laiką išliktų esamos
gamtos vertybės, be to čia yra tikslinga ir kitų retųjų žolinių augalų bei paukščių rūšių paieška, kadangi
šio parko teritorija potencialiai tinkama gyventi ir veistis ne vienai saugotinai rūšiai. Kūdros pakrantės
labai vingiuotos, yra net 4 salos (užimančios beveik 0,5 ha ploto), kurių pakrantėse gyvena antys,
gulbės ir kiti vandens paukščiai. Kūdros suformavimas įtakojo parko teritorijos dalinį pasausėjimą.
Perteklinis vanduo iš kūdros patenka į kanalizuotą Obelės upelį, kuris parko teritoriją nuo gyvenamųjų
kvartalų apriboja iš rytinės pusės.
Pirminė Eibariškių parko želdinių inventorizacija ir jų būklės įvertinimas pagal ,,Želdynų ir
želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles“ buvo atlikta 2005 metais, tačiau per 12 metų dėl
abiotinių, biotinių ir antropogeninių veiksnių situacija pasikeitė, o ir išlikę želdiniai gerokai paugo,
pastorėjo, kito ir jų būklė.

4

II KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Parko teritorijos tvarkymo projekto rengimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 3 priede ( galima susipažinti internete
adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b9e17309cab11e48dcdae4eb2005eaf/IoIbWSnAdo 4).
Objektas – Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Radviliškio miesto
Eibariškių parko teritorijoje projekto parengimas.
Tikslas – racionaliai tvarkyti, išsaugoti ir tikslingai plėtoti kraštovaizdžio funkcijas Radviliškio
miesto teritorijoje.
Uždaviniai: teritorijas pertvarkyti taip, kad didėtų jų ekonominė vertė, gerėtų estetinis vaizdas,
tačiau nesilpnėtų esamos vietovės ekologinis potencialas ir būtų palaikoma dermė su vietovės gamtiniu
savitumu; stiprinti rekreacinių želdynų sistemą, kurti aukštos kraštovaizdžio kokybės erdves, gerinti
želdynų tvarkymo kokybę.
III KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI

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
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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,
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.
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;
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– 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.);
– 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. Gali būti pateikiami ir popieriniai kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių variantai.
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.
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4. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje:
4.1. Pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimas raštu su:
4.1.1. Radviliškio 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;
4.2. suderinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešinimas Radviliškio rajono
savivaldybės tinklalapyje, Radviliškio rajono savivaldybės patalpose;
4.3. viešas pristatymas visuomenei po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo kraštovaizdžio
tvarkymo projekto sprendinių viešo paskelbimo Radviliškio 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
Radviliškio rajono 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 išvadinis 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 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;
4. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVAR-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;
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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“;
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl
Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“;
12. Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008-06-26 d. Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-440, sprendiniais;
13. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;
14. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA9

R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;
15. 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;
16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;
17. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);
18. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;
19. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352.

IV SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS

Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant projektą, 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.
1. Elektroninėje erdvėje – Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainės
www.radviliskis.lt. Interneto puslapyje bus pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir
susipažindinama su parengtu projektu bei jo viešo svarstymo vieta ir laiku.
2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate, antro aukšto skelbimų lentoje, bus
pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir supažindinama su parengtu projektu bei jo
viešo svarstymo vieta ir laiku.
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Prieš pradedant rengti
projektą ir viso projekto
rengimo
ir
įgyvendinimo metu

1) Apie projektą, jo eigą informacija nuolat
skelbiama savivaldybės interneto svetainėje
www.radviliskis.lt Skelbiama informacija
apie inicijuotus siūlymus, skelbiami
sprendimai, susiję su šios programos,
projektavimo viešinimu ( jų viešo svarstymo
vieta ir laikas, viešam svarstymui pateikti
sprendiniai, patvirtinto projekto sprendiniai
kita panaši informacija).
2) Informaciją apie Projektą gauti, bei
tiesiogiai teikti siūlymus galima Radviliškio
r. savivaldybės administracijos atsakingiems
specialistams, kreiptis tiesiogiai, el.p. ar tel.
3) Informacija pateikiama skelbimų lentose
Radviliškio miesto seniūnijoje ir Radviliškio
rajono savivaldybės administracijoje (2
aukštas).
4)
bus
parengtas
ir
išspausdintas
informacinis pranešimas vietinėje spaudoje.
5) informacija skelbiama internetinėje
svetainėje www.radviliskis.lt
visuomenei Informacija teikiama Radviliškio rajono
vietovės savivaldybės
internetinėje
svetainėje
vertybes, www.radviliskis.lt , bendraujama telefonu ir
elektroniniu paštu, tiesiogiai su atsakingais
kontaktiniais asmenimis.

Nuolat
informuoti
visuomenę
apie
Radviliškio m. Eibariškių
parko
teritorijoje
planuojamą
vykdyti
(vykdomą)
projektą,
sudaryti
sąlygas
visuomenei dalyvauti viso
projekto
rengimo
ir
įgyvendinimo metu.

Esamos būklės analizės Išsiaiškinti
stadijoje
svarbius
elementus,
funkcijas.

Suteikti visuomenei žinių Šios programos ir Projekto viešas
apie vietovės svarbą ir pristatymas, įvairiais kt. būdais teikiama
išskirtinumą.
informacija.
Koncepcijos rengimo ir Tartis,
kaip
gerinti
jos viešo pristatymo koncepcijos pasiūlymus,
visuomenei stadijoje
kad gerėtų kraštovaizdžio
kokybė;
įvertinti,
ar
siūlomos
teritorijos
tvarkymo
priemonės
atitinka
visuomenės
lūkesčius;
didinti
supratimą
apie
kraštovaizdžio vertę ir
vaidmenį

Vykdomos teritorijos tvarkymo projekto
viešinimo procedūros: apie koncepcijos
parengimą informuojama savivaldybės
internetinėje svetainėje www.radviliškis.lt,
siunčiami
pranešimai
derinančioms
institucijoms, seniūnijai, vietos veiklos
grupei.
Tvarkymo projekto rengėjai (projektuotojai)
organizuoja koncepcijos viešą pristatymą ir
pristato ją, diskutuoja su visuomene,
pagrindžia ir aiškina koncepcijos siūlymus,
sprendinius. Susipažinimui su koncepcija
skiriama ne mažiau kaip 10 dienų.
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Projekto
sprendinių
konkretizavimo ir jų
derinimo ir viešinimo
stadijoje

Projekto
stadijoje

Išgirsti
visuomenės
pastabas, nuomonę ir
pasiūlymus dėl projekto
sprendinių,
taip
pat
specialistų
pasiūlymus,
kaip tobulinti projektą

Tvarkymo projekto rengėjai sprendinius
viešina Radviliškio rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.radviliskis.lt,
viešai eksponuoja Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
pastate,
antrame aukšte skelbimų lentoje, seniūnijos
skelbimų lentoje, pastabos, pasiūlymai
teikiami
atsakingiems
kontaktiniams
asmenims el.paštu, raštu. Išsiunčiama
informacija
apie parengtus
projekto
sprendinius vietos veiklos grupei, seniūnijai.
Tvarkymo projektas raštu derinamas su
Radviliškio r. savivaldybės vyriausiuoju
architektu, Aplinkos apsaugos agentūra.
Tvarkymo projekto rengėjai organizuoja
viešą pristatymą visuomenei.
tvirtinimo Informuoti apie projekto Patvirtintas
projektas
talpinamas
patvirtinimą ir planuojamą Radviliškio
savivaldybės
internetinėje
sprendinių įgyvendinimą.
svetainėje www.radviliskis.lt

Projekto įgyvendinimo Išsiaiškinti,
kaip
stadijoje
visuomenė gali dalyvauti
įgyvendinant
projektą,
informuoti visuomenę apie
projektą

Informacija teikiama Radviliškio rajono
savivaldybės
internetinėje
svetainėje
www.radviliskis.lt , bendraujama telefonu ir
elektroniniu paštu, žodžiu su atsakingais
kontaktiniais asmenimis.
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