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ĮVADAS
Objektas: Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų nustatymo specialusis planas.
Specialiojo planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: J. Basanavičiaus g. 2, LT-75136 Šilalė, tel.: (8 449) 76114, faksas (8 449) 76118
savivaldybe@silale.lt, www.silale.lt., Kontaktinis asmuo: Investicijų ir statybos skyriaus vyr.
architektas Stasys Kruša, tel.: (8 449) 76 138, 8 698 84890, el. p. stasys.krusa@silale.lt
Specialiojo plano rengėjas: UAB „TAEM URBANISTAI“ Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius tel. (8 5)
2788433, Faks. (8 5) 2788789, Projekto vadovė: Asta Maksimovienė, Kraštovaizdžio specialistas: dr.
Ričardas Skorupskas.
Specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų,
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiuoju planu numatoma nustatyti vandens
telkinių, upių ir upelių, taip pat komunalinių objektų (kapinių), didžiųjų pramoninių ir žemės ūkio
kompleksų sanitarines apsaugines zonas, detalizuoti Šilalės rajono bendrojo plano sprendinius.
Planuojama teritorija: Šilalės rajono savivaldybės teritorija, plotas – 118798 ha.
Planavimo lygmuo: rajono lygmens.
Specialiojo plano viešo svarstymo tvarka: bendra.
Specialiojo planavimo pagrindas ir sąlygos: Teritorijos specialusis planas rengiamas vadovaujantis
Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31d sprendimu dėl gamtinio karkaso lokalizavimo ir
ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano rengimo
Nr. T1-37. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. patvirtinta
„Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
nustatymo specialiojo planavimo darbų programa“ ir planavimo sąlygomis:
•
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrius 2011–06–10
planavimo sąlygos Nr. 49/11;
•
LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2011–05–26
planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. (9.14.3.)-LV4-2172;
•
Tauragės Visuomenės sveikatos centro Šilalės skyriaus 2011–05–25 planavimo sąlygos
Nr. ŠPTP–16;
•
Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio padalinio 2011–05–16 planavimo
sąlygos rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr.10;
•
Varnių regioninio parko direkcijos 2011-06-03 planavimo sąlygos rajono lygmens
specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr.2;
•
Pagramančio regioninio parko direkcijos 2011-06-01 planavimo sąlygos rajono lygmens
specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr.V2-7.4-09.
•
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas Nr. 1.7-1276
Specialusis planas parengtas vadovaujantis teritorijų planavimą reglamentuojančiais LR teisės
aktais (su vėlesniais jų pakeitimais):
•
LR Teritorijų planavimo įstatymu 2004 m. sausio 15 d. Nr. IX–1962 (Žin., 1995, Nr. 107–
2391; 2004, Nr. 21–617, 2006, Nr. 66-2429 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44–1076; 2002, Nr. 101–4492 su vėlesniais
pakeitimais);
•
LR Žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34–62; 2004, Nr. 28–868 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Vandens įstatymu (Žin., 2003, Nr. 36–1544 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 108–3902);
•
LR Želdynų įstatymu Nr. X-1241 (Žin., 2007, Nr.80–3215);
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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•
LR Miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96–1872; 2001, Nr. 35–1161 su vėlesniais
pakeitimais);
•
LR Vyriausybės 1992–05–12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22–652; 2008, Nr.44–1643 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Vyriausybės 1997–10–23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų ploto
patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 97–2451; 2010, Nr.59–2881);
•
LR Vyriausybės 2002–10–21 nutarimu Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės,
Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ (Žin., 2002,
Nr. 107–4800; 2007, Nr.129–5244);
•
LR Vyriausybės 2008–03–12 nutarimu 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“ (Žin., 2008, Nr.33–1151);
•
LR Aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49;
2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 54-2646 su vėlesniais
pakeitimais);
•
LR Aplinkos ministro 2002–08–10 įsakymu Nr. 424 „Dėl Pagramančio regioninio parko
apsaugos reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3723; 2007, Nr. 120-4932; 2009, Nr. 46-1840);
•
LR Aplinkos ministro 2007–02–14 įsakymu Nr. D1–96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22–858);
•
LR Aplinkos ministro 2001–11–07 įsakymu Nr. 540. „Dėl paviršinių vandens telkinių
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr.95–3372; 2002, Nr.
105–4732, 2007, Nr. 23–892);
•
LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V–586 „Dėl
sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134–4878 su vėlesniais
pakeitimais);
•
LR Vyriausybės 2006–02–13 nutarimu Nr. 144 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių“ (Žin.,
2006, Nr. 22–695);
•
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3–37; 2004, Nr.
153–5571 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Vyriausybės 2002–01–31 nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamų kultūros vertybių atskirų
grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 13–499);
•
LR Aplinkos ministro 2010–03–05 įsakymu Nr. D1–180 „Dėl rekreacinių teritorijų
naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 28–1335);
•
LR Vyriausybės 2004–07–16 nutarimu Nr. 904 „Dėl LR vyriausybės 1996-0-18 nutarimo
Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.112-4189 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1–151 „Dėl žemės sklypų
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ (Žin.,
1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
•
LR Vyriausybės 2004–07–16 nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113–4228 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Vyriausybės 2004–08–18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130–4650; 2007, Nr. 1315292 su vėlesniais pakeitimais);
•
LR Aplinkos ministro 2006–05–22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 1996, Nr. 82–1965; 2005, NR.
84-3105).
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1.

Teisinės aplinkos analizė ir vertinimas

Šiame skyriuje pateikiama patvirtintų teisinių norminių aktų, parengtų nacionalinio, regiono ir
vietovės teritorijų ir strateginių planavimo dokumentų analizė.

1.1. Pagrindinės specialiojo plano sąvokos
Pagal LR teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 1525532; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010,
Nr. 65-3195; 2010, Nr. 84-4404, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais):
Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į
teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų
vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.
Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio
organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
Planavimo sąlygos – planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir
teritorijų planavimo normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai,
taip pat ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių
institucijų reikalavimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo
proceso etapas, kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais
aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo
galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis
Teritorijų planavimo dokumentų derinimas – procedūra, kurios metu tarpusavyje
suderinami parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, patikrinama, ar buvo
laikytasi planavimo sąlygų ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Komunikacinis koridorius – nuosavybės ar patikėjimo teise savivaldybės valdoma žemės
juosta tarp gatvių raudonų linijų, kelių apsaugos arba žaliojoje zonoje, skirta požeminių ir
antžeminių inžinerinės infrastruktūros objektų (komunalinių inžinerinių tinklų ir įrenginių) statybai ir
eksploatacijai; šios juostos plotis priklauso nuo esamų, perspektyvinių inžinerinių tinklų kiekio.
Komunikacinių koridorių naudojimo tvarką nustato savivaldybių tarybos.
Pagal LR saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 2000,
Nr. 58-1703; 2001, Nr.IX-628):
Bendrija – apibrėžtoje erdvėje ir apibrėžtu laiku egzistuojanti gyvųjų organizmų įvairių rūšių
visuma.
Biologinė įvairovė – gyvųjų organizmų rūšių, jų bendrijų, buveinių, ekosistemų ir genetinė
įvairovė.
Buveinės apsaugos būklė – tokia būklė, kai bendras poveikis buveinei ir jos tipiškoms rūšims
gali turėti ilgalaikę įtaką buveinės natūraliam paplitimui, struktūrai ir funkcijoms bei jos tipiškų rūšių
ilgalaikiam išlikimui.
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos – saugomos teritorijos, skirtos apsaugoti ar atkurti
Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipus, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių buveines dėl jų
svarbos gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimui.
Draustiniai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu
vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą. Šiose
teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos.
Ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose palaikoma
ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir
kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) arba neigiamo antropogeninių
objektų ir veiklos poveikio aplinkai.
Ekologinės apsaugos zonos – teritorijos, kuriose nustatomi veiklos apribojimai norint
apsaugoti gretimas teritorijas ar objektus, taip pat aplinką nuo galimo neigiamo veiklos poveikio.
Ekologinis tinklas – gamtinio karkaso dalis, jungianti didžiausią bioekologinę svarbą turinčias
buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius.
Ekologiškai svarbios teritorijos – kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir vandenų apsaugai
svarbios teritorijos.
Ekosistema – funkcinė gyvųjų organizmų ir jų gyvenamosios aplinkos sistema, kurios
komponentus sieja tarpusavio ryšiai, medžiagų apykaitos bei energijos pasikeitimo procesai.
Europos Bendrijos svarbos teritorija – teritorija, skirta natūralių buveinių tipų ir rūšių
apsaugai bei Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ vientisumui užtikrinti.
Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų
bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti,
palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis Europos Bendrijos
teritorijoje.
Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas,
užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų
aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.
Gamtinis kraštovaizdis – natūralų pobūdį išlaikęs kraštovaizdis.
Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi
unikalūs arba tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė
įvairovė.
Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, paviršinių ir
gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar)antropogeninių komponentų (archeologinių
liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių
medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys.
Kultūrinis kraštovaizdis – žmogaus veiklos sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis
kraštovaizdis.
Natūrali buveinė – sausumos arba vandens plotai su jiems būdingais geografiniais, abiotiniais
ir biotiniais visiškai natūraliais ar pusiau natūraliais požymiais.
Paukščių apsaugai svarbios teritorijos – saugomos teritorijos, skirtos laukinių paukščių rūšių
natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo,
šėrimosi, mitybos, poilsio ir migracijos susitelkimo vietoms išsaugoti, atsižvelgiant į poreikį
konkrečiame jūros ar sausumos areale.
Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai
– kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir
naudojimo režimas.
Paveldo objektų apsaugos reglamentai – dokumentai, nustatantys šių objektų tvarkymo ir
naudojimo sąlygas.
Pažintinis turizmas – turizmo kryptis, orientuojanti į tikslingą krašto gamtos ir kultūros
paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių), kraštovaizdžio bei istorijos pažinimą, taip pat
skirtą mokslui ir mokymui.
Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio veikla,
kurios tikslas – poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose.
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač
vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą
arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo
paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą.
Rezervatinė apyrubė – nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir
priežiūrai nėra steigiama direkcija.
Rūšies apsaugos būklė – tokia būklė, kai rūšį veikiantys veiksniai gali turėti ilgalaikį poveikį
jos paplitimui ir gausumui.
Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis,
turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas
specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).
Valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai – didelio ploto saugomos teritorijos,
įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių
apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu

Pagal LR gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo įsakymą (Žin., 2007-02-14, Nr. D1-96; 2007):
Gyvenamasis kvartalas gamtinio karkaso teritorijoje – 3 ar daugiau gyvenamųjų namų ar
ūkininkų sodybų, atstumas tarp kurių ne didesnis kaip 150 m.
Pažeistos gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos ir teritorijų planavimo
dokumentais nustatytos gamtinio karkaso teritorijos, praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą
ir/arba vertingiausius gamtinius elementus, jų dalis ir nebegalinčios atlikti ekologinio kompensavimo
funkcijų.
Patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos ir
teritorijų planavimo dokumentais nustatytos santykinai natūralūs miškingos (80-100%) arba pelkingos
teritorijos bei paviršinio vandens telkiniai ir jų pakrantės.
Riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos
ir teritorijų planavimo dokumentais nustatytos mažiau miškingos (50-80%), taip pat intensyviai ar iš
dalies nusausintos pelkės.
Silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – moksliškai pagrįstos
ir teritorijų planavimo dokumentais nustatytos mažai miško plotų ir pelkučių turinčios lengvų dirvų
arba bemiškės sunkių dirvų agrarinės teritorijos, eksploatuojami durpynai ir ganyklų plotai, kitos
sukultūrintos teritorijos su gausiais urbanistiniais elementais.
Veikla – ūkinė ir kita žmogaus veikla, turinti poveikį aplinkai.
Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 821965):
Planuojama ūkinė veikla – numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų
statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą,
modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės
gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos,
vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį
aplinkai.
Poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama ūkinė veikla.
Reikšmingas poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones.
LR Vyriausybė 1992 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtino Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas
(patvirtinta LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1640 redakcija ir vėlesni minimo
dokumento pakeitimai).
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Specialusis planas rengtas naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę SŽNS_DB10LT. Sukūrimo data: 2007-12-01.
Geografinės paslaugos kūrėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazės SŽNS_DB10LT turinį sudaro
tradicinio laidojimo kapinių teritorijos ir jų sanitarinės apsaugos zonos, kultūros paveldo objektai, jų
apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos zonos, gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos
zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos, kelių apsaugos
zonos, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos, saugomų teritorijų ribos, funkcinės zonos ir
jų buferinės apsaugos zonos, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinės ribos. SŽNS_DB10LT
apima didžiąją dalį Lietuvos teritorijos.
Rengiant Specialųjį planą naudoti duomenys: GDB10LT ir ORT10LT (© Nacionalinė žemės
tarnyba prie ŽŪM), Valstybinės miškotvarkos tarnybos duomenys; Lietuvos geologijos tarnybos
duomenys; Saugomų teritorijų tarnybos duomenys; Kultūros vertybių registro; Lietuvos statistikos
departamento duomenys, Savivaldybės pateikti duomenys.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudaro esamos būklės analizės stadija, koncepcijos
rengimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija.

1.2. Plano sąsaja su kitais teritorijų planavimo
dokumentais, programomis ir teisės aktais
Rengiant Šilalės rajono gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialųjį planą, buvo išanalizuoti ir įvertinti šie planuojamojoje
teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo strateginiai dokumentai: Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrasis planas; Tauragės apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas; Šilalės rajono
savivaldybės teritorijos bendrasis planas; Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas; Pagramančio
regioninio parko tvarkymo planas; Varnių regioninio parko, jo zonų ir parko apsaugos zonos ribų
planas; Varnių regioninio parko tvarkymo planas; Šilalės rajono Varnių regioninio parko rekreacinės
zonos prie Paršežerio detalusis planas, patvirtintas 2002-03-28 Šilalės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. 290; Šilalės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema;
patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005-12-14 sprendimu Nr. T1-953; Šilalės rajono
kultūros paveldo tinklų schema; Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono
savivaldybės teritorijoje, Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime specialusis planas; Vėjo jėgainių
išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžių seniūnijos, Laukuvos
seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialusis planas; Šilalės rajono savivaldybės
vietines reikšmės kelių specialusis planas; Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė 113,67 km
sankryžos su krašto keliu Nr. 162 Laukuva –Šilalė, rekonstrukcijos specialusis planas; Šilalės rajono
degalinių išdėstymo schemos specialiojo plano papildymas degaline Nr. 7, prie automagistralės
Kaunas- Klaipėda ir kelio Šilalė – Laukuva sankryžos (patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2007-07-26 sprendimu Nr. T1-167); Šilalės rajono degalinių išdėstymo prie magistralinių ir krašto kelių
schemos papildymo degaline Nr. 8 Pajūrio miestelyje prie krašto kelio Nr. 165, specialusis planas
(patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimu Nr. T1-166).
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2.
EKOLOGINIO
KOMPENSAVIMO
SISTEMOS FORMAVIMO PRINCIPAI
2.1. Pagrindinės nuostatos
Mūsų šalies teritorijos gamtinio karkaso erdvinė koncepcija ir lokalizavimo modelis buvo
nustatyti LR Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šio modelio
sudarymo principai remiasi 2001 m. priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 1083902) ir Gamtinio karkaso nuostatuose (Žin., 2007, Nr. 22-858) įteisinta gamtinio karkaso sampratos
geoekologine koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu suprantamas vientisas gamtinio ekologinio
kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius
ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir
gyvūnų migraciją tarp jų.
Šilalės rajono gamtinio karkaso ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialusis
planas sklypiniame lygmenyje detalizuoja Tauragės apskrities ir Šilalės rajono bendrajame plane
lokalizuotą gamtinio karkaso sistemą ir numato konkrečius sprendinius susijusius su atskirų funkcinių
dalių tvarkymo priemonėmis.
Gamtinio karkaso, kaip kraštotvarkinės struktūros, nustatymą formuoja siekiai:
1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą, gamtinius - ekologinius ryšius tarp saugomų teritorijų, bei
sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
2) sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų
migracijai reikalingas teritorijas;
3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
4) didinti šalies miškingumą;
5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
6) formuoti optimalios žemėnaudos struktūros kraštovaizdį susietą su konkrečiomis
gamtinėmis sąlygomis.
Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus,
atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines
rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. Remiantis aukščiau minėta geoekologine
koncepciją gamtinį karkasą sudaro šios skirtingas funkcijas atliekančios dalys:
1) geoekologinės takoskyros (T 0,1,2,3) – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine
svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus,
kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus.
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą;
Šilalės savivaldybės teritorijos šiaurinėje – šiaurrytinėje dalyje esanti Žemaičių aukštumos
vandenskyrinio kalvyno pietinė dalis formuoja regioninės svarbos geoekologinę takoskyrą. To paties
rango geoekologinė takoskyra išskiriama vakariniame rajono pakraštyje apimanti Vainuto miškus ir
gretimas teritorijas. Pastaroji gamtinio karkaso dalis apima apie 20,58% rajono teritorijos, arba
31,77% visų GK metafunkcinių dalių užimamo ploto. Didžioji dalis jų atitinka patikimo ekologinio
kompensavimo laipsnį.
2) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai (S 0,1,2,3) – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį
nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu:
želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai.
Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms;

Beveik visi savivaldybės teritorija dengiantys miškų masyvai (išskyrus upių slėnių miškus),
pelkės ir tarp jų esantys agrariškai įsavintų teritorijų masyvai formuoja regioninės reikšmės vidinio
stabilizavimo arealus (Pagramančio ir Prapymo miškų teritorijos) (pagrindinis brėžinys), kurie kartu
su kitais rajoninės ir vietinės svarbos arealais esančiais centrinėje ir rytinėje savivaldybės teritorijos
dalyje apima 28,71% jos teritorijos, arba apie 44,31% viso gamtinio karkaso užimamos teritorijos, ir
formuoja keturių skirtingų ekologinio-kompensacinio potencialo teritorijų arealus.
3) migracijos koridoriai (M 0,1,2,3) – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos,
kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei
gyvūnų rūšių migracija.
Didžiausios Šilalės savivaldybės, teritorijoje tekančios upės – Jūros ir jos intako Akmenos
slėniai formuoja regioninės svarbos migracijos koridorius, kuris kartu su kitais rajoninės ir vietinės
reikšmės koridoriais (Lokysta, Tenenys, Ašva, Šlaunis, Šunija Upynalė, Vaksupė ir kitų smulkesnių
vandentėkmių slėniais) (pagrindinis brėžinys),

užima 15,00% rajono, arba 23,17% visų gamtinio

karkaso teritorijų. Didesnioji jų dalis patenka į riboto ekologinio kompensavimo kategoriją.
4) Probleminiai gamtinio karkaso plotai (U) – tai gamtinio karkaso užimamos teritorijos dalys
kurios persidengia su urbanistinio karkaso ašimis ir branduoliais, ar yra užimtos kompaktiškai
urbanizuotomis (ne sodybinio užstatymo) teritorijomis. Tokio pobūdžio arealai yra urbanizuoti ir dėl
to praradę geoekologinio stabilizavimo potencialą. Galimas tik dalinis prarastų funkcijų grąžinimas
urbanizuotame masyve gausinant atskirų ir priklausomų želdynų kiekį.
Šilalės savivaldybės teritorijoje lokalizuotos gamtinio karkaso metafunkcinės dalys nustato
svarbiausius teritorinius gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, pagrindines kraštotvarkos
kryptis ir priemones, kurių sėkmingas įgyvendinimas būtinas bendrai rajono teritorijos ekologinei
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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pusiausvyrai palaikyti. Gamtinio karkaso funkcinių dalių nuostatas Šilalės rajone paprasčiausia būtų
realizuoti įvairaus apsaugos pobūdžio saugomose teritorijose, ir priešingai – sunkiausia, gamtinio
karkaso

ašių

sankirtose

su

intensyvaus

užstatymo

teritorijomis

ar

transporto

koridoriais

(respublikiniais ir krašto keliais), ar intensyvaus žemės ūkio teritorijomis, kurios apima apie 20%
Šilalės rajone lokalizuotų ekologinio kompensavimo teritorijų ploto. Tokiais atvejais reikėtų ieškoti
alternatyvių sprendimų tenkinančių skirtingų funkcinių zonų nuostatas.
Pagal svarbą Šilalės teritorijoje išskiriamos regioninės, rajoninės ir vietinės svarbos gamtinio
karkaso dalys.
Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose,
biosferos monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose, atkuriamuosiuose ir
genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų teritorijų įstatymas, gamtinio karkaso
nuostatai, kiti veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys dokumentai. Gamtinio karkaso
reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal į jo sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines
kategorijas. Apskritai, gamtinio karkaso teritorijose saugomas natūralus kraštovaizdžio pobūdis,
palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam
priklausančiose rekreacinės, miškų bei žemės ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės
įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius
kvartalus. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų
stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus.
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2.2. Konkretizuoti gamtinio
formavimo sprendiniai

karkaso

Konkretizuoti gamtinio karkaso formavimo sprendiniai:
1. Geoekologinėms takoskyroms Šilalės rajono savivaldybės gamtinio karkaso (ekologinio
kompensavimo) sistemai priskiriami šių teritorijų ruožai (brėž. „Teritorijos ekologinio kompensavimo
sistema“):
1.1. Regioninę svarbą turinčios Vakarų žemaičių plynaukštės rytinės dalies takoskyros ruožo
fragmentai Tenenių – Grimzdų k. atkarpoje, skiriantis Jūros ir Minijos upes.
1.2. Regioninės svarbos Žemaičių aukštumų vandenskyrinį kalvyną apimanti geoekologinės takoskyros
ruožo dalis Bilionių - Požerės atkarpoje.

2. Migracijos koridoriams Šilalės rajono savivaldybės teritorijos gamtiniame karkase specialiojo
planavimo lygmenyje priskiriami šie slėnių teritorijų ruožai (brėž. „Teritorijos ekologinio
kompensavimo sistema“):
2.1. Regioninę svarbą turintis Jūros upės migracinio koridoriaus ruožas, kertantis savivaldybės
teritoriją pietų – šiaurės vakarų kryptimi, nuo Didkiemio iki Grimzdų k.
2.2. Regioninę svarbą turinčio Akmenos upės migracinio koridoriaus ruožo fragmentas rajono
teritoriją kertantis pietų – šiaurryčių kryptimi, nuo Andriejaičių iki Paakmenių k.
2.3. Vietinę svarbą turintys Lokystos, Viksvės, Ašvijos, Ašvos, Ramulės, Stigrės, Tenenio ir kai kurių
kitų smulkesnių upelių migracijos koridoriai.

3. Vidinio stabilizavimo arealams Šilalės rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos šios
teritorijos (brėž. „Teritorijos ekologinio kompensavimo sistema“):
3.1. Regioninę svarbą turintys Šventų, Prapymo ir Degučių miškų masyvai ir jų apylinkės.
3.2. Regioninę svarbą turintys Didkiemio, Pagramančio, Ringių miškų masyvai ir jų apylinkės.
3.3. Rajoninės ir vietinės svarbos Ruskių, Padievyčio, Kiaukų, Šilalės, Lapkalnio, Rubinavo, Kūtymu,
Džiaugėnų, Beržiniškės, Šiurinės ir kitų smulkesnių miškų masyvais ir jų apylinkėmis.

4. Šilalės rajono teritorijoje (brėž. „Teritorijos ekologinio kompensavimo sistema“) nustatytos šios
Gamtinio karkaso teritorijų kraštovaizdžio formavimo ir natūralumo apsaugos kryptys:
1)

išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (T0,1; M0,1; S0,1;),

2)

palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas (T2; M2; S2;),
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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3)

grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3; M3; S3;),
1) Pirmasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas (patikimo geoekologinio
potencialo GK teritorijos) lokalizuotas ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio karkaso
teritorijose – funkcinėse zonose, išsaugojusiose natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį bei
ekologinio kompensavimo potencialą. Šios teritorijos – tai turimas rajono gamtinio karkaso
funkcionavimo pagrindas kurio perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo
užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.
Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Pagrindinė šių teritorijų naudojimo kryptis yra
tausojantis miškų palaipsniui pereinant nuo vyraujančių plynų, prie atvejinių arba grupinių kirtimų.
Taip pat veikla susijusi su racionaliu šalutinių miško išteklių panaudojimu. Poilsinis turizmas
rekreaciniu požiūriu atraktyviose vietose, bei medžioklė, derinant naudojimo pobūdį su konkrečių
teritorijų naudojimo reglamentu. Mišku neapaugusiose teritorijos dalyse, ekologinio - tausojančio
žemės dirbimo sistemos diegimas. Smulkiasklypė daržininkystė, sodininkystė, bei kiti alternatyvūs
verslai.
2) Antrasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas (riboto geoekologinio
potencialo GK teritorijos) lokalizuotas mišrios naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi
vidutinio stambumo arba smulkiasklypės miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai pakeistos
arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas sudėtingesnis,
reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės priemonės ekologinėms
kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti.
Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Svarbiausia šių teritorijų naudojimo kryptis yra
vidutinio stambumo ir smulkus ūkis su ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų auginimas),
daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Esami ūkiai palaipsniui turėtų būti orientuojami į
ekologinius ar pereinamojo tipo (tvaraus ūkininkavimo) ūkius. Dalis dirbamų žemių laipsniškai
verčiamos į pievas ir ganyklas. Didinama stambių dirbamų laukų masyvų sąskaida įveisiant apsaugines
želdinių grupes bei juostas, formuojant dirbtines pelkes (biogeninių medžiagų kaupimo akumuliavimo baseinus). Pageidautinas miškingumo didinimas mažiau našių, taip pat didelio
drėgnumo (su silpnai funkcionuojančia ar nefunkcionuojančia sausinimo sistema) žemių sąskaita,
apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu.
3) Trečiasis kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas (Silpno geoekologinio potencialo GK
teritorijos) taikytas žmogaus veiklos, pirmiausia agrarinės, gerokai pakeistuose gamtinio karkaso
teritorijose. Šios zonos susiformavo dėl technokratiško nesubalansuoto žemės naudojimo pažeidžiant
ekologinės pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimų. Tai sovietinės
žemės ūkio didžiojo intensyvinimo politikos rezultatas, ypač palietęs centrinėje ir rytinėje Šilalės
rajono dalyje esančias geoekologines takoskyras, migracinius koridorius bei vidinio stabilizavimo
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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arealus. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė,
susijusi su sudėtingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir
tausojančio šių teritorijų naudojimo vystymu smulkinant esamą žemėnaudos struktūrą.
Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Būtinas orientavimasis ir laipsniškas perėjimas prie
vidutinio stambumo tvaraus ūkio su pašarų gamybos, gyvulininkystės, augalininkystė bei sodininkystės
specializacijomis. Skatintinas ekologinių ūkių kūrimas. Šiose teritorijose būtinas žemėnaudos
sąskaidos didinimas įveisiant įvairaus dydžio želdinių juostas bei grupes ar masyvus, taip pat dirbtinių
pelkių ir vandens telkinių formavimas (biogeninių medžiagų kaupimo - akumuliavimo baseinus). Būtų
tikslingas teritorijos miškingumo didinimas dirbtinai apželdant ir savaiminės renatūralizacijos keliu,
naudojamų mažai našių ir nenaudojamų žemių sąskaita. Šiai zonai būtini didžiausi žemėnaudos
struktūros pakeitimai ir žemės dirbimo sistemos perorientavimo mastai.
Gamtinio karkaso funkcinių dalių pagal tvarkymo kryptis plotų apskaita pateikiamos lentelėje
(„Gamtinio karkaso teritorijos (tūkst. ha / %) Šilalės rajono savivaldybėje“).

lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos (tūkst. ha / %) Šilalės rajono savivaldybėje (brėžinys
„Teritorijos ekologinio kompensavimo sistema“).
Šilalės rajono savivaldybė
(tūkst. ha / %)

Gamtinio karkaso sudėtinės dalys ir jų tvarkymo kryptys

GEOEKOLOGINĖS TAKOSKYROS (T 0,1,2,3)

31,77 (nuo GK ploto)
----------(nuo raj. ploto)
20,58%

1 - Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio
pobūdis (T 0, 1,)

19,58
----------12,68%

2

- Palaikomas ir
natūralumas (T 2,)

stiprinamas

esamas

kraštovaizdžio

6,25
----------4,05%

3

– Grąžinami ir gausinami
atkuriantys elementai (T 3,)

kraštovaizdžio

natūralumą

5,93
----------3,84%
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MIGRACIJOS KORIDORIAI (M 0,1,2,3)

23,17
----------15,00%

1 – Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio
pobūdis (M 0, 1,)

7,68
----------4,95%

2

– Palaikomas ir
natūralumas (M 2,)

stiprinamas

esamas

kraštovaizdžio

9,42
----------6,10%

3

– Grąžinami ir gausinami
atkuriantys elementai (M 3,)

kraštovaizdžio

natūralumą

6,10
----------3,95%

VIDINIO STABILIZAVIMO AREALAI (S 0,1,2,3)

44,31
----------28,71%

1 – Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio 30,38
pobūdis (S 0, 1,)
----------19,68%
2 – Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas 10,88
(S 2,)
----------7,05%
3 – Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 3,04
elementai (S 3,)
----------1,97%
4 – DEVASTUOTI GAMTINIO KARKASO PLOTAI

0,73

(U)

----------0,47%
100,0
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VISAS GAMTINIS KARKASAS

----------64,78%

5. Šilalės rajono teritorijoje detaliai lokalizuojamame gamtiniame karkase išskirti skirtingo
ekologinio potencialo plotai nustato svarbiausius teritorinius teritorijos gamtiškumo ir ekologinio
potencialo ir kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, būtinus lokalios rajono teritorijos dalies, viso
Šilalės rajono, ir bendrajai ekologinei šalies pusiausvyrai palaikyti. Gana sudėtinga šią nuostatą
realizuoti būna ekologinio stabilizavimo ašių sankirtoje su urbanistinio-ūkinio vystymo ašimis, ypač
pastarųjų centrams patenkant į geoekologinių takoskyrų ar migracinių koridorių teritorijas. Gerai tai,
kad Šilalės rajono atveju aktyvios urbanizacijos centrai aplenkia, arba tik dalinai kertasi (Pajūris,
Teneniai) ir ribojasi su ekologinio kompensavimo arealais. Todėl didesnių ir ryškesnių kraštotvarkinių
konfliktų nesunkiai galima išvengti.
6. Siekiant gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų ekologinio optimizavimo, tikslinga
didinti atskirų (stipriai agrariškai įsavintų) rajono dalių miškingumą, ypač centrinėje, rytinėje ir
pietrytinėje rajono dalyje. Miškingumo didinimo programa turi būti orientuojama į labiausiai
ekologiškai nuskurdintas trečiajam kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipui priskirtas
zonas T3; t3; M3; m3; S3; s3, kurios daugeliu atveju identifikuojamos rajoninės ir lokalinės svarbos
vidinio stabilizavimo arealų ir migracijos koridorių GK funkciniuose arealuose.
7. Detaliai lokalizuoto gamtinio karkaso formavimo politikos ir funkcinėse zonose numatytų
kraštovaizdžio formavimo krypčių realizavimo įmanoma siekti šiais pagrindiniai būdais:
1)

palaikant fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo

iniciatyvas;
2)

ieškant bei skatinant gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas bei investicijas;

3)

gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų aktyvus organizacinis bei finansinis

rėmimas, (galimai per mokestines lengvatas už turimą žemę.)
8. Siekiant gamtinio karkaso teritorijų ekologinio optimizavimo tikslinga, didinant bendrąjį
rajono miškingumą orientuotis į atskirų mažiausiai miškingų rajono dalių apmiškinimą, ypač
centrinėje, rytinėje ir dalinai pietrytinėje Šilalės rajono dalyje. Miškingumo didinimo programa turi
būti orientuojama į labiausiai ekologiškai nuskurdintas trečiajam kraštovaizdžio natūralumo apsaugos
ir formavimo tipui priskirtas zonas, išaiškėjusias gamtinio karkaso konkretizavimo metu (brėžinys
„Teritorijos ekologinio kompensavimo sistema“).
9. Konkretus veiklos būdas turi būti pasirenkamas įvertinant šiuos veiksnius:
• gamtinio karkaso teritorijų santykinę kompensacinę svarbą šalies ir regiono kontekste,
• realią gamtinio kompensacinio potencialo būklę,
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• ypač saugomų (konservacinių) gamtinių teritorijų buvimą,
• biologinės įvairovės turtingumą,
• rekreacinės funkcijos intensyvumą.
10. Gamtinio karkaso teritorijose veikiant trims ar daugiau iš aukščiau nurodytų veiksnių
tikslinga taikyti aktyviausią Valstybės politikos gamtinio kraštovaizdžio apsaugoje vykdymo būdą kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų realų organizacinį bei finansinį rėmimą.
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3.
TERITORIJOS
FUNKCINIO
REGLAMENTAVIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO
APRIBOJIMŲ NUSTATYMO PRINCIPAI
Šiuo metu galiojanti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių
nustatymo sistema1 labiau yra pritaikyta sklypų detaliojo planavimo lygmeniui, todėl rajonų
savivaldybių teritorijų bendrajame ir specialiajame planavime dažnai negali būti panaudota
tiesiogiai. Jos naudojimas rajoniniame lygmenyje neišvengiamai reikalauja tam tikro adaptavimo šiam
planavimo lygmeniui bei kai kurių būtinų papildymų.
Pačios minėtus reglamentus diferencijuojančios kraštovaizdžio tvarkymo zonos sudaro
kraštotvarkinę teritorijų sistemą ir yra išskiriamos atsižvelgiant į pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį bei teritorijos tvarkymo pobūdį ir intensyvumą. Nustatomas kraštovaizdžio tvarkymo pobūdis
nepriklauso nuo žemės nuosavybės formos ir taikomas visiems žemės savininkams, valdytojams ir
naudotojams. Šis metodas yra pagrįstas reglamento diferencijavimu pagal tvarkymo prioritetus:
ekosistemų apsaugos - rekreaciniai- apsauginiai – ūkiniai interesai.
Šilalės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos
apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiajame plane nustatant teritorijos
naudojimo ir apsaugos reglamentus koncepcijos stadijoje ūkinės veiklos reglamentavimui išskirtos
kraštovaizdžio tvarkymo zonos, turinčios bendrumo požymių pagal vyraujančią tikslinę žemės
naudojimo paskirtį ir planuojamos prioritetinės ūkinės veiklos intensyvumą bei aplinkos apsaugos
pobūdį.

Kiekvienai tvarkymo zonai prisilaikant prioritetų eilės skaitiklyje nurodomos vyraujančios
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys, vardiklyje – vyraujantis teritorijos tvarkymo
pobūdis ir aplinkos apsaugos intensyvumas. Tikslinės paskirtys žymimos didžiosiomis raidėmis,
tvarkymo pobūdis ir apsaugos intensyvumas – skaičiais. Esant zonoje tolygaus prioriteto dviejų
paskirčių kompleksams jų raidiniai simboliai rašomi per kablelį (Z,M). Esant zonoje aiškiai
vyraujančiai paskirčiai jų raidiniai simboliai rašomos per apatinį brūkšnį (M_Z), kur pirma paskirtis
vyraujanti. Prie kitos paskirties K raidės skliaustuose pažymėtos raidės (R); (N); (T); (P); (A); (S)
nurodo tose teritorijose numatomos kitos paskirties naudojimo būdų ar pobūdžių indeksus. Žemiau
pateikiami brėžinyje naudojami indeksai:

C KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ
GAMTINIŲ REZERVATŲ IR GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SKLYPAI
1

Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo
pakeitimo. (Žin., 2006, Nr. 45-1633).
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.

19

GAMTINIO KARKASO LOKALIZAVIMO IR ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMŲ, SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO
SPECIALUSIS PLANAS
SS12-009-SPL

C 1.1 – griežtos apsaugos
C 1. 2 – reguliuojamos apsaugos

M MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
EKOSISTEMŲ APSAUGOS MIŠKŲ SKLYPAI
M 1.1 – išsaugančios apsaugos
M 1.2 – atkuriančios apsaugos

REKREACINIŲ MIŠKŲ (MIŠKO PARKŲ) SKLYPAI
M 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo
M 2.2 – intensyvaus pritaikymo

APSAUGINIŲ MIŠKŲ SKLYPAI
M 3.1 – bendrosios ekologinės apsaugos
M 3.2 – specializuotos ekologinės apsaugos

ŪKINIŲ MIŠKŲ SKLYPAI
M 4.1 – intensyvaus tradicinio ūkininkavimo

Z ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
EKOSISTEMŲ APSAUGOS AGRARINIŲ NAUDMENŲ SKLYPAI
Ž 1.1 – išsaugančios apsaugos
Ž 1.2 – atkuriančios apsaugos

DRAUSTINIŲ, APSAUGINIŲ JUOSTŲ IR ZONŲ AGRARINIŲ NAUDMENŲ SKLYPAI
Ž 3.1 – bendrosios ekologinės apsaugos
Ž 3.2 – specializuotos ekologinės apsaugos

REKREACINIŲ AGRARINIŲ TERITORIJŲ (AGROPARKŲ) SKLYPAI
Ž 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo
© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.
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Ž 2.2 – intensyvaus pritaikymo

ŪKINIŲ AGRARINIŲ TERITORIJŲ SKLYPAI
Ž 4.1 – intensyvaus tradicinio ūkininkavimo

H VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
EKOSISTEMŲ APSAUGOS VANDENS TELKINIŲ SKLYPAI
H 1.1 – išsaugančios apsaugos
H 1.2 – atkuriančios apsaugos

BENDROJO NAUDOJIMO VANDENS TELKINIŲ SKLYPAI
H 3.1 – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (draustiniuose)
H 3.2 – intensyvaus apsauginio (tausojančio) ūkininkavimo

REKREACINIŲ MAUDYKLIŲ IR HIDROPARKŲ VANDENŲ SKLYPAI
H 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo
H 2.2 – intensyvaus pritaikymo

K KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ
GYVENVIEČIŲ AR JŲ DALIŲ SKLYPAI
KULTŪROS PAVELDO POŽIŪRIU VERTINGŲ GYVENVIEČIŲ AR JŲ DALIŲ
SKLYPAI
U 1.1 – išsaugančios apsaugos
U 1.2 – atnaujinančios apsaugos

DRAUSTINIŲ, APSAUGINIŲ JUOSTŲ IR ZONŲ GYVENVIEČIŲ AR JŲ DALIŲ SKLYPAI
U 3.1 – ekologinio reguliavimo

REKREACINIU POŽIŪRIU VERTINGŲ GYVENVIEČIŲ AR JŲ DALIŲ SKLYPAI
U 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo
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U 2.2 – intensyvaus pritaikymo

BENDROJO TVARKYMO GYVENVIEČIŲ AR JŲ DALIŲ SKLYPAI
U 4.1

– ekstensyvaus (kompaktiško) užstatymo

U 4.1.1 – ekstensyvaus dispersiško užstatymo
U 4.2

– intensyvaus (kompaktiško) užstatymo

SPECIALIZUOTŲ REKREACINIŲ TERITORIJŲ SKLYPAI
R 3.1 – subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos
R 3.2 – urbanizuojamos aplinkos

T INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ APTARNAVIMO OBJEKTŲ SKLYPAI
P PRAMONĖS, SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ SKLYPAI
S EKOLOGINĖS INŽINERIJOS OBJEKTŲ SKLYPAI
N NAUDINGŲ IŠKASENŲ GAVYBOS OBJEKTŲ SKLYPAI
A KRAŠTO APSAUGOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ SKLYPAI

Nustatyti pagrindinės tikslinės žemės paskirties naudojimo ir apsaugos reglamentai pateikti
lentelėse skyriuose 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6, o jų teritorinis pasiskirstymas brėžinyje „Žemės naudojimo
ir apsaugos reglamentai“.

3.1. Konservacinės paskirties teritorijų naudojimo sprendiniai (C)
1.

Tai valstybės saugomi žemės plotai, kuriuose draudžiama bet kokia ūkinė veikla,

nesusijusi su šių saugomų teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga. Konservacinei paskirčiai
priskiriamos taip pat neveikiančios senosios kapinės, kurių apsauga užtikrinama pagal Nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų reikalavimus.
2. Konservacinės paskirties žemei Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priskiriamas vienas
Gamtos paveldo (hidrogeologinis) objektas (Grimzdų šaltinis), kurio plotas teritoriškai išreikštas ir
visa grupė dispersiškai rajono teritorijoje išsimėčiusių ir teritoriškai išreikštų įvairaus pobūdžio
kultūros paveldo objektų. Atskirų, bei kompleksinės apsaugos teritorijose esančių konservacinio
pobūdžio gamtinių saugomų teritorijų Šilalės rajone nėra nustatyta.
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3.

Išskirti šie konservacinės paskirties žemės apsaugos reglamentai, kurie pateikti

„Teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų brėžinyje, ir lentelėje „Konservacinės paskirties žemės
apsaugos reglamentai“.

lentelė. Konservacinės paskirties žemės apsaugos reglamentai.
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

C1

C 1.1 – griežtos apsaugos

Rezervatiniai miškai, pievos, pelkės, smėlynai –
tai ypatingos vertės natūralūs gamtiniai
kompleksai, reprezentuojantys svarbiausius šalies
biocenozių tipus.

C 1. 2 – reguliuojamos
apsaugos

C 1.1 griežtos apsaugos kraštovaizdžio
tvarkymo zonoje draudžiama ūkinė veikla
(išskyrus
gaisrų
gesinimą,
biologines
ir
profilaktines miškų sanitarinės apsaugos (išskyrus
sanitarinius
kirtimus,
kurie
draudžiami)
priemones epizootijų ir masinio kenkėjų plitimo
atvejais, kvartalinių linijų ir esamų kelių
priežiūrą);
leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, vykdyti monitoringą; leidžiama
įrengti mokomuosius takus, lankytis mokomaisiais
tikslais; vietiniams gyventojams gali būti
leidžiama uogauti ir grybauti
rezervatų
nuostatuose nustatyta tvarka;
C
1.2
reguliuojamos
apsaugos
kraštovaizdžio
tvarkymo
zona,
kurioje
draudžiama naudoti gamtos išteklius ir vykdyti
kitą ūkinę veiklą, išskyrus atvejus kuriais
siekiama išsaugoti retas augalų, grybų ir gyvūnų
rūšis ir bendrijas; leidžiama gesinti gaisrus ir
įgyvendinti biologines ir profilaktines miškų
sanitarinės apsaugos priemones epizootijų ir
masinio kenkėjų plitimo atvejais, taip pat
vykdyti kvartalinių linijų ir esamų kelių priežiūrą;
leidžiama
vykdyti
rezervatų
planavimo
dokumentuose numatytus ugdomuosius kirtimus
ir būtinus miškų priešgaisrinės apsaugos
profilaktikos darbus – įrengti ir mineralizuoti
priešgaisrines juostas, vykdyti sanitarinius
kirtimus;
leidžiama vykdyti rezervatų planavimo
dokumentuose numatytas gamtinių ekosistemų
atkūrimo ir formavimo priemones, kirsti krūmus,
šienauti ir ganyti pievose arba pelkėse, siekiant
išsaugoti retas augalų, grybų ir gyvūnų rūšis ir
bendrijas; leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, vykdyti monitoringą, inventorizuoti
saugomus kompleksus, objektus ir miškus;

Gamtinių rezervatų
ir gamtos paveldo
objektų sklypai

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.

23

GAMTINIO KARKASO LOKALIZAVIMO IR ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMŲ, SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO
SPECIALUSIS PLANAS
SS12-009-SPL

leidžiama įrengti mokomuosius takus, lankytis
mokomaisiais ir pažintiniais tikslais; vietiniams
gyventojams gali būti leidžiama uogauti ir
grybauti rezervatų nuostatuose nustatyta tvarka.
Kultūros paveldo objektų apsaugos ir
tvarkymo ypatumus nustato nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymas, paveldo
objektų nuostatai, nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos reglamentai, kiti šio veiklą
saugomose
teritorijose
reglamentuojantys
dokumentai, kuriuos tvirtina Vyriausybė arba jos
įgaliota institucija.
Paveldo objektų teritorijose draudžiama:
1) naikinti ir žaloti paveldo objektus ar
jų vertės požymius;
2) kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą
riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su
paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar
tvarkymu;
3) statyti statinius, nesusijusius
paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu.

su

4. Kultūros paveldo objektuose, teritorijose ir apsaugos zonose, planavimo, statybos ir kiti
ūkinės veiklos darbai atliekami pagal NKVĄĮ ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus. Specialiajame
plane nustatytas leistinas žemės naudojimo būdas ir pobūdis, reikalavimai statinių rekonstrukcijai,
statybai, bei kitiems darbams taikomi, jei neprieštarauja kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančioms nuostatoms.

3.2. Miškų ūkio paskirties teritorijų naudojimo sprendiniai
1. Šilalės rajono savivaldybės teritorija, pagal numatytas Lietuvos Respublikos bendrajame
plane strategines miškininkystės plėtros zonas patenka į Vakarų Žemaitijos mišrių miškų zoną. Kuri
išskirta vidutinio ir žemesnio už vidutinį našumą miško augimvietėse. Zonos medynų našumas yra
mažesnis už šalies vidurkį. Dėl vyravimo beržynų, minkštųjų lapuočių medynų dalies ūkiniuose
miškuose, ypač gerai tvarkomuose valstybinės svarbos miškuose, gali būti pasiektas gana aukštas
naudojimo intensyvumas, didesnis už šalies vidurkį, - 4,8-5,4 m3/ha likvidinės medienos per metus.
Šiai zonos daliai yra labai aktualus miškų rekreacinio naudojimo didinimo, ekologinio stabilumo, laukų
apsauginio ir kraštovaizdžio gerinimo uždavinys.
2. Šilalės rajono savivaldybėje ne miško žemėje miško įveisiamas numatomas pirmiausia –
gamtinio karkaso teritorijose ir rekreacinėse teritorijose, po to – nusausintose apleistose ir
dirvonuojančiose žemėse su mažos ūkinės vertės dirvožemiais.
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3. Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje miškų plotus padidinti pirmoje eilėje siūlome
vidinio stabilizavimo arealų ir migracijos koridorių plotuose turinčiuose silpną geoekologinį potencialą
ir dėl to priskirtuose trečiam kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipui.
4. Numatomi naujai įveisti miškai pagal savo funkcijas priskirtini tai zonai ar miškų grupei,
kuriai priskirti greta esantys miškai.
5. Miškai ne miško žemėje turi būti įveisiami vadovaujantis Aplinkos ministro ir Žemės ūkio
ministro parvirtintomis taisyklėmis. Išduodant leidimus miško įveisimui ne miško žemėje, turi būti
vadovaujamasi specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais (miškų išdėstymo žemėtvarkos schema
ir kt.), teikiant prioritetą miškų įveisimui gamtinio karkaso teritorijose, taip pat nederlinguose ir
apleistuose, nepatogiuose naudoti žemės ūkio veiklai žemės plotuose. Miškų įveisimas draudžiamas
kai kuriuose draustiniuose bei daugelyje Natura 2000 teritorijų. Miškų įveisimo sąlygos turi atitikti
Saugomų teritorijų įstatymą, apsaugos reglamentus, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
reikalavimus, o Natura 2000 teritorijose – Bendrųjų buveinių nuostatus ar Paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatus.
6. Naujai įveisiamų miškų sklypai daugeliu atvejų išsidėsto mažo našumo iki 32 balų ir iki 39
balų žemėse. Nauji miško sklypai suprojektuoti minimaliai atsižvelgiant į nusausintą plotą, todėl prieš
išduodant leidimą savivaldybės skyriaus melioracijos specialistai turėtų nurodyti, kokius pagrindinius
rinktuvus privalo išsaugoti žemės savininkas ir nesodinti miško. Taip pat miškai projektuojami
našesniuose dirvožemiuose atsižvelgiant į gamtinio karkaso reikalavimus, rekreacinius poreikius ir
kraštovaizdžio ekologinio stabilumo užtikrinimą.
7. Miškų išsaugojimas, naujų tvarių miškų veisimas ir subalansuotas, tausojantis jų
naudojimas yra tarptautiniu mastu pripažinta prioritetinė miško ūkio plėtros strateginė nuostata.
Miškų ir miško žemės priežiūra bei naudojimas turi būti tvarus turi palaikyti biologinę įvairovę,
produktyvumą, gebėjimą atsikurti, gyvybingumą ir jų pajėgumą išpildyti dabar ir ateityje atitinkamas
ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas lokaliniu, nacionaliniu ir globaliniu lygiais ir nedaryti
žalos kitoms ekosistemoms. Šilalės raj. savivaldybės teritorijoje miškų ypač trūksta erdvinėje
koncepcijoje numatytose intensyvios agrarinės veiklos zonose Kvėdarnos – Šilalės – Upynos ruože
8. Miškas yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, lemiančių biologinės įvairovės,
tvarių ekosistemų, kraštovaizdžio formavimą ir išsaugojimą. Miškai su itin laidžiais vandeniui
dirvožemiais, taupiu drėgmės naudojimu garantuoja stabilią gruntinių ir požeminių vandenų mitybą,
išsaugo šių vandenų gerą kokybę, reguliuoja upių nuotėkį ir oro sudėtį.
9. Miško konservacinės, apsauginės, rekreacinės ir įvairios socialinės - kultūrinės funkcijos
pastaruoju metu dažniausiai vertinamos labiau nei iš jo gaunama mediena. Tačiau ir medienos
poreikiai nuolat didėja.
Šilalės raj. savivaldybės teritorijoje miškų teritorijų naudojimo būdai numatomi atsižvelgiant
į:
•

gamtinį žemių bei miškų našumą;

•

esamą miškingumą ir jo didinimo potencialą;

•

miškų apsauginę ir rekreacinę svarbą kraštovaizdžio formavimui;
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•

miškotvarkos duomenų analizę.
10. Vyraujantys miškų teritorijų naudojimo būdai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje
pateikti „Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje“ ir lentelėje. „Miškų ūkio paskirties
žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai“.

lentelė. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

M1

M 1.1 – išsaugančios

Išsaugančio
ūkininkavimo
kraštovaizdis.

Ekosistemų apsaugos
miškai

apsaugos

arba
atkuriančio
konservacinio
reglamentų
saugomas
gamtinis

M 1.2 – atkuriančios
apsaugos

M2

Šis miškų naudojimo būdas numatytas miškuose kur
vyrauja ekosistemų apsaugos II A grupės (draustinių
miškai; saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų,
buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai) Miškai turi
būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas, str.)

M 2.1 – ekstensyvaus
pritaikymo

Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo reglamentų
rekreacinis miško parkų kraštovaizdis.

M 2.2 – intensyvaus
pritaikymo

Šis miškų naudojimo būdas numatytas projektuojamose
rekreacinio prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose II
B grupės miškuose (miško parkų miškuose; miestų
miškuose bei rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai
turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas, str.)

M 3.1 – bendrosios

Tausojančio
ūkininkavimo
kraštovaizdis.

Rekreacinių miškų
(miško parkų) sklypai

M3
Apsauginių miškų

ekologinės

sklypai

apsaugos
M 3.2 – specializuotos
ekologinės
apsaugos
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reglamentų

gamtinis

III grupės apsauginiai miškai (kiti draustiniuose esantys
miškai, valstybinių parkų apsauginių zonų miškai,
gamyklų sanitarinių zonų miškai; kelių apsauginės ir
estetinės reikšmės miškų; laukų apsauginiai miškai;
vandens telkinių apsaugos zonų miškai). Miškai turi
būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
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miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas, str.).

M4
Ūkinių miškų sklypai

M 4.1 –intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Intensyvaus ūkinio pritaikymo reglamentų subnatūralus
kraštovaizdis.

Šis miškų naudojimo būdas numatoma teritorijose, kur
vyrauja eksploataciniai (IV grupės) miškų plotai,
nepatenkantys į jautriausias gamtines teritorijas,
šiuose miškuose būtina užtikrinti racionalų, tolygų ir
nepertraukiamą miško išteklių naudojimą bei miškų
produktyvumo didinimą, auginamos medienos kokybės
gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir
atkuriami pagal miškotvarkos projektą (Miškų
įstatymas, str.)

11. Suprojektuotas tausojantis ir daugiatikslis miško naudojimas užtikrina teigiamą miškų
plotų didėjimo pakilimą, miško ekosistemų stabilumą, esamą gamtinių ir kultūrinių vertybių
išsaugojimą, biologinės įvairovės palaikymą, ekonominių klausimų sprendimą.

12. Saugomų teritorijų miškuose ūkininkavimo reglamentavimas vykdomas atsižvelgiant į
Saugomų teritorijų įstatymą, esamus saugomų teritorijų nuostatus, funkcinį zonavimą, apribojimus
numatytus atitinkamuose ūkinės veiklos reglamentavimo dokumentuose (Specialiose žemės ir miško
naudojimo sąlygose ir kt.).

13. Miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus. Savivaldybių
teritorijų apželdinimas mišku vykdomas pagal parengtas VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto
savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas. Atitinkamai vyksta ir savaiminis Vyks ir
savaiminis apaugimas mišku žemės ūkio ir kitų teritorijų.

14. Visų nuosavybės formų miškai turi būti tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto
miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą.

15. Bendrojo plano sprendinių, įgyvendinančių miškų ūkio paskirties žemės ir miškų tvarkymą,
planuojantys dokumentai yra miškų išdėstymo schemos ir vidinės miškotvarkos projektai. Jų
rengimas, tikslinimas ir įgyvendinimas numatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Numatytos miško žemės naudojimo perspektyvos atitinka miškotvarkos planavimo
dokumentuose iškeltus uždavinius: miškų plotų padidinimas, daugiatikslio miškų naudojimo
skatinimas, miškų stabilumo išsaugojimas, miško funkcijų, saugant vandenį ir dirvožemį, užtikrinimas,
iškirstų miškų atkūrimas, miškų rūšinės įvairovės išlaikymas.
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17. Varnių ir Pagramančio regioninio parko teritorijoje miškų ūkio paskirties žemė tvarkoma
pagal šių regioninių parkų tvarkymo planą.
18. Saugomų teritorijų miškuose ūkininkavimo reglamentavimas vykdomas atsižvelgiant į
Saugomų teritorijų įstatymą, esamus saugomų teritorijų nuostatus, funkcinį zonavimą, apribojimus
numatytus atitinkamuose ūkinės veiklos reglamentavimo dokumentuose (Specialiose žemės ir miško
naudojimo sąlygose ir kt.).
19. Visi rajono savivaldybės teritorijos miškai tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektus.

3.3. Žemės ūkio paskirties teritorijų naudojimo sprendiniai (Z)

1. Žemės ūkio paskirties teritorijų raidos kryptis ir intensyvumas priklauso nuo gamtinių,
socialinių ir ekonominių sąlygų. Priklausomai nuo gamtinių sąlygų (teritorijos ekologiniai ypatumai, jų
vertingumas ir apsaugos rėžimo) teritorijos panaudojimas žemės ūkiui gali būti paliekamas esamoje
situacijoje, ribojamas arba didinamas. Socialinės sąlygos (gyvenamųjų vietovių išsidėstymas,
demografinės tendencijos, kaimo gyventojų veiklos pobūdis) turi įtakos žemės ūkio veiklos subjektų
(ūkių tipams ir ūkininkavimo būdui). Ekonominės sąlygos (žemės našumas, turimų statinių, technikos,
melioracijos įrenginių infrastruktūros objektų kiekis, investicijų apimtys) apsprendžia žemės ūkio
veiklos subjektų plėtros galimybes.
2. Pagal fizinį geografinį rajonavimą Šilalės rajono vakarinė dalis apima dalį Vakarų žemaičių
plynaukštės, pietinę Žemaičių aukštumos dalį su aukščiausių kalvų keteromis. Rytinėje ir pietrytinėje
rajono dalyje vyrauja banguotų lygumų vietovaizdžiai. Šiurinėje ir centrinėje rajono dalyje vyrauja
vidutinio sunkumo ir sunkūs moreniniai priemoliai, pietrytinėje ir pietinėje sunkios mechaninės
sudėties dugninės morenos ir limnoglacialiniai dariniai. Rajono teritorijos vakarinę ir centrinę dalis
perrėžia gilūs Jūros ir Akmenos slėniai, kuriuose aptinkami aliuviniai smėliai. Didesnėje teritorijos
dalyje vyrauja gerai arba vidutiniškai drenuoti plotai kurie dėl santykinio paviršiaus lygumo yra
atsparūs vandens erozijai ir dėl to tinkami intensyviam naudojimui žemės ūkyje.
3. Prioritetine žemės naudotojų veikla rajono savivaldybės teritorijoje išlieka miškų ir žemės
ūkis. Žemės ūkio paskirties plotus, esant poreikiui numatoma panaudoti statybų plėtrai, eksploatuoti
naudingąsias iškasenas, saugoti gamtos ir kultūros paveldo kompleksus bei objektus, numatytas ir
nenašių žemių apželdinimas mišku.
4. Rajono savivaldybės specialiajame plane, planuojant detalesnį teritorijos tvarkymą,
siekiama geresnio žemės gamtinių ir ūkinių, taip pat natūralių, savybių panaudojimo kraštovaizdžio
apsaugos pagrindais. Rajono savivaldybės teritorijos žemės ūkio teritorijų zonavimo pagrindas:
1) esamos būklės įvertinimas racionalaus žemės naudojimo ir aplinkosaugos požiūriu;
2) dirvožemių tipų, granuliometrinės sudėties ir melioracinės būklės analizė;
3) miškotvarkos duomenų analizė;
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4) urbanistinės plėtros poveikio ir gyvenamosios, visuomeninės, ūkinės paskirties statinių
racionalaus išdėstymo poreikis;
5) gamtinio karkaso formavimo ypatumų įvertinimas.
5. Žemės ūkio paskirties žemė mažėjimas ir miškų ūkio paskirties žemės didėjimas
planuojamas daugiausia dėl miško įveisimo žemės ūkio naudmenose, gavus leidimą, taip pat dėl
apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. Kitos paskirties žemės
plotų didėjimas numatytas dėl miestų ir gyvenviečių plėtros.
6. Priklausomai nuo vietovės ekologinių sąlygų, gali būti diegiamos skirtingos ūkininkavimo
sistemos: intensyvaus ūkininkavimo; ekologinio ūkininkavimo ir tausojamojo ūkininkavimo. Rajono
savivaldybės teritorijoje galimi du principiniu požiūriu besiskiriantys ūkių tipai sąlygoti gamtinės
situacijos ir atitinkamo apsaugos rėžimo:

a) Nedideli arba vidutiniai šeimos, arba kooperatinio –

bendruomeninio pobūdžio ūkiai užsiimantys netradicine kompleksine arba specializuota žemės ūkio
veikla, sodininkyste, daržininkyste, galvijininkyste ar su kitos žemės ūkio produkcijos gavimu susijusia
veikla, saugomų arba gamtinio karkaso teritorijose esančiose žemės ūkio naudmenose. b) vidutinio
stambumo arba stambūs šeimos, arba kooperatinių bendrovių ūkiai užsiimantys specializuota arba
kompleksine chemizuota intensyvaus pobūdžio žemės ūkio veikla žemės ūkio naudmenose, kuriose
nenumatyti apribojimai.
7. Žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimas aktualesnis seniūnijose, kuriose yra našesnės
žemės ir intensyvesnė žemės ūkio gamyba (Kvėdarnos, Upynos, Bijotų, Šilalės)
8. Nustatytos žemės ūkio paskirties žemės perspektyvinės ribos ir naudojimo būdas, kuris
pateiktas „Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje ‘ ir lentelėje („Žemės ūkio paskirties
žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.“). Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentai. Šiais bendrojo plano sprendiniais privalo vadovautis kitų, žemesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentų rengėjai.

lentelė. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

Ž1

Ž 1.1 – išsaugančios

Ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos –
tai žemės ūkio teritorijos, kuriose yra saugomų
ar saugotinų bijotos objektų, esančios
botaniniuose, zoologiniuose, botaniniuose zoologiniuose,
taip
pat
kraštovaizdžio

Ekosistemų apsaugos
agrarinių naudmenų
sklypai

apsaugos
Ž 1.2 – atkuriančios
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apsaugos

draustiniuose.
Išsaugančios apsaugos (konservacinio)
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona.
Joje: išlaikomas tradicinis istoriškai paveldėtas
agroekosistemos pobūdis; draudžiama naikinti
natūralią augaliją ir gyvūniją, saugoma
biologinė įvairovė; draudžiama apsodinti ar
transformuoti į kitas naudmenas natūralias
pievas ir ganyklas; draudžiama keisti hidrologinį
režimą;
draudžiama
statyti
statinius,
nesusijusius su ekosistemų apsauga; skatinama
nenaudoti trąšų, pesticidų, kitų chemikalų.
Atkuriančios apsaugos ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje: leidžiama
vykdyti
specialius
gamtinio
komplekso
struktūros, kurią pakeitė ūkinė veikla, atkūrimo
darbus; tikslingai formuojama specialioms
funkcijoms pritaikyta natūrali gamtinė aplinka.

Ž2
Rekreacinių agrarinių
teritorijų (agroparkų)
sklypai

Ž 2.1 – ekstensyvaus

pritaikymo Rekreacinės agrarinės teritorijos – tai agrarinės
funkcijos
nepraradusios
sodų
bendrijų
teritorijos, taip pat vaizdingos agrarinės
paežerių ar paupių teritorijos (agroparkai),
Ž 2.2 – intensyvaus pritaikymo
intensyviai naudojamos poilsiui, dažniausiai
apsistojus pas vietos gyventojus.

Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo
reglamentų rekreacinis agroparkų kraštovaizdis.
Ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio
tvarkymo zona. Joje: leidžiama vykdyti darbus,
didinančius
vietovės
estetinį
potencialą
(patrauklumą),
kraštovaizdį
formuoti
specialiomis
kraštovaizdžio
architektūros
priemonėmis; gerinamos vietovių pažintinio
eksponavimo sąlygos; didinami želdinių plotai;
laikomasi
bendrųjų
ekologinės
apsaugos
principų; skatinama kaimo turizmo plėtra.
Intensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio
tvarkymo zona – specializuotos rekreacinės
agrarinės
teritorijos
agrorekreaciniai
gamybiniai kompleksai.

Ž3

Ž 3.1 – bendrosios
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Draustinių,
apsauginių juostų ir
zonų
agrarinių
naudmenų sklypai

ekologinės apsaugos

miškuose) – tai apsauginėse draustinių zonose
esančios agrarinės žemės.

Ž 3.2 – specializuotos
ekologinės apsaugos

Bendrosios
ekologinės
apsaugos
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji
išskiriama nuo stambesnių vandens telkinių
nutolusiose
apsaugines
(ypač
buferines)
funkcijas atliekančiose agrarinėse teritorijose,
dažniausiai esančiose takoskyrinėse juostose,
kuriose ūkininkaujama nepažeidžiant bendrųjų
gamtinio karkaso teritorijų apsaugos interesų,
taip pat vizualinės apsaugos zonose. Pagrindinė
tvarkymo kryptis – sukurti ir išlaikyti
produktyvias
agroekosistemas,
užtikrinant
gamtinio kraštovaizdžio stabilumą ir ekologinės
kompensacijos galimybes.
Specializuotos
ekologinės
apsaugos
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji
išskiriama agrarinėse teritorijose, kuriose
numatyti papildomi specialieji bendrosios
vandens telkinių, dirvožemio, ekologinės
apsaugos, taip pat sanitarinės ir fizinės
apsaugos reikalavimai, kai tikslinga plėtoti
tradicinį
žemės
ūkį,
technologiškai
neprieštaraujantį vandenų ir dirvožemio
apsaugos
arba
atitinkamų
draustinių
(kraštovaizdžio,
geomorfologinių
ir kitų)
apsaugos ir naudojimo režimui.

Ž 4 Ūkinių agrarinių
teritorijų sklypai

Ž 4.1 – intensyvaus tradicinio
ūkininkavimo

Ūkinės
agrarinės
teritorijos
–
tai
nepasižyminčios gamtinėmis vertybėmis ar
svarbiomis apsauginėmis funkcijomis agrarinės
teritorijos.
Plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, iš
esmės
nekeičiantis
įprastos
agrarinio
kraštovaizdžio struktūros.

9. Nustatyti rekomenduojami žemės ūkio paskirties žemės naudojimo būdai, atsižvelgiant į
geriausių dirvožemių savybių panaudojimą, žemės ūkio gamybos efektyvumą ir gamtos išteklių
apsaugą. Rekomenduojama intensyvios žemės ūkio veiklos zonose plėtoti prekinę žemės ūkio gamyba
ir siekti ūkio dydžio, ne mažesnio nei numatyta žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.
3D-269 patvirtintose rekomendacijose. Rekomenduojami minimalūs racionalios žemėvaldos plotai tam
tikros specializacijos ūkiams: tradicinio ūkininkavimo mišrios augalininkystės – gyvulininkystės
specializacijos ūkiuose – 40 ha žemės ūkio naudmenų, kiaulininkystės specializacijos arba vien
augalininkystės specializacijos ūkiuose – 100 ha žemės ūkio naudmenų.
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10. Visose ekologiškai jautriose teritorijose (gamtinio karkaso bei saugomose teritorijose
esančiuose žemės ūkio naudmenose) teikti prioritetą tausojamajam ir ekologiniam ūkininkavimui, tam
sukuriant socialinių – ekonominių paskatų sistemą.
11. Išskirti arealus miško įveisimui ne miško žemėje (pirmiausia – gamtinio karkaso
teritorijose, po to – nenusausintose apleistose ir dirvonuojančiose žemėse su mažos ūkinės vertės
dirvožemiais).
12. Visose žemės ūkio paskirties teritorijose išskyrus gamtiniu ir kultūriniu požiūriu saugomas
teritorijas gyvenamosios ir kitos paskirties statinių statyba galima:
a) vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintais ir galiojančiais
bendraisiais ir detaliaisiais planais;
b) kompaktiško užstatymo kaimuose ir esamose sodybose, taip pat prie šių sodybų esančiuose
žemės sklypuose, jeigu yra gatvė (privažiavimo kelias) ir elektros linija - parengus detalųjį planą;
c) ūkininkų sodyboms pagal žemėtvarkos planavimo dokumentą parinktose vietose – teisės
aktų nustatytomis sąlygomis (tik gyvenamasis namas ir žemės ūkio paskirties pastatai privačios
žemės plotuose, ne mažesniuose kaip 0,5 ha);
d) į gamtinį karkasą įeinančiose teritorijose gyvenamųjų sodybų išdėstymas turi būti ne
tankesnis, nei numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 patvirtintuose
Gamtinio karkaso nuostatuose;
e) esamoms sodyboms ir kitos paskirties žemės sklypams detalieji planai rengiami tik jeigu
to reikalauja teisės aktai ir statinių planavimo sąlygas išduodančios institucijos;
f) žemės ūkio gamybinius pastatus galima statyti ūkininkų sodybose arba prie esamų ūkinių
pastatų, taip pat (parinkus jų išdėstymą žemėtvarkos projekte ar kitame specialiajame teritorijų
planavimo dokumente) – kitose vietose, suderinus tai su planavimo sąlygas išduodančiomis
institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
g) ūkinės – komercinės, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinės paskirties statinių statyba
galima tik parengus detaliuosius planus.
13. Visose teritorijose (išskyrus saugomas teritorijas, kur ūkinė veikla reglamentuojama
specialiojo aplinkosauginio planavimo dokumentais – planavimo schemomis, tvarkymo planais ir
individualiais apsaugos reglamentais) galima rekreacinės paskirties statinių statyba. Rekreacijai
tinkamose ir pagal detaliuosius ir specialiuosius planus suformuotose rekreacinėse vietovėse gali būti
statomi turizmo paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai. Vadovaujantis Turizmo
įstatymo 23 straipsniu, privačiuose žemės sklypuose, esančiuose kaimo gyvenamosiose vietovėse,
nerengiant detaliųjų planų ir nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, gali būti
vykdoma naujų statinių statyba kaimo turizmo paslaugoms teikti ir esamų individualių gyvenamųjų
pastatų bei sodybų rekonstrukcija ir jų pritaikymas kaimo turizmo poreikiams pagal teisės aktų
nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus projektus.
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14. Rekreacinių vietovių zonų planavimas ir tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis
Aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų
naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatais bei (jeigu projektuojama teritorija įeina į gamtinį
karkasą) – vadovaujantis Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 patvirtintais
Gamtinio karkaso nuostatais. Rekreacinė infrastruktūra ir poilsio objektai turi būti planuojami jau
pradėtose urbanizuoti teritorijose arba formuojant teritoriškai atskiras rekreacines sistemas,
siekiant, kad poilsiautojų ir turistų nakvynės vietų susitelkimas atitiktų kraštovaizdžio sukultūrinimo ir
užstatymo laipsnį. Savivaldybės lėšomis inžinerinė infrastruktūra įrengiama tik visuomeninės
paskirties statinių aptarnavimui. Likusi teritorija, nesuplanuota rekreaciniams statiniams, turi būti
naudojama žemės ūkio arba miškų ūkio veiklai. Rekomenduotina ūkius specializuoti kaimo turizmui ir
poilsiautojų aptarnavimui, užtikrinant intensyvų žemės naudojimą.
15. Rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus gamtinio karkaso teritorijose teisės aktų
nustatytais atvejais privalo būti atliktas sprendinių pasekmių poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui
vertinimas.
16. Žemės ūkio paskirties žemės panaudojimas kitos paskirties žemei parodytas “Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje”. Šios ribos detalizuojamos rengiant savivaldybių
teritorijų specialiuosius arba detaliuosius planus.
17. Bendrojo plano sprendiniai dėl žemės tikslingiausio panaudojimo turi būti įrašomi
išduodant planavimo sąlygas šių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui. Rengiant kaimo
plėtros žemėtvarkos projektus, nurodytose zonose tikslinga išskirti pozonius, kurie detaliau įvertins
vietovių sąlygas ir dirvožemius; atitinkamai turėtų būti konkretizuojamos ir pagrindinių augalų rūšys
bei specializuotų gamybos šakų deriniai.
18.

Žmogaus

ūkinės

ir

kitos

veiklos,

susijusios

su žemės (teritorijos)

naudojimu

reglamentavimas pagal specialųjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu detaliesiems planams.
Išduodamas planavimo sąlygas, bendrojo plano organizatorius (savivaldybės taryba arba savivaldybės
administracijos direktorius) gali nustatyti sąlygas derinti teritorijų planavimo dokumentą su
specialiojo plano sprendiniais, užfiksuotais savivaldybės tarybos nutarime dėl plano patvirtinimo. Be
to, turi būti vadovaujamasi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatomis. Svarbiausios iš jų:
•

Teritorija gyvenamosios ir kitos paskirties objektų statybai (urbanizuotų teritorijų plėtrai

ir plėtros pobūdžiui, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatavimui, gali būti parinkta ir projektuojama
tik vadovaujantis šio plano sprendiniais.
•

Žemės ūkio paskirties žemėje esančios žemės ūkio naudmenos ir žemė, su veikiančiais

melioracijos įrenginiais, turi būti saugoma nuo jų ploto sumažėjimo, vadovaujantis Žemės įstatymo 22
straipsnio nuostata: ,,Ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje taip pat
žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų
jų plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose, ir nepablogėtų dirvožemio
savybės“. Gamtinio karkaso teritorijos pažymėtos „Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės,
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gamtos ir kultūros paveldo apsaugos brėžinyje“, tačiau kurios iš jų yra ekologiškai nuskurdintos, gali
būti nustatyta tik pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės aktus, atitinkamais skaičiavimais
įrodžius, jog šiose teritorijose miškų ir kitų natūralių biocenozių plotas neužtikrina vietovės
ekologinio stabilumo.
•

Zonose esančiose gamtinio karkaso teritorijose numatytas detalesnis žemės naudojimo

reglamentavimas, susijęs su kraštovaizdžio natūralumo apsauga (išlaikymu, saugojimu, palaikymu,
stiprinimu, kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimu ir gausinimu) gali būti
realizuojamas pagal saugomų teritorijų planavimo dokumentus arba kaimo plėtros žemėtvarkos
projektus. Rengiami dokumentai turėtų įvertinti:
a) rekomenduojamą ekologinę įvairovę užtikrinančių žemės naudmenų sudėtį. Jeigu ekologinė
įvairovė nepakankama, leistinas didesnis esamos padėties keitimas: miškų ir laukų bei vandens
telkinių apsauginių želdinių įveisimas, tvenkinių įrengimas, daugiamečių žolynų užimtų plotų
išdėstymo įvairovės didinimas;
b) rekomenduojamas žemdirbystės sistemas. Gamtinio karkaso teritorijose rekomenduojama
vystyti tik tausojamąjį arba ekologinį ūkininkavimą.
•

Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla ribojama vadovaujantis Saugomų teritorijų

įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis: ,,Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir agrarinės
paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas, yra
vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus“.
19. Specialiojo plano sprendinių įgyvendinimui žemės ūkio paskirties žemėje reikalinga rengti
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (jų atmainą – atskirų seniūnijų kompleksinius žemės ūkio ir
kaimo plėtros projektus) ir žemės konsolidacijos projektus. Pagrindiniai šių žemėtvarkos teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai, turintys ilgalaikes pasekmes ir būtini spręsti įvertinant svarbiausius
žemės ūkio gamybos plėtrą bei kaimo kraštovaizdžio formavimą įtakojančius veiksnius:
•

vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas;

•

stambiųjų ūkių centrų išdėstymas bei gamybos apimčių juose nustatymas;

•

sausinimo sistemų remonto ar rekonstrukcijos poreikio nustatymas;

•

miško želdinių detalesnio išdėstymo ir jų funkcijų nustatymas;

•

žemės ūkio naudmenų laukų masyvų, tinkamų naudoti tam tikroms augalų grupėms,

formavimas;
•

žemės gerinimo priemonių suplanavimas;

•

natūralių kraštovaizdžių, dirvožemio ir vandens apsaugos priemonių suplanavimas.
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20. Varnių istorinio regioninio parko ir Pagramančio regioninio parko teritorijoje žemės ūkio
paskirties žemė tvarkoma pagal regioninių parkų planavimo schemas ir parengtus bei nustatyta tvarka
suderintus ir patvirtintus miestelių ir kaimų detaliuosius (bendruosius) planus, nekilnojamųjų kultūros
vertybių tvarkymo, miškotvarkos, žemėtvarkos, vandentvarkos, rekreacijos, kelių bei inžinerinių
komunikacijų ir kitus projektus.
21. Specialiajame plane pažymėtos žemės ūkio gamybinių pastatų sanitarinės apsaugos zonos.
Jose, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis
(1992 05 12 nutarimas Nr. 343), draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, o
esamos sodybos ar visuomeniniai pastatai gali būti rekonstruojami tik įvertinus neigiamą veiklos
poveikį sveikatai ir šiose zonose gyvenantiems asmenims sutikus.
(Siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos, formuoti sveiką
gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių
asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus, juridiniams ir fiziniams asmenims,
vykdantiems ūkinę komercinę veiklą pagal rūšis, kurioms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro nustatyta tvarka turi būti įrengtos sanitarinės apsaugos zonos, privaloma aplink Šilalės
rajono savivaldybės teritorijoje esančius stacionarius taršos šaltinius (aplinką teršiančias įmones ir
įrenginius)

nustatyti sanitarinės apsaugos zonų ribas. Nustatytos sanitarinių apsaugos zonų ribos,

atsižvelgiant į teritorijų planavimo organizatorių, valstybės priežiūros institucijų, kitų juridinių ir
fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus, gali būti tikslinamos. Sanitarinės
apsaugos zonų ribos nustatomos bei tikslinamos rengiant bendruosius planavimo dokumentus,
specialiuosius bei detaliuosius planus. Žemės sklypuose ar jų dalyse, patenkančiuose į sanitarinių
apsaugos zonų teritorijų ribas, nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai susiję su taršai
jautrių gyvenamųjų, rekreacinių, visuomeninių teritorijų planavimo apribojimu taršos objektų
gretimybėse.
Sanitarinių apsaugos zonų tvarkymo režimą, t.y. planavimo dokumentų sprendiniuose
nustatyto teritorijos naudojimo būdo bei veiklos joje plėtojimo ir apribojimų visumą, nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklės.
Sanitarinių apsaugos zonų nustatymą ir tikslinimą reglamentuojantys teisės aktai: Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.

rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintos

Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės).
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23. Žemės ūkio žemėje esantiems žemės ūkio objektams bei kapinėms nustatysi SAZ, kurie
rengiami remiantis „Sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių“ IV skyriaus 28 punkto
nuostatomis detalesniame mastelyje

3.4. Vandens ūkio paskirties teritorijų naudojimo sprendiniai
1.

Vertingiausi ekologiniu, rekreaciniu, gamtosauginiu ir kitais aspektais paviršinio vandens

telkiniai yra įtraukti į valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašą (Žin., 2003, Nr.98 – 4394).

2. Vandens ūkio paskirties žemėje išskirti 3 naudojimo būdai (rekreaciniai, ekosistemas
saugantys ir bendro naudojimo vandens telkiniai, žiūrėti lentelėje „Vandens ūkio paskirties žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentai“.

lentelė. Vandens ūkio paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentai

H1

H 1.1 – išsaugančios

Ekosistemas
saugantys
vandenys
–
tai
vertingomis vandenų biocenozėmis ir rūšimis
pasižymintys
gamtinių
ir
kompleksinių
draustinių vandens telkiniai.

Ekosistemų apsaugos
vandens telkinių
sklypai

apsaugos
H 1.2 – atkuriančios
apsaugos

išsaugančios apsaugos kraštovaizdžio
tvarkymo zona, kurioje: draudžiama veikla,
galinti pakenkti hidroekosistemų stabilumui;
draudžiama naikinti saugomus vandenų biotos
objektus; ribojamas žvejybos intensyvumas,
gali būti reguliuojama rekreacija, neigiamai
veikianti saugomų objektų ir kompleksų būklę
ir atsparumą; vykdomos ir skatinamos
priemonės
vandens
telkinių
ekosistemų
stabilumui palaikyti;
atkuriančios apsaugos kraštovaizdžio
tvarkymo zona, nustatoma biologinės įvairovės
apsaugos
požiūriu
svarbiuose
vandens
telkiniuose, kurių hidrobiocenozės dėl žmogaus
ūkinės veiklos paveiktos degradacijos procesų.
Būtina parengti ir vykdyti specialias tokių
vandens
telkinių
ekosistemų
atkūrimo
programas

H2

H 2.1 – ekstensyvaus
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Rekreaciniai

vandenys

–

tai

išimtinai
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Rekreacinių maudyklių
ir hidroparkų vandenų
sklypai

pritaikymo

H 2.2 – intensyvaus pritaikymo

rekreaciniams
telkiniai.

tikslams

naudojami

vandens

ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio
tvarkymo
zona,
kurioje:
rekreaciniai vandenys tvarkomi hidroparkų
formavimo principais; pakrantė parengiama
rekreaciniam
naudojimui;
akvatorijos
išlaikomos
subnatūralios,
neperkraunamos
inžineriniais įrenginiais;
intensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje: kuriama
komfortiška
numatytų
rūšių
vandens
rekreacijos aplinka; akvatorijos pritaikomos
ypač intensyviai naudoti; pakrantėse gali būti
sukurta
intensyvi
rekreacinė
inžinerinė
infrastruktūra.

H3
Bendro
vandens
sklypai

naudojimo
telkinių

H 3.1 – ekstensyvaus apsauginio
ūkininkavimo
(draustiniuose)

Bendro naudojimo (bendrosios apsaugos)
vandenys – tai ypatingų apsaugos ar naudojimo
priemonių nereikalingi vandens telkiniai.

H 3.2 – intensyvaus apsauginio

ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo.
Joje: draudžiama pertvarkyti kranto linijas ir
vagas, keisti vandens lygį; draudžiama veikla,
galinti pakeisti bendrą gamtinį komplekso
pobūdį;
intensyvaus apsauginio ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma ne
draustiniuose esančiuose stambiuose bendro
naudojimo vandens telkiniuose, neturinčiuose
specialių apribojimų. Šis reglamentas atitinka
bendrąją šalyje nustatytą atvirų vandens
telkinių naudojimo tvarką, užtikrinančią jų,
kaip gamtinio karkaso elementų, išsaugojimą ir
svarbiausių
ekokompensacinių
funkcijų
atlikimą.

(tausojančio ) ūkininkavimo

3. Siekiant reglamentuoti ežerų ir kitų vandens telkinių naudojimą, jų naudojimo būdas ir
pobūdis turi būti nustatytas ar koreguojamas savivaldybės tarybos sprendimais.

a.)

ekosistemas saugantys vandens telkiniai - tai vandens tekiniai, turintys gamtosaugines

funkcijas arba reikalingi kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti. Gamtosaugines funkcijas turi
ežerai, pasižymintys gera vandens kokybe, retomis ir vertingomis augalų ir gyvūnų rūšimis, savitu
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vandens režimu ir vaizdingumu. Ekologinė funkcija būdinga mažesniems ežerams, kurie kartu su
apyežerių pelkaitėmis ir įtekančiais upeliais turi didelę reikšmę ekosistemų stabilumui. Šie vandens
telkiniai yra daugiausia saugomose teritorijose;
b.)

rekreaciniai vandens telkiniai - tai vandens tekiniai, naudotini mėgėjiškai žūklei,

vandens sportui, poilsiui ir turizmui. Ši funkcija būdinga vaizdingo kraštovaizdžio ežerams, kurių
pakrantėse yra miškų gojeliai ir kurie tinkami pasyviam arba aktyviam poilsiui – vandens turizmui,
medžioklei, vandens sportui, meškeriojimui;
c.)

bendrojo naudojimo vandens telkiniams priskiriami kiti vandens telkiniai, dažniausiai

nedideli tvenkiniai bei natūralūs ar sureguliuoti upeliai.
4. Vandens telkinių, esančių valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, naudojimas galimas
laikantis šių saugomų teritorijų nuostatų bei jų specialiojo planavimo dokumentuose nustatytų
reglamentų.
5. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos tvarkomos Vadovaujantis Vyriausybės
patvirtintomis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriumi „Vandens telkinių apsaugos
juostos ir zonos“.

3.5. Kitos paskirties teritorijų naudojimo sprendiniai
lentelė. Kitos paskirties žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai.
Naudojimo būdas

Reglamentų indeksas

R 3 SPECIALIZUOTŲ
REKREACINIŲ
TERITORIJŲ SKLYPAI

R 3.1 – subnatūralios
(neurbanizuojamos)
aplinkos
R 3.2 – urbanizuojamos
aplinkos
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Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio
tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia
numatytų rekreacinių funkcijų poreikis.
Rekreacinių teritorijų apsaugos ir tvarkymo
darbai vykdomi pagal specialiuosius ir
detaliuosius planus, išskyrus naujų statinių
statybą kaimo turizmo paslaugoms teikti,
esamų individualių gyvenamųjų pastatų ir
sodybų rekonstravimą ir pritaikymą kaimo
turizmo poreikiams pagal teisės aktų
nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus
projektus. Turi būti užtikrinamas šių
teritorijų
prieinamumas
lankytojams,
poilsiautojų
saugumas,
reikiamos
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poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti
fizinių rekreacinių kraštovaizdžio savybių,
naikinti jo estetinio potencialo, statyti su
rekreacija nesusijusių pastatų ir įrenginių.
Išskiriamos šios kraštovaizdžio tvarkymo
zonos:
subnatūralios
(neurbanizuojamos)
rekreacinės
aplinkos
kraštovaizdžio
tvarkymo zona draudžiama statyti poilsio
pastatus;
leidžiama įrengti poilsiavietes,
sustojimo aikšteles ir maudykles;
leidžiama formuoti tik minimalią
rekreacinę
infrastruktūrą,
išsaugant
gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį;
draudžiama žaloti ir naikinti
rekreacinę įrangą, trukdyti ilsėtis;
urbanizuojamos
rekreacinės
aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
statomi stovyklaviečių, kempingų, turizmo
centrų, poilsio namų ar kitokių stacionarių
rekreacinių statinių kompleksai; kuriama
intensyviai lankyti pritaikyta aplinka,
rekreacinė
inžinerinė
infrastruktūra;
rekreaciniais interesais gali būti keičiamas
gamtinės aplinkos pobūdis.
U1

U 1.1 – išsaugančios apsaugos

Šiai kategorijai priskiriamos urbanizuotos
teritorijos
turinčios
etnokultūrinio
draustinio statusą. Jame saugoma kaimo
gatvių planinė struktūra, sodybų erdvinio
planavimo
principai,
susiformavusi
žemėnaudos struktūra, išlaikoma tradicinė
apgyvendinimo struktūra ir bendrasis kaimo
sodybų
vaizdas.
Teritorijoje
galima
reguliuojama rekreacinė veikla.

U 1.2 – atnaujinančios
apsaugos

Šiai kategorijai priskiriamas Laukuvos
miesto istorinis centras. Šios teritorijos
tvarkymas ir apsauga vykdoma pagal
saugomų teritorijų tipinius apsaugos
reglamentus (LRV 2004 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimas Nr. 996) ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571)
reikalavimus.
Galimi
renovavimo,

Kultūros paveldo požiūriu
vertingų gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių sklypai
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imitavimo,
dalinio
regeneravimo,
restauravimo ir transformavimo darbai,
kuriais užtikrinamas dalinis tradicinės
architektūros išsaugojimas. Teisės aktų
nustatyta tvarka gali būti saugomas esamas
užstatymo charakteris statant naujus ar
rekonstruojant
senus
pastatus.
Orientuojamasi į tradicinės regioninės
architektūros elementus, visomis galimomis
priemonėmis
mažinamas
neigiamas
netradicinės architektūros statinių poveikis.
Už saugomų kultūros paveldo teritorijų ir jų
fizinės bei vizualinės apsaugos zonų ribų
gali būti statomi smulkaus ir vidutinio
verslo
gamybiniai,
sandėliavimo
ir
komerciniai objektai.
U2

U 2.1 – ekstensyvaus tvarkymo

Šiai kategorijai priskiriami senos planinės
struktūros kaimai. Juose išlaikomas esamas
užstatymo pobūdis, tradicinė kaimiška
aplinka, vykdomos priemonės (daugiausia
renovacijos), padedančios gerinti poilsio
sąlygas, skatinama sodybas pertvarkyti į
kaimo
turizmo
sodybas.
Saugomose
teritorijose esančios gyvenamosios vietovės
tvarkomos
pagal
saugomų
teritorijų
specialiuosiuose
planuose
nustatytus
individualius reglamentus

U 2.2 – intensyvaus pritaikymo

Šiai
kategorijai
priskiriama
kitos
gyvenamosios vietovės, kuriose rekreacinės
aplinkos
kokybės
užtikrinimas
yra
prioritetinis jų kraštovaizdžio formavimo
uždavinys.
Šiose
teritorijose
naujos
statybos ir tvarkymo priemonės (daugiausia
transformacijos ir renovacijos) turi iš esmės
gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę.
Galima tikslingai keisti esamo užstatymo
pobūdį, tvarkyti želdinius taip, kad nebūtų
pažeidžiamos
estetinės
kraštovaizdžio
vertybės ir nebūtų daroma vizualinė įtaka
artimoje aplinkoje esančioms vertybėms.
Plėtojamas
intensyvus
rekreacinis
naudojimas, sodybos pertvarkomos į
vasarnamius ar į kaimo turizmo sodybas.

Rekreaciniu požiūriu
vertingų gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių sklypai

Kompaktiškai formuojamose gyvenamosiose
vietovėse leidžiama komercinių ir smulkaus
bei vidutinio verslo objektų statyba.
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U3

U 3.1 – ekologinio reguliavimo

Draustinių, apsauginių
juostų ir zonų gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių sklypas

Šiai kategorijai priskiriamos gamtiniame
karkase ir ekologinės apsaugos zonose
esančios
kompaktinės
gyvenamosios
vietovės, taip pat atskiros sodybos ir
sodybų grupės. Šiose teritorijose vykdomos
priemonės, užtikrinančios gyvenamosios
aplinkos ekologinę kokybę ir jos gerinimą,
bendrą aplinkos geoekologinio stabilumo
išsaugojimą ir palaikymą. Saugomi ir
plečiami gyvenamųjų vietovių ir jų
artimosios aplinkos želdiniai, gerinama
pritaikant rekreacijos reikmėms jų rūšinė
sudėtis.
Urbanistinė
plėtra
šiose
teritorijose reguliuojama Gamtinio karkaso
nuostatais,
patvirtintais
LR
aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
D1-624.
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plane
numatytose užstatyti teritorijose rengiant
detaliuosius planus žemės ūkio naudojimo
paskirtis gali būti keičiama į kitą paskirtį
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

© 2013 TAEM Urbanistai. Visos teisės saugomos.

41

GAMTINIO KARKASO LOKALIZAVIMO IR ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMŲ, SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO
SPECIALUSIS PLANAS
SS12-009-SPL

U4

U 4.1 – ekstensyvaus
kompaktiško užstatymo

Šiai kategorijai priskiriamos esamų miestų,
miestelių ir kaimų užstatytos
bei
kompaktiškos plėtros teritorijos ir jų dalys,
kur vyrauja sodybinis ir mažaaukštis
užstatymas, o taip pat atskiros sodybos ar
jų
grupės
žemės
ūkio
paskirties
teritorijose.
Kompaktiškai
užstatytose
teritorijose prioritetas teikiamas kitai
žemės naudojimo paskirčiai. Teritorijose,
priskiriamose
gamtiniam
karkasui,
prioritetas teikiamas želdynų formavimui,
tame tarpe atskirųjų želdynų – kapinių.
Leidžiamas ribotas užstatymo tankio ir
aukštingumo
didinimas,
susiklosčiusios
planinės
struktūros
transformavimas.
Kompaktiško užstatymo teritorijose galimi
visi kitos paskirties žemės naudojimo būdai
ir pobūdžiai (t. t. komercinių, smulkaus ir
vidutinio verslo gamybinių ir sandėliavimo
objektų statyba), išskyrus daugiaaukščių
pastatų statybą.

U 4.1.1 – ekstensyvaus
dispersinio užstatymo

Šiai
kategorijai
priskiriami
naujai
formuojami
žemės
ūkio
paskirties
teritorijose kitos paskirties atskiri sklypai,
kurie nesudaro ištisinio kompaktiško
užstatymo. Atskirose sodybose ar jų
grupėse žemės ūkio paskirties teritorijose
reguliuojamas užstatymo tankio didinimas,
prioritetas teikiamas želdynų formavimui.
Skatinama
gyvenamosios
funkcijos
konversija į rekreacinę–turistinę funkciją.
Leidžiama gyvenamųjų kvartalų, smulkaus
ir vidutinio verslo ir komercinių objektų
statyba kompaktiškose kaimo gyvenamųjų
vietovių teritorijose, laikantis 1.2.4.
poskyrio nurodymų.

U 4.2 – intensyvaus
kompaktiško užstatymo

Šiai
kategorijai
priskiriamos
miestų
užstatytos
ir
kompaktiškos
plėtros
teritorijos bei jų dalys, kur vyrauja
daugiaaukštis
užstatymas.
Prioritetas
teikiamas kitai žemės naudojimo paskirčiai.
Galimi
visi
kitos
paskirties
žemės
naudojimo būdai ir pobūdžiai. Leidžiama iš
esmės keisti užstatymo pobūdį (užstatymo
tankio ir aukštingumo didinimas, esamos
planinės
struktūros
transformavimas,

Bendrojo tvarkymo
gyvenamųjų vietovių ar jų
dalių sklypai
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urbanistinės aplinkos keitimas). Skatinamas
miesto
želdynų
ir
viešųjų
erdvių
formavimas, tame tarpe atskirųjų želdynų –
kapinių. Prioritetas teikiamas socialinės
infrastruktūros ir paslaugų objektų plėtrai.

T INŽINERINĖS

T

INFRASTRUKTŪROS
TERITORIJOS

Visų
rūšių
transporto,
inžinerinių,
energetinių statinių bei inžinerinių tinklų
teritorijos.
Komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai
stambesnių transporto ir inžinerinės
infrastruktūros
objektų sklypai. Šios
teritorijos tvarkomos pagal atliekamų
funkcijų,
technologijų
ir
reikiamos
aptarnavimo
infrastruktūros
kūrimo
reikalavimus.
Magistraliniams dujotiekiams nustatomi
atitinkami
vietovės
klasės
vieneto
apribojimai.

Ekstensyviai
arba
intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

P PRAMONĖS, SANDĖLIAVIMO

P

OBJEKTŲ
TERITORIJOS

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos
įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų
sandėliavimo objektų statybai.
Pramonės rajonų, LEZ teritorijos.
Ekstensyviai
arba
intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

S EKOLOGINĖS

S

INŽINERIJOS
OBJEKTŲ SKLYPAI
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Atliekų saugojimo teritorijos, kuriose
vykdomas
neterminuotas
atliekų
(pavojingų, nepavojingų arba inertinių)
kaupimas,
laikymas
neribotą
laiką
specialiame tam skirtame įrenginyje ar
teritorijoje, siekiant jas naudoti ar šalinti,
rūšiuoti surinktas atliekas pagal medžiagas,
siekiant jas perdirbti ar naudoti.
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N NAUDINGŲ

N

IŠKASENŲ GAVYBOS
OBJEKTŲ SKLYPAI

Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai gavybai
naudojami durpynai, nerūdinių statybinių
medžiagų
karjerai.
Jose
teritorijos
tvarkomos pagal kasybos, naudingųjų
iškasenų
eksploatavimo
technologijų
reikalavimus;
orientuojamasi
į
perspektyvinius,
regeneravimo
arba
rekultivavimo poreikius.
Pagrindiniai dokumentai, reguliuojantys
žemės gelmių naudojimą, yra:
1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; Žin.,
2001, Nr. 36-1164);
2. Žemės gelmių registro nuostatai (Žin.,
2002, Nr. 44-1676);
3.
Administracinių
teisės
pažeidimų
kodeksas (Žin., 2000, Nr. 22-552);
4. Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio
pramoninio
bei
mineralinio
vandens
išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
tvarka,
patvirtinta
LRV
2002-02-11
nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002, Nr., 16-607);
5. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
tvarka,
patvirtinta
LRV
2001-11-29
nutarimu Nr. 1433 (Žin., 2001, Nr. 1023634);
Leidimus naudoti naudingųjų iškasenų
išteklius Lietuvos ir užsienio juridiniams
asmenims, priklausomai nuo išteklių kiekio
bei galimo poveikio kitos valstybės žemės
gelmių būklei, išduoda Lietuvos Respublikos
Vyriausybė
arba
Lietuvos
geologijos
tarnyba.
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A KRAŠTO APSAUGOS

A

INFRASTRUKTŪROS
OBJEKTŲ SKLYPAI

Krašto
apsaugos
teritorija,
skirta
specialiesiems krašto apsaugos tikslams ir
valstybės sienos apsaugai.
Subnatūralios arba technogenizuojamos
aplinkos
reglamentų
technologinis
kraštovaizdis.

1. Brėžinyje teikiamos ribos atitinka kartografinio mastelio (1:15 000) raiškos georeferencines
galimybes. Rengiant detaliuosius planus šios ribos gali būti tikslinamos pagal tų planų mastelio
kartografinės raiškos galimybes. Teritorijoms, kurios patenka į skirtingų reglamentų zonas, gali būti
taikomi kaip vienos, taip ir gretimos zonos reglamentai.
2. Veiklą sanitarinėse apsaugos zonose reglamentuoja Sanitarinių apsaugos zonų ribų
nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V586 ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 1640
ir LRV 1995-12-29 nutarimu Nr. 1640.
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