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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

40 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-

APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

patvirtinimo“, 46.2 papunkčiu, Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020

metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų

veiksmų plano patvirtinimo“, 9.2.2 papunkčiu, 2 priedo 33 punktu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras                                                                                            Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/
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VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA

Projekto pavadinimas: Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje

teritorijoje.

Kraštovaizdžio formavimo projekto organizatorius: Šilalės r. savivaldybės administracija, J.

Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė. Tel. (8 449) 76114. Faks. (8 449) 76118. El. paštas

info@silale.lt

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos rengėjas: Architekto

Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas, mob. 869948686, el. paštas pilis@pilis.lt

Bendras teritorijos kraštovaizdžio aprašymas. Kraštovaizdžio apsaugai gerinti Šilalės

mieste yra keletas potencialių vietovių, viena iš jų – teritorija Orvydų g. – atskirųjų želdynų

teritorija M2.1 (ekstensyvaus pritaikymo apsauginių miškų sklypai, kuri šiuo metu yra apleista,

apaugusi menkaverčiais augalais. Ekologinė šio kraštovaizdžio būklė yra prasta, želdinių

sanitarinė būklė nepatenkinama. Teritorija patenka į Vidinio stabilizavimo arealą S0,1

(išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (patikimas ir ribotas

funkcinis potencialas), kuriai taikoma kraštovaizdžio formavimo kryptis – išlaikomas ir

saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis. 

Želdynų teritorija Orvydų g. (VĮ Registrų centro išraše teritorija priskirta Kapų g., tačiau šiai

teritorijai yra suteiktas naujas adresas – Orvydų g. 2A, tačiau adresų registras dar neįregistravo

šio adreso. Bet artimiausiu metu bus įregistruota) yra didelės apimties (4,6 ha ploto), netoli

miesto centrinės dalies, jos sutvarkymas turės reikšmingos įtakos Šilalės miesto kraštovaizdžio

būklės pagerinimui, susisiekimui tarp pagrindinių miesto želdynų teritorijų: atsiras funkcinė

jungtis tarp Tvenkinio, Bendruomenių parko ir Pušyno, todėl šios teritorijos kraštovaizdžio

tvarkymas pasirinktas projekto tikslui pasiekti – pagerinti Šilalės miesto kraštovaizdžio būklę.

Projektu bus išspręstos menkaverčių augalų vyravimo, mažos biologinės įvairovės problemos

atskirųjų želdynų teritorijoje, užtikrintas susisiekimo tarp pagrindinių miesto želdynų

nepertraukiamumas. 

Pagal Šilalės miesto bendrąjį planą nagrinėjama teritorija priskiriama Ž1-viešosios erdvės,

želdynai, apsaugos juostos naudojimo teritorijoms. 

Projekto tikslai: Išlaikant ir saugant esamą natūralų kraštovaizdžio pobūdį pagerinti Šilalės

miesto kraštovaizdžio būklę, pritaikant teritoriją visuomenės poreikiams ir užtikrinant

nepertraukiamą pėsčiųjų ir dviratininkų ryšį tarp atskirų miesto želdynų teritorijų. 

Projekto uždaviniai: Formuoti ir gerinti kraštovaizdį įvertinant esamų želdynų būklę, jų

išsaugojimo ir atnaujinimo galimybes, išvalyti nuo menkaverčių ir ligotų medžių bei

savaiminių krūmynų, įrengti miško parką su infrastruktūra: takais, aktyvaus ir pasyvaus poilsio

vietomis, jungtis tarp Bendruomenių parko ir Pušyno, bei Ąžuolo gatvės tęsinyje su Pušyno

teritorija, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, apželdinti atvirą teritorijos dalį pavieniais

medžiais, pritaikytais esamam dirvožemiui (žr. Priedą 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Problematika: Miesto teritorijoje esantis miškas (2.15 ha) yra brandus, vyrauja pušys, eglės ir

beržai, tačiau apaugęs menkaverčiais medžiais ir krūmais, sunkiai praeinama. Kita dalis

teritorijos yra pieva (2.36 ha). Teritorija nenaudojama, nors geroje strateginėje vietoje: iš
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vienos pusės ribojasi su įrengtomis viešosiomis erdvėmis Bendruomenės parku ir tvenkiniu, iš

kitos pusės – su Pušynu, kuris yra Šilalės renginių ir poilsio vieta. Įrengus miško parką bei

jungtis tarp miesto rekreacinių erdvių, viskas būtų sujungta į bendrą Žaliąjį miesto koridorių,

kur iš vienos viešosios erdvės gali pereiti į kitą. 

Planuojama veikla: Teritorijoje numatoma sumažinti menkaverčių krūmų ir medžių skaičių,

kad miškas būtų praeinamas, šviesus (įrengiamas Miško parkas). Pievos vietoje numatomi

takai, poilsio vietos su reikiamais lauko baldais, sodinami pavieniai medžiai, įrengiamas

apšvietimas. Miško parke numatomas edukacinis takas su aktyvaus bei pasyvaus poilsio

vietomis. Esami vertingi medžiai sutvarkomi, pagerinama jų būklė.

Teisės aktai, teritorijų planavimo sprendiniai, kiti darbai, kurie turi būti įvertinti

rengiant projektą: 

Teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės

išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo, 2016 m. kovo 14 d. Nr.

D1-181 (su tolesniais pakeitimais).

Bendrieji planai:

1) Šilalės miesto bendrasis planas;

2) Šilalės rajono bendrasis planas.

Specialieji planai:

1) Gamtinio karkaso specialusis planas.

Įgyvendinimo veiksmų planas, konsultavimosi su visuomene, specialistais metodai

(viešinimas): 

1) Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programa patalpinama Šilalės

savivaldybės interneto svetainėje su nurodyta data, vieta ir laiku, kada įvyks programos viešas

pristatymas. 

2) Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programa išsiunčiama seniūnijai,

Aplinkos apsaugos agentūrai, vietos bendruomenėms. 

3) Organizuojamas viešas projekto pristatymas, skirtas visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio

formavime programos viešam aptarimui. Viešo pristatymo data numatoma ne anksčiau kaip po

10 kalendorinių dienų nuo programos paviešinimo savivaldybės tinklalapyje ir išsiuntimo

suinteresuotiems asmenims, institucijoms. 

4) Po viešo projekto pristatymo programa patikslinama, papildoma atsižvelgiant į pagrįstus

visuomenės, kitų institucijų pasiūlymus. 

5) Programa patvirtinama savivaldybės teisės aktu.

6) Patvirtinta programa pakartotinai patalpinama Šilalės savivaldybės interneto svetainėje, bei

išsiunčiama seniūnijai ir vietos bendruomenėms. 

7) Patvirtinus kraštovaizdžio tvarkymo programą, savivaldybės teisės aktu priimamas

sprendimas dėl kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo, kurio tikslai ir uždaviniai, kiti

reikalavimai turi atitikti visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą. 

8) Rengiama kraštovaizdžio esamos būklės analizė, tvarkymo koncepcija.

9) Parengta kraštovaizdžio esamos būklės analizė derinama su institucijomis.

10) Parengta kraštovaizdžio tvarkymo koncepcija patalpinama Šilalės savivaldybės interneto

svetainėje. Atskiri pranešimai išsiunčiami projektą derinančioms institucijoms, seniūnijai,

bendruomenėms, turto savininkams, kurie yra vietovės gretimybėje ar kurių turtui projekto

sprendiniai gali turėti įtakos, ir asmenims, kurie yra viešai išreiškę pageidavimą tokią
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informaciją gauti. Nurodoma, iki kada ir kur visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl projekto

koncepcijos. 

11) Projekto koncepcija viešai eksponuojama ir ne mažiau kaip po 10 kalendorinių dienų

surengiamas viešas projekto koncepcijos svarstymas. Parengiama viešo svarstymo ataskaita,

kurioje apibendrinama visuomenės pasiūlymai, nurodoma, į kuriuos pasiūlymus atsižvelgta,

kvalifikuoti paaiškinimai, kodėl kai kurie pasiūlymai atmesti. 

12) Parengta kraštovaizdžio tvarkymo koncepcija derinama su institucijomis.

13) Rengiama kraštovaizdžio tvarkymo tekstinė dalis, grafiniai sprendiniai, projekto

įgyvendinimo sąmata bei techninės specifikacijos. 

14) Projekto sprendiniai derinami su savivaldybės vyriausiuoju architektu, kuris įvertina, ar

planuojamos veiklos neprieštarauja teritorinio ir strateginio planavimo dokumentuose

nustatytiems kraštovaizdžio kokybės tikslams, ar projektas apsvarstytas su visuomene. 

15) Projekto sprendiniai derinami su institucijomis.

16) Suderinti projektiniai sprendiniai viešinami savivaldybės tinklalapyje, seniūnijos

patalpose. 

17) Organizuojamas viešas pristatymas visuomenei po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų

nuo kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešo paskelbimo savivaldybės tinklalapyje,

seniūnijos patalpose. Viešame pristatyme visuomenei turi dalyvauti projektą derinusių

institucijų atstovai. 

18) Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo stadijoje suderintas, viešai pristatytas

visuomenei kraštovaizdžio tvarkymo projektas patvirtinamas savivaldybės teisės aktu. 

____________________



PUŠYNAS

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ JUNGTYS

ESAMI PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI

PROJEKTUOJAMI PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI

PRIEDAS NR.1



PUŠYNAS

TERITORIJOS PRIE ORVYDŲ G.
FUNKCINIS ZONAVIMAS

MIŠKO PARKAS

AKTYVAUS POILSIO ZONA

1

2

3

PASYVAUS POILSIO ZONA

1

2

3

PRIEDAS NR.2



PUŠYNAS

VEIKLOS TERITORIJOJE 
PRIE ORVYDŲ GATVĖS

MIŠKO PARKAS

1

1

PRIEDAS NR.3



VEIKLOS TERITORIJOJE 
PRIE ORVYDŲ GATVĖS

AKTYVAUS POILSIO ZONA2 PUŠYNAS

2

PRIEDAS NR.4



PUŠYNAS

VEIKLOS TERITORIJOJE 
PRIE ORVYDŲ GATVĖS

3

PASYVAUS POILSIO ZONA3

PRIEDAS NR.5



Takeliai natūraliai pasipildo augalinėmis atliekomis – spygliais, 
žievės atplaišomis, kankorėžiais – nuo greta augančių pušų, 
tačiau esant didesniems lankytojų srautams ir veikiant aplinkos 
veiksniams – vėjui, lietui, dalis takų pradeda eroduoti, todėl būtina 
taikyti dangą regeneruojančias priemones.

Takeliai ir jų erozija

Pagrindinis teritorijos prie Orvydų g. elementas – takeliai, takai, 
kuriais lankytojai nukeliauja į Pušyną, bei gali pasiekti teritorijoje 
vykdomas veiklas .

Takeliai – teritorijos arterijos

Mulčias

Didžiąją dalį miško takelių ir takų miško parko zonoje 
rekomenduojama ‚maitinti' mulču, kuris papildytų natūralų 
takodaros procesą vietose, kuriose susidaro neigiamas mulčio 
balansas.

Takai ir takeliai, kuriuose ypatingai didelė lankytojų apkrova, 
praeina dviračių maršrutas, pagal poreikį rekomenduojama 
papildyti žvyro / skaldos ir molio mišinį. Kietas pagrindas leidžia 
taku naudotis pėstiesiems, dviratininkams ir ypatingais atvejais 
specialiajam autotransportui.

Žvyro / skaldos ir molio mišinys

Bėgant laikui taką padengia augalinis ir mineralinis sluoksnis ir 
takas įsilieja į gamtinę aplinką.

Medinių lentų takas

Medinių lentų takus naudoti priekopyje, kopose ir kitose vėjo erozijos ir 
srautų veikiamose vietose bei kaip landšafto dizaino priemonę.

PRIEDAS NR.6
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