PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
Direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. 03V-817

VISUOMENĖS DALYVAVIMO FORMUOJANT ELEKTRĖNŲ MIESTO
KRAŠTOVAIZDĮ PROGRAMA
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Elektrėnų savivaldybės administracija planuoja tvarkyti Elektrėnų marių pakrančių
teritoriją. Numatoma gerinti kraštovaizdžio vertybių būklę ir didinti vizualinį estetinį potencialą.
Išsaugoti esamą teritorijos struktūrą, jos kraštovaizdžio savitumą ir gerinti kraštovaizdžio vertybių
būklę, sudaryti geresnes sąlygas biologinės įvairovės išsaugojimui. Projekto rengimo metu bus
įtraukiama visuomenė, siekiant išgirsti ir patenkinti jos poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.
Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo projekto įgyvendinimą planuojama finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“
remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso
teritorijose“. Įgyvendinant projektą būtų sudarytos sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo
ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaikymui Elektrėnų miesto teritorijose, besiribojančiose
su Elektrėnų mariomis.
Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – pagerinti įvairaus lygmens
kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir
palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant
kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Su šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu galima
susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264
arba
Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Rungos g. 5, Elektrėnai. Asmuo ryšiams – Aurelija
Kasperavičienė, el. p. aurelija.kasperaviciene@elektrenai.lt, tel. +370 528 58 035.
Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo projekto Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio
formavime programa (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės
įsitraukimą užtikrinantis dokumentas, kuriame pateikiama apibendrinta informacija apie
planuojamą vykdyti veiklą, jos tikslus ir uždavinius, paaiškinama, kokias problemas siekiama
spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetiškumas, pristatomi konsultavimosi su
visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu,
siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių
institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“.
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II SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ
2.
Objektas – Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo projektas. Teritorijos bendras
plotas apie 2,8 ha. Rytinėje ir šiaurinėje Elektrėnų marių pakrantėje išskirtos keturios teritorijos
dalys, kurias planuojama tvarkyti. Teritorijos schema pateikta 1 pav.
1 teritorijos dalis – 1,22 ha teritorija, sudaryta iš 0,97 ha sklypo (kad. Nr.
7930/0001:499 Elektrėnų k. v.) Elektrėnai, Geibonių g. 3B (žr. 4 pav.), žemės sklypo naudojimo
būdas – rekreacinės teritorijos, ir 0,25 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos (tarp
koordinačių LKS 544437, 6070832 ir 544450, 6070741), kurią riboja marių krantas ir Geibonių g.
Valstybinės žemės sklypą panaudos teise naudoja Elektrėnų savivaldybė. 2014 m. parengtas
„Paplūdimio teritorijos ties Geibonių g. Elektrėnuose detalusis planas“ ir patvirtintas
administracijos direktoriaus 2014-09-09 įsakymu Nr. 03V-822;
2 teritorijos dalis – 0,6 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos (tarp
koordinačių LKS 543455, 6072195 ir 543603, 6072070) teritorija tarp Draugystės g. ir Elektrėnų
marių;
3 teritorijos dalis – 0,1 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos (tarp
koordinačių LKS 542971, 6072100 ir 542928, 6071988) teritorija (marių pakrantė) besiribojanti su
sklypu Draugystės g. 22 ir Elektrėnų marių ir vandenyje esantys statiniai;
4 teritorijos dalis – 0,9 ha teritorija, sudaryta iš sklypo Rungos g. 0,74 ha (kad. Nr.
7930/0003:260 Elektrėnų k. v.), žemės sklypo naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos,
valstybinę žemę panaudos teise naudoja Elektrėnų savivaldybė, ir 0,16 ha Elektrėnų marių
pakrantės apsaugos juostos (tarp koordinačių LKS 542046, 6071688 ir 542106, 6071586) įlankoje
prie pėsčiųjų tilto.
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1 pav. Teritorijos schema

3
3.
Kraštovaizdžio pobūdis ir būklė
3.1. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius planuojama teritorija
patenka į Vakarų dzūkų šiaurinės slėniuotos miškingos agrarinės pakilumos (plynaukštės)
kraštovaizdžio rajoną, u4E indeksu pažymėtą kraštovaizdžio tvarkymo zoną, tai reiškia, kad bendras
kraštovaizdžio pobūdis (u) – urbanistinis; teritorijos naudojimo pobūdis (4) – tausojantisintensyvus; gamtinis pobūdis (E) – ežeruotas duburys.
3.2. 1 teritorijos daliai numatyta Rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos reglamentų
kryptis (3b), o 2-4 teritorijos dalims numatyta ekstensyvios urbanizacijos reglamentų kryptis (6a).
3.3. Vertinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, teritorija priklauso V1H2-a. Tai
reiškia silpnos vertikalios sąsklaidos (banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dviejų
lygmenų videotopų kompleksais). Teritoriją vertinant horizontalios vizualinės sąsklaidos aspektu,
vyrauja pusiau atvirų didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vertinant vizualinį
dominavimą kraštovaizdyje, kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje raiškūs vertikalių ir horizontalių
dominančių kompleksai.
3.4. Pagal Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, planuojama teritorija
patenka į aktyvios rekreacijos teritorijos reglamentą (R.1).1 teritorijos dalyje numatomas viešo
naudojimo paplūdimys (R.2) su galima inžinerine įranga, privažiavimu, automobilių aikštele,
viešąja erdve. (žr. 2 pav.) Greta 3 teritorijos dalies yra benrajame plane numatytas ir jau esamas
viešo naudojimo paplūdimys.Visa projektuojama teritorija patenka į gamtinio karkaso ribas ir
priklauso regioninių migracinių koridorių zonai.

2 pav. Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinio ištrauka
3.5. Pagal Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialųjį planą, teritorija patenka į aktyvios
rekreacijos zoną, 1 ir 4 dalys – siūloma ilgalaikio poilsio forma, 3 dalis – trumpalaikė poilsio forma.
Rekreacinės plėtros lygmuo nustatytas vidutinis (P.2) – plėtojama regioninės reikšmės zona. (žr. 3
pav.)
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3 pav. Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialusis planas. Koncepcijos brėžinio ištrauka
4.
Vietovės vertybės.
1 teritorijos dalis – 1,22 ha teritorija, sudaryta iš 0,97 ha sklypo (kad. Nr. 7930/0001:499
Elektrėnų k. v.) Elektrėnai, Geibonių g. 3B, (žr. 4 pav.), žemės sklypo naudojimo būdas –
rekreacinės teritorijos, ir 0,25 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos (tarp koordinačių LKS
544437, 6070832 ir 544450, 6070741) teritorijos, kurią riboja marių krantas ir Geibonių g.
Teritorijos didžiausios vertybės yra želdiniai – medžiai ir atsiveriančios vaizdingos
panoramos į Elektrėnų marias. Yra daug vertingų medžių: vyrauja paprastieji ąžuolai, pakrantėje
juodalksniai. Medžių skersmuo siekia 30 cm, kai kurių ir daugiau. Vakarinėje dalyje yra
paprastosios pušies ir karpotojo beržo medynas. Rytinėje dalyje yra vietinių gyventojų lankomas
šaltinis, trykštantis iš šlaito.
Šiuo metu yra įrengtas viešas paplūdimys su minimalia infrastruktūra. Vieta gausiai lankoma
poilsiautojų, tačiau esamos infrastruktūros nepakanka: nėra takų, suolų, šiukšlių dėžių. Įrengus
takus būtų sureguliuojami lankytojų srautai į paplūdimio – iškylų aikšteles ir taip būtų apsaugoma
vertinga gamtinė aplinka. Planuojamas patogesnis priėjimas prie šaltinio ir jo aplinkos sutvarkymas.
Numatoma atlikti sanitarinius kirtimus, šalinti menkaverčius medžius ir savaiminius krūmynus,
išryškinant vertinguosius ir suteikiant jiems erdvės augti. Taip pat sodinti natūraliam
kraštovaizdžiui būdingus vertingų rūšių medžius ir krūmus. Krūmais formuoti jaukias erdves.
2 teritorijos dalis – 0,6 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos (tarp koordinačių LKS
543455, 6072195 ir 543603, 6072070) teritorija tarp Draugystės g. ir Elektrėnų marių (žr. 5 pav.).
Teritorijos vertybė – Elektrėnų marių įlankos gamtinė aplinka, pušynas palei Draugystės g., kuris
atlieka apsauginę funkciją nuo gatvės triukšmo ir kito neigiamo poveikio. Žmonių mėgstamas
pasivaikščiojimo takas atveria gyventojams galimybę pažinti ir grožėtis pakrantės gamta, vandens
paukščiais, kurie dažnai plaukioja įlankoje. Ši vieta taip pat lankoma mėgėjiškos žūklės entuziastų.
Numatoma sutvarkyti tako dangą, įrengti suolų prie tako lankytojams ir teritoriją pagausinti
želdinių įvairove. Sodinti krūmų, medžių ir šios vietovės pakrantėms būdingų daugiamečių augalų,
kurie praturtintų esamą biologinę įvairovę.
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4 pav. 1 teritorijos dalies ribos

5pav. 2 teritorijos dalies ribos

6 pav. 3 teritorijos dalies ribos

7 pav. 4 teritorijos dalies ribos

3 teritorijos dalis – 0,1 ha Elektrėnų marių pakrantės apsaugos juostos teritorija tarp sklypo
Draugystės g. 22 ir Elektrėnų marių (tarp koordinačių LKS 542971, 6072100 ir 542928, 6071988)
(žr. 6 pav.). Teritorijoje yra pažeistas gamtinis pakrantės vientisumas. Krantas sutvirtintas betono
plokštėmis ir vandenyje stovi apleistos valčių prieplaukos gelžbetoninės konstrukcijos, kurios yra
didelė vizualinė tarša bei pavojus gyventojams.
Numatoma išardyti vandenyje esančias gelžbetonines konstrukcijas, išardyti betono grindinį
pakrantėje ir atkurti natūraliomis medžiagomis sutvirtintą šlaitą. Šiomis priemonėmis norima atkurti
pažeistą gamtinę aplinką, gerinant kraštovaizdžio vertybių būklę ir estetinį potencialą. Teritorijoje
yra įspūdingos išvaizdos juodalksnis ir baltasis gluosnis. Numatoma papildyti esamą menką
želdinių įvairovę, sodinti šios vietovės pakrantėms būdingų daugiamečių augalų.
4 teritorijos dalis – 0,9 ha teritorija, sudaryta iš sklypo Rungos g. 0,74 ha (kad. Nr.
7930/0003:260 Elektrėnų k. v.) žemės sklypo naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos,
valstybinę žemę panaudos teise naudoja Elektrėnų savivaldybė, ir 0,16 ha Elektrėnų marių
pakrantės apsaugos juostos (tarp koordinačių LKS 542046, 6071688 ir 542106, 6071586) įlankoje
prie pėsčiųjų tilto.
Sklypo didžiausios vertybės yra atsiveriančios vaizdingos panoramos į Elektrėnų marias ir
esantys želdiniai – medžiai: paprastojo klevo, paprastosios eglės medynai, pavieniai paprastieji
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ąžuolai. Sklypas ribojasi su valstybinio miško sklypu, kuriame auga paprastieji ir raudonieji ąžuolai,
paprastieji klevai, jų aukštis siekia 14 metrų, skersmuo apie 30 cm. Šie medžiai nepriklauso
projekte tvarkomam sklypui, tačiau yra svarbūs marių pakrantės erdvių ir estetinių vizualinių
vertybių formantai.
Numatoma atlikti sanitarinius kirtimus, šalinti menkaverčius ir nustelbtus medynuose
esančius medžius, išryškinant vertinguosius ir suteikiant jiems erdvės augti. Taip pat praturtinti
esamą biologinę įvairovę sodinant natūraliam kraštovaizdžiui būdingus vertingų rūšių medžius ir
krūmus, bei tako dangą, įrengti pėsčiųjų taką ir suolų prie tako lankytojams. Sutvarkius šią
teritoriją, išryškės vietovei būdingas vaizdingas kraštovaizdis, jo estetinės vertybės ir pagerės
ekologinė būklė.

III SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Problema ir projekto poreikio pagrindimas.
Šiuo metu Elektrėnų marių pakrantės teritorija yra praradusi natūralią kraštovaizdžio struktūrą
ir vertingus gamtinius elementus, pažeistas jos kraštovaizdžio reljefas: pakrantės, teritorija apžėlusi
nevertingais krūmynais ir medžiais, joje yra apleistų, nenaudojamų statinių (2 teritorijos dalyje).
Visa tai ne tik vizualiai darko miesto kraštovaizdį, bet ir sąlygoja ekologines problemas:
susilpnėjęs ekologinis teritorijos stabilumas ir vientisumas, kraštovaizdžio identiteto nykimas,
mažėjantis aplinkos pralaidumas laukinei gyvūnijai bei augalijai ir pan. Neišnaudotas Elektrėnų
marių rekreacinis potencialas, teritorija nepritaikyta poilsiui ir laisvalaikiui leisti.
Rekreacijai ir pažinimui pritaikyti miesto želdynai teikia didžiulę naudą miesto
gyventojams: didina vietovės patrauklumą gyventi, kurti verslą, skatina bendruomeniškumą, didina
visuomenės sveikatingumą. Norint pasiekti šių tikslų reikia išsaugoti vietovės kraštovaizdžio
savitumą, gamtos vertybes, didinti ekologinį stabilumą, sudaryti sąlygas visuomenei įsitraukti į
kraštovaizdžio pažinimą, suprasti ekologinę svarbą, tenkinti būtinuosius miestiečių poilsio
poreikius.
6. Pagrindinis projekto tikslas – racionaliai tvarkyti Elektrėnų marių pakrančių teritoriją,
išsaugant esamą teritorijos struktūrą, jos kraštovaizdžio savitumą, gerinti kraštovaizdžio vertybių
būklę ir pritaikyti teritoriją gyventojų lankymui.
7.
Uždaviniai:
7.1. tausojant gamtinę aplinką, gerinant kraštovaizdžio vertybių būklę ir estetinį potencialą
pritaikyti teritoriją viešam naudojimui, įrengiant poilsiui skirtus takus ir kitą reikiamą infrastruktūrą;
7.2. pertvarkyti želdinius – pasodinti naujus (būdingus konkrečioms augimvietėms), pašalinti
menkaverčius ir trukdančius apžvalgai, atlikti sanitarinius kirtimus, išryškinti vertingus želdinius;
7.3. atkurti pažeistą pakrančių reljefą, išardyti nenaudojamus statinius vandens telkiniuose ir
didinti teritorijos patrauklumą želdinimu bei tikslinga poilsio įranga.
8. Įgyvendinant numatytus uždavinius bus vykdomos šios priemonės: įrengti poilsiui
skirti takai ir rekreacijai reikiama infrastruktūra, sutvarkyti želdiniai, pašalinanti menkaverčiai
krūmynai ir medžiai, atsodinami natūraliam kraštovaizdžiui būdingi augalai, naikinami nebūdingi,
invaziniai augalai, taip sudarant geresnes sąlygas biologinei įvairovei išsaugoti. Ardomos vandenyje
esantys nebenaudojami valčių prieplaukos gelžbetoninės konstrukcijos, betono grindinys pakrantėje
ir atkuriamas natūralus šlaitas.
IV SKYRIUS
KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI
9.
Įgyvendinant kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius nagrinėjamoje Elektrėnų miesto
teritorijoje kraštovaizdžio tvarkymo projekto „Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo
projektas“. Šio projekto rengimą reglamentuoja Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano 3 priedas, patvirtintas aplinkos ministro 2016 m. kovo 14

7
d. įsakymu Nr. D1-181 „Reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo
gamtinio karkaso teritorijose projektų ir etaloninio kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose
projektų rengimui ir kraštovaizdžio formavimui“.
9.1.
Projekto rengimo metu numatoma:
9.1.1.
esamos būklės analizės stadijoje atliekama teritorijos naudojimo reglamento ir
planavimo dokumentų sprendinių, bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio, teritorijos gamtinio karkaso,
vizualinių kraštovaizdžio savybių, urbanistinės struktūros, teritorijos socialinių ir ekonominių
aspektų analizės. Esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant
ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano (M 1:500–2000).Kraštovaizdžio tvarkymo projekto
esamos būklės analizės ataskaita raštu suderinama su projektą derinančiomis institucijomis;
9.1.2.
koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje parengiamas
eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjas.
Grafiškai pavaizduoti pasiūlymų sprendiniai, projektinius sprendinius pagrindžiantys tekstiniai
aprašymai;
9.1.3.
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami
kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstiniai ir grafiniai sprendiniai, parengiama projekto
įgyvendinimo sąmata ir techninės specifikacijos, sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos)
aprašas;
9.1.4.
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje
pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimai raštu su projektą derinančiomis
institucijomis. Suderinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešinimas Elektrėnų
savivaldybės interneto svetainėje, Elektrėnų savivaldybės patalpose. Viešas pristatymas visuomenei
po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešo
paskelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės patalpose;
9.1.5.
kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo stadijoje suderintas, viešai pristatytas
visuomenei kraštovaizdžio tvarkymo projektas patvirtinamas Elektrėnų savivaldybės teisės aktu.
10.
Rengiant Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymo projektą įvertinti šių
teisės aktų nuostatas ir reikalavimus:
10.1. Teritorijų planavimo dokumentai:
10.1.1. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703;
10.1.2. Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-71;
10.1.3. Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialusis planas, patvirtintas Elektrėnų
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 03 V – 838;
10.1.4. „Paplūdimio teritorijos ties Geibonių g. Elektrėnuose detalusis planas“, patvirtintas
administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 03V-822;
10.2. Strateginiai dokumentai:
10.2.1. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526;
10.2.2. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų planas su priedais,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-181;
10.2.3. Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas „2014–2020 m.“, patvirtintas
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-80;
10.3. ES finansinę paramą reglamentuojantys dokumentai:
10.3.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa;
10.3.2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209;
10.4. Teisės aktai, reglamentuojantys kraštovaizdžio, želdinių, gamtinio karkaso apsaugą ir
tvarkymą:
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10.4.1. Europos kraštovaizdžio konvencija, Europos kraštovaizdžio konvencijos
įgyvendinimo gairės, patvirtintos Ministrų komiteto rekomendacija CM/Rec (2008)3;
10.4.2. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526;
10.4.3. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai;
10.4.4. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu
Nr. D1-719;
10.4.5. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomųjų
želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo
pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento
patvirtinimo“;
10.4.6. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5;
10.4.7. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673;
10.4.8. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206;
10.4.9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (teritorijoje vykdant statybos darbus);
10.4.10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343;
10.4.11. Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-96;
10.4.12. Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645;
10.4.13. Bendrieji buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276;
10.4.14. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų
normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694;
10.4.15. Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-810;
10.4.16. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. D1-291;
10.4.17. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717;
10.4.18. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
10.5. Kiti Lietuvos Respublikos, strateginiai ir ES teisės aktai.
V SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS
11.
Programa siekiama užtikrinti:
11.1. skaidrų interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą;
11.2. aktyvų, kūrybingą, pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į vietos kraštovaizdžio apsaugą
ir formavimą;
11.3. vietos dvasios, bendruomeniškumo stiprinimą, puoselėjant vietovės išskirtinumą ir
tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias problemas;
11.4. vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo kraštovaizdžio srityje didinimą, socialinės
įtampos mažinimą.
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12.
Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės
informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias
veiklas:

Projekto
rengimo stadija
Prieš pradedant
rengti projektą ir
viso projekto
rengimo bei
įgyvendinimo
metu

Esamos būklės
analizė

Koncepcijos
rengimas ir jos
viešas
pristatymas
visuomenei

Bendradarbiavimo su visuomene planas
Kokio tikslo
Visuomenės dalyvavimą skatinančios
siekiama numatyta
priemonės
priemone
Nuolat informuoti
Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą
visuomenę apie
bus teikiama šiais būdais:
vykdomą Elektrėnų
1) elektroninėje
erdvėje –
Elektrėnų
miesto kraštovaizdžio
savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt
sutvarkymo projektą,
skelbiama informacija apie siūlymus (inicijavimą)
jo eigą ir sudaryti
vykdyti teritorijos tvarkymą, skelbiami sprendimai,
sąlygas visuomenei
susiję su projektavimo darbų pradžia (sprendimas,
dalyvauti teritorijos
techninė užduotis, kita susijusi informacija).
kraštovaizdžio
formavimo procese
Pateikiama informacija apie pasiūlymų
viso projekto metu –
teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais
nuo idėjos
dokumentais tvarką, jų viešo svarstymo vieta ir
formulavimo iki
laikas, viešai svarstyti pateikti sprendiniai,
sprendimų
patvirtinto projekto sprendiniai.
įgyvendinimo
2) Elektrėnų savivaldybės administracijoje
galima gauti naujausią informaciją apie projektą.
Asmuo
ryšiams
Elektrėnų
savivaldybės
administracijoje – Aurelija Kasperavičienė,
el. p. aurelija.kasperaviciene@elektrenai.lt;
3) raštu – pagal suinteresuotų asmenų
rašytinius paklausimus Elektrėnų savivaldybės
administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai.
1) Išsiaiškinti
1) Siekiant pirmo tikslo, nuomonę apie tai,
visuomenei svarbius
kas visuomenei svarbu planuojamoje tvarkyti
vietovės elementus,
teritorijoje, galima teikti Elektrėnų savivaldybės
vertybes, funkcijas;
administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriui:
siųsti laiškus paštu, adresu: Rungos g.
2) suteikti visuomenei
5, 26110 Elektrėnai,
žinių apie vietovės
el. paštu
svarbą ir išskirtinumą;
aurelija.kasperaviciene@elektrenai.lt

Tartis, kaip gerinti
koncepcijos
pasiūlymus, kad gerėtų
kraštovaizdžio kokybė,
įvertinti, ar siūlomos
teritorijos tvarkymo
priemonės atitinka
visuomenės lūkesčius,
kartu didinti supratimą
apie kraštovaizdžio

2) siekiant antro tikslo – projekto iniciatoriai
kartu su projekto rengėjais pristatys informaciją
apie planuojamas tvarkyti teritorijas
Sprendiniai viešinami Elektrėnų savivaldybės
interneto svetainėje www.elektrenai.lt;
Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą
koncepciją Elektrėnų seniūnijai, taip pat
artimiausioms organizacijoms, įmonėms ir kitoms
suinteresuotoms grupėms, kviečiant dalyvauti
viešuose svarstymuose.
Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos
viešą pristatymą ir ją pristato.
Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti

10
vertę ir vaidmenį
Projekto
sprendinių
konkretizavimas
Projekto
sprendinių
derinimas ir
viešinimas
Projekto
tvirtinimas

Projekto
įgyvendinimas

organizuojama paskaita, pristatymas, pasikviečiant
atitinkamos srities specialistus.
Išgirsti visuomenės
Sprendiniai viešinami Elektrėnų savivaldybės
pastabas, jų nuomonę ir interneto svetainėje www.elektrenai.lt;
pasiūlymus dėl
Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu
projekto sprendinių,
aurelija.kasperaviciene@elektrenai.lt
taip pat specialistų
Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių
pasiūlymus, kaip
viešą pristatymą ir juos pristato.
tobulinti projektą
Informuoti apie
projekto patvirtinimą ir
planuojamą sprendinių
įgyvendinimą
Išsiaiškinti, kaip
visuomenė nori ir gali
dalyvauti įgyvendinant
projektą

Informacija teikiama Elektrėnų savivaldybės
interneto svetainėje www.elektrenai.lt.
Informacija teikiama Elektrėnų savivaldybės
interneto svetainėje www.elektrenai.lt.
Organizuojamas parengto projekto
pristatymas organizacijoms, bendruomenei. Jo metu
bus siekiama išsiaiškinti, kaip bendruomenė norėtų
prisidėti prie teritorijos priežiūros ir jos būklės
stebėjimo.

13. Elektrėnų savivaldybė kviečia miesto bendruomenę, su teritorija besiribojančių namų
gyventojus ir sklypų savininkus, privačias įmones, švietimo įstaigų bendruomenes ir visus, kurie
suinteresuoti Elektrėnų miesto kraštovaizdžio sutvarkymu, aktyviai dalyvauti projekto kūrimo bei
įgyvendinimo procese, teikti savo pasiūlymus ir idėjas Programoje nurodytais būdais.
_________________________

