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ĮVADAS 

Trumpa teritorijos charakteristika 

Planuojama sutvarkyti Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės pakrantė nuo 

geležinkelio tilto iki Naujosios gatvės. Teritorijos dešinėje pusėje yra miško parkas su vasaros 

estrada bei Kuršėnų vaikų globos namais (Pramonės g. 2), individualių namų gyvenamasis 

rajonas, Daugėlių g., individualių/ daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija ir ją kertanti 

Vilniaus g. transporto arterija. Visos teritorijos plotas apie 15 ha. 

Planavimo pagrindas 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija pasinaudodama Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų teikiama parama savivaldybėms, planuoja vykdyti pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės 

„Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir vykdyti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės 

būklės gerinimo veiklą gamtinio karkaso teritorijoje – Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje 

projektą. 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi strateginiu veiklos planu 

2018–2020 metams patvirtinu 2018 m. vasario 20 d. Nr. T-4 Šiaulių rajono savivaldybės 

Tarybos sprendimu „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 

metams patvirtinimo“, planuoja įgyvendinti projektų finansavimo programoje (kodas 05) 

numatytą projektą „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas“. 

Siekiant sukurti patrauklią teritoriją gamtos pažinimui ir rekreacijai Kuršėnų miesto 

Ventos upės slėnio teritorijoje numatoma: 

vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės pateiktomis sąlygomis ir parengta visuomenės 

dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa,  

parengti Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto 

Ventos upės slėnyje projektą (toliau – Kraštovaizdžio tvarkymo projektas). 

Nagrinėjama Ventos upės slėnio teritorija šiuo metu tėra dalinai pritaikyta gyventojų 

rekreaciniams tikslams: vykdomas teritorijos atskirų atkarpų šienavimas, pastatyti keli suoliukai.  

Teritorijoje nevykdoma esamų želdinių priežiūra. Būtina vykdyti kraštovaizdžio formavimo/ 

pritaikymo visuomenei darbus, tuo pačiu išlaikant/ gerinant teritorijos ekologinę būklę.  
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Informacija apie kraštovaizdžio projekto organizatorių 

 

Įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 

Adresas, telefonas, faksas Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai. Tel. (8-41) 596678 

 El.paštas: robertas.paulauskas@siauliuraj.lt 

Kontaktinio asmens vardas 

pavardė, pareigos 

Robertas Paulauskas,  

Investicijų ir projektų valdymo skyrius 

 

Informacija apie kraštovaizdžio projekto rengėjus 

Įstaigos pavadinimas Klaipėdos universiteto Architektūros, urbanistikos ir dizaino 

centras „Baltijos kraštovaizdžiai“ 

Adresas, telefonas, faksas S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda 

tel. (8-46) 398908; faks. (8-46) 398999 

Projekto vadovas  

(atest. Nr. A927) 

Prof. dr. Petras Grecevičius 

Tel. 868549924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com 

Kontaktinio asmens vardas 

pavardė, pareigos 

Jonas Abromas  

Tel. 861181916, el. paštas: j.abromas@yahoo.com 

Ekspertai 

Krašt. arch. prof. dr. Petras Grecevičius 

Klaipėdos universiteto Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras 

„Baltijos kraštovaizdžiai“ 

Tel. 868549924, el. paštas: petras.grecevicius@gmail.com 

Krašt. arch. doc. dr. Jonas Abromas 

Klaipėdos universiteto Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras 

„Baltijos kraštovaizdžiai“ 

Tel. 861181916, el. paštas: j.abromas@gmail.com 

Krašt. arch.  Aurelija Jankauskaitė 

Klaipėdos universiteto Architektūros, urbanistikos ir dizaino centras 

„Baltijos kraštovaizdžiai“ 

Tel. 862633715, el. paštas: jankauskaite.aurelija@gmail.com 
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1. TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAVIMAS IR PLANAVIMO 

DOKUMENTAI 

 

Planuojama sutvarkyti Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio dešinės pusės pakrantė nuo 

Geležinkelio tilto iki Naujosios gatvės. Teritorijos dešinėje pusėje yra miško parkas su vasaros 

estrada bei Kuršėnų vaikų globos namais (Pramonės g. 2), individualių namų gyvenamasis rajonas, 

Daugėlių g., individualių/ daugiabučių gyvenamųjų namų teritorija ir ją kertanti Vilniaus g. 

transporto arterija. Visos teritorijos plotas apie 15 ha (žr. 1 pav.). 

Kuršėnai yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje, su vidutinio šiltumo vasaromis, bei vidutinio 

šaltumo žiemomis.  

Teritorija gana lygi, tik ties pėsčiųjų tiltais yra takų sankasos. Pačios upės tėkmė dėl esamų 

užtvankų labai nežymi, krantų erozijos nepastebėta. Teritoriją paįvairina esamos Ventos upės 

senvagės. Pačią Ventos upę ties analizuojama atkarpa dviejose vietose kerta pėsčiųjų/ dviratininkų 

tiltai. Pirmasis tiltas jungia takus nuo Pramonės g. iki buvusio Pavenčių cukraus fabriko. Antrasis – 

nuo Aušros g. iki Kuršėnų Pavenčių mokyklos. Projektuojamų takų vietose yra esami savaiminiai 

gruntiniai takai. 
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1 pav. Planuojama tvarkyti teritorija ir Kuršėnų miesto gamtinis karkasas (Kuršėnų miesto 

bendrojo plano  miesto želdynų, viešųjų erdvių ir rekreacinės infrastruktūros brėžinys, 2011) 

 

1.1. Projektuojamos veiklos planuojamoje teritorijoje reglamentuojamos šių teisės aktų 

: 

1. Europos kraštovaizdžio konvencijos; 

2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 

3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 

3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo; 

4. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

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

05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

D1-209; 

5. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano, 
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patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 

„Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“; 

6. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų: 

6.1. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 

normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6.2. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6.3. Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų 

apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir 

tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo 

pavyzdinio reglamento patvirtinimo“; 

6.4. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“; 

6.5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

6.6. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 

d. įsakymu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 

paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų 

priskyrimo saugotiniems“; 

7. Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų; 

8. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“; 

9. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos 
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Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“; 

10. Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96  „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“; 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl 

Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 

12. Kuršėnų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2011-06-16 Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T 170, sprendiniais; 

13. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

14. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);  

15. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  

16. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.3. Informacija apie patvirtintą visuomenės dalyvavimo programą kraštovaizdžio formavime 
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2. TERITORIJOS GAMTINIO KARKASO ANALIZĖ 

2.1. Geologinis potencialas 

Atliekant kraštovaizdžio struktūros geocheminį tipizavimą (žr. 2 pav.), išskiriamos 

geosistemos pagal barjeriškumo laipsnį cheminių medžiagų srautams visuose kraštovaizdžio 

sistemos blokuose (augalija — dirvožemis — gruntinis vanduo). Toposistemos detalizuojamos 

pagal cheminių elementų akumuliavimą dirvožemio profilyje, cheminių elementų išsklaidymą su 

gruntiniais vandenimis, vyraujant fizinei ir cheminei aplinkai, lemiančiai dirvožemio išplovimą. 

Lietuvos teritorijoje vyrauja sąlyginai išsklaidančios (35 proc.) ir išsisklaidančios (28 proc.) 

toposistemos, kurioms būdingas cheminių elementų išplovimas į gruntinius vandenis. 

Akumuliuojančios ir sąlyginai akumuliuojančios geosistemos užima 18 proc. Lietuvos teritorijos, 

pasižymi pajėgumu kaupti cheminius elementus dirvožemio profilio storymėje ir dėl šios priežasties 

gali būti lengvai užterštos. 

Grunto struktūra. Teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos kinta nuo vidutinių iki 

sudėtingų: geomorfologinės yra sudėtingos dėl reljefo genetinių tipų skaičiaus, hidrogeologinės – 

sudėtingos, dėl gruntinio vandens slūgsojimo gylio, geologinės – vidutinės. Tirtoje teritorijoje 

sutiktos aliuvinės (aIV), deliuvinės (dIV), glacialinės (gIIInm3) nuogulos bei technogeniniai 

dariniai (tpl IV). Technogeniniai dariniai sudaryti iš žvyro, puraus, vidutinio tankumo dulkingo, 

smulkaus, žvyringo smėlio, minkštai, standžiai plastinio ir puskiečio smėlingo molio, smėlingo 

dulkingo molio. Vietomis sutinkamas smėlingas dulkingas molis su organinės medžiagos priemaiša. 

Aliuvinės nuogulos, kurias sudaro įvairaus rupumo smėlis.  

 

 

2 pav.  Kraštovaizdžio geocheminės topo sistemos struktūra remiantis nacionaliniu 

kraštovaizdžio tvarkymo planu. 
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Kraštovaizdžio geocheminės topositemos, nustatytos remiantis Lietuvos kraštovaizdžio 

studija, geocheminės topositemos analizuojamos vertinant buferiškumo laipsnį ir migracinės 

sistemos tipą. Pagal buferiškumo laipsnį teritorijoje yra ypač mažo buferiškumo, pagal migracinės 

struktūros tipą – sąlyginai išsisklaidančios. 

 

2.2. Želdynų analizė 

Analizuojamoje teritorijoje šiaurės-pietų kryptimi pateikiama vyraujanti sumedėjusių augalų 

rūšinė sudėtis: šiaurinėje dalyje vyrauja drebulės, juodosios tuopos, paprastieji klevai. Greta Ventos 

upės vyrauja trapieji gluosniai, paprastieji uosiai, baltosios tuopos, paprastieji klevai, paprastosios 

blindės, žilvitiniai karklai. Vyrauja lapuočiai. 

 Planuojamos teritorijos dalyje greta Daugelių gatvės atviroje erdvėje pasodintą paprastųjų 

klevų sodinukų alėja apie 40 vnt. ir suformuoti koncentrinių apskritimų kompozicijos parastųjų 

ąžuolų sodinukų grupė apie 40 vnt. Greta Aušros g. 14A sklypo Ventos upės pakrantėje sklypo 

savininko iniciatyva suformuota dekoratyvinių augalų grupė: lenktašakė forsitija, vakarinė tuja, 

paprastasis buksmedis, darželinis jazminas, mažalapė liepa ir kt.  Atkarpoje ties Kuršėnų I tvenkiniu 

suformuotos brandžių tuopų ir paprastųjų uosių alėjos. Užpelkėjusiose teritorijose vyrauja 

baltalksniai, juodalksniai, karpotieji beržai, trapieji gluosniai, keletas paprastųjų pušų. Greta 

Kuršėnų vaikų globos namų sklypo vyrauja menkaverčiai žėliniai (trapieji gluosniai, žilvitiniai 

karklai). Atkarpoje nuo Šūdkojo iki geležinkelio vyrauja žilvitiniai karklai, paprastosios blindės. 

Išskiriamas kitapus Ventos upės  greta sklypo Stoties g. 87 paprastojo ąžuolo soliteras – 

gamtos paveldo objektas. Taip pat pavienė brandi drebulė greta Ventos upės ir senvagės 

išsišakojimo prie Šūdkojo intako. Estiniu aspektu svarbus išvirtęs, tačiau įsitvirtinęs brandus 

trapusis gluosnis, esantis užpelėjusioje teritorijoje, rekomenduojama jį atverti, šalinant 

menkaverčius želdinius. 

Analizuojamoje teritorijoje dominuoja mišrūs lapuočiai, spygliuočių mažiau nei 30% (žr.  3 

pr.). Brandiems lapuočiams reikalinga priežiūra: sausų šakų šalinimas, formavimas, genėjimas ir t.t. 

Stipriai puvinio pažeistus medžius siūloma šalinti bei pakeisti naujais želdiniais, prisitaikant prie 

esamo ir trūkstamo augalų asortimento. Dominuojantys menkaverčiai krūmai nustelbia Ventos upės 

slėnio pakrantę, reikalingas menkaverčių žėlinių šalinimas. 
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1 Lentelė. Želdinių inventorizavimo kortelė 

Medžio 

nr. 

plane 

Nuotraukos 

nr. priede 

Medžio, krūmo 

rūšis 

Am-

žius, 

m. 

Aukš-

tis, m 

Dia-

metras, 

cm 

Medžių, 

krūmų 

būklė 

Reikalingos tvarkymo 

priemonės, pastabos 

1.  240 Juodoji tuopa 

(Populus nigra) 

50 18 65 1 Šalinti sausas šakas 

2.  240 Juodoji tuopa 

(Populus nigra) 

50 17 65 1 Šalinti sausas šakas 

3.  239 Uosialapis klevas 

(Acer negundo) 

45 12 53 2 Pasviręs, reikalinga genėti, 

šalinti 

4.  341 Paprastasis 

kaštonas (Aesculus 

hippocastanum) 

45 10 45 2 Žaizdos kamiene 

5.  024 Paprastasis uosis 

(Fraxinus excelsior) 

Uosialapis klevas 

(Acer negundo) 

8 8 15 

20 

1 Ant sklypo ribos, želdiniai 

per arti vienas kito atžvilgiu 

6.  329 Uosialapis klevas 

(Acer negundo) 

grupė 

2-4    Savaiminiai želdiniai, šalinti 

7.  520 

736 

Uosialapis klevas 

(Acer negundo) 

45 12 40 2 Dvikamienis, 

50 proc. sausos šakos. 

Šalinti 

8.  342 Mažalapė liepa 

(Tilia cordata) 

50 12 55 3 Drevėta, išdeginta, 

pavojinga, gali lūžti, šalinti 

9.  639 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

50 6 40 2 Išvirtęs, tvirtai remiasi, 

reikalinga šalinti sausas 

šakas 

10.  919 Baltalksnis (Alnus 

incana) 

5 5  1 Jaunuolynas, savaiminiai, 

ateityje retinti 

11.  220 Kaukazinė slyva 

(Prunus cerasifera) 

Obelis (Malus) 

7 5 15 

15 

1 Palikti dėl įvairovės 

12.  414 Paprastųjų klevų 

(Acer platanoides) 

alėja 

    40 vnt. 

13.  329 Paprastųjų ąžuolų 

(Quercus robur) 

grupė 

    40 vnt. 

14.   Juodalksnis (Alnus 

glutinosa) 

8 8 15 1 6 vnt. 

15.   Karpotasis beržas 

(Betula pendula) 

10 10 20 1  

16.   Blindė (Salix 

caprea) 

5 5  1 Grupė  

17.  305 Grupė: Paprastasis 

uosis (Fraxinus 

excelsior) 15vnt., 

Baltalksnis (Alnus 

incana) 5vnt., 

Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

5-50 5-16 8-50 1  

18.  849 Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

60 14 45 1 Dvikamienis, plačialajis 

19.  605 Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

65 20 50 2 Dvikamienis, šalinti sausas 

šakas 
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20.  254 Alėja: Tuopos 

(Populus) 4vnt. 

Paprastasis uosis 

(Fraxinus excelsior) 

7vnt. 

10-60 14-20 10-60 2 Šalinti sausas šakas 

21.  221 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 3vnt. 

35 12 30-35 1  

22.  756 Alėja: Tuopos 

(Populus) 14vnt. 

Paprastasis uosis 

(Fraxinus excelsior) 

13vnt. 

15-50 18-20 20-65 2 Šalinti sausas šakas 

23.  732 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 3vnt. 

35 12-14 30-40 2 Pasvirusį gluosnį virš tako 

stebėti, virš tako šakas 

šalinti 

24.  417 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

40 14 30-40 1 Dvikamienis 

25.  417 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

40 14 20-30 1 Trikamienis 

26.  417 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

30 12 40 1 Trikamienis 

27.  003 Žilvitinis karklas 

(Salix viminalis), 

Baltalksnis (Alnus 

incana) 

20 5-18 3-30 1 Bioįvairovė 

28.  151 Žilvitinis karklas 

(Salix viminalis), 

Baltalksnis (Alnus 

incana), 

Plaukuotasis beržas 

(Betula pubescens), 

Paprastoji pušis 

(Pinus sylvestris) 

5vnt. 

    Užpelkėjusių teritorijų 

želdiniai 

29.  911 Karpotasis beržas 

(Betula pendula) 

2vnt. 

12 10 15-20 1  

30.   Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

30 8 30 2 Šalinti sausas šakas 

31.  543 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

70 15 75 2 Išvirtęs, palikti dėl 

ekologinės įvairovės ir 

estetikos. Dagiakamienis. 

Šalinti sausas šakas ir 

atverti, šalinant 

menkaverčius sąžalynus. 

32.  054 Paprastasis uosis 

(Fraxinus excelsior) 

30 8 15-30 2 Trikamienis, pažeistą 

kamieną šalinti 

33.  838 Vienapiestė 

gudobelė 

(Crataegus 

monogyna) 

30 8 15-20 1 Daugiakamienė 

34.   Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

40 12 45 1  

35.   Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

30 10 30 1  

36.   Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

40 10 30 1  

37.   Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

50 16 50 1  
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38.   Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

40 12 45 1 Pasviręs  

39.  341 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

40 12 30 1  

40.  334 Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

20 10 25 1 Daugiau nei 50proc. sausų 

šakų, šalinti 

41.  219 Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

80 16 60 1 Dvišakis kamienas, V 

formos kamienas, įtrūkęs, 

stebėti 

42.  801 Žilvitinis karklas 

(Salix viminalis), 

Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

    Sąžalynas, šalinti 

43.  503 Trapusis gluosnis 

(Salix fragilis) 

6-10 8-10 15-20 1 9 vnt. 

44.  615 Paprastasis klevas 

(Acer platanoides) 

35 14 40 1 Dvikamienis  

45.  615 Paprastasis uosis 

(Fraxinus excelsior) 

30 15 30 1  

46.   Drebulė (Populus 

tremula) 

70 18 80 2 Kamienas pažeistas, 

apgraužtas bebrų. Stebėti. 

 

2.3. Teritorijos kontekstas gamtinėje struktūroje 

Kraštovaizdžio vertikalioji biomorfotopų struktūra teritorijoje yra pereinamoji, 

kontrastingumas didelis. Vizualioji biomorfotopų struktūra – koridorinė. Koridorinė vizualioji 

biomorfų struktūra yra būdinga upių slėniams. Biomorfotopus (taip pat morfologinė pažinimo 

kryptis) sudaro biosferos komponentai: gyvūnai, grybai, augalai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso planu 

teritorija esanti Ventos upės slėnyje priskiriama migraciniams koridoriams čia palaikomas ir 

stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą 

atkuriantys elementai. 

Pagal Kuršėnų miesto bendrajį planą, projektuojama teritorija patenka į urbanizuotų viešųjų 

erdvių bendro naudojimo teritorijas (žr. 3 pav.). 



15 
 

 

3 pav. Kuršėnų miesto bendrojo plano teritorijų naudojimo prioritetų ir veiklos apribojimų 

brėžinys 

 

Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia 

numatytų rekreacinių funkcijų poreikis. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų prieinamumas 

lankytojams, poilsiautojų saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos, negalima bloginti fizinių 

rekreacinių kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių 

pastatų ir įrenginių, galima formuoti tik minimalią rekreacinę infrastruktūrą, išsaugant gamtinę 

aplinką, natūralų kraštovaizdį. Tai akcentuoja ir Kuršėnų miesto bendrojo plano miesto želdynų, 

viešųjų erdvių ir rekreacinės infrastruktūros brėžinys. Jame Ventos upės slėnis įvardintas kaip 

mieste ugdomas regioninis migracijos koridorius, kuriame prioritetas teikiamas esamo 

kraštovaizdžio natūralumo išsaugojimui. Pažymėtina, kad upių slėniai sudaro ypač svarbias 

struktūrines gamtinio karkaso dalis – migracijos koridorius – teritorijas, kurioms vyksta intensyvi 

medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

Šiuo metu nagrinėjama teritorija nėra pakankamai pritaikyta miesto ir gretimų teritorijų 

gyventojų rekreaciniams poreikiams. Per nagrinėjamą teritoriją yra tik praeinama savaiminiu 

pėsčiųjų taku. Teritorijos pritaikomumas ir natūralaus gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimas 

padidintų vietovės patrauklumą, skatintų bendruomeniškumą, fizinį aktyvumą bei gretimų teritorijų 

patrauklumą gyventi. 

Nors nagrinėjama teritorija ir nėra apibrėžta kaip saugoma, bet svarbu akcentuoti, kad 

gretimos Ventos upės atkarpos yra priskirtos Kurtuvėnų, Ventos regioniniams parkams. Taip pat 
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būtina paminėti, kad Ventos upės atkarpa Mažeikių miesto teritorijoje ir gretimybės yra priskirtas 

„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas. Jis skirtas griežlės (Crex crex) ir 

tulžio (Alcedo atthis) apsaugai. Griežlė ir tulžys yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą ir Europos 

Bendrijų Tarybos direktyvos 79/409/EEC dėl laukinių paukščių apsaugos (vadinamosios „Paukščių 

direktyvos“) I priedą. Svarbiausia griežlių buveinė yra drėgnos vešlios pievos. Pasaulinė griežlių 

populiacija nyksta labiausiai dėl ankstyvo mechanizuoto šienavimo, kai žūva daug suaugusių 

paukščių ir jų lizdų. Tulžiai aptinkami išimtinai prie vandens telkinių, dažniausiai pakrantėse, 

Europoje šie paukščiai yra sparčiai nykstantys. 

Ventos upė yra viena iš didžiausių per Lietuvos teritoriją tekančių upių. Savo ilgiu Ventą 

lenkia tik Nemunas ir Neris. Slėnyje vyrauja įvairios pievos, dirbama žemė, krūmynai, miškai, 

kuriuose vyrauja lapuočiai medžiai. Pievos ir lapuočių miškai pasižymi didele biologine įvairove, 

todėl upės slėnis formuoja regioninės reikšmės migracijos koridorių. Upės aplinka formuoja ir 

Kuršėnų miesto žaliųjų plotų karkasą, teigiamai įtakoją miesto mikroklimatą, urbanizuotoje 

aplinkoje suteikia prieglobstį biologinei įvairovei, rekreacinę erdvę gyventojams. Atliekant tyrimus 

Kuršėnų miesto Ventos upės pakrantėse, keliose vietose nustatytos bebrų buveinių vietos (žr. 

pagrindinį brėžinį, 4 pr.). 

 

4 pav. Kuršėnų miesto bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų 

brėžinys 

 



17 
 

3. TERITORIJOS VIZUALINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO SAVYBIŲ ANALIZĖ 

3.1. Teritorijos vizualinis estetinis potencialas 

Tiriamoje teritorijoje (V1H3-a) vyrauja silpnos vertikaliosios vizualinės sąsklaidos 

(banguotasis bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su dviejų lygmenų videotopų kompleksais). 

Kraštovaizdžio horizontaliojoje vizualinėje sąsklaidoje vyrauja atvirų, gerai apžvelgiamų erdvių 

kraštovaizdis. Bendroje vizualinio dominantiškumo erdvinėje struktūroje raiškus vertikalių ir 

horizontalių dominantų kompleksas (žr. 5 pav.). 

 

5 Pav. Kraštovaizdžio vizualinė struktūra remiantis nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu 

(vizualinio estetinio potencialo brėžinys) 

 

Tvarkoma Ventos slėnio teritorija pagal nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą patenka 

į US4L zoną. Tai tausojančio naudojimo su urbanizuotomis teritorijomis upės slėnis, gamtinio 

karkaso dalis (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Kraštovaizdžio pobūdžio įdentifikavimas pagal nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą 

(kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinys) 

 

Gamtinis karkasas – tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, 

jungiantis gamtinio pobūdžio: 

Saugomas teritorijas – rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius 

sklypus, ekologines apsaugos zonas; 

Kitas ekologiškai svarbias vandenų, miškų, žemės ūkio, kitos paskirties teritorijas.  

 Gamtinio karkaso paskirtis: 

Sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio 

geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei 

įvairovei išsaugoti; 

Sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai 

reikalingas teritorijas; 

Saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius; 

Didinti šalies miškingumą; 

Optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą. 

 Gamtinį karkasą sudaro: 

Geoekologinės takoskyros – 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. Jos skiria 

stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą; 

Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar 
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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; 

Migraciniai koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos žemesnėse reljefo vietose esančios 

teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita 

ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

 Gamtinio karkaso teritorijose draudžiama naujų pramonės įmonių, kurioms reikalingi taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, statyba bei naujų gyvenamųjų pastatų ir gyvenamųjų 

kvartalų statyba konservacinės, miškų, kitos – rekreacinės, taip pat žemės ūkio paskirties 

teritorijose. 

  Gamtinio karkaso teritorijos turi būti tvarkomos vadovaujantis darnios plėtros principais. 

Teritorijose, turinčiose istorinę, kultūrinę vertę, svarbiose estetiniu atžvilgiu, gamtinio karkso 

teritorijos tvarkomos atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, kultūrinius bei estetinius 

kraštovaizdžio formavimo reikalavimus. 

Analizuojama teritorijos dalis pagal gamtinio karkaso struktūrą priskiriama rajoninėms 

vidinio stabilizavimo ir migracijos koridorių zonai. 

3.2. Regyklų identifikavimas ir kraštovaizdžio vaizdingumo vertinimas 

Teritorijoje nustatėme vizualinius ryšius su Kuršėnų miestu, regyklų fotofiksacijose 

matomos vizualiai svarbesnės regyklos (žr. 2 priedą). Tai lemia savitas apylinkės reljefas. Ventos 

upės slėnio teritorijoje atsiveria tolimi, plataus kampo vaizdai į dašinę upės pusę (Pavenčių 

teritorija). Žvelgiant į kairę pusę (į centrinį miesto dalį), dėl esamo reljefo, matomi tik greta esančių 

sklypų teritorijos, miško masyvas. 

Analizuojamos teritorijos kraštovaizdžio vaizdingumo vertinimas iš pasirinktų regyklų 

atliktas 2019 m. balandžio 30 d. Vertinimui naudota A. R. Budriūno ir K. Ėringio (2000 m) 

parengta Kraštovaizdžio estetinio rekreacinio vertinimo metodika. Pagal šią metodiką 

gamtovaizdžiai estetiniu požiūriu vertinami pagal optimalią objektų ir reiškinių įvairovę ir 

harmoniją. Gamtovaizdį nustatyta vertinti pagal 80 požymiu, kurie suskirstyti į 4 grupes: bendrasis 

gamtovaizdžio įspūdingumas; reljefo išraiškingumas; augalijos erdvinis įvairumas; antropogeninių 

objektų įvairumas ir tikslingumas. 

Kraštovaizdis vertintas dviejuose vietose. Pirma regykla nr. 8  (žr. 7, 8 pav.) – upės pakrantės, 

vagos ir tolimųjų miesto perspektyvų vertinimas. Matomos artimosios ir tolimosios perspektyvos. 

Fotografuota nuo esamo savaiminio pėsčiųjų tako.  

Stebint iš pirmos regyklos (nr. 8) gamtovaizdžių požymių estetiškumas įvertintas 45 balais. 
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Antra regykla nr. 16 (žr. 9, 10 pav.)  apima Ventos upės pakrantę su savaiminiu pėsčiųjų taku, 

kairėje pusėje esančią ažūrinę medžių kompoziciją ir miško masyvą. Fotografuota nuo esančio 

pėsčiųjų tako.  

Iš šios (nr. 16) regyklos gamtovaizdžių požymių estetiškumas įvertintas 54 balais. 

Apibendrinimas. Pagal balų skaičių iš abiejų regyklų stebimas kraštovaizdis priskiriamas prie 

vidutin4s estetinės kokybės, apima matomus skirtingų tipų gamtinius darinius.  

 

7 pav. Pirmosios vertinimo regyklos vieta ir kryptis (nr. 8) 

 

8 pav. Vaizdas iš pirmosios regyklos (nr. 8) 
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9 pav. Antrosios vertinimo regyklos vieta ir kryptis (nr. 16) 

 

 

10 pav. Vaizdas iš antrosios regyklos (nr. 16) 
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 2 lentelė. Gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertinimas balais iš pasirinktų regyklų (nr. 8, 

16) 

              
Eil. 

Nr.  

Nr. 

Grupėje  
Gamtovaizdžio požymis ir jo vertinimas  Regykla 

  
I.Bendrasis gamtovaizdžio įspūdingumas  Nr. 8 Nr. 16 

1 1 
Dominanto gamtovaizdyje ryškumas (neryškus - 0, 

ryškus - 1)  
1 0 

2 2 
Dominanto fono ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 

1)  
1 0 

3 3 

Kulisų, aprėminančių gamtovaizdį, ryškumas (nėra 

- 0, iš vienos 

 pusės - 1 , iš abiejų pusių - 2)  

1 1 

4 4 
Permatomo priekinio plano buvimas (ažūriškumas) 

(nėra - 0, yra - 1)  
0 1 

5 5 
Perspektyvų nuotolis ir įvairumas (vidutinė - 0, 

tolimoji - 1, jų abiejų derinys - 2)  
1 2 

6 6 Planiškumas (planų gausumas)  3 2 

7 7 
Juostuotumas (juostų arba laiptų gausumas 

radialine kryptimi)  
3 3 

8 g Spalvingumas (ryškių atspalvių gausumas)  2 2 

9 9 

Sezoninis aspektingumas (neryškus - 0, keičiasi 

kartą per vegetacijos periodą – 1, 

keičiasi dažniau - 2)  

2 2 

10 10 
Dinaminis kontrastingumas (apšvietimo, erdvės, 

spalvos) (neryškus - O.ryškus - 1)  
1 1 

11 11 
Gamtovaizdžio natūralumas (pakeistas - 0, 

pavieniai intarpai - 1, natūralus - 2)  
1 2 

  II. Reljefo išraiškingumas    

  A. Sausuma    

12 1 

Bendras gamtovaizdžio kalvotumas (lygu - 0, 

banguota arba neryškiai kalvota - 1,  

ryškiai kalvota - 2)  

1 1 

13 2 Kalvų ir šlaitų gausumas  1 1 

14 3 
Neišryškėjusių kalvų ir šlaitų buvimas (nėra - 0, 

yra - 1)  
0 0 

15 4 Kalvų gausumas horizonto linijoje  0 0 

16 5 Slėnių ir daubų gausumas  0 0 

17 6 
Slėnių ir daubų didumas (nėra - 0, yra - 1, didelės - 

2)  
0 0 

18 7 
Neišryškėjusių slėnių ir daubų buvimas (nėra - 0, 

yra - 1)  
0 0 

19 8 Slėnių vingių gausumas  0 0 

20 9 Atodangų ryškumas (nėra - 0, yra – 1, didelės - 2)  0 0 

  B. Vandenys    

21 1 Ežerų gausumas  0 0 

22 2 
Ežerų didumas(nėra - 0, maži ir vidutiniai - 1, 

dideli - 2)  
0 0 

23 3 Neišryškėjusių ežerų buvimas (nėra - 0, yra - 1)  0 0 

24 4 Upių gausumas  1 1 

25 5 
Upių didumas (nėra - 0, mažos ir vidutinės - 1, 

didelės - 2)  
1 1 

26 6 Neišryškėjusių upių buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  0 0 

27 7 Upių vingių gausumas  0 1 

28 8 
Slenkstėtumas (nėra - 0, matosi slenkstis - 1, 

matosi vandens kritimas - 2)  
0 0 
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29 9 

Vandens plotų pasikartojimas radialine kryptimi 

(nėra - 0, yra - 1, daugiau kaip  

vieną kartą- 2)  

0 0 

  C. Sausumos ir vandens deriniai    

30 1 Salų gausumas  0 0 

31 2 Pusiasalių gausumas  0 0 

32 3 
Neišryškėjusių salų ir pusiasalių buvimas (nėra -0, 

yra- 1)  
0 0 

33 4 
Atsispindėjimo vandenyje ryškumas (neryškus - 0, 

ryškus - 1)  
1 1 

34 5 
Seklumų ryškumas (nėra arba neryškios - 0, 

ryškios - 1)  
0 0 

35 6 
Pakrančių juostų (paplūdimių) ryškumas (nėra arba 

neryškios - 0, ryškios - 1)  
1 1 

  III. Augalijos erdvinis įvairumas    

  A. Augalija, paryškinanti reljefą    

36 1 Kalvų ir šlaitų miškingomis viršūnėmis gausumas  0 1 

37 2 
Kalvų, salų ir pusiasalių su vientisa augalija 

gausumas  
0 1 

38 3 
Augalija, paryškinanti upelius, kanalus ir raguvas 

(atskirų objektų gausumas)  
0 0 

39 4 
Medžių eilių ir juostų ryškumas pakrantėse išilgai 

kranto (nėra arba neryškios - 0, ryškios - 1)  
0 1 

40 5 
Augmenijos juostų vingiuotumas (nėra - 0, 

vingiuota - 1 , sudėtingai vingiuota - 2)  
0 0 

  B. Medžių augalija    

41 1 
Bendras gamtovaizdžio miškingumas (nėra arba 

mažas - 0, vidutinis - 1, didelis - 2, ištisinis - 1)  
0 2 

42 2 Dunksančių miškų gausumas  0 1 

43 3 Giraičių ir autonomiškų miškų gausumas  0 0 

44 4 Sodybinių želdinių kompleksų gausumas  1 0 

45 5 Dendroplantacijų gausumas  0 0 

46 6 
Medžių grupių, eilių ir stambių pavienių medžių 

gausumas  
0 2 

47 7 
Giraičių, medžių grupių ir pavienių medžių 

gausumas horizonto linijoje (siluetingumas)  
0 2 

48 8 Skirtingų medynų gausumas  0 2 

49 9 
Neišryškėjusių medžių augalijos objektą buvimas 

(nėra - 0, yra - 1)  
1 1 

50 10 
Medynų sudėties mišrumas (nėra arba neryškus - 

0, ryškus - 1)  
0 0 

51 11 Kamienų ryškumas (neryškus - 0, ryškus - 1)  0 1 

52 12 
Miško ir želdinių viršūnių linijos įvairumas 

(neryškus - 0, viena forma - 1, kelios formos - 2)  
0 1 

53 13 
Horizonto linijos įvairumas dėl augalijos (neryškus 

- 0, viena forma - 1, kelios formos - 2)  
2 2 

  C. Žolinė augalija    

54 1 Laukų miškingame gamtovaizdyje gausumas  2 1 

55 2 Skirtingų sausumos augalijos bendrijų gausumas  2 3 

56 3 Plytinčių sausumos augalijos bendrijų gausumas  1 1 

57 4 Skirtingų vandens augalijos bendrijų gausumas  1 1 

58 5 Plytinčių vandens augalijos bendrijų gausumas  0 0 

59 6 
Neišryškėjusių žolių augalijos plotų buvimas (nėra 

- 0, yra - 1)  
0 1 

  
IV. Antropogeninių objektų įvairumas ir 

tikslingumas  
  

  A. Dabartinė (ūkinė) žmogaus veikla    

60 1 Gamtovaizdžio urbanizuotumas (nėra arba 1 0 
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neryškus - 0, ryškus - 1, įspūdingas - 2, didelis - 1, 

ištisinis - 0)  

61 2 Architektūrinių akcentų gausumas  1 0 

62 3 
Ryškių antropogeninių objektų gausumas 

horizonto linijoje (siluetingumas)  
1 0 

63 4 Gyvenviečių, sodybų ir atskirų pastatų gausumas  1 0 

64 5 
Gyvenviečių ir pastatų ryšys su aplinka (pastatų 

nėra - 1 , ryšys blogas - 0, ryšys geras - 2)  
2 1 

65 6 
Gyvenviečių ir pastatų apželdinimas (nėra - 1, 

apželdinta blogai - 0, apželdinta gerai - 2)  
2 1 

66 7 

Agrokultūros laukų pritapimas (agrokultūrų nėra - 

1, jų plotai kertasi su reljefo formomis - 0, 

pritampa - 2)  

1 1 

67 8 
Kelių pritapimas (kelių nėra - 1 , jie nepritapę prie 

reljefo ir augmenijos - 0, pritapę -2)  
1 1 

68 9 
Elektros ir telefono linijų pritapimas (linijų nėra - 

1, jos nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  
1 1 

69 10 
Inžinerinių įrenginių pritapimas (įrenginių nėra - 1, 

jie nepritapę - 0, pritapę - 2)  
1 1 

70 11 
Melioracinių sistemų pritapimas (sistemų nėra - 1 , 

jos nepritapusios - 0, pritapusios - 2)  
1 1 

71 12 
Neišryškėjusių antropogeninių objektų buvimas 

(nėra - 0, yra - 1)  
0 0 

  B. Senovinė (kultūrinė) žmogaus veikla    

72 1 Antropogeninių paminklų gausumas  0 0 

73 2 

Paminklų vertingumas (vietinės reikšmės - 0, 

nacionalinės reikšmės - 1,  

tarptautinės reikšmės - 2)  

0 0 

74 3 
Neišryškėjusių paminklų buvimas (nėra - 0, yra - 

1)  
0 0 

75 4 
Pilių ryškumas (nėra - 0, neišryškėjusios - 1, 

ryškios - 2)  
0 0 

76 5 
Piliakalnių ryškumas (nėra - 0, neišryškėję - 1, 

ryškūs - 2)  
0 0 

77 6 
Apeigų, legendų ir tradicijų vietų įvairumas (nėra - 

0, vieno pobūdžio - 1, įvairaus pobūdžio - 2)  
0 0 

78 7 

Istorinių arba susijusių su istoriniais asmenimis 

vietų buvimas (nėra arba nežinomos - 0, žinomos - 

1)  

0 0 

79 8 

Saugomų ir globojamų gamtinių objektų įvairumas 

(vienos kategorijos - 1 , kelių  

kategorijų - 2)  

0 0 

80 9 Saugomų teritorijų buvimas (nėra - 0, yra - 1 )  0 0 

BENDRAS VERTINIMAS BALAIS 45 54 
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4. URBANISTINĖ STRUKTŪRA IR TERITORIJOS SOCIALINIAI, 

EKONOMINIAI ASPEKTAI 

4.1. Urbanistinės struktūros analizė 

Planuojamos teritorijos užstatymas 

Planuojama teritorija skiria Kuršėnų miestą šiaurės – pietų kryptimis į dvi dalis tarp 

kurių susisiekimą riboja Ventos upė. Tačiau pažymėtina, kad išsaugotas nuo užstatymo Ventos upės 

žaliasis koridorius yra labai svarbi miesto urbanistinės struktūros dalis. Šiaurinėje dalyje 

planuojama teritorija yra šalia istorinio miesto centro ir aikštės.  

 Teritorijoje vyrauja gamtinio karkaso elementai: Ventos upė, natūralios pievos su 

pavieniais medžiais ar medžių grupėmis ir brandaus miško masyvas, naudojamas kaip miško 

parkinė teritorija. Teritorijoje pastatų nėra ir pagal miesto bendrąjį planą nenumatyta.  

 

Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektai 

Analizuojamą teritoriją šiaurės-pietų kryptimi kerta 10 ir 110 kV orinės elektros perdavimo 

linijos. Taip pat teritoriją kerta 10kV požemine (ir dalinai po upe) elektros linija. Elektros tinklų 

apsaugos zonos nustatomos išilgai elektros oro linijų – žemės juostos ir oro erdvė, apribotos 

vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra 

atlenkti) šiuo atstumu: 

 6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms – 10 metrų; 

 110 kV įtampos elektros oro linijoms – 20 metrų. 

Susisiekima abipus upės užtikrinamas dviem tiltais ir tai neabejotinai apriboja 

rekreacinės veiklos organizavimą. 

 

Esami takai ir jų panaudojimo galimybės 

Patekimas iš urbanizuotos teritorijos į planuojamą taką bus patenkinamas, įvertinant paliktus 

praėjimus tarp atskirų sklypų.  

Teritorijoje yra susiformavę prastos kokybės gruntiniai takai, kuriais gali judėti pėstieji ir 

pavieniai dviratininkai. Vietomis takų dalys įmirksta pavasarinio polaidžio metu, arba esant 

nepalankiom oro sąlygoms. Šiuo metu pietinė teritorijos dalis nepritaikyta gyventojų rekreaciniams 

poreikiams. 

 

Teritorijos prieigose esantys pastatai bei jų paskirtis 

Planuojamos teritorijos rytinėse prieigose vyrauja ištisinis sodybinis užstatymas 

mažaaukščiais gyvenamaisiais namais ar iš kelių pastatų suformuotomis sodybomis.  

 

Smulkiųjų kraštovaizdžio architektūros statinių vietos ir būklė 

Esamų smulkiųjų kraštovaizdžio architektūros ir rekreacinių įrenginių asortimentas 



26 
 

labai skurdus: pavieniai suolai, primityvios ir neestetškos betoninės šiukšlinės, prastos 

būklės paplūdimio įranga,  vaizdinės informacijos stygius. Teritorija neapšviesta. 

 

4.2. Teritorijos socialiniai ir ekonominiai aspektai 

 

Teritorijoje yra vykdoma tik ekstensyvi rekreacinio pobūdžio veikla – pasivaikščiojimas, 

gėrėjimasis gamta, mėgėjiška žvejyba Ventos upėje, ribotas maudymasis. Šiuo metu teritorija 

nepatraukli  gyventojų rekreaciniams poreikiams. 

Ventos upė yra žaliasis koridorius, apie kurį, apjungiant šalia įkurtus parkus, sukuriama 

bendramiestinių želdinių sistemą, pritaikyta gyventojų rekreacijai. Šioje teritorijoje skatinamos 

tokios priemonės: 

 Sutvarkyti Ventos upės pakrantes, pritaikant rekreaciniam naudojimui, kaip vieną iš 

svarbiausių Kuršėnų miesto centro aplinkos ir kraštovaizdžio elementų; 

 Tvarkant pakrantes, siekti esamos biologinės įvairovės išsaugojimo ir gausinimo; 

 Skatinama formuoti stabilius vandens telkinių apsaugos juostų želdinius, pritaikant 

visuomenės  rekreaciniams poreikiams; 

 Pritaikyti teritorijos infrastruktūrą įv. socialinėms žmonių grupėms bei žmonėms turintiems 

fizinę negalią. T.y. taikyti universaliojo dizaino principus. 
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5. PLANUOJAMOS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO VERTYBIŲ 

NAUDOJIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PLĖTROS GALIMYBĖS 

5.1. Planuojamos teritorijos naudojimo aspektai 

Kuršėnų miesto rekreacinė ir turizmo sistema turėtų būti plėtojama taip, kad užtikrintų 

aplinkui esančių mažesnių gyvenviečių bei kaimiškosios teritorijos gyventojų trumpalaikio 

rekreacinių poreikių („shoping‘as“, socialinės ir kultūrinės (koncertai, spektakliai, sporto renginiai 

ir pan.) paslaugos, pramogos ir t.t.) tenkinimą. 

 Gamtinių-rekreacinių teritorijų (rekreacinių želdinių) formavimas Ventos upės pakrantėje. 

 Įvertinus reikšmingą poveikį gamtinei aplinkai, atsakingai planuoti Ventos upės krante 

esančias teritorijas, miško plotus pritaikant rekreaciniams poreikiams. 

 Planuojamą Ventos upės pakrantę pritaikyti miestiečių rekreaciniams poreikiams formuojant 

čia pažintinį pėsčiųjų taką, poilsio aikšteles ir kitą rekreacinę infrastruktūrą 

 Formuojant pėsčiųjų taką, stengtis panaudoti esamo savaiminio pėsčiųjų tako tinklą. 

 Numatyti tako jungtis su atskiromis miesto teritorijomis, gatvėmis. 

 Privalu išsaugoti užliejamas pievas, senvages, kurios svarbios ne tik gamtiniu-

aplinkosauginiu požiūriu, bet ir civilinės saugos aspektu, kai potvynių metu šiuose plotuose 

yra kaupiamas vanduo, kuris vėliau, krintant vandens lygiui, grįžta atgal į upės vagą. 

 Užliejamose teritorijose privalo būti ribojama bet kokia statyba, nesusijusi su upių 

vagotvarka. 

 Vykdyti reguliarią Ventos upės vagos ir jų pakrančių valymą ir priežiūrą 

 Įvertinant vystančius pokyčius gamtinėje aplinkoje, numatyti ilgalaikes ekstremalaus 

vandens lygio pakilimo Ventos upėje prevencijos priemones. 

5.2. Plano galimų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas 

 

Poveikis teritorijos gamtiniam karkasui: 

 Vykdant miesto teritorijų planavimo darbus, ypatingas dėmesys skiriamas svarbiausių 

miesto gamtinio karkaso (Ventos upės) migracinių koridoriaus išsaugojimui, pažeistų ruožų 

atstatymui, tiksliniam savito kraštovaizdžio ir rekreacijos koridoriaus suformavimui, naujų 

rekreacinių erdvių suformavimui prie Ventos upės. 

 Numatomi veiksmai ne tik užtikrins gamtinio karkaso stabilumą, bet ir žymiai pagerins 

miestiečių gyvenimo ilgalaikę kokybę. 
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 Išlaikyti Ventos upės ir senvagų  kaip svarbių gamtinio karkaso sudėtinių dalių –migracinių 

koridorių, priekrantės aplinkinėse teritorijose gamtinės aplinkos kokybę, minimizuoti šiose 

teritorijose ūkinę veiklą, griežtai ribojant intensyvų žemės ūkį bei urbanizaciją. 

 

Poveikis kraštovaizdžiui: 

 Sprendinių realizavimas padidins Kuršėnų  miesto kraštovaizdžio vertę, lankytojų srautus. 

 Išplėtota želdynų infrastruktūra pagerins ir tiesioginės gyventojų ir rekreantų bei lankytojų 

aplinkos, ir viso miesto aplinkos biologines – higienines, rekreacines, bei estetines savybes, 

mažins akustinės ir oro taršos diskomforto zonas, skatindama gyventojų mobilumą 

keliaujant pėsčiomis ir dviračiais. 

 Sutvarkytos Ventos upės pakrantės, pritaikant rekreaciniam naudojimui, kaip vieną iš 

svarbiausių Kuršėnų miesto rekreacinės aplinkos elementų, padės suformuoti europietiško 

aukštos kultūros miesto įvaizdį. 

 

Poveikis aplinkos apsaugos kokybei: 

 Palei vandens telkinius suformuoti atsparius poveikiui, drėgmės režimui, taršai bei 

gebančius taršą absorbuoti želdinius ir vejas, tiksliai nustatyti vandens telkinių apsaugos 

juostų ir zonų ribas, nustatant tikslius kiekvienos teritorijos reglamentus teigiamai paveiks 

vandens kokybę atviruose telkiniuose. 

 Sprendiniai, kuriais siūloma suformuoti Ventos upės pakrantės rekreacinę infrastruktūrą, 

prisidės prie kraštovaizdžio pažinimo ir išsaugojimo. 
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1 priedas – Kraštovaizdžio projekto rengėjų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai 
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2 priedas – teritorijos fotofikacija 
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3 priedas – želdinių inventorizavimo fotofiksacija 
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4 priedas – esamos būklės analizės brėžinys 

 


