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Anotacija 
Pastaruoju metu Lietuvoje buvo intensyviai rengiami bendrieji planai, planuojamos miestų ir miestelių 

teritorijos. Šie teritorijų planavimo dokumentai iš naujo įvertino gyvenamųjų vietovių gamtinę aplinką ir reglamentavo 
jų vystymąsi ateinantiems dešimčiai metų. Nors bendrųjų planų rengimo eigą ir sprendinių sudėtį, tarp jų ir želdynų 
teritorijų formavimą, reglamentuoja LR įstatymai ir normatyviniai dokumentai, dėl želdynų teritorijų dažnai iškyla 
planavimo ir sprendinių įgyvendinimo sunkumų. 

Reikšminiai žodžiai: želdynai, bendrasis planas, teritorijų planavimas, visuomenė. 
 
Abstract 
In the last few years in Lithuania there were intensively prepared master plans, territories of towns and 

townships were planned. These territory planning documents newly evaluated green surroundings of urban places and 
regulated their development to the next ten years. Even if process of master plan preparation, as well as formation of 
green territories is regulated by the laws and norms, there are quite many problems in planning and realizing green 
territories. 
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Įvadas 
 

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo intensyviai ruošiami apskričių, savivaldybių, miestų ir 
miestelių teritorijų bendrieji planai. Šiais teritorijų planavimo dokumentais nustatytas ir 
reglamentuotas įvairaus dydžio Lietuvos gyvenamųjų teritorijų naudojimas ir vystymas. 
Vadovaujantis Lietuvos ir tarptautiniais dokumentais, įstatymais ir normomis, bendraisiais planais 
siekta įgyvendinti darnų teritorijų plėtojimą, užtikrinti gerą teritorijų panaudojimą ir visa tai atlikti 
laikantis įstatymų. Deja, pažvelgus į parengtus Lietuvos miestų ar miestelių bendruosius planus, 
kurie dažniausiai reglamentuoja jų vystymosi kryptis dešimčiai metų, matyti, jog norimas rezultatas 
pasiektas ne visada. Dešimčiai metų suplanuotos gyvenamosios teritorijos keleriopai viršija 
optimistiškas demografines prognozes, intensyviai plėtojama mažaaukštė gyvenamoji statyba, 
trūksta visuomeninių, rekreacinių ir želdynų teritorijų. Želdynų teritorijos miestuose ir miesteliuose 
yra ypač svarbios, nes kuria sveiką aplinką žmonėms gyventi, dirbti ir ilsėtis. Tolygus, planingas, 
atitinkantis skaičiuojamąsias normas želdynų kiekis gyvenamosiose teritorijose sukuria ne tik 
sveiką, bet ir estetiškai patrauklią urbanizuotą aplinką. 

Straipsnio tikslas – parodyti situaciją, kaip rengiant bendruosius planus formuojamos želdynų 
teritorijos ir kokios realios galimybės yra juos įrengti. 

Straipsnio objektas – želdynai ir jų teritorijų planavimas rengiant miestelių bendruosius 
planus. 

 
Tyrimų metodai 

 
Straipsniui parengti taikyti šie tyrimo metodai: analizės, lyginamasis, aprašomasis. 
Analizės metodas pritaikytas juridinės bazės, reglamentuojančios želdynų teritorijų 

planavimą, tyrimui. Išanalizuoti pagrindiniai teritorijų planavimą ir bendrųjų planų rengimą 
reglamentuojantys Lietuvos įstatymai, pateiktos jų nuostatos želdynų formavimo aspektu. 
Straipsnyje trumpai išdėstyta želdynų teritorijų formavimo ir reguliavimo Lietuvoje juridinė pusė. 

Lyginamasis metodas pritaikytas straipsnyje pateikiant ir palyginant parengtų Rumšiškių, 
Žaslių, Žeimių ir Šakynos miestelių bendrųjų planų skirtingų planavimo etapų schemas ir teritorijų 
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panaudojimo duomenis. Lyginama kiek ir kokių teritorijų miesteliai turėjo prieš rengiant bendrąjį 
planą (nusistovėjusi situacija) ir jį parengus (sukuriama nauja kokybė). 

Aprašomasis metodas pritaikytas lyginant praktinius ir teorinius želdynų formavimo 
ypatumus. Ši specifika atsiskleidė rengiant teritorijų planavimo dokumentus – Lietuvos miestų ir 
miestelių bendruosius planus. Nustatyta, kad Lietuvos teritorijų planavimo juridinė bazė, 
reglamentuojanti faktinį želdynų teritorijų formavimą ir įrengimą, negarantuoja to teisiniame 
teritorijų planavimo dokumente – bendrajame plane. Atitinkamai susiklosto situacija, kad miestuose 
ir miesteliuose nesant pilnaverčių parkų, skverų ir žaliųjų jungčių teritorijų bei tinkamo jų 
išdėstymo, nebelieka ir ką įrenginėti – formuoti apželdinimą, mažosios architektūros objektus, 
vidinius ir išorinius ryšius. Tokiu būdu miestelių teritorijos lieka be visaverčių želdynų teritorijų, o 
gyventojai – be pilnavertės, sveikos ir estetiškai patrauklios gyvenamosios aplinkos. 

 
Rezultatai 

 
Želdynų teritorijų formavimo teisinė bazė ir teorinis želdynų teritorijų formavimas 

rengiant bendruosius planus. Planuojant miestų ir miestelių teritorijas, pastaruoju metu buvo 
intensyviai rengiami bendrieji planai. Jie ne tik iš naujo įvertino sukurtą ir gamtinę aplinką, 
besikeičiančius demografinius rodiklius, bet ir reglamentavo gyvenamųjų teritorijų vystymąsi 
ateinantiems dešimčiai metų. Visą bendrųjų planų rengimo eigą ir sprendinių sudėtį, tarp jų ir 
želdynų teritorijų formavimą, reglamentuoja keletas LR įstatymų ir normatyvinių dokumentų. 

Vienas iš pagrindinių tokių dokumentų – LR teritorijų planavimo įstatymas (LR Teritorijų..., 
2004). Jis nurodo, kad bendrasis planas yra teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, 
kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos 
teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Tai valstybės 
ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų 
planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir 
teritorijos naudojimo bei apsaugos principai, vadinami bendruoju planu. Bendrasis teritorijų 
planavimas – kompleksinis planavimas, siekiant nustatyti teritorijos erdvinio vystymo politiką, 
teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetus bei svarbiausias tvarkymo priemones. 

Teritorijų planavimo įstatyme želdynų teritorijų formavimas yra nedaug apibrėžtas ir nelabai 
konkretizuotas. Nurodyta, kad bendrojo teritorijų planavimo vienas iš uždavinių yra numatyti 
priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti, gyvenimo ir aplinkos 
kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai formuoti. Taip pat pažymėta, kad 
„sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami sprendiniai urbanistinio ir gamtinio karkasų 
formavimo, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo išsaugojimo, bioprodukcinio 
ūkio, rekreacinės, pramonės, verslo ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo, 
socialinės, kultūrinės ir susisiekimo komunikacijų bei kitos infrastruktūros teritorinio vystymo ir 
teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams (miestų ir miestelių bendruosiuose planuose taip pat ir 
dėl architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimo, želdynų sistemos plėtojimo, gyvenamosios 
aplinkos kokybės gerinimo, ekologinės apsaugos zonų nustatymo, teritorinių reglamentų bei 
tolesnio detalaus planavimo vykdymo nuostatų) klausimais.“ (LR Teritorijų..., 2004) 

Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklės (Dėl Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ..., 2006), reglamentuojančios miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo, 
derinimo, tvirtinimo, keitimo ir galiojimo tvarką, numato, kad vienas iš bendrojo plano uždavinių 
yra „numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo 
naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą“ (Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ..., 
2006). Rengiant bendrąjį planą, konkretizuojant sprendinius, įvertinus teritorijos dydį ir ypatumus, 
gali būti rengiamas net atskiras kraštovaizdžio brėžinys, reglamentuojant jame želdynų – parkų, 
skverų, kapinių, želdinių grupių bei vandens telkinių ir kt. tvarkymą, biologinės įvairovės ir 
kultūros paveldo išsaugojimą. 



J. Mačiukėnaitė, G. Gudzinevičiūtė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 163–171 

165 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Kitas, jau konkrečiai su želdynų formavimu susijęs įstatymas yra Želdynų įstatymas (LR 
Želdynų..., 2007). Jame jau visos įstatymo nuostatos susietos su žaliosiomis teritorijomis. Įstatyme 
nurodyta, kad želdynai klasifikuojami į atskiruosius ir priklausomuosius, o atskirasis želdynas – tai 
želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype. Priklausomasis želdynas – tai želdynas, esantis kito 
objekto žemės sklype. Bendruosiuose planuose yra nurodomi ir reglamentuojami tik atskirieji 
želdynai. Įstatyme nurodyta, kad želdynų sistema yra išskiriama, jos plėtojimo erdvinė koncepcija ir 
teritorijų tvarkymo ypatumai nustatomi savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendraisiais planais, o 
tais atvejais, kai šie neparengti arba juose atitinkama sistema nėra numatyta, želdynų sistema 
išskiriama, jos plėtojimo erdvinė koncepcija ir tvarkymo reglamentavimo ypatumai nustatomi 
specialiaisiais teritorijų planais. Taip pat nurodyta, kad atskirieji želdynai išskiriami, jungiami į 
vientisą sistemą ir žymimi regiono, rajono ir vietovės lygmens bendruosiuose bei specialiuosiuose 
teritorijų planuose. 

Želdynų įstatymas reglamentuoja ir želdynų normavimo principus. Nurodyta, kad miestuose ir 
miesteliuose atskirieji rekreacinės paskirties želdynai (parkai, miesto ir miestelio sodai, skverai) 
privalomi ir jų plotas normuojamas pagal Aplinkos ministerijos nustatytas normas nustatant bendrą 
rekreacinės paskirties želdynų plotą, tenkantį vienam miesto gyventojui. Rekreacinių želdynų 
norma vienam gyventojui priklauso nuo miesto dydžio ir gyventojų skaičiaus. Bendruosiuose 
miestų ir miestelių planuose be atskirųjų želdynų teritorijų yra numatomos bei aprašomos ir 
žaliosios jungtys. Žaliosios jungtys, jungiančios miesto, miestelio želdynus į vientisą sistemą, – tai 
atskirųjų mokslinės ir kultūrinės paskirties želdynų plotai, išskyrus kapines, atskirųjų apsauginės ir 
ekologinės paskirties želdynų plotai, išskyrus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų 
želdynų plotus, kurie yra nenormuojami.  

Pagal šį įstatymą, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymas vyksta 

valstybės arba savivaldybių mastu. Valstybinę želdynų apsaugos, tvarkymo ir kūrimo politiką 
formuoja LR Seimas, o ją pagal kompetenciją vykdo ir kartu su savivaldybėmis įgyvendina 
Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija ir Švietimo ir mokslo 
ministerija. Savivaldybės vykdo želdynų apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valdymą. Jos organizuoja 
kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimą, užtikrina, kad želdynų sistema būtų pažymėta savivaldybės 
teritorijos ar jos dalių bendruosiuose planuose. 

Želdynų įstatyme nurodyta, kad želdynai planuojami Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirieji želdynai žymimi savivaldybės teritorijos ar jos dalių 
bendruosiuose planuose. 

Želdynų įstatymas numato želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo 
finansavimą. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo bei želdinių veisimo 
finansavimas planuojamas vadovaujantis savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendraisiais planais, 
želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų tvarkymo ir 
kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus. O 
želdynai dažniausiai niekada nebūna prioritetiniu objektu. Želdynų teritorijoms formuoti ir įrengti 
dažnai skiriamos tos teritorijos, kurios niekam nebereikalingos, nepatogios, sunkiai pasiekiamos ar 
yra nepilnavertės dar kokiais nors požiūriais. Tokiu būdu planuojant žaliąsias miestelių struktūras 
visiškai neužtikrinami gyventojų poilsio ir rekreacijos, gyvenamosios vietovės estetiniai poreikiai. 

Dar vienas juridinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi bendrųjų planų rengėjai planuodami 
žaliąsias gyvenamųjų vietovių teritorijas, yra Gamtinio karkaso nuostatai (Dėl 2007 m. vasario..., 
2010). Jie nustato bendruosius gamtinio karkaso teritorijų formavimo principus, apsaugos, 
tvarkymo, naudojimo ir planavimo reikalavimus. Perstatant, pertvarkant užstatytas ar pažeistas 
gamtinio karkaso teritorijas miestuose, miesteliuose, turi būti vykdomi vandens telkinių atkūrimo, 
teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo užteršimo darbai, užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas 
normas atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ploto įveisimas. Nuostatuose sakoma, kad gamtinio 
karkaso teritorijose, kurias bendrieji planai numato urbanizuoti, turi būti formuojamos tarpusavyje 
besijungiančios atskirųjų želdynų struktūros, sudarančios ne mažiau kaip 50 % teritorijos ploto, turi 
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būti užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas normas priklausomųjų želdynų ploto įveisimas, 
vykdomos kitos bendrųjų planų sprendiniais nustatytos kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo 
priemonės. Gamtinio karkaso kitos tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 
30 % ploto. 

Visi minėti apribojimai gelbsti esamas žaliąsias miestų ir miestelių teritorijas ir padeda 
formuoti naujas, tačiau gamtinio karkaso nuostatai apibrėžia tik tų teritorijų naudojimą ir 
reglamentavimą, kurios patenka į gamtinio karkaso ribas. 

Viena iš svarbių privalomųjų bendrojo planavimo procedūrų yra Strateginis pasekmių 
aplinkai vertinimas (Dėl planų ir programų..., 2004). Vienas iš jo vertinimo objektų – bendrieji 
planai, o tikslas – įvertinti galimas reikšmingas pasekmes aplinkai. Strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo etape vertinami aplinkos kokybės pokyčiai dėl numatomų bendrojo plano sprendinių. 
Žaliųjų plotų ir jų jungčių numatymas dažnai nurodomas kaip ekokompensacinė priemonė statybų 
plėtrai, nepaisant to, kad žaliųjų teritorijų norminiai plotai yra nepakankami arba kitaip šia prasme 
neužtikrina visapusiškos gyvenamosios vietovės gerovės. 

Kaip matyti iš apžvelgtų pagrindinių teisinių dokumentų, želdynų formavimas rengiant 
bendruosius gyvenamųjų teritorijų planus yra pakankamai reglamentuotas ir atrodo, kad belieka tik 
numatyti gražias ir patogias, kiekvienam gyventojui lengvai pasiekiamas žaliąsias teritorijas ir jas 
įrengti. Tačiau teorinis želdynų teritorijų formavimas rengiant bendruosius planus turi nueiti ilgą 
kelią, o faktinis jų įrengimas, kuris, beje, jau remiasi į finansus – dar ilgesnis. 

Bendrojo plano rengimas pradedamas nuo pradinių duomenų surinkimo, esamos būklės 
įvertinimo, juridinių faktų (kadastrinių sklypų ribų) nustatymo. Topografinės medžiagos 
parengimas, kadastrinių sklypų gavimas, vizualinis planuojamos teritorijos įvertinimas 
kraštovaizdiniu, estetiniu, aplinkosauginiu, rekreaciniu aspektais (vietiniai želdynai nedideliuose 
miesteliuose dažnai atlieka pagrindinio želdyno ir ramaus poilsio vietos funkciją) jau leidžia 
numatyti formuojamą reprezentacinę ar poilsio žaliąją miestelio erdvę. 

Rengiant esamos būklės etapą, pasirodo esama situacija – ar yra teisiškai reglamentuotų 
želdynų teritorijų, kiek gyventojų jos aptarnauja, kaip yra įrengtos. Prasideda galimų želdynams ir 
rekreacijai patrauklių teritorijų analizė. Pradėjus rengti koncepciją, pateikiami pasiūlymai esamoms 
želdynų teritorijoms tvarkyti ir naujoms įrengti. Formuojamos miestelių bendrojo naudojimo 
erdvės, savitumas, išryškinami privalumai, užtikrinama sveika gyvenamoji aplinka. Visa tai 
užtikrinama ir užtvirtinama rengiant SPAV ataskaitas, kuriose deklaruojama, kaip bus išsaugotas 
gamtinis karkasas, gamtinė aplinka, biologinė įvairovė, vandenys. Rengiant koncepciją ir SPAV 
konsultuojamasi su visuomene ir atitinkamomis institucijomis ir, pagal galimybes atsižvelgiant, 
suformuojami bendrojo plano sprendiniai. 

Procedūrinis bendrojo plano rengimas atrodo pakankamai aiškus ir lengvai įgyvendinamas. 
Tačiau kartais, ypač pastaruoju metu, susiduriama su beprecedenčiais privačios nuosavybės 
atvejais, kuomet bendrojo plano sprendinių, ypač tų, kurie susiję su bendrąja miestelio gerove, 
neįmanoma patvirtinti. Tarp šių sprendinių labai dažnai atsiduria ir želdynų teritorijos. Į po žemės 
reformos grąžintą arba įsigytą žemę žmonės dažniausiai žiūri su vizija ten pasistatyti namą sau arba 
savo vaikams – mažaaukštės gyvenamosios paskirties teritoriją. Būtina pabrėžti, kad prie tokio 
mąstymo itin prisideda pati valstybė, kadangi želdynų teritorijos miesteliuose nėra prioritetinės 
valstybės išperkamos ir įrengiamos teritorijos. Žmonės tai suvokia ir reikalauja neužšaldyti veiklos 
jų žemėje, dešimčiai metų rezervuojant čia želdyno teritoriją, kurios realus išpirkimas iš žemės 
savininko per tą laiką greičiausiai neįvyks. Matydami ir jausdami tokią situaciją, gyventojus dažnai 
palaiko ir savivaldybių atstovai, o kadangi miestų ir miestelių bendrieji planai yra tvirtinami 
savivaldybių tarybose, planuotojams nieko kito nelieka, kaip tik paklusti ir vizijoje žaliomis gijomis 
apraizgytą miestelį vis tik spalvoti geltona – gyvenamųjų teritorijų spalva. 
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Rezultatų aptarimas 
 

Praktiniai želdynų teritorijų formavimo pavyzdžiai miestelių bendruosiuose planuose. 
Aprašytų želdynų formavimo tendencijų reali analizė pateikiama per 4 Lietuvos miestelių bendrųjų 
planų analizę. Nagrinėjami Kaišiadorių, Šiaulių ir Jonavos rajone esančių keturių Lietuvos 
miestelių: Rumšiškių, Žaslių, Žeimių ir Šakynos miestelių bendrieji planai. 

Rumšiškių miestelis – gan didelis (1815 gyventojų) miestelis greta Kauno. Įkurtas šalia 
Vilniaus–Kauno magistralės, prie Lietuvos liaudies buities muziejaus ir Kauno marių, miestelis yra 
gerai pasiekiamas ir patrauklus gyventi. Pagrindiniai miestelio žalieji plotai tarsi supa miestelį – tai 
Kauno marių, Pravienos ir Nedėjos šlaitai. 

Bendrojo plano (Rumšiškių miestelio..., 2012) koncepcijoje buvo numatyta beveik ištisai 
mažaaukšte gyvenamąja statyba užpildytą miestelio teritoriją papildyti naujomis visuomeninėmis, 
bendrojo naudojimo, komercinėmis ir kt. teritorijomis. Tačiau teritorijų planavimo procedūros- 
svarstymai su visuomene vyko sunkiai. Miestelio bendruomenė vieningai tvirtino, kad jiems gerai 
taip kaip yra, jokių gyvenimo kokybės pagerinimo priemonių jiems nereikia. Dauguma sutiko, kad 
miestelyje turėti žaliųjų teritorijų, skirtų poilsiui būtų gerai, tačiau tik tuo atveju, jei tai bus 
numatoma ne jo, o kaimyno sklype. Kadangi valstybinės žemės miestelyje praktiškai nebuvo, 
sprendinius teko formuoti taikantis prie visuomenės nuomonės ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 
atstovų politinių nuotaikų. Taigi ribotos galimybės ir geri norai Rumšiškių miestelio želdynų 
sistemos formavimas baigėsi minimaliai praplėstomis žaliomis teritorijomis šlaitų viršutinėse 
terasose. Miestelis liko be patogių (o ne šlaituose), kasdieniam poilsiui, pasivaikščiojimui, 
žaidimams skirtų želdynų teritorijų. Nors pasak vietos gyventojų – „juos ir taip supa gausi žaluma“, 
nepaisant to, kad ja nėra kaip džiaugtis ir realiai naudotis. Bendrojo plano sprendiniais užstatomų 
teritorijų skaičius buvo padvigubintas, o kokybiškų naujų želdynų teritorijų beveik nesukurta. 
Bendrojo plano rengėjams, remiantis Kauno marių regioninio parko parama pavyko tik suformuoti 
žalias šlaitų viršutinių terasų juostas, kad bent kai kur būtų galima šlaitus apeiti ir pasigrožėti Kauno 
marių panoramomis. 

Plečiamas miestelis buvo gausiai naujai urbanizuojamas šiaurės, rytų, vakarų kryptimis, tačiau 
želdynų teritorijos neformuojamos taip gausiai kaip užstatymas. Iš schemų galima matyti, kad 
želdynai tiek Rumšiškių miestelio esamos būklės, tiek koncepcijos, tiek sprendinių schemose 
(1 pav., 2 pav. ir 3 pav.) apima esamas gamtines, saugomas teritorijas, tokias kaip Kauno marių 
šlaitai, upių ir upelių pakrantes.  

Šios gamtinės teritorijos koncepcijos ir sprendinių schemose papildomos žaliosiomis 
teritorijomis, tačiau želdynai minimaliai numatomi miestelio centrinėje dalyje. Atkreipiant dėmesį į 
tai, kad bendrajame plane numatoma 7000 gyventojų, želdynų teritorijų miestelio centre mažai, jas 
išstumia urbanizuojamos teritorijos. Atsisakoma skverų, parkų, žaliųjų jungčių, paliekamas tik 
užstatymas. Miestelis formuojamas turtingo gamtinio kraštovaizdžio apsupty, tačiau pats miestelis 
lieka kaip urbanizuota teritorija be žaliųjų koridorių ir nesukurta bendra želdynų sistema. 

Žaslių miestelis yra labai patrauklus savo gamtine aplinka, įsikūręs banguotame reljefe tarp 
trijų ežerų. Gan didelio miestelio (1244 gyventojai) urbanistinę struktūrą formuoja krašto kelias 
Žasliai–Jonava ir rajoninis kelias Žasliai–Kaišiadorys. Pagrindiniai jo žalieji ir rekreaciniai plotai 
yra palei ežerus ir į juos įtekančius upelius.  

Bendrojo plano (Žaslių miestelio..., 2012)  koncepcijoje numatyta Žaslių miestelį vystyti kaip 
patrauklų turizmui, rekreacijai ir poilsiui. Atitinkamai buvo kuriama ir želdynų sistema. Prie ežerų 
bei upelių numatyti formuoti gausūs želdynai, harmoningai įsijungiantys į urbanistinę miestelio 
struktūrą. Šiaurinėje miestelio dalyje, prie ūkinės zonos (numatomo žirgyno), taip pat formuojami 
gausūs želdynai. Limino ežero pakrantėse numatomos bendro naudojimo ir rekreacinės teritorijos. 
Nors Žaslių miestelio urbanizuotoje dalyje atsiranda tik vienas kitas naujas skverelis, tačiau vientisa 
želdynų sistema tęsiasi prie gamtinių, rekreacinių vandens teritorijų ir pietrytinėje Žaslių ežero 
dalyje susijungia su naujai numatoma funkcija – turizmo, poilsio kompleksais ir pramogų parko 
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teritorija. Praktiškai visas šias idėjas pavyko suderinti su miestelio bendruomene ir reglamentuoti 
kaip konkretų teritorijų naudojimą bendrajame plane (4 pav., 5 pav. ir 6 pav.). 

 

   
1 pav. Rumšiškių miestelio esamos 

būklės schema 
Fig. 1. The present state scheme of 

Rumsiškes town 

2 pav. Rumšiškių miestelio 
koncepcijos schema 

Fig.2. The concept scheme of 
Rumsiškes town 

3 pav. Rumšiškių miestelio 
sprendinių schema 

Fig. 3. The final scheme of 
Rumsiškes town 

 

   

4 pav. Žaslių miestelio esamos 
būklės schema 

Fig. 4. The present state scheme of 
Zasliai town 

5 pav. Žaslių miestelio koncepcijos 
schema 

Fig.5. The concept scheme of 
Zasliai town 

6 pav. Žaslių miestelio sprendinių 
schema 

Fig. 6. The final scheme of 
Zasliai town 

 
Reikia pripažinti, kad kai kurių bendruomenės atstovų interesai buvo labai savininkiški, ypač 

jei jų valdoma nuosavybė buvo prie pat ežerų ir, bendrojo plano rengėjų nuomone, turėjo būti kaip 
bendrojo naudojimo želdynų teritorija – tai buvo pagrindinis derybų objektas rengiant bendrąjį 
planą.  

Pagal esamos būklės schemą želdynų teritorijų yra 49 ha, po bendrojo plano parengimo 
miestelyje numatyta beveik 227 ha želdynų. Pavyko išsaugoti miestelio bendruomenei ir svečiams 
svarbias reprezentacines gamtines teritorijas, suformuoti jų bendrą sistemą, išsaugoti žaliąsias 
jungtis. 

Žeimių miestelis – palyginti nedidelis (893 gyventojai) miestelis prie krašto kelio 
Vilijampolė–Šėta. Susiklosčiusių ypatingų gamtinių sąlygų jame nėra – vakariniu miestelio 
pakraščiu tik prateka Lankesos upelis. Žeimiai yra buvusi žemės ūkio gyvenvietė, apsupta dirbamų 
žemės ūkio laukų. 

Esamą Žeimių miestelio želdynų struktūrą sudaro keliolika įvairaus dydžio apželdintų 
erdvių – atskirųjų želdynų, rekreacinių bei palyginti gausiai apželdintų visuomeninės paskirties 
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teritorijų. Rengiant miestelio bendrąjį planą (Žeimių miestelio..., 2012), kuriant koncepciją 
numatyta miestelį vystyti remiantis kokybiniu principu – išlaikant optimalią urbanistinę struktūrą 
bei nuosekliai, pagal normas, vystant želdynų sistemą. Želdynai gausiai numatyti šiaurės vakarinėje 
miestelio dalyje, prie suplanuotos ūkinės zonos, taip pat prie Žeimių dvaro rytinėje miestelio dalyje, 
taip sukuriant erdvę rekreacijai ir aktyviam poilsiui. Pietinėje miestelio dalyje, prie tvenkinio buvo 
numatyti rekreaciniai želdynai. Įgyvendinant koncepcijoje pasiūlytas idėjas bendrojo plano 
sprendiniuose želdynų teritorijos buvo kažkiek pakoreguotos, tačiau visa miestelio želdynų sistema 
išliko tokia pati. Gausios želdynų teritorijos buvo papildytos žaliosiomis jungtimis, kurios sujungė 
tarpusavyje nesisiejusius atskirus žaliuosius plotus ir rekreacines, visuomenines, kultūros paveldo 
teritorijas. Miestelyje sukurta vientisa želdynų visuma su žaliosiomis jungtimis, rekreaciniais, 
apsauginiais želdynais, parkais ir skverais, daugmaž tolygiai išsidėsčiusiais urbanistinėje miestelio 
struktūroje (7 pav., 8 pav. ir 9 pav.).  
 

   
7 pav. Žeimių esamos būklės 

schema 
Fig. 7. The present state scheme of 

Zeimiai town 

8 pav. Žeimių miestelio koncepcijos 
schema 

Fig. 8. The concept scheme of 
Zeimiai town 

9 pav. Žeimių miestelio sprendinių 
schema 

Fig. 9. The final scheme of 
Zeimiai town 

 

   
10 pav. Šakynos esamos būklės 

schema 
Fig. 10. The present state scheme of 

Sakyna town 

11 pav. Šakynos miestelio 
koncepcijos schema 

Fig. 11. The concept scheme of 
Sakyna town 

12 pav. Šakynos miestelio 
sprendinių schema 

Fig. 12. The final scheme of 
Sakyna town 

 
Pagal esamos būklės schemą želdynų teritorijų – 25 ha, o po bendrojo plano parengimo 

miestelyje numatyta beveik 100 ha želdynų. Taip teritorijoje gaunamas tolygus ir subalansuotas 
želdynų (~100 ha) ir užstatytų (~235 ha) teritorijų plotas. 

Šakynos miestelis – nedidelis (406 gyventojai) šiaurės Lietuvos miestelis prie krašto kelio 
Šiauliai–Naujoji Akmenė. Susiklosčiusių ypatingų gamtinių sąlygų miestelyje nėra – miestelio 
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centru tik prateka Šakynos upelis. Tai kompaktiškas, kelių sankryžoje išsidėstęs miestelis, apsuptas 
dirbamų žemės ūkio laukų, nuo artimiausių didesnių miško masyvų nutolęs apie 2–3 km.  

Esamą Šakynos miestelio želdynų struktūrą sudaro nedidelės apželdintos erdvės prie 
visuomeninės paskirties pastatų (10 pav., 11 pav. ir 12 pav.).Atskiri, savo sklypą turintys želdynai 
miestelyje yra tik keli ir labai nedidelio ploto. Galime palyginti skaičius – želdynų teritorijų yra 4,5 
ha, kitos paskirties užstatytų teritorijų yra 56 ha. Miestelis iki galo neišnaudoja turimų, kad ir 
menkų, gamtinių resursų želdynų teritorijoms formuoti. Todėl, atlikus esamos būklės analizę, 
bendrojo plano (Šakynos miestelio..., 2012) koncepcijoje buvo pasiūlyta palei Šakynos tvenkinį 
suformuoti rekreacinį želdyną, kuris tarnautų ir rekreacinėms, poilsio reikmėms, o aplink Šakynos 
upelį ir kitas smulkias vandentėkmes formuoti žaliąsias jungtis, kartu sujungiant esamas žaliąsias 
miestelio teritorijas. Miestelio bendruomenei pritariant, šie siūlymai numatomi įgyvendinti bendrojo 
plano sprendiniuose, išskiriant šias teritorijas kaip atskirųjų želdynų teritorijas. Tokiais sprendiniais 
miestelio želdynų plotas padidėja iki 66 ha, suformuojama miestelio želdynų sistema apsauganti 
natūralius gamtinius elementus ir suteikianti čia gyvenantiems kokybišką aplinką. 

 
Išvados 

 
1. Bendrasis planavimas yra pirmasis žingsnis kuriant želdynų teritorijas ir jų sistemas. Tik 

bendruosiuose planuose numatytos želdynų teritorijos vėliau gali būti planuojamos, 
įteisinamos, įrengiamos ir tvarkomos. 

2. Želdynų teritorijų formavimą, rengiant miestelių bendruosius planus, reglamentuoja keletas 
pagrindinių su teritorijų planavimu susijusių įstatymų ir normatyvinių aktų. Tačiau, 
reglamentuodami kiek ir kokių želdynų teritorijų reikia suplanuoti, jie neįpareigoja 
savivaldybių ar kitų valdžios institucijų, visuomeniniams tikslams skirtų želdynų teritorijų 
išpirkti iš privačių žemės savininkų ar kitaip jiems atlyginti. 

3. Nesant aiškių terminų ir sąlygų išperkant želdynams skirtas teritorijas iš privačios žemės 
savininkų, jie nesuinteresuoti kokybiškų bendrojo plano sprendinių parengimu, priešinasi 
tokio bendrojo plano derinimui ir tvirtinimui. Planavimo procesas užsitęsia, bendrojo plano 
sprendiniai koreguojami, numatytos želdynų teritorijos mažinamos arba visai panaikinamos. 

4. Želdynų teritorijų formavimo galimybės rengiant miestelių bendruosius planus dažnai remiasi 
į gyvenamosios vietovės patrauklumą joje gyventi. Atraktyvios gamtinės sąlygos, mažai 
pramoninių teritorijų, didelio miesto artumas lemia miestelių gyvybingumą ir norą juose 
kurtis bei apsunkina naujų želdynų teritorijų kūrimą. 

5. Siekiant pagerinti želdynų teritorijų formavimo galimybes rengiant bendruosius planus, būtina 
koreguoti teisinę bazę, įpareigojančią valdžios institucijas išpirkti želdynams numatytas 
teritorijas ir jas realiai įrengti. 
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Summary 

 
Formation of green territories while preparing master plans of living places is quite regulated by the laws. Then 

seems, that it is left only to plan and to arrange nice and comfortable to all members of the society green territories. 
However theoretic formation of green territories in master plans preparation process has to go through long way and 
factual their arrangement, because of financial aspect – even longer. 

Procedural organization of master plan seems to be very clear and easily realized. But sometimes, especially 
currently, planners meet examples of private property, when it is impossible to approve master plan proposals, 
especially if they are connected to social wealth of township. Among such proposals often are green territories. After 
land return reform got or bought land, people look to it only as to the territory of possible living house building 
territory. It is important to mention, that such understanding is supported by the government, because territories of 
green structures are not priority things to buy up and arrange. Land owners understand that and request not to “freeze” 
activities and possibilities in their land by reserving there green territories. Everybody knows that real land buy up 
probably will not be done in the planned ten years. Knowing such situation, representatives of municipalities, quite 
often support people. In this way planners can not prepare high quality master plan, with big amount of green spaces 
and social or recreational areas. 

Arguments, given in the paper, are supported by the experience of prepared 4 townships master plans. 


