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ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS 
BŪKLĖS GERINIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS  

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

1.  1 TERITORIJA - 1 ETAPAS    

1.1 SKLYPAS     

1.1.1 sklypo kad. nr. 7375/0012:12 plotas  m2 2082  

1.1.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

 
210 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

1.1.2.2 Takų kategorija  F  

2.  3 TERITORIJA - 3 ETAPAS    

2.1 SKLYPAS     

2.1.1 sklypo kad. nr. 7375/0012 plotas  m2 12338  

2.1.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

2.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

312 Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

2.1.2.2 Takų kategorija  F  

2.2.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

2.2.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             2,0 m pločio      

 
m 

 
80 

Betono trinkelių danga 

2.2.2.2 Takų kategorija  F  

3. 4 TERITORIJA - 4 ETAPAS    

3.1 SKLYPAS     

3.1.1 sklypo kad. nr. 7375/0011:21 plotas  m2 11628  

3.1.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

332 Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

3.1.2.2 Takų kategorija  F  

3.2.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.2.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             2,0 m pločio      

 
m 

 
203 

Betono trinkelių danga 

3.2.2.2 Takų kategorija  F  

3.3. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

3.3.1. Nesurištų mineralinių medžiagų dangos aikštelė  m2 300  

3.4. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

3.4.1. Nesurištų mineralinių medžiagų dangos aikštelė  m2 225  

3.5 SKLYPAS     

3.5.1 sklypo kad. nr. 7375/0011:17 plotas  m2 3221  

3.5.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    



 
 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

3.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

 
38 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

3.1.2.2 Takų kategorija  F  

4.  4 TERITORIJA – 4.1 ETAPAS    

4.1 SKLYPAS     

4.1 sklypo kad. nr. 7375/0011:7 plotas  m2   

4.1.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

4.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

 
58 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

4.1.2.2 Takų kategorija  F  

4.2 SKLYPAS – Valstybinė žemė    

4.2.1.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

4.2.2 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

 
8 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

4.2.3 Takų kategorija  F  

5.  5 TERITORIJA – 5 ETAPAS    

5.1 SKLYPAS     

5.1.1 sklypo kad. nr. 7375/0011:16 plotas  m2 9091  

5.1.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

5.1.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             2,0 m pločio      

 
m 

 
210 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

5.1.2.2 Takų kategorija  F  

5.2. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

5.2.1. Nesurištų mineralinių medžiagų dangos aikštelė  m2 75  

5.3 SKLYPAS     

5.3.1 sklypo kad. nr. 7375/0011:25 plotas  m2 16098  

5.3.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

5.3.2.1 Pėsčiųjų takas: 
             1,5 m pločio      

 
m 

 
498 

Nesurištų mineralinių 
medžiagų danga 

5.3.2.2 Takų kategorija  F  

  
Pastaba: 
2 etape statinių nėra projektuojama. 
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1 17 

 

BENDROJI DALIS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. ĮVADAS  
1.1. Bendrieji duomenys 

Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo inžinerinių 
statinių statybos techninis projektas yra parengtas remiantis galiojančiais įstatymais, Statybos techniniu 
reglamentu ir kitais teisės aktais, Užsakovo pateikta statinio projektavimo užduotimi (technine 
užduotimi), esamos būklės analize ir visuomenei pristatyta koncepcija (projektiniais pasiūlymais), 
programomis, veiksmų planais, taisyklėmis bei jų pakeitimais. Projektas vykdomas naudojantis 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama 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 – 
Rokiškio miesto Laukupės upės pakrančių teritorijoje. 

 Projektas skirstomas į 5 etapus: 
Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje, Laukupės upės 

pakrančių teritorijoje. Teritoriją sudaro 5 sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys (žr. 1 
pav.): 

 Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  0,46 ha teritorija sudaryta iš: 

– 0,208 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:12 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės 
sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– 0,12 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:18 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., 
nauja statyba, nesudėtingi statiniai. 
 
 Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 0,16 ha teritorija 

sudaryta iš Laukupės upės pakrančių apsaugos juostos teritorijos. 
Statinių šioje teritorijoje neprojektuojama.  

 
 Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje. 1,4 ha teritorija sudaryta iš: 



 

DS-300-TP-B-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 17 0 

 

– 0,086ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012:11 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– 1,234 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0012 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai, pralaida - hidrotechnikos statiniai 10., nauja statyba, 
nesudėtingas statinys. 
 

 

1. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos 

pažymėtos raudona spalva) 

 Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje. 1,8 ha teritorija sudaryta iš: 
– 1,163 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:21 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės 

sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– 0,32 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:17 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai., mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 12., nauja statyba, nesudėtingas statinys, pralaida - hidrotechnikos 
statiniai  10., nauja statyba, nesudėtingas statinys. 

 
 Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių. 3,5 ha teritorija 

sudaryta iš: 
– 0,91 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:16 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
– 1,61 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:25 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo 

naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

1 

5 

4 
3 

2 
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Lapas Lapų Laida 

3 17 0 

 

– 2,79 ha sklypo (kad. Nr. 7375/0011:103 Rokiškio m.) Tyzenhauzų g. Rokiškis. Žemės 
sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

– Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
Projektuojamų statinių sąrašas: pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai, mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties inžineriniai 
statiniai 12., nauja statyba, nesudėtingas statinys, pralaidos - hidrotechnikos statiniai  10., nauja 
statyba, nesudėtingi statiniai. 

Etapai gali būti vykdomi visi kartu vienu metu, arba kiekvienas atskirai ir nėra privaloma 
laikytis jų sekos pagal projekte numatytą numeraciją. Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija. Statytojas – Rokiškio rajono savivaldybė. Projektuotojas – UAB „Želdynai“, projekto 
vadovas – architektas Vainius Pilkauskas (kvalifikacijos atestato Nr. A1847, želdynų projektų rengimo 
vadovo atestato Nr. 29).  

Projektuojama teritorija patenka į nekilnojamų kultūros vertybių zoną: Rokiškio miesto istorinė 
dalis (kodas 17102),  5 dalies teritorija prie tvenkinio priklauso Rokiškio dvaro sodybai (kodas 1010). 

1.2. Problemos, kurias norima išspręsti įgyvendinus projektą: 
Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta poilsiui ir 

laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. Rokiškio miesto 
bendrajame plane išskirtos gamtinio karkaso teritorijos. Projektuojama teritorija patenka į pažeisto 
gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis jungtimis ir kitais poilsiui skirtais želdynais teritoriją, kurioje 
pagal bendrojo plano sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, 
grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Rokiškio mieste tai yra 
labiausiai nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis.  

1.3. Pagrindinis projekto tikslas:  
Išsaugoti ir atkurti istorinę reikšmę turintį kultūrinį kraštovaizdį, išryškinant jo savitumą, 

vertingąsias savybes, gerinant teritorijoje esančių želdynų ekologinę, estetinę kokybę, užtikrinant jų 
funkcionalumą, vertybių atkūrimą, Laukupės upės pakrančių ekologinės būklės pagerinimą sudarant 
galimybę visuomenei geriau suprasti vietovės gamtines vertybes, jų formavimosi ypatumus. 
 
1.4. Pagrindiniai projekto uždaviniai: 

1. Didinti teritorijos patrauklumą, išsaugant ir sudarant sąlygas pažinti teritorijos gamtinį 
pobūdį, gerinant joje esančių konkrečių kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių būklę, 
pritaikant teritoriją rekreacijos, gamtos vertybių propagavimui;  

2. skatinti natūralius procesus didinančius gamtinio karkaso teritorijų regeneracines savybes ir 
geoekologinį potencialą; 

3. didinti integruotumą tarp gamtinių ir greta esančių urbanizuotų elementų, išryškinant 
gamtinę aplinką ir pritaikant ją viešajam naudojimui; 

4. suformuoti kraštovaizdžio erdves, siluetus, vizualinius kraštovaizdžio ryšius, skverų 
architektūrą, želdinių urbanizuotoje aplinkoje harmoniją;  

5. sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį. 

 Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant gamtinės 
aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsauginės ir 
ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, intensyvaus eismo 
gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 
 
1.5. Projekto sąsaja su teisės aktais ir teritorijų planavimo dokumentais: 
 Planuojant ir įgyvendinant teritorijų tvarkymą turi būti vadovaujamasi šių kraštovaizdžio apsaugą 
ir su kraštovaizdžio formavimu susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir teritorijų planavimo 
dokumentų nuostatomis bei reikalavimais: 
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1. Europos kraštovaizdžio konvencijos; 
2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec 3 (2008 m. vasario 6 

d.) dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir galiojančių redakcijų; 
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, 
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“ ir 
galiojančios redakcijos; 

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 techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, kitų Statybos 
techninių reglamentų ir jų redakcijų, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų ir jų 
galiojančių redakcijų; 

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 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“; 
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11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl 
Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 

12. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 27 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-6.109, sprendinių; 

13. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, buvęs 
kodas U33) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-537; 

14. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;  
15. 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;  

16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

17. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);  

18. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  

19. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

20. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir jo galiojančios 
redakcijos. 

Taip pat atsižvelgta į: 
– Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studijos (2006 m.), nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano esamo būklės analizės (Aplinkos 
apsaugos agentūros leidiniu „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ (2013 m.)) 
reikalavimus; 

– Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatas; 
– Darnaus kraštovaizdžio formavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo palaikymą, urbanizacijos proceso vykdymą ribojant ekstensyvų jo pobūdį, kraštovaizdžio 
architektūrinės erdvinės kompozicijos darną gaires; 

– Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo kriterijus; 
 Rengiant projektą taip pat įvertinti ir išanalizuoti naujausi mokslo darbai ir tyrimai kraštovaizdžio 
srityje, informacinių sistemų duomenys (Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, 
Nacionalinės žemės tarnybos informacinių rinkmenų ir kt.). 

 
2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

Projektuojamos teritorijos esamos būklės analizė yra pateikiama atskiru dokumentu techninio 
projekto Bendrojoje dalyje (žr. DS-300-TP-B dokumentus). 

 
3. TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTO SPRENDINIAI 
3.1. Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios 

Planiniai sprendiniai. Pietinėje dalyje teritorija ribojasi su Pandėlio gatve, rytinėje dalyje 
ribojasi su Šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvora ir klebonijos sklypu. Vakarinėje dalyje glaudžiasi prie 
sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų, kurie yra labai priartėję prie upelio. Teritorija vietomis 
labai siaura: dešiniajame krante mažiausias 3 m plotis, o kairiajame krante sklypo riba sutampa su 
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vagos šlaito ir sklypų riba. Dešiniajame krante numatoma pravesti pėsčiųjų taką. Projektuojamas 1,5 m 
pločio granito atsijų takas nuo Pandėlio g. iki erdvesnės vietos priešais klebonijos sklypą. Takas skirtas 
pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, orientuoti į gražiausias 
vietos panoramas – bažnyčią ir Laukupę. 

    

 

2. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.1 esama situacija. Vaizdas nuo Pandėlio g. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojamas esamų želdinių tvarkymas, šalinami 
menkaverčiai medžiai ir atžalos.  Projektuojamos vidutinio aukščio (1,5 m – 2 m) Spiraea douglasii 

Hook. - Duglaso lanksva, Spiraea nipponica Maxim. - Niponinė lanksva, Ribes alpinum L. - Kalninis 
serbentas ir aukštų (3 m)  Cornus alba L. - Baltoji sedula krūmų grupės, formuojančios erdvę ir 
sukuriančios gamtinį foną. Teritorijos pakraščiuose sodinama keletas medžių Tilia platyphyllos - 
Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. 
Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane (brėžinio nr. DS-300-TP-
SP-3-1-3). 
 
3.2 - Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija 
 

Planiniai sprendiniai. Teritorija užspausta privačių sklypų – vietomis riba sutampa su 
Laukupės vagos šlaitu ir nebėra galimybės nutiesti tako tęsinio iki 3 teritorijos. Vietomis tvoros 
priartėja arčiau nei 5 metrai nuo kranto ir nebėra fiziškai galimybės praeiti. Vadovaujantis LR saugomų 
teritorijų įstatyme apibrėžtu Vandens telkinių pakrančių užtvėrimo reglamentavimu (20 str. 8 puntas) 1) 
pakrantėje 5 metrų atstumu nuo vandens telkinio kranto (esant vidutiniam vandens lygiui) negali būti 
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tveriamos tvoros, kitais statiniais, įrenginiais ar įveisiamais želdiniais, medžių ir krūmų liekanomis 

kliudoma pakrante eiti asmenims (toliau šiame straipsnyje – užtvėrimai); 

2) jeigu žemės juosta, nurodyta šios dalies 1 punkte, yra užpelkėjusi arba yra stačiame šlaite 

(skardyje), užtvėrimų draudimas taikomas taip, kad bent vieno metro pločio žemės juosta turi būti 

tinkama eiti asmenims vandens telkinio pakrante; 

 Projekte numatoma atlaisvinti 5 metrų pakrantės juostą nuo tvorų, medžių ir krūmų kelmų ir 
sukurti galimybę praeiti šienaujamos vejos taku palei upelį iki 3 teritorijos dalies ir taip sukurti pėsčiųjų 
ryšį su Vytauto g. 

 
3. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.2 esama situacija. Tvoros, statiniai ir medžių liekanos trukdo praeiti pakrante  

  
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojami kelmų šalinimo darbai Laukupės pakrantėje, 
nevertingų želdinių šalinimas, kad būtų sukurta galimybė praeiti žmonėms 1 m pločio vejos taku. 
Pakrantės vietos pažeistos erozijos, ar atsiradę pažeidimai kelmų šalinimo metu turi būti užlyginami, 
esant reikalui sutvirtinami natūraliomis priemonėmis ir užsėjami žoliniais augalais. Platesnėje teritorijos 
vietoje kairiajame krante sodinama vidutinio aukščio krūmų Ribes alpinum L. – Kalninių serbentų, 
kurie sudarytų žalią foną ir pridengtų sodybų patvorių ūkį. 
 
3.3 - Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje 

Planiniai sprendiniai. Rytinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto gatve, pietinėje dalyje teka 
Laukupė. Vakarinė ir šiaurinė pusės glaudžiasi prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų. 
Šiuo metu teritorija nenaudojama rekreacijai, nėra takų ar įrenginių, tačiau ši vieta turi potencialo. 
Projekte numatoma tiesti 1,5 m pločio granito atsijų takus nuo Vytauto g. Formuojamas takas – žiedas 
skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, orientuoti į 
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gražiausias vietos panoramas. Pietinėje dalyje numatoma takų be dangos jungtis palei upelį su Nr. 2 ir 
Nr.1 teritorijomis, galimybė pėstiesiems praeiti palei upę iki Pandėlio g. 
 Šiaurinėje teritorijos dalyje prie Vytauto g. yra senų liepų alėja. Lenkta forma išsidėsčiusi medžių 
alėja mena laikus, kai alėjos viduriu ėjo Vytauto gatvė, nes dabartinėje gatvės vietoje stovėjo Rokiškio 
Šv. Augustino (gimnazijos moksleivių) bažnyčia (pastatyta 1895 m., nugriauta 1957 m.). Dabartiniu 
metu alėja naudojama kaip tranzitinis takas - pramintu taku žmonės nuo Vytauto g. eina į Rokiškio 
polikliniką. Dėl šio poreikio projekte numatoma įrengti 2 m pločio betono trinkelių taką. Prie jo 
pastatyti suolą nišoje, skirtą trumpam poilsiui išvaizdžių ir istoriją menančių liepų paunksmėje. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių medžių. Palei 
Laukupę vyrauja geros būklės gluosniai. Vakarinė sklypo dalis apaugus beržais ir eglėmis, yra 
jaunuolynas. Pastebima, kad dalis eglių yra nudžiūvusios, tikriausiai, dėl nepalankių augimo sąlygų. 
Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. 
 Projektuojamos pievos erdvėje šiuo metu auga jaunų paprastųjų eglių apie  1,5 m aukščio. Jos bus 
kertamos arba iškeliamos ar persodinamos į kitas vietas. Sklypo pakraščiuose planuojama sodinti 
medžių Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnių, Acer platanoides L. - Paprastųjų klevų bei erdvės 
akcentu tapsiantį Acer platanoides 'Schwedleri'  - Švedlerio klevą. Taip pat projektuojamos krūmų 
grupės, formuojančias erdvę ir sukuriančias gamtinį foną. Sodinami vidutinio aukščio (1,5 m - 2 m) 
saulėtose vietose Spiraea chamaedrypholia - Guobalapė lanksva, pavėsyje ūksmingos Symphoricarpus 

albus Blake - Baltuogė meškytė ir kt., aukšti (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos, 
žalią foną sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai. Po medžiais įkurdinami daugiamečių 
augalų plotai, gėlynai iš  Dryopteris filix-mas Schott.- Kelminis papartis, Geranium macrorrhizum - 
Stambiašaknis snaputis, Hosta ventricosa Stearn.- Mėlynžiedė melsvė augalų. 
 

 
 4. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.3 esama situacija. Gluosniai Laukupės pakrantėje 
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 Krūmai yra svarbus ekologinės pusiausvyros elementas. Krūmuose gyvena daugybė gyvūnų – 
tai namai paukščiams, bei pakrūmės yra prieglobstis įvairiems vabalams ar smulkiems gyvūnėliams. 
Krūmų grupės sklypo pakraščiuose padėtų pagerinti migracijos koridorių sąlygas. Taip pat tai yra 
vizualiai jaukumą sukurianti priemonė. Žydinčių krūmų ir gėlių rūšys projektuojamos pagal augimo 
sąlygas ir sezoniškumą, kad parkas visu šiltuoju metų laiku turėtų žydinčių augalų. Detalizuotus 
sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane (brėžinio Nr. DS-300-TP-SP-3-1-3). 
 
3.4 - Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje 

Šioje teritorijoje nuo seno yra įkurtas miesto želdynas. 1921 m. miesto plane žymimas kaip 
Miesto sodas. Dabar dažniau vadinama ši teritorija skveru, tačiau projekte numačius įrengti takų ir 
įkurdinti daugiau funkcijų, ši teritorija taptų panašesnė į miesto parką o ne į  trumpalaikiam poilsiui 
skirtą skverą. 
 Planiniai sprendiniai. Vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto g. – svarbi lankytojų 
patekimo ašis iš miesto centrinės aikštės. Šiaurinėje dalyje teritoriją dalina Laukupė ir ribojasi su J. 
Biliūno gatve. Rytinėje dalyje  parko ribą užbaigia Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos sklypas ir 
jame esantis stadionas. Pietrytiniame kampe ribojasi su AB „Rokiškio komunalininko“ teritorija. 
 Parkas turi tris skirtingos funkcijos dalis:  
 Monumentalioji parko dalis – vakarinėje sklypo dalyje prie Vytauto g. Esamas paminklas 
sovietų okupacijos aukoms atminti (Skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) ir architekto Eugenijaus 
Miliūno paminklas “Rūpintojėlis” pastatytas 1993 metais) yra svarbus Rokiškio miesto lankytinas 
objektas. Koplytėlę primenanti skulptūra ir šalia daugybė nedidelių antkapių su Sibire, tremtyje, 
žuvusių žmonių vardais užima svarbią teritorijos dalį.  
 Svarbu paminėti, kad teritorijoje iki šiol nėra nei vieno suolo lankytojams prisėsti. Pėsčiųjų takai 
iki skulptūros siauri ir užsibaigiantys ties žmonių vardų lentelėmis yra šio memorialo kompozicijos 
elementai. Tačiau nėra kitų takų jungiančių memorialą su likusia parko dalimi. Gyventojų poreikis 
parke turėti tranzitinių pėsčiųjų takų matomas iš pramintų pievoje takų ir periodiškai matomų jais 
einančių žmonių. 
 Projektuojami papildomi takai prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti, kurie 
nepažeidžia esamo akmeninio grindinio (memorialo elementų), o leidžia lankytojams patogiau prieiti iš 
rytinės ir pietinės parko dalies. Suformuojama vejos erdvė minėjimo renginiams, bei poilsio vietos su 
suolais. Krūmais formuojama jauki erdvė aplink paminklą, atribojama monumentalioji dalis nuo 
planuojamos aktyvaus laisvalaikio zonos parko rytinėje dalyje. 
 Ramaus poilsio parko dalis – centrinė parko dalis skirta ramiam poilsiui, pasivaikščiojimams. 
Formuojama vejos erdvė bei poilsio vietos su suolais nišose aplink Laukupės salą. Sodinami medžiai, 
krūmai, daugiamečiai augalai ir gėlės. 
 Aktyvios veiklos parko dalis –  planuojamos mineralinių medžiagų dangos aikštelės apsuptos 
žalumos. Esanti kalva gali būti naudojama žiemos pramogoms, o vasarą tarnautų kaip atrakcija 
apžvelgti parką iš aukščiau. Į ją būtų galima užlipti per šienautą pievą. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių geros būklės 
medžių. Prie Vytauto g. Miesto sodo dalyje yra mažalapių liepų, paprastųjų uosių. Mažiau vertingų 
drebulių, tačiau jos šiuo metu yra išvaizdžios ir geros būklės. Prasčiau atrodantys yra spygliuočiai – 
eglės, nustelbtos aukštesnių lapuočių medžių.  
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 Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. Rytinėje 
dalyje augantys uosialapiai klevai lot. Acer negundo L. (įtraukti į LR AM invazinių Lietuvoje rūšių 
sąrašą) bus kertami.  

 

 5. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.4 esama situacija. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka 
   
 Sklype planuojama sodinti medžių ir krūmų. Rytinėje dalyje sodinami Tilia platyphyllos - 
Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. 
Numatyti žemi žydintys krūmai Spiraea japonica 'Bumalda' - Bumaldo jap .laksva, Dasiphora fruticosa 
- Paprastasis sidabrakrūmis,  vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) Berberis thunbergii  DC. - Tunbergo 
raugerškis, Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas,  pavėsyje ūksmingos Symphoricarpus albus Blake - 
Baltuogė meškytė ir aukštų (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos, žalią foną 
sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai krūmų grupės. 
 Po medžiais numatyta įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos 
augalų rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. Ypatingas 
dėmesys skiriamas apželdinti rytinėje dalyje projektuojamas universalios veiklos, gamtos pažinimo 
aikšteles, kad teritorija būtų jauki ir turėtų šešėlio. Taip pat svarbu atriboti parką nuo AB „Rokiškio 
komunalininko“ sklypo, uždengti neišvaizdžią konteinerių saugojimo aikštelę. Dėl šios priežasties yra 
siūloma sodinti aukštų krūmų ir vidutinio aukščio krūmų juostas palei sklypo ribą, kurios greičiau 
augdamos uždengtų vaizdą nei sodinami medžiai. Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti 
Želdinių tvarkymo plane (brėžinio Nr. DS-300-TP-SP-3-4). 
 
3.5 - Teritorija Nr. 5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių 

 Planiniai sprendiniai. Teritorijos vakarinėje dalyje besiribojančioje su Kauno gatve 2011 m. 
buvo įkurtas Muzikos skveras, pradėti sodinti medeliai. 2015 m. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
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Rokiškio bendrijos nariai pastatė akmeninį paminklą muzikai. Nuo medžių sodinimo pradžios iki šių 
dienų, kol kas nebuvo įrengtų takų, skvero įrenginių. Ši teritorija yra priešais Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklą, ir turi didelį potencialą tapti lankomu ir mėgstamu miestiečių bei miesto svečių skveru. 
Įrengus takus ir sukūrus infrastruktūrą, atsirastų nauja pėsčiųjų kryptis nuo Rokiškio dvaro tvenkinių iki 
muzikos mokyklos Kauno g.  
 Teritorija skirstoma į skirtingos funkcijos dalis: 
 Monumentalioji Muzikos skvero dalis – sodinami medžiai žymių muzikų garbei (Rudolfas 
Lymanas, Mikas Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis, Juozas Katelė). Prie medžių gali 
būti vietos skulptūroms, paminklams, informacinėms lentelėms ir pan. Medžių vietos gerai apšviestos 
pietinės saulės ir gerai matomos nuo parko takų. Čia pat formuojama parko erdvi pieva, kuri reikalui 
esant gali būti naudojama renginiams, miesto ar muzikos mokyklos šventėms, koncertams.  
 Atokiau nuo Kauno gatvės prie Laukupės upelio kuriama Lauko muzikos instrumentų aikštelė. 
Takais ir želdiniais formuojama erdvė, kurioje  galėtų būti įrengti stacionarūs muzikos instrumentai 
išdėstyti erdvėje. Metaliniai perkusijos instrumentai tinkami groti suaugusiems ir vaikams pagyvintų 
skverą, o jo erdvės užsipildytų muzikos garsais. 
 Gamtinė parko dalis – tai teritorija nuo muzikos skvero besitęsianti palei Laukupę iki dvaro 
tvenkinių. Šiuo metu žmonių poilsiui nenaudojama vieta yra neįžengiama dėl sužėlusių krūmynų, 
pašlapusių pievų. Atlaisvinus erdves nuo menkaverčių želdinių bus įrengiami vejos takai vedantys iki 
dvaro tvenkinio skirti pasivaikščiojimams, bei lankytojų srautams nukreipti į Muzikos skverą. 
 Teritorija ties Pievų g. ir Kauno g. sankryža nuo muzikos skvero atribota Laukupės upeliu. Šią 
kiek atskirtą vietą siūlome paversti universalios veiklos erdve. Centrinė veja apjuosta pėsčiųjų tako 
tinkama įvairiai aktyviai veiklai ir poilsiui, iškyloms. Medžiai ir krūmai pakraščiuose sukurtų jaukią 
parko erdvę ir atskiria nuo gatvių. O pietinėje dalyje palikta properša ties Laukupe, leistų grožėtis 
upeliu ir būtų vizualinis ryšys su Muzikos skveru. Tiltelis nėra numatomas, dėl projekto įgyvendinimą 
finansiškai išbranginančio sprendimo. Šiuo metu jungtis pėstiesiems per Laukupę yra naujai sutvarkytas 
pėsčiųjų dviračių takas palei Kauno gatvę.  

 
6. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.5 esama situacija. Muzikos skveras. 
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 Paviršinio lietaus vandens pertekliui surinkti numatoma įrengti lėkštašlaičius griovius ir perteklinį 
vandenį nuvesti į Laukupės upelį. Reljefą formuoti taip, kad nebūtų užliejami gretimi sklypai ir 
projektuojamos teritorijos vanduo netekėtų į gretimus gyventojų sklypus. Drėgniausiose vietose palei 
Kauno g. 1 ir 3 sklypus planuojami nauji grioviai, kuriais nutekės lietaus vanduo pavasario atlydžio ar 
vasaros liūčių metu. Dėl nuolydžio vanduo grioviuose pastoviai neišlaikys, jis subėgs į Laukupę, o 
esant sausam periodui apaugę pievų augalais lėkšti grioviai neišsiskirs ir bus kaip pieva.  Takų ir 
griovių susikirtimo vietose įrengiamos PVC pralaidos ir klojamas takas virš pralaidos. 
  
Želdinių tvarkymo sprendiniai. 
 Planuojami sanitariniai kirtimai rytinėje teritorijos dalyje ties Laukupe - kertami menkaverčiai, 
pažeisti medžiai, savaiminiai krūmynai. Vertingi medžiai tokie kaip paprastieji klevai ar aukšti geros 
būklės gluosniai bus paliekami ir išryškinami. Formuojamos parko erdvės sodinamais medžiais ir 
įvairiais krūmais. Projektuojamų medžių rūšys Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer 

platanoides L. - Paprastasis klevas, Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnis parinktos būdingos aplinkai ir 
tinkamos pagal augimo sąlygas. Projektuojamų krūmų rūšys parinktos pagal tinkančias augimo sąlygas 
bei pagal parko erdvių organizavimo kriterijus. Akcentinėse vietose, puošiama žydinčiomis lanksvomis 
ir alyvomis. Kelių rūšių lanksvos žydės skirtingu metu, todėl visą vasarą parke bus žydinčių krūmų. 
Teritorijos pakraščiuose ir vietose, kur norima atriboti parką, sukurti žalią foną, sodinami Corylus 

avellana L. – Paprastieji  lazdynai, Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas ir Cornus alba L. - Baltoji 
sedula, kuri savo rausvomis šakomis papuoš parką ir žiemą.  
 Po medžiais ir  įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos augalų 
rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. 
  Muzikos skvero vejos įrengiamos ir intensyviau prižiūrimos, kad jomis galima būtų 
vaikščioti, naudoti žaidimams, ar renginiams, o gamtinės dalies link dvaro tvenkinių pievos turėtų būti 
šienaujamos tik 1-2 kartus per metus (geriausia po Joninių), kad jose išsilaikytų pievų gėlės, žolinių 
augalų įvairovė. Šienaujant dažniau, augalai nespės subrandinti sėklų ir išnyks. 
 
3.6 Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas 

Laukupės pakrantės teritorijos turėtų būti prižiūrimos pagal šį teritorijos priežiūros  aprašą.  
Pievas prie takų, daugiausiai lankomų vietų, pievas siūlome šienauti 4 kartus per metus. 

Atokesnes pievas ir šlaitus, siūlome šienauti 1-2 kartus per metus po Joninių, kai nužydi dauguma 
augalų ir rudenį, kad žoliniai augalai subrandintų ir išbertų sėklas. Rečiau pjaunamos pievos – tai 
maisto šaltinis paukščiams ir smulkiems žvėreliams. Aukšta žolė tinkama slėptis, tiek mažiems 
gyvūnams (kirstukai, pelės, žvirbliniai paukščiai), tiek stambesniems (pilkiesiems kiškiams). Dabar 
Laukupės pakrantės vis intensyviau naudojamos žmonių, natūralūs gamtiniai procesai prislopinti, todėl 
norėdami turėti buveinių įvairovę, turime ją palaikyti žmogaus pagalba. Upės pakrantės atlieka žaliosios 
jungties (dar vadinamos ekologiniu koridoriumi) funkciją, todėl dalinis sukultūrinimas gali padėti 
išsaugoti ekologinę pusiausvyrą. Pievų šienavimą reiktų atlikti atsakingai, pjaunant motorinėmis 
žoliapjovėmis, krūmapjovėmis arba kitais įrankiais ir mechanizmais nesužaloti augančių ir naujai 
pasodintų medžių bei krūmų. Nepjauti žolės prie kamienų. Dažnai motorizuotais įrankiais pjaunant žolę 
arti kamienų yra pažeidžiama žievė. Dėl pažeidimų atsiranda puvinys ar tiesiog dėl didelių pažeidimų 
medžiai pradeda džiūti.  
Naujai pasodinti krūmai mulčiuojami organiniu mulčiu - žieve, skiedromis. Šiam mulčiui sunykus, 
galima mulčiuoti nupjauta žole vieną - du kartus per sezoną iki liepos mėnesio pabaigos. Mulčiuojama 
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mažiausiai tris metus po pasodinimo. Mulčias atlieka daug funkcijų - tai trąšos geresniam augimui, 
mulčias neleidžia dirvai perdžiūti, po mulčiu žemė tampa puri, mulčias yra apsauga, kad šienaujant 
nebūtų pažeisti kamienai. Mulčiuojant, žolė prie kamienų nepriglaudžiama. 

 Ant medžių kamienų uždedama apsauga, kad medžių kamienai nebūtų pažeisti šienaujant. Nuolat 
tikrinamas medžių pririšimas prie kuolų ir kuolų vertikalumas, pririšimo ir apsaugos nuo šienavimo 
pažeidimų atnaujinimas. Laistymas pagal poreikį naujai pasodintiems medžiams, 1-2 metus nuo 
pasodinimo. 

Esant poreikiui vykdomas medžių genėjimas ar kirtimas. Medžius kirsti rekomenduojama, kai šie 
jau būna pilnai nudžiūvę – ne vegetacijos periodu, rudenį ar žiemą. Neprigijus ar žuvus želdiniams, 
sodinami tos pačios rūšies nauji želdiniai.  Nuvirtę, supuvę medžiai šalinami iš teritorijos, o šakos gali 
būti malamos vietoje ir skiedros naudojamos mulčiui po krūmais. Stambiausios medžių kamienų dalys, 
gali būti paliekamos, atokiau nuo takų ir intensyviai lankomų vietų, dėl bioįvairovės, kur įsikurtų kerpių 
ir vabalų buveinė.  

Po krūmų lajomis nukritę lapai neturėtų būti grėbstomi, o geriau paliekami supūti. Taip 
teritorijose susidarys drėgmę sugerianti ir laisvai kvėpuojanti dirvos paklotė, daug gamtiškesnė nei 
varpinių žolių nuolat pjaunama veja. Panašią gamtišką žemės dangą sudaro ir daugiamečių gėlių plotai, 
tačiau jie reikalauja daugiau priežiūros nei krūmai. Šių, purią dirvą palaikančių augalų žiedai ir lapija 
vegetacijos laikotarpiu puošia skvero erdves.  

Daugiamečių augalų gėlynų priežiūros darbai yra panašūs į pievų priežiūros darbus. Pagrindinis 
darbas – pjovimas. Tokius žolynus reikia nupjauti kartą per sezoną. Pjaunama anksti pavasarį. Žoliniai 
augalai pjaunami dalgiu arba žoliapjove (su plieniniais peiliais), kuri augalų nesusmulkina. Pjaunant 
negali būti pažeisti daugiamečių gėlių kupstai. Visi nupjauti augalų lapai sugrėbiami lengvu grėbliu, 
kad nebūtų pažeista likusi antžeminė augalų dalis. Sugrėbtos augalų liekanos pašalinamos (išnešamos) 
iš tvarkomo ploto arba gali būti plonu sluoksniu paskleidžiamos gretimuose teritorijos plotuose kaip 
mulčias. Kad dirvos paviršius išliktų nesuardytas ir nesuspaustas, šienaujant negalima naudoti 
motorinių mechanizmų (vejos traktorių, mikrotraktorių ir pan.). Daugiamečiai augalai pirmaisiais 
metais po pasodinimo turi būti patręšti. Rekomenduojama naudoti tik organines trąšas. Ir nors jų 
veikimas pastebimas ne iš karto, kartą jomis patręšus, augalai ilgam laikui aprūpinami maistu. Trąšos 
pagerina dirvos struktūrą, todėl ypač naudingos prastesnėse – smėlio, molio – dirvose. Pasodintus ir jau 
prigijusius sodinukus po 2 - 3 savaičių rekomenduojama patręšti. Sodinukai pakartotinai tręšiami po 4- 
5 savaičių. 

Sutankinto grunto takai vasarą šluojami, ravima žolė. Takai žiemą druska nebarstomi. Atsiradus 
nelygumams, užpildomi atsijomis ir sutankinami iki projektinio dangos lygio. Medinės  dalys (suolai) 
dažomos, impregnuojamos pagal poreikį. 
 

3.7 Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia 
 Projektuojama Laukupės pakrančių teritorija bus pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. Takai 
projektuojamoje teritorijoje planuojami sąlyginai lygioje reljefo vietoje, patogioje judėjimui, tarp 127-
128 m absoliutinių altitudžių. Takai planuojami 1,5-2,0 m pločio, sutankintų atsijų, kuriame nebus 
kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm ir vietomis, betono trinkelių. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi 
būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 
%). Šalia pėsčiųjų takų, ne rečiau kaip kas 150 m, įrengiamos poilsio aikštelės su suoleliai pritaikytos ir 
žmonėms su negalia. 
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 Pėsčiųjų takų susikirtimų vietose su važiuojamąja dalimi įrengiami įspėjamieji paviršiai iš apvalių 
kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti 
apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus, takų krypčių susikirtimo centrus, takų susikirtimo su 
važiuojamąja dalimi vietas. Jų savybės turi atitikti STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 135 punkto reikalavimus. Takų susikirtimo vietose su gatvių 
danga, perėjomis, takas formuojamas su nuolydžiu, bortas nuleidžiamas iki gatvės dangos lygio.  
 Teritorijoje yra projektuojama laiptų, takų stačiausiose vietose kur neišeina išlaikyti norminio 
nuolydžio. Laiptų pakopų dydis 12x40 cm su metaliniais turėklais greta. Takai su laiptais apriboja 
judėjimą žmogui su fizine negalia rateliuose, tačiau takų tinklas išsprendžia šią problemą. Laiptai 
numatyti tokios vietose, kur netoliese yra takai be kliūčių ir visi žmonės gali patekti į visą teritoriją. 
 4 teritorijoje yra esamas skelto akmens grindinys. Šis grindinys yra paminklo Sovietų okupacijos 
aukoms atminti visumos elementas sukurtas Roberto Antinio jaunesniojo ir architekto Eugenijaus 
Miliūno. Rangos metu turės būti įvertinti esamos būklės nelygumai ir atradus aukštesnių nei 20 mm 
nelygumų, danga turi būti remontuojama, lyginama, perklojama, kad nebūtų aukštesnių nei 20 mm 
akmenų išsikišimų.  

4 teritorijoje rytinėje dalyje esantis pėsčiųjų tiltas yra be didelio išilginio nuolydžio, lygus su 
esamais metaliniais turėklais. Jis projekte neremontuojamas o projektuojamų takų dangos privedamos 
be aukščio skirtumo – lygiai su tilto dangos altitude.   
 Šiuo projektu bus sukurta galimybė, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį ir išlaikant 
natūralų teritorijos charakterį, ją pritaikyti gyventojų pažinimui bei poilsiui. Teritorija būtų pritaikoma 
viešam naudojimui ir žmonių su negalia poreikiams. 
 

3.8. Aplinkos apsauga 
 Projektuojamo teritorija yra bendro naudojimo teritorija šiaurinėje dalyje besiribojanti su esamais 
gyvenamosios paskirties sklypais, sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų kvartalais, rytinėje  5 
teritorijos dalis prie tvenkinio priklauso Rokiškio dvaro sodybai (NKV kodas 1010), pietinėje ribojasi 
daugiausiai su gyvenamaisiais namais, vakarinėje su Pandėlio g.  

Pagal Rokiškio miesto teritorijos bendrąjį planą, įvertinus Rokiškio miesto padėtį regioninėje 
gamtinio karkaso sistemoje, miesto teritorinės sąrangos ypatumus, potencialių gamtinio karkaso 
teritorijų būklę, išskiriamai gamtinio karkaso teritorijai, turinčiai kompensuoti urbanistinio – ūkinio 
vystymo poveikį Rokiškio miesto ribose, būdinga: migraciniai koridoriai ir vidinio stabilizavimo 
arealai. Nustatant gamtinį karkasą intensyviai urbanizuotoje aplinkoje laikomasi pagrindinių gamtinio 
karkaso lokalizacijos principų: geoekologinės kompensacijos ir teritorinio susietumo. (žiūrėti 7 pav.) 
Nacionalinę svarbą turintis Šiaurės Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožas į Rokiškio miesto ribas 
nepatenka.  

Migracijos koridoriams Rokiškio miesto gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių ir dubaklonių 
teritorijų ruožai: 

1. Rajoninę svarbą turintis Laukupės migracinio koridoriaus ruožas visoje miesto riboje. 
2. Lokalinės svarbos bevardžio dešiniojo Laukupės intako, pratekančio šiaurės vakarinėje 

miesto dalyje rytų – vakarų kryptimi migracinio koridoriaus ruožas. 
3. Lokalinės svarbos dubaklonio, jungiančio Laukupės migracinį koridorių su Šiaurės 

Lietuvos geoekologine takoskyra migracinio koridoriaus ruožas pietrytinėje miesto 
dalyje. 
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7 pav. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio „Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“ ištrauka 

 

Projektuojami nesurištų mineralinių medžiagų – granito atsijų takai, nedidelė dalis betono trinkelių 
dangos takų intensyviausiai lankomose vietose. Projekto teritorijoje nenumatomas automobilių ar kitų 
motorinių transporto priemonių judėjimas. Nėra projektuojama jokių galimų taršos šaltinių, kurie galėtų 
užteršti gruntą ir paviršinius vandenis. 
 Takai projektuojami atsižvelgiant į reljefą, bei esamus vertingus želdinius. Naujų takų trasos 
vedamos esamų takų vietose arba vietose,  kuriose mažiausiai keičiamas reljefas, ardomas augalinis 
sluoksnis ir kertami tik menkaverčiai želdiniai, išsaugant vertingus. Įrengus takus ir infrastruktūrą, bus 
sumažinama žmogaus daroma žala aplinkai, sumažinama savaiminių takų ir bus išlaikoma, bei 
puoselėjama augalų biologinė įvairovė, gausinant želdinių. 
 
3.8.1 Statybinių atliekų tvarkymas 
 Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR 
aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (2006-12-29 įsakymo Nr. D1-
637).  Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
 - tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kt. nedegių 
medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar 
priklausinių statybai; 
 - tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 
 - netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 
užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. 
 Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 
atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
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 Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Iškastas perteklinis gruntas 
išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.  
 Statybos laikotarpiu pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos metu paaiškėjus, kad 
tokios atliekos susidaro, jas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 

pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 
metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 

saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 
atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją 

pavojingoms atliekoms vežti. 
Statybos metu planuojamas orientacinis atliekų kiekis: 

T
ec

hn
ol

og
in

is
 

pr
oc

es
as

 

Atliekos Atliekų 
saugojimas 

objekte 

Atliekų 
tvarkymo 

būdas 
Pavadinimas Kiekis Agregatinis 

būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašus 

Pavojingumas Laikymo 
sąlygos Mato 

vnt. 
Kiekis  

Ardymo 
darbai 

Betonas t 10 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Ardymo 
darbai 

Asfaltbetonis t 5 Kietas 170302 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Želdinių 
kirtimo 
darbai 

Miškininkystės 
atliekos (mediena, 
šakos) 

t 30 Kietas 020107 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos 
darbai 

Medis t 0,5 Kietas 170201 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos 
darbai 

Plastikas t 0,2 Kietas 170203 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos 
darbai 

Betonas t 0,5 Kietas 170101 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

Statybos 
darbai 

Maišytos 
statybinės atliekos 

t 1 Kietas 170904 Nepavojinga Išvežama Atliekų 
tvarkytojas 

 
4. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI  
4.1. Bendrosios pastabos 
 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, 
sutvarkyta teritorija turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darbų negali pablogėti 
likusių teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų 
atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei 
medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti 
pilnai visus planuojamus darbus. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų 
statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų 
(gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei 
projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių 
(restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami 
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arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  
 Visas apdailos medžiagas, takų dangas, jų spalvas ir faktūras, parenka projekto architektas, darbo 
projekto stadijoje. 
 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu, statytoju ir atitinkamomis 
institucijomis. 
 

4.2 Statybos darbų organizavimas 
 Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis ir 
trečiosiomis šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas statybai. 
 Būtina užtikrinti, kad su statybvietės teritorija besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų 
pažeisti, t. y. nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų esamų, 
funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir 
teritorijos dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių sutikimus. 
Visos statybinės medžiagos yra planuojamo0s sandėliuoti tik projektuojamų statinių teritorijos ribose.
 Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas 
specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
 Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. A1-
22/D1-34 darbų vadovas negali pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 p. 
reikalavimų. 
 Elektros tiekimas - statybos aprūpinimui elektros energija naudoti laikiną elektros įvadą nuo 
artimiausios elektros tiekimo vietos arba naudotis mobiliais generatoriais. Vandentiekis – vanduo 
atvežamas į statybvietę talpose. Geriamą vandenį darbuotojams tiekti vandens bakeliuose. 
 Statybvietėje reikia pastatyti statybinių atliekų konteinerį. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos 
susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos 
(medžiagos). Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 
 Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
 Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenciją. Su šia įmone 
sudaroma atitinkama sutartis. Šiukšlės autotransportu išvežamos į miesto sąvartyną. 
 

4.4 Trečiųjų asmenų interesai 
 Statybos metu trečiųjų  asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) interesai, veiklos sąlygos 
nesuvaržomos – neribojama galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius ir neribojama 
galimybė naudotis inžineriniais tinklais. Išlaikomi normatyviniai atstumai iki gretimų sklypų ribos arba 
yra gretimų sklypų savininkų raštiški sutikimai. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins 
aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo.  
 Projektas atliktas vadovaujantis LR normatyviniais statybos, higienos ir priešgaisrinės saugos 
dokumentais ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
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BENDROJI DALIS 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 
 Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

 Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Darbai ir konstrukcijos turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas 

statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

 Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą 

reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir 

gauti jo pritarimą. 

 

DOKUMENTŲ EILĖS TVARKA  
 Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. 

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 

laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 

standartų atžvilgiu. 

 

PROJEKTO KEITIMAS 
 Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros 

darbus vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus 

ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba pats 

Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte 

metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų.  
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RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 
       Rangovas privalo, remiantis šiuo projektu, nustatyta tvarka, vadovaujantis visais 

reglamentuojančiais statybos ir projektavimo procesą galiojančiais normatyvais, paruošti privalomus 

detalus projektus ir suderinti jį su statinio projekto rengėju. 

 Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje. 

 

STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
 Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nenaudoti bei be defektų. Projekte gali būti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medžiagos. 

 Rangovas gali pakeisti žinomų firmų medžiagas panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės 

produktais. Tačiau už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. Užsakovo atstovai privalo aprobuoti 

tokius pokyčius, ypač reikia atsižvelgti į tokių medžiagų patvarumo parametrus.  

 Visas Užsakovo išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas 

analogiškomis privalo padengti Rangovas.  

 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 - specifikacija; 

 - nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

 - spalvos nuoroda; 

 - įrenginio pagaminimo data. 

 Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 

liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

 
Pristatymo patikrinimas 

 Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

 Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. 

 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
 

 Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

 

MATAVIMAI 
 

 Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 

reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 

padėties. 

 Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
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DARBŲ VYKDYMAS 
 

 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

 Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

 Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti Užsakovą apie įvairių etapų darbų eigą ir tiekiamų 

gaminių bei medžiagų kokybę, kad Užsakovas gerai žinotų apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir 

pasitikėtų statybų darbais ir medžiagomis bei gaminiais, kurių negalės pamatyti "plika akimi". Tačiau 

toks dalinis atsiskaitymas už darbų eigą neatleidžia Rangovo nuo jo galutinės atsakomybės.  

 

Bandymai ir pavyzdžiai 
 Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus 

ir pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

 

Bandymai 

 Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu 

atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 

kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 

sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 

siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

 Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui 

iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 

darbų užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

 

Ataskaitos 
 Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, 

įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 
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dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti 

atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Apsauga 
 Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 
BENDROS SĄLYGOS 
 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
 Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 

konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

 Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose arba 

brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į techninės priežiūros inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 

nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne 

mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 

 

Remontas (defektų taisymas) 
 Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 

apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi 

dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

 Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo 

masto ir metodo. 

 Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 

grafiką. 

  

TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
 

Tikrinimai 
 Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 
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Rangovo pildoma dokumentacija 

 Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 

pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

 

Pridavimas eksploatacijai 
Statinio ir įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

          - veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

          - visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

         - tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Galutinis valymas  
 Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats 

statinys, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga, išvalyta objekto aplinka bei kitos teritorijos, 

kuriomis galėjo naudotis Rangovas, nebent jos jau buvo išvalytos anksčiau arba, jei su Užsakovo 

atstovu buvo susitarta kitaip.  

 

Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01-2002 “Statinių pripažinimas tinkamais naudoti 

tvarka” ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi 

būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 

defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

 
Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 

galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų 

taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
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GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio 

garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):   

1)  statinių - 5 metai; 

2)  paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

 

Garantinis aptarnavimas 

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir 

darbo išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas ir mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais, ne mažesniais kaip keturi 

mėnesiai ir ne didesniais, kaip 8 mėnesiai. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra 

įtraukiamos į aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių 

reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai 

vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes. 
 



OBJEKTAS: Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir        DS-300-TP-B-TDS 
ekologinės būklės gerinimas. Inžinerinių statinių statybos projektas.    Lapas 1 Lapų 3 Laida 0 
 

 

 
BENDROJI DALIS 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
 

Planuojant ir įgyvendinant teritorijų tvarkymą turi būti vadovaujamasi šių kraštovaizdžio apsaugą ir 
su kraštovaizdžio formavimu susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir teritorijų planavimo 
dokumentų nuostatomis bei reikalavimais: 

1. Europos kraštovaizdžio konvencijos; 
2. Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec 3 (2008 m. vasario 6 d.) 

dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir galiojančių redakcijų; 
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, 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“ ir galiojančios 
redakcijos; 

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 techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 
1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, kitų Statybos techninių 
reglamentų ir jų redakcijų, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų ir jų galiojančių redakcijų; 
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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 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. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 27 d. Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-6.109, sprendinių; 

13. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, buvęs kodas 
U33) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-537; 

14. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;  
15. 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;  

16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

17. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);  

18. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  

19. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

20. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir jo galiojančios 
redakcijos. 

Taip pat atsižvelgta į: 
– Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studijos (2006 m.), nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano esamo būklės analizės (Aplinkos 
apsaugos agentūros leidiniu „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ (2013 m.)) reikalavimus; 

– Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatas; 
– Darnaus kraštovaizdžio formavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo palaikymą, urbanizacijos proceso vykdymą ribojant ekstensyvų jo pobūdį, kraštovaizdžio 
architektūrinės erdvinės kompozicijos darną gaires; 

– Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo kriterijus; 
 Rengiant projektą taip pat įvertinti ir išanalizuoti naujausi mokslo darbai ir tyrimai kraštovaizdžio 
srityje, informacinių sistemų duomenys (Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos, 
Nacionalinės žemės tarnybos informacinių rinkmenų ir kt.). 
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Techniniai reglamentai ir statybos taisyklės: 
1996.04.19 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas; 
STR 1.05.06:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai; 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės; 
TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas; 
TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas; 
ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės; 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės; 
LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.; 
LST EN 13285 :2006 Nesurištieji mišiniai. Reikalavimai“; 
LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai; 
LST EN 933-5:2002/A1:2005 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose nustatymas 
LST EN 1097-2:2001 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. Atsparumo 
trupinimui nustatymo metodai 
KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
 

 
 



OBJEKTAS: Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir       DS-300-TP-B-PS 
ekologinės būklės gerinimas. Inžinerinių statinių statybos projektas.   Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 
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Eil. nr. Programinės įrangos pavadinimas Licenzijos nr./ 

atvira licenzija 

Projekto dalis 

 
 
 
1. 

Open Office programų paketas Atvira licenzija 

Bendroji dalis; 
Sklypo plano dalis; 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis; 

2. DWG True View 2016 Atvira licenzija 

Bendroji dalis; 
Sklypo plano dalis; 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis; 

3. Libre CAD  Atvira licenzija 

Bendroji dalis; 
Sklypo plano dalis; 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis; 

4. Do PDF v7 Atvira licenzija 

Bendroji dalis; 
Sklypo plano dalis; 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis; 

5. Google Chrome  Atvira licenzija 

Bendroji dalis; 
Sklypo plano dalis; 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis; 
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LR Aplinkos ministerija 
Nr. (12-6)-D8(E)-1349 Pritarimas. 
Aplinkos viceministras Martynas 
Norbutas 
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PROJEKTO  „ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS 
IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS“ 

ROKIŠKIO MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTŲ 
PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

 
1. Rokiškio rajono savivaldybė 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 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“, numato įgyvendinti 
remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso 
teritorijose“ ir vykdyti projektą „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės 
būklės gerinimas“.  

Nacionaliniai remiamos veiklos tikslai: gerinti gamtinio karkaso teritorijų ekologinę būklę, 
atkurti, išryškinti šių teritorijų funkcijas ir vertybes – mažinti kraštovaizdžio fragmentaciją, gerinti 
rūšių išlikimo sąlygas, renatūralizuoti, atkurti ekosistemas, natūralius gamtinius procesus, gerinti 
kraštovaizdžio vertybių būklę, sudaryti visuomenei galimybę pažinti ir naudoti kraštovaizdį. 

2. Vykdydama projektą „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės 
būklės gerinimas“ savivaldybė siekia pagerinti vandens telkinių pakrančių ir želdynų kraštovaizdžio 
ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės 
kraštovaizdį ir vertybes. Tuo tikslu savivaldybė numato įsigyti penkių teritorijų kraštovaizdžio 
tvarkymo projektų parengimo paslaugas (toliau –  paslaugos). 

3. Finansavimo šaltiniai – projektavimo darbai bus finansuojami iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų įgyvendinant 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ ir rajono 
Savivaldybės biudžeto lėšų. 

4. Kraštovaizdžio tvarkymo projektų objektai pagal teritorijas: 
– Teritorija Nr.1 - teritorija prie Šv. Mato bažnyčios; 
– Teritorija Nr.2 - Laukupės upės apsaugos teritorija; 
– Teritorija Nr.3 - ramaus poilsio skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje; 
– Teritorija Nr.4 - aktyvaus poilsio skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje; 
– Teritorija Nr.5 - rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  
Teritorijų bendras plotas – preliminariai 6 ha (kiekiai tikslinami projektavimo metu). 
Teritorijų schemos pateiktos Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programoje.  
4.1. Rangos darbų metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugą, 
5. Teritorijos problematika, tikslai: 
– išsaugoti ir atkurti istorinę reikšmę turintį kultūrinį kraštovaizdį, išryškinant jo savitumą, 

vertingąsias savybes, gerinant teritorijoje esančių želdynų ekologinę, estetinę kokybę, užtikrinant jų 
funkcionalumą, vertybių atkūrimą, Laukupės upės pakrančių ekologinės būklės pagerinimą sudarant 
galimybę visuomenei geriau suprasti vietovės gamtines vertybes, jų formavimosi ypatumus. 

Kraštovaizdžio tvarkymo projektų rengimo tikslai: 
– numatyti želdynų kūrimo ir tvarkymo darbus, technologinius sprendimus, kurie padėtų 

atskleisti ir išryškinti tvarkomų vietovių kraštovaizdį, pagerinti viešą priėjimą prie vandens telkinių 
ir vandens telkinių pakrančių naudojimą, sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės 
kraštovaizdį, integruotų teritorijas į bendrą miesto struktūrą, reprezentuoti kraštovaizdžio unikalumą 
atvykstantiems svečiams ir kraštiečiams; 

– numatyti darbų atlikimo eilės tvarką, darbų sąmatinę vertę; 
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– pateikti sutvarkytų teritorijų priežiūros (eksploatacijos) aprašą, kuriame numatomi veiksmai 
ir priemonės, reikalingos nuolatinės teritorijų priežiūros užtikrinimui ir rezultatų ilgaamžiškumo 
palaikymui. 

 
II. REIKALAVIMAI KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO 

PROCESUI 
 

6. Rengiant Rokiškio miesto kraštovaizdžio tvarkymo projektus turi būti vadovaujamasi: 
- Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, patvirtinta Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų sausio 29 d. įsakymu Nr. AV-94; 
- Europos kraštovaizdžio konvencijos; 

-  Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijos CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 
3 dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 

-  Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir galiojančių redakcijų; 
- 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; 

- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl 
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ ir 
galiojančios redakcijos; 

-  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų: 
  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“; 

  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“; 

  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“; 

  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“; 

  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“; 

  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“; 

- Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 
STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, kitų Statybos 
techninių reglamentų ir jų redakcijų, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų teisės aktų ir jų 
galiojančių redakcijų; 
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- 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“; 

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

- Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96  „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“; 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-645 „Dėl 
Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“; 

- Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 27 d. Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-6.109, sprendinių; 

- Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, buvęs 
kodas U33) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-537; 

- 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;  
- 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;  

- Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

- Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, patvirtintų 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-83; 22);  

- Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  

- Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir jo galiojančios 
redakcijos. 

Taip pat būtina atsižvelgti į: 
– Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo 

studijos (2006 m.), nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano esamo būklės analizės (Aplinkos 
apsaugos agentūros leidiniu „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida“ (2013 m.)) 
reikalavimus; 

– Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatas; 
– Darnaus kraštovaizdžio formavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo palaikymą, urbanizacijos proceso vykdymą ribojant ekstensyvų jo pobūdį, kraštovaizdžio 
architektūrinės erdvinės kompozicijos darną gaires; 

– Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo kriterijus; 
Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems 

kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. 
 
7. Projektavimo stadijos, jų vykdymo grafikas ir derinimo tvarka: 

Projektavimo 
stadija 

Atsiskaitymo forma, derinimo tvarka Atsiskaitymo 
laikotarpis 

Paslaugos 
kaina 
(pateikti pagal 
kiekvieną 
stadiją) 
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1. Tyrinėjimo 
darbai (esamos 
būklės analizė) 

Parengiama esamos būklės ataskaita, 
kuri raštu suderinama su užsakovu. 
Ataskaitoje apibendrinami užduoties III 
skyriuje nurodytų ir kitų pagal poreikį 
atliktų tyrimų rezultatai, aprašoma esama 
būklė pagal Kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės išsaugojimo veiksmų plano 3 
priedo 17-19 punktuose nurodytus 
reikalavimus. 

Per 60 
kalendorinių 
dienų nuo 
sutarties 
pasirašymo ar 
nuo žemės 
sklypų 
kadastro 
duomenų bylų 
pateikimo. 

 

2. 
Kraštovaizdžio 
tvarkymo 
projektų 
projektiniai 
pasiūlymai 
(projektų 
koncepcijos) 

Parengiami penkių teritorijų eskiziniai 
projektai, išreiškiantys pagrindines 
projektų sprendinių idėjas, 
diskutuotinose situacijose numatomos 
sprendinių alternatyvos, pateikiamos 
alternatyvių pasiūlymų įgyvendinimo 
sąmatos. Projektiniai pasiūlymai raštu 
suderinami su užsakovu (Rokiškio 
rajono savivaldybės administracija), 
kitomis derinančiomis institucijomis 
(Aplinkos apsaugos agentūra, Kultūros 
paveldo departamentu ir kt.).  

Per 30 
kalendorinių 
dienų nuo 
esamos būklės 
ataskaitos 
pateikimo 

 

Projekto koncepcijų viešinimas, 
Parengiami eskiziniai projektai tinkami 
viešai eksponuoti. Po ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų surengiami vieši 
projektų koncepcijų svarstymai, kurių 
tikslas apibendrinti visuomenės pateiktus 
pasiūlymus, pristatyti projektų idėjas, 
paaiškinti kaip projektai prisidės prie 
kraštovaizdžio ekologinės ir estetinės 
kokybės gerinimo.  
Projektų apimtyje vykdant statybos 
darbus, projektai įforminami, 
tvirtinami, viešinami statybos 
techninių reglamentų nustatyta tvarka 

3. 
Kraštovaizdžio 
tvarkymo 
projektų 
konkretizuoti 
sprendiniai 

Parengiami kraštovaizdžio tvarkymo 
projektai. 

Per 90 
kalendorinių 
dienų po 
projektinių 
pasiūlymo 
viešo 
pristatymo  

 

Parengiamos projektų įgyvendinimo 
sąmatos ir techninės specifikacijos  

Parengiami sutvarkytų teritorijų 
priežiūros (eksploatacijos) aprašai 

Kraštovaizdžio tvarkymo projektų 
derinimas (raštu) su užsakovu, 
Aplinkos apsaugos agentūra, Kultūros 
paveldo departamentu, Valstybine sienos 
apsaugos tarnyba, kitomis institucijomis 
(inžinerinius tinklus žemės sklype 
eksploatuojančiomis ir pagal poreikį 
kitomis organizacijomis).  
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Viešas sprendinių pristatymas po ne 
mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo 
projektų sprendinių paviešinimo 
savivaldybės tinklalapyje. 
Parengiama Visuomenės dalyvavimo 
kraštovaizdžio formavime programoje 
patvirtinto bendradarbiavimo plano 
įgyvendinimo ataskaita. 
Projektų įforminimas, pateikimas 
užsakovui:  
Užsakovui atiduodami po 4 (keturis) 
popierinius egzempliorius nustatyta 
tvarka parengtos projektinės 
dokumentacijos kiekvienai tvarkomai 
teritorijai. Papildomai pateikiama 
skaitmeninė laikmena, pdf, gif, jpg, word 
formatu su pilnos apimties skenuotu 
supaprastintu techniniu projektu, kuris 
pasirašytas projekto vadovo elektroniniu 
parašu. 

4. 
Projekto 
vykdymo 
priežiūros 
paslauga 

Rangos darbų metu vadovaujantis 
STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 
vykdyti projekto vykdymo priežiūros 
paslaugą 
 

paslaugos 
teikimo 
pradžia – 
statybos darbų 
vykdymo 
pradžia, 
pabaiga – 
statybos 
užbaigimą 
patvirtinančio 
dokumento 
gavimo diena 

 

 
8. Vykdant viešinimą informuojamos aktyviausios miesto bendruomenės (pagal Visuomenės 

dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2018-01-29 įsakymu Nr. AV-94 užtikrinamas grįžtamasis ryšys ir 
panašiai. 

III. REIKALAVIMAI TYRIMAMS 
 

9. Kraštovaizdžio tvarkymo projektų rengimo metu turi būti atlikti šie esamos būklės 
tyrimai: 

9.1. atliekami teritorijų topografiniai matavimai – tai geodeziniai matavimai, kurių metu 
nustatoma ir plane pavaizduojama žemės sklypo esama situacija: reljefas, statiniai, įrenginiai, 
ilgamečiai augalai, požeminiai inžineriniai tinklai (komunikacijos). Parengti planai suderinami su 
visomis inžinerinius tinklus žemės sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe; 

9.2. Atliekami inžineriniai geologiniai tyrimai – reikalingi projektuojamiems statiniams 
parenkant sprendinius ar įvertinant galimų sprendinių pavojus (siekiant išvengti šlaitų slinkimo, 
erozijos ir pan.) pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

9.3. įvertinami besiribojantys su teritorijomis sklypai (duomens pateikia užsakovas), apie 
vykdomą projektą informuojami jų savininkai; 
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9.4. atliekami kiti esamos būklės analizės darbai, numatyti Kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės išsaugojimo 2014-2020 m. veiksmų plano 3 priede ir Atskirųjų it priklausomųjų želdynų 
kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos apraše: 

– kraštovaizdžio analizė: vietovės kraštovaizdžio komplekso, gamtinio karkaso 
identifikavimas duomenų analizės būdu (atliekama teritorijų planavimo dokumentų – Nacionalinis 
kraštovaizdžio tvarkymo planas, Rokiškio miesto ir rajono bendrųjų planų analizė; kitų aktualių 
mokslo darbų, literatūros analizė) ir lauko tyrimų būdu (detalizuoti kraštovaizdžio struktūrą, 
funkcionavimo, dinamikos ypatumus, identifikuoti ir kartografuoti vietovės gamtinio pamato 
komponentus, įvertinti vėjo rodiklius, nustatyti vietovės kraštovaizdžio vizualines, estetines 
charakteristikas – vietovės estetinis vertinimas);  

– hidrologinių sąlygų analizė (vandens lygio svyravimų amplitudės įvertinimas, potvynių, 
poplūdžių tankumo, aukščio įvertinimas, nuosekio laikotarpiai, ledų susidarymas ir kt.; gruntinio 
vandens lygio analizė ir apibūdinimas, gruntų filtracinės savybės; paviršinio (atmosferinio) vandens 
nutekėjimo sąlygos, užmirkimo, pelkėjimo procesai; ); 

– biologinės įvairovės analizė (kokios vietinės rūšys, invazinės, kokios esamos natūralios 
buveinės ir pan.), ekologinės vietovės būklės įvertinimas (pagal , 

– želdinių inventorizacija (atlikti po ekologinės vietovės būklės įvertinimo); 
– dirvožemio analizė (įvertinti dirvožemio derlingumą, augalų augimo potencialą, augaviečių 

sąlygas, medžių gyvenimą neigiamai įtakojančius veiksnius ir pan.); 
– teritorijų socialinių, ekonominių aspektų analizė (įvertinamos teritorijos vykdomos ir 

skatintinos veiklos, galimybės teritoriją pritaikyti gamtosauginio švietimo, kitoms edukacinėms 
veikloms, poreikis nutraukti ar apriboti vietovėje ar gretimybėse vykdomą veiklą ir panašiai); 

– pagal poreikį kiti tyrimai nurodyti aukščiau minėtuose teisės aktuose. 
10. Esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant 

topografinio plano. Brėžinyje nurodoma: reljefas, hidrografija, hidrotechnika, augalija, žemės 
dangos, statiniai, jų elementai, jų būklė, urbanizuotos teritorijos, lietaus nuotakynas ir drenažas, 
bendrosios komunikacijos ir kiti svarbūs objektai, gretimybės. 

 
IV. REIKALAVIMAI PROJEKTŲ SPRENDINIAMS 

 
11. Penkiais projektais turi būti siekiama pagerinti Rokiškio miesto Laukupės upelio vandens 

telkinių pakrantėse esančio kraštovaizdžio būklę, didinti miesto kraštovaizdžio estetinę kokybę, 
identifikuoti ir pristatyti visuomenei vietovės gamtines sąlygas, pritaikyti vietoves viešam lankymui 
rekreacijai ir kraštovaizdžio pažinimui. Visi sprendiniai turi sietis su vietovės kraštovaizdžio 
pobūdžiu.  

12. Projektavimą vykdyti vadovaujantis šiais principais: 
12.1. Užtikrinti tvarų penkių teritorijų vystymą: palaikomas gyvybingumas, minimalus 

poveikis aplinkai projekto teritorijoje ir gretimybėse, ilgaamžiškumas, mažos sąnaudos priežiūrai: 
medžiagos: pirmenybė teikiama vietinės gamybos produktams, taip pat ekologiškos sudėties 

medžiagoms, kurioms pagaminti išeikvojama mažiau energijos, kurios netaršios laikui bėgant ir 
kurios išsiskiria ilgaamžiškumu ar yra tinkamos perdirbti: 

– reikalavimai pėsčiųjų takams su atokvėpio aikštelėmis įrengimui: drėgnose, užliejamose ar 
sunkiai prieinamose vietose vengiama įrengti hermetiškas dirbtines dangas. Vietoj jų gali būti 
įrengiami mediniai (ar medžio kompozito, ar kitos gamtai draugiškos dangos) takai jei jie reikalingi 
supažindinti, apžvelgti vietovės vertybėms. Taip pat gali būti įrengimui sutankinto grunto dangos 
takai, naikinama sena, nereikalinga danga (betono, asfalto ar kt.). Pėsčiųjų takus būtina sujungti su 
esama takų ir kelių infrastruktūra bei miesto rekreacinių išteklių teritorijomis. 

– reikalavimai erozijos pažeistų teritorijų tvarkymui (krantų, šlaitų tvirtinimas): tvarkoma 
natūraliomis, gamtinėmis priemonėmis (tvirtinimas žabiniais, biologine danga, geosintetika, 
atraminėmis sienutėmis, akmenų metiniais, gabionais, smėlio, žvyro, skaldos mišiniu, geokoriu ar 
kt.). Tvirtinimo sprendimai parenkami remiantis esamos būklės analizės duomenimis, jie turi būti 
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estetiškai ir ekologiškai priimtini, derantys prie esamo kraštovaizdžio pobūdžio. Numatant priemones 
nuo erozijos tyri būti atsižvelgiama į principus, nurodytus Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 
išsaugojimo 2014–2020 m. veiksmų plano 3 priedo 44.1–44.7 papunkčiuose; 

– reikalavimai mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimui (suolai, šiukšliadėžės, 
informaciniai stendai ar kt.,) turi būti šiuolaikiški (ieškoma galimybių pritaikyti šiuolaikines 
technologijas), daugiafunkciniai (aktualios ekologinės, švietimo, vietos tapatumo išsaugojimo 
funkcijos), atitinkantys įvairių socialinių grupių poreikius, estetiški vienodos (artimos) stilistikos, 
derėti tarpusavyje ir su aplinka, atsparūs vandalizmui; 

– atliekos: numatoma galimybė biodegraduojančias atliekas tvarkyti, panaudoti vietoje 
(siekiant mažesnių teritorijos priežiūros kaštų – išvengti papildomo transportavimo poreikio) 

Pėsčiųjų takų su asfalto, betono, trinkelių, plytelių dangos, apšvietimo įrengimui ir 
mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įsigijimui (netaikoma informaciniams 
stendams)), skiriama bendra suma neturi viršyti 20 procentų nuo bendros projekto sumos 
(tinkamų finansuoti išlaidų sumos pagal priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo 
sąlygų aprašą). 

12.2. Užtikrinti gamtinio karkaso funkcionavimą (ekosistemų funkcijos): užtikrinta 
medžiagų, energijos ir informacijos apykaita: 

vanduo:  
– numatomi vietovėje galimi paviršinio vandens nuvedimo, saugojimo, išvalymo, antrinio 

panaudojimo sprendimai; 
– natūraliai šlapios vietos nepertvarkomos, įvertinama galimybė jas panaudoti perteklinio 

vandens surinkimui (liūčių atveju ar kt.); 
biologinė įvairovė:  
– sprendiniais siekiama išsaugoti esamas ekologines vertybes, atkurti prarastas; 
– formuojamos jungtys tarp natūralių gamtinių elementų, esančių teritorijoje ir jos gretimybėse 

(pvz.: želdinių visuma formuojama taip, kad jungtųsi į vientisą miesto želdynų sistemą, išsaugomos 
natūralios vandentėkmės ir kt.); 

– teritorija ištisai nekultūrinama, paliekami plotai natūralioms ekosistemoms funkcionuoti 
(paliekami natūraliai augantys geros būklės želdiniai, atskirose atkarpose paliekami natūraliai apaugę 
vandens telkinių krantai ir kt.; išsaugomos vietinės, būdingos regionui, vietovei rūšys –ištisai 
neprojektuojama kultūrinė veja, pasiūlomi sprendimai natūralios žolinės augalijos plotų išsaugojimui 
ir kt.); 

– numatomi invazinių rūšių naikinimo priemonės ir būdai, jei tokios rūšys bus aptiktos atliekant 
esamos būklės analizę; 

– numatomi sprendiniai gausinantys biologinė įvairovę (parenkamos drugiams ir paukščiams 
patinkančios augalų rūšys, paliekami medžių kelmai, „negyvi“ medžiai (jei jie nekelia pavojaus, 
įvertinamas inkilų poreikis ir kt.); 

– išsaugojami medžiai senoliai (90 ir daugiau metų, atkuriamos pažeistos medžių augavietės, 
tvarkomi kamienai ir lajos, atstatoma grunto struktūra, paviršinis dirvos sluoksnis, šalinama stelbianti 
aplinkinė augalija ir kt.). 

12.3. Puoselėti ir išryškinti vietos išskirtinumą ir vertybes (erdvė, kultūra, istorija ir kt.): 
atveriamos vaizdingos panoramos, vietovė turi būti pasiekiama ir prieinama viešam naudojimui; 
sprendiniais siekiama didinti visuomenės sąmoningumą: vietovėje pateikiama informacija apie 
vertybes, procesus, įvertinama galimybė vietovę pritaikyti edukacinėms veikloms; 

12.4. Vadovautis į ateitį orientuotu požiūriu: nekenkti ir nepažeisti nei dabartinių nei ateities 
kartų poreikių. 

12.5. Projekte numatyti darbai ir priemonės turi atitikti priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto 2016 m. kovo 23 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 
D1-209, nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas. 
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12.6. Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas įstatymą 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (su 
vėlesniais pakeitimais), jei jos pateks į 1 ar 2 priedo rūšių sąrašus. 

12.7. Projektuose numatomi sprendiniai turi būti pritaikyti neįgaliesiems. 
13. Preliminarūs kiekiai (tikslinami projektų rengimo metu), tai yra teritorijos 

suskirstytos pagal Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programoje numatytas 
penkias  dalis: 

13.1. Teritorija Nr.1 - prie Šv. Mato bažnyčios teritorijos kraštovaizdžio tvarkymas. 
Projektuojamos teritorijos preliminarus  plotas  ~0,21 ha. 

Tvarkoma teritorija su esamais ir naujais želdynais (pievos, vejos, gėlynai,, krūmai ir medžiai), 
Laukupės upė. 

13.2. Teritorija Nr.2 - Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorijos 
kraštovaizdžio tvarkymas. Projektuojamos teritorijos preliminarus plotas  ~0,21 ha. 

Tvarkoma teritorija su esamais ir naujais želdynais (pievos, vejos, gėlynai, krūmai ir medžiai), 
Laukupės upė. 

13.3. Teritorija Nr.3 - skvero teritorijos vakarinėje Vytauto gatvės pusėje kraštovaizdžio 
tvarkymas.  Projektuojamos teritorijos preliminarus plotas  ~ 1,40 ha. 

Tvarkoma teritorija su esamais ir naujais želdynais (pievos, vejos, gėlynai,, krūmai ir medžiai), 
Laukupės upė, įvairių mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių (suolai ir šiukšliadėžės) pėsčiųjų 
takų, šviestuvų suprojektavimas. 

13.4. Teritorija Nr.4 – skvero teritorijos rytinėje Vytauto gatvės pusėje kraštovaizdžio 
tvarkymas.  Projektuojamos teritorijos plotas  ~1,80 ha. 

Tvarkoma teritorija su esamais ir naujais želdynais (pievos, vejos, gėlynai,, krūmai ir medžiai), 
Laukupės upė, įvairių mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių (suolai ir šiukšliadėžės) pėsčiųjų 
takų, šviestuvų, rekreacinės paskirties aikštelių suprojektavimas. 

13.5. Teritorija Nr.5 – rekreacinė teritorijos tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių. 
Projektuojamos teritorijos preliminarus plotas  ~2,38 ha. 

14. Visuose projektuose turi būti pateikti atskirų dalių sprendiniai (bendrieji sprendinių 
duomenys; sprendinių aiškinamieji raštai; sprendinių detalūs skaičiavimai; sprendinių techninės 
specifikacijos; sprendinių brėžiniai), naujų ir specifinių elementų, inžinerinių sistemų naudojimo 
instrukcijos (nurodymai, taisyklės). Projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų 
pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo 
darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. Visų projektų skaičiuojamoji statybos 
kaina negali viršyti 327,5 tūkst. eurų su PVM.  

15. Jei bus numatyti informaciniai stendai, jų tekstai ir visi kiti projekto sprendiniai turi būti 
pirmiausia suderinti su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vyriausiąja specialiste  Audrone Gavėniene. 

16. Rengėjai privalo ne mažiau kaip 3 kartus atvykti į tvarkomas teritorijas iki koncepcijos 
parengimo, prieš tai informavę kontaktinį asmenį Aušrą Vingelienę ar Audronę Gavėnienę. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Konkurso dalyviams suteikiama galimybė atvykti į vietą, susipažinti su esama situacija. 
Apie atvykimą būtina informuoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos kontaktinį asmenį 
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoją Aušrą Vingelienę ar Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Audronę Gavėnienę, el. paštas: 
a.vingelienes@post.rokiskis.lt, paminklai@post.rokiskis.lt; tel. (8 458) 71 482, (8 458) 71 160.  

18. Rengėjas po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų užsakovui raštu pateikia darbų 
vykdymo grafiką, kurį suderina su užsakovu. Darbų nevykdant pagal grafiką dėl vykdytojo kaltės 
bus skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai. 

______________________ 



 
 

PATVIRTINTA  
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus  
2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.AV-94 

 

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA 
RENGIANT PROJEKTĄ  

„ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR 
EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS“ 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų teikiama parama 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 – Rokiškio miesto Laukupės upės pakrančių teritorijoje. 

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 internete: 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdcbc850f5b311e58a059f41f96fc264/AEBaKzwEdF . 

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant projektą „Rokiškio 
miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (toliau – Programa) – 
tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. 
Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo 
veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas 
siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. 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“( 2017 m. gruodžio 9 d. redakcija). 

Prieš rengiant Programą 2017 m. lapkričio 10 d. - gruodžio 1 d. buvo vykdoma visuomenės 
apklausa dėl Laukupės upės teritorijos lankomumo ir visuomenės poreikių tvarkant teritoriją. 
Apklausa buvo vykdoma naudojantis www.manoapklausa.lt, apie apklausą paskelbta Rokiškio 
rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.rokiskis.lt, apklausa papildomai reklamuota 
socialiniame tinkle Facebook (tikslinė grupė - Rokiškio miestas, 5548 peržiūros), kvietimai 
dalyvauti išsiųsti 38 Rokiškio nevyriausybinėms organizacijoms. 



 

Visuomenės apklausoje nuomonę išreiškė 154 dalyviai. Laukupės upės pakrantėse lankosi 
apie 43 proc. apklaustųjų, pagrindinės nesilankymo priežastys – pėsčiųjų takų, suoliukų trūkumas 
(25-27 proc.), 90 proc. apklaustųjų lankytųsi dažniau, jeigu teritorija būtų sutvarkyta, 95 proc. 
pritartų, kad Laukupės upės pakrantėse būtų įrengti pėsčiųjų takai, suoliukai, šiukšliadėžės, iškirsti 
beverčiai medžiai ir krūmai, tai pat apie 95 proc. apklaustųjų pritartų, jei Laukupės upės pakrantės 
teritorijoje prie Vytauto g. 20 (Rokiškio jaunimo centras) būtų įrengta poilsio (pramogų) erdvė.  

Apklausos metu buvo galima pateikti savo pasiūlymus dėl numatomos tvarkyti teritorijos 
paskirties ir priemonių. Dauguma pasiūlymų apėmė teritorijos pritaikymą gyventojų, šeimų ir 
vaikų poilsiui, tiek pasyviam (pasivaikščiojimui), tiek aktyviam (vaikų žaidimai, treniruokliai, 
renginiai), pabrėžtas teritorijos apšvietimo, saugumo poreikis. Apklausos rezultatų santrauka 
pateikta Programos 1 priede. 

2017 m. lapkričio 16 d. Rokiškio rajono savivaldybėje įvyko preliminarių apklausos 
rezultatų ir pirminių projektinių pasiūlymų dėl numatomų tvarkyti teritorijos zonų aptarimas. 
Aptarimo metu buvo iškelti klausimai, į kuriuos atsižvelgta rengiant Programos projektą: jungčių 
tarp atskirų tvarkomų zonų ir kitų Rokiškio mieste esančių pėsčiųjų ir dviračių takų būtinumas, 
įskaitant takų tiesimą Laukupės upelio pakrantėmis nuo Šv. Mato bažnyčios (Pandėlio g.) iki 
Vytauto g., įvairios ekologinės dangos (kankorėžių, nendrių, vytelių ir pan.) takų įrengimas, 
Laukupės vagos gilinimas, preliminarių kraštovaizdžio tvarkymo priemonių atitikimas 05.5.1-
APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo reikalavimams.  

Programos projekto viešas pristatymas ir pateiktų pastabų bei pasiūlymų aptarimas įvyko 
2018 m. sausio 10 d. Programos projektas ir kvietimas dalyvauti viešame pristatyme taip pat buvo 
išsiųstas Rokiškio miesto seniūnijai, Aplinkos apsaugos agentūrai Panevėžio skyriui, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriui, Rokiškio miesto 
nevyriausybinėms organizacijoms, atstovaujančioms Rokiškio miesto bendruomenės interesus.  

Programos viešo pristatymo metu esminių pastabų Programos projektui nebuvo išreikšta. 
2018 m. sausio 8 d. gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio 
skyriaus raštas, kuriuo nurodyta, kad numatytų darbų projektavimui reikalinga gauti specialiuosius 
paveldosaugos reikalavimus. 2018 m. sausio 11 d. gautas Aplinkos apsaugos agentūros Panevėžio 
skyriaus raštas, kuriuo pritariama parengtos Programos įgyvendinimui. 

 



 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TVARKYTI TERITORIJĄ 

Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra Rokiškio mieste, Laukupės upės pakrančių 
teritorijoje. Teritorija patenka į Rokiškio miesto bendrajame plane išskirtas gamtinio karkaso 
teritorijas (žr. Rokiškio miesto bendrojo plano ištrauką 1.1 pav.).  

 

1.1 pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos pažymėtos 
raudona spalva) 

Planuojama tvarkyti teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje. Teritoriją sudaro 5 
sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys (žr. 1.2 pav.): 

 Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  
 Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija.  
 Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje.  
 Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje.  
 Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  
Laukupės upės pakrantėse planuojama tvarkyti teritorija yra Rokiškio miesto želdynų 

sistemos dalis, todėl atitinka 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“ Aprašo remiamos 
veiklos „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ 
reikalavimus.  

Visos papildomos priemonės, kurios nepatektų į gamtinio karkaso teritorijas ir želdynų 
sistemą, tačiau būtų reikalingos visuomenės rekreaciniams poreikiams tenkinti, turėtų būti 
finansuojamos iš kitų šaltinių (ne priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ lėšomis). 



 
 

1.2 pav. Numatomos tvarkyti teritorijos dalys 

 



 
 

Kraštovaizdžio pobūdis ir būklė 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius Programoje 
nagrinėjama teritorija patenka į šiaurinę Vidurio žemumos dalį, Nemunėlio upės baseiną 
(Nemunėlio, Laukupės ir Juodupės upės). Laukupės upė yra nedidelė, mažo vandeningumo, 
sutrikusio deguonies rėžimo (Šaltinis: Lietuvos upių 2000 metų vandens kokybės metraštis), 
vasaros metu išdžiūstanti. Detalesni kraštovaizdžio tyrimai teritorijoje neatlikti, juos 
planuojama atlikti Kraštovaizdžio tvarkymo projekto įgyvendinant projektą „Rokiškio miesto 
teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ rengimo metu. 

Rokiškio miesto Laukupės upės slėnio teritorijos bendras kraštovaizdžio pobūdis pagal 
natūralumo ir sukultūrinimo santykį yra urbanizuotas, kraštovaizdžio gamtinis pobūdis pagal 
gamtinio komplekso tipą – molinga banguota pakiluma (plynaukštė), kraštovaizdžio 
naudojimo pobūdis pagal naudojimo intensyvumą – tausojantis intensyvus (žr. Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauką 1.3 pav.).  

 

1.3 pav. Teritorijos vieta Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano žemėlapyje 

Vertinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą teritorija priklauso silpnos 
vertikalios sąsklaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdžio tipui. Teritoriją 
vertinant horizontalios vizualinės sąsklaidos aspektu – dominuoja vyraujančių pusiau atvirų 
didžiąja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. (žr. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo 
plano ištrauką 1.4 pav.). 

 

1.4 pav. Teritorijos vieta Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano žemėlapyje 



 

 

Teritorijoje dominuoja kraštovaizdžio erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir 
horizontalių dominančių. Teritorijoje, priklausančioje valstybės saugomoms istorinėms miestų 
dalims, saugomas urbanistinis ir etnokultūrinis paveldas (Šaltinis: Lietuvos Respublikos 
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, brėžiniai „1. Kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos“, „3. Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“, „4. Kultūros paveldo apsaugos 
teritoriniai prioritetai“). 

 

1.5 pav. Teritorijos vieta Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano žemėlapyje 

Dabartinė teritorijos būklė yra nevienoda – tai natūralios upės pakrantės, skverai, 
aikštelės, seni (plytelių) arba per veją išmindžioti takai, dideli vertingi medžiai ir menkaverčiai 
krūmokšniai (detaliau poskyryje „Ekologinė vietovės svarba, vietovės vertybės“). 

Toliau pateikiama nagrinėjamos teritorijos dabartinės būklės fotofiksacija. 

 



 

 

Medžiai ir krūmokšniai (Tyzenhauzų g.) Išmindžioti takai (Tyzenhauzų g.) 

Natūralios pakrantės (Pandėlio g.) Natūralios pakrantės (Vytauto g.) 



 

 

Senas plytelių takas (Vytauto g.) Skveras (Kauno g.) 
 

Ekologinė vietovės svarba, vietovės vertybės 

Pagal Rokiškio miesto teritorijos bendrąjį planą, įvertinus Rokiškio miesto padėtį 
regioninėje gamtinio karkaso sistemoje, miesto teritorinės sąrangos ypatumus, potencialių 
gamtinio karkaso teritorijų būklę, išskiriamai gamtinio karkaso teritorijai, turinčiai 
kompensuoti urbanistinio – ūkinio vystymo poveikį Rokiškio miesto ribose, būdinga: 
migraciniai koridoriai ir vidinio stabilizavimo arealai. Nustatant gamtinį karkasą intensyviai 
urbanizuotoje aplinkoje laikomasi pagrindinių gamtinio karkaso lokalizacijos principų: 
geoekologinės kompensacijos ir teritorinio susietumo. Nacionalinę svarbą turintis Šiaurės 
Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožas į Rokiškio miesto ribas nepatenka. 

Migracijos koridoriams Rokiškio miesto gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių ir 
dubaklonių teritorijų ruožai: 

1. Rajoninę svarbą turintis Laukupės migracinio koridoriaus ruožas visoje miesto 
riboje. 

2. Lokalinės svarbos bevardžio dešiniojo Laukupės intako, pratekančio šiaurės 
vakarinėje miesto dalyje rytų – vakarų kryptimi migracinio koridoriaus ruožas. 

3. Lokalinės svarbos dubaklonio, jungiančio Laukupės migracinį koridorių su 
Šiaurės Lietuvos geoekologine takoskyra migracinio koridoriaus ruožas 
pietrytinėje miesto dalyje. 

 

1.6 pav. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio „Gamtinio 
kraštovaizdžio apsauga“ ištrauka 

Nagrinėjama teritorija patenka į pažeisto gruntinio karkaso su miesto žaliosiomis 
jungtimis ir kitais poilsiui skirtais želdynais teritoriją, kurioje pagal bendrojo plano 
sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas, grąžinami ir 
gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Rokiškio mieste tai yra labiausiai 
nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis.  



 

 

 

1.7 pav. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio „Žaliųjų plotų sistemos 
vystymas“ ištrauka   

Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami ne dėl 
ekonominių veiksnių, bet didinant gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį 
pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsauginės ir ekologinės paskirties 
želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, intensyvaus eismo gatvių 
urbanizuotoje aplinkoje. 

Rokiškio miesto ribose bei gretimose apylinkėse nėra nustatytų europine biologine 
svarba turinčių buveinių ar paukščių apsaugai svarbių Natura 2000  teritorijų. (Šaltinis: 
“Rokiškio miesto bendrasis planas 2008 m.”). 

Reljefas nagrinėjamoje teritorijoje neturi žymių aukščių perkričių (~130 m virš jūros 
lygio). Teritorijoje esantys želdynai įtakos centrinės Rokiškio miesto dalies panoramoms, 
perspektyvoms formuoti reikšmingos įtakos neturi. Vizualiniu aspektu svarbūs Tyzenhauzų 
gatvės erdvę formuojantys medžiai. Mažai vandeningos Laukupės upės neplati vaga nėra 
reguliuota, be žymaus reljefo pakrančių. Ties Rokiškio I-uoju tvenkiniu Laukupės upės 
pakrantes supa šlapžemės. 

Teritorijoje prie Šv. Mato bažnyčios (teritorijos Nr. 1), Laukupės upės pakrančių 
(teritorijos Nr. 2) ir skvere vakarinėje Vytauto g. pusėje (teritorijos Nr. 3) augančių medžių 
rūšys: uosis paprastasis, šermukšnis paprastasis, klevas paprastasis, klevas uosialapis, gluosnis 
baltasis, blindė, kaštonas paprastasis, gluosnis trapusis, liepa mažalapė, beržas karpotasis, 
krūmų rūšys: tuja vakarinė, lanksva guobalapė, alyva paprastoji, erškėtis tankiadyglis, 
šaltalankis dygliuotasis, ieva paprastoji, kaulenis blizgantysis, gudobelė vienpiestė, lazdynas 
paprastasis. Daugumos augančių medžių ir krūmų būklė yra gera. Reikėtų tvarkyti (kirsti, 
genėti, gydyti ir kt.) dalį medžių, kurie turi kamieno žaizdas, medienos puvinį, kelia pavojų 
gretimai esantiems objektams – klevus uosialapius, klevus paprastuosius, gluosnius baltuosius, 
kaštonus paprastuosius, liepas mažalapes, beržus karpotuosius. 

Skvero rytinėje Vytauto gatvės pusėje teritorijoje (teritorijos Nr.4) augančios medžių 
rūšys: uosis paprastasis, klevas paprastasis, klevas uosialapis, klevas totorinis, liepa mažalapė, 
tuopa pilkoji, guoba kalninė, gluosnis baltasis, beržas karpotasis, eglė dygioji, eglė paprastoji, 
eglė baltoji, tuopa pilkoji, krūmų rūšys: karagana paprastoji, lazdynas paprastasis, pūslenis 
putinalapis, šaltalankis dygliuotasis. Dauguma augančių medžių ir krūmų būklė yra gera. 



 

 

Reikėtų tvarkyti (kirsti, genėti, gydyti ir kt.) dalį medžių, kurie turi kamieno žaizdas, medienos 
puvinį – liepas mažalapes, gluosnius baltuosius, egles dygiąsias, tuopas pilkąsias, beržus 
karpotuosius. 

Teritorijoje tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių (teritorijos Nr.5) augantys medžiai: uosis 
paprastasis, klevas paprastasis, liepa mažalapė, liepa didžialapė, guoba kalninė, gluosnis 
baltasis, klevas paprastasis, beržas karpotasis. Dauguma augančių medžių būklė yra gera. 
Reikėtų tvarkyti (kirsti, genėti, gydyti ir kt.) dalį medžių, kurie turi kamieno žaizdas, medienos 
puvinį – liepas mažalapes, liepas didžialapes, gluosnius baltuosius, uosius paprastuosius ir 
kirsti savaiminius krūmynus. 



 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Kraštovaizdžio tvarkymo įgyvendinant projektą „Rokiškio miesto teritorijų 
kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ rengimo tikslas – išsaugoti ir 
atkurti istorinę reikšmę turintį kultūrinį kraštovaizdį, išryškinant jo savitumą, vertingąsias 
savybes, gerinant teritorijoje esančių želdynų ekologinę, estetinę kokybę, užtikrinant jų 
funkcionalumą, vertybių atkūrimą, Laukupės upės pakrančių ekologinės būklės pagerinimą 
sudarant galimybę visuomenei geriau suprasti vietovės gamtines vertybes, jų formavimosi 
ypatumus. 

Pagrindiniai kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai nagrinėjamoje teritorijoje yra: 

1) didinti teritorijos patrauklumą, išsaugant ir sudarant sąlygas pažinti teritorijos 
gamtinį pobūdį, gerinant joje esančių konkrečių kraštovaizdžio gamtinių ir 
kultūrinių vertybių būklę, pritaikant teritoriją rekreacijos, gamtos vertybių 
propagavimui;  

2) skatinti natūralius procesus didinančius gamtinio karkaso teritorijų regeneracines 
savybes ir geoekologinį potencialą; 

3) didinti integruotumą tarp gamtinių ir greta esančių urbanizuotų elementų, 
išryškinant gamtinę aplinką ir pritaikant ją viešajam naudojimui; 

4) suformuoti kraštovaizdžio erdves, siluetus, vizualinius kraštovaizdžio ryšius, 
skverų architektūrą, želdinių urbanizuotoje aplinkoje harmoniją;  

5) sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį. 

Siekiant išsaugoti teritorijos vertybes, veiklos uždaviniams įgyvendinti bus vykdomos 
tokiais būdais, kad nebūtų bloginamos fizinės rekreacinės kraštovaizdžio savybės, nebūtų 
naikinamas kraštovaizdžio estetinis potencialas, tvarkomoje teritorijoje bus formuojama tik 
minimali rekreacinė infrastruktūra, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį. 
Planuojami įrengti tik pėsčiųjų eismui skirti poilsio takai, iš kurių daugiausia bus grunto danga 
(pagal priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ finansavimo reikalavimus pėsčiųjų takų su 
asfalto, betono, trinkelių, plytelių dangos įrengimui, krantosaugos statinių statybai, mažųjų 
kraštovaizdžio architektūros statinių įsigijimui (netaikoma informaciniams stendams) bendra 
suma neturi viršyti 20 procentų projekte numatytos išlaidų sumos). Numatomi įrengti 
atsinaujinančių energijos šaltinių pagrindu veikiantys šviestuvai (inžinerinių tinklų įrengimas 
nefinansuojamas). Pėsčiųjų takas palei Laukupę nuo Pandėlio iki Vytauto gatvės 
neplanuojamas, nes atstumas tarp abiejuose Laukupės krantuose esančių privačių sklypų 
siauriausioje vietoje sudaro 7 metrus (tokio atstumo nepakanka takų įrengimui). Prieš rengiant 
arba kraštovaizdžio tvarkymo projekto metu pagal poreikį bus vykdomi inžineriniai, 
geologiniai ir archeologiniai tyrimai (Rokiškio miesto istorinė dali, unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 17102). Atlikus tyrimus pagal poreikį bus atliekami pakrantėje arba prie 
kranto vandenyje augančių krūmų, medžių, makrofitų pjovimo ir (arba) šalinimo darbai. Upės 
gilinimo darbai priemonės lėšomis nefinansuojami ir nenumatomi. Numatomos sutvarkyti 
vietos vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelėms, kurios bus įrengtos po projekto įgyvendinimo.  

Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta 
poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. 
Numatomos tvarkyti teritorijos dalys turi skirtingas rekreacines funkcijas, atsižvelgiant į 
kurias numatomi kraštovaizdžio, želdinių formavimo, rekreacinės infrastruktūros ir mažosios 
architektūros sprendiniai.  

Penkios planuojamos tvarkyti teritorijos dalys atitinka I skyriuje nurodytas dalis: 
 Teritorija Nr. 1 prie Šv. Mato bažnyčios. 



 

 

 Teritorija Nr. 2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Teritorija Nr. 3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje. 
 Teritorija Nr. 4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje 
 Teritorija Nr. 5 Rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių. 
Žemiau pateikiami preliminarūs priemonių įgyvendinimo pasiūlymai (žr. paveikslus 

Nr. 2.1 -2.4). 

 

2.1 pav. Numatomos vykdyti priemonės teritorijose Nr. 1 ir Nr. 2 

 

2.2 pav. Numatomos vykdyti priemonės teritorijoje Nr. 3 

 



 

 

 

2.3 pav. Numatomos vykdyti priemonės teritorijoje Nr. 4  

 

 

2.4 pav. Numatomos vykdyti priemonės teritorijoje Nr. 5 

 



 

 

Aukščiau nustatytiems kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniams įgyvendinti reikalinga 
parengti Kraštovaizdžio tvarkymo projektą „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“, kuris, 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“, bus rengiamas pagal 
Programos III skyriuje nurodytus reikalavimus. 

Kadangi šiuo metu detalesni kraštovaizdžio tyrimai teritorijoje neatlikti, priemones, 
skirtas išsaugoti teritorijos vertybes, planuojama nustatyti rengiant Kraštovaizdžio tvarkymo 
projektą. Šio projekto sudėtyje bus parengtas Sutvarkytos teritorijos priežiūros 
(eksploatacijos) aprašas, kuriame bus numatomi veiksmai ir priemonės, reikalingos nuolatinei 
teritorijos priežiūrai užtikrinti ir rezultatų ilgaamžiškumui palaikyti, įskaitant želdinių 
priežiūros specifika ir ypatumai (šienavimas, genėjimas, atsodinimas, tręšimas, laistymas ir 
kt.). 

III SKYRIUS 

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI 

Įgyvendinant kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius nagrinėjamoje Rokiškio miesto 
teritorijoje, Kraštovaizdžio tvarkymo projekto „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ rengimo metu numatoma: 

1. Esamos būklės analizės stadijoje atlikti: 
1.1. teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo dokumentų sprendinių analizę: 

nurodomas žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas, planavimo dokumentais, teisės aktais 
teritorijai nustatyti veiklos plėtojimo reikalavimai ir apribojimai (specialiosios sąlygos); 
aprašomas ir įvertinamas bendras kraštovaizdžio pobūdis ir jo būklė, taip pat ir jo naudojimas. 

1.2. bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizę: lauko ir duomenų tyrimų būdu 
išsiaiškinti kraštovaizdžio struktūrą, jo erdvinio išsidėstymo dėsningumus, funkcionavimo bei 
dinamikos ypatumus, identifikuoti ir kartografuoti vietovės kraštovaizdžio gamtinio pamato 
komponentus (reljefą, dirvožemį, hidrografinį tinklą, augaliją, gyvūniją); 

1.3. teritorijos gamtinio karkaso analizę: įvertinamas jo geoekologinis potencialas 
(patikimo, riboto, silpno, pažeisto, stipriai pažeisto), aprašomas vietovės kontekstas rajono 
gamtinio karkaso struktūroje, apibūdinama teritorijos svarba ekologiniame tinkle, įvertinama 
teritorija pagal pažeidžiamumo ir stabilumo, retumo, natūralumo ir tipiškumo, įvairovės, 
dydžio ir fragmentiškumo kriterijus (jų vertinimo rekomendacija pateikta Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. D1-645 „Dėl reikalavimų 
gamtotvarkos plano turiniui aprašo patvirtinimo“);  

1.4. vizualinių kraštovaizdžio savybių analizę: apibūdinamas kraštovaizdžio 
apžvelgiamumas (vertikaliosios ir horizontaliosios erdvinės sąskaidos išraiška), įvardijamos 
vertingosios estetinės kraštovaizdžio savybės, identifikuojamos ir aprašomos vietovėje 
esančios regyklos, jų padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu, teritorijos gretimybės, gali būti 
atliekama kraštovaizdžio vizualinių vertybių fotofiksacija; 

1.5. urbanistinės struktūros analizę: įvertinamas teritorijos užstatymas, inžinerinės, 
susisiekimo infrastruktūros objektai, aprašomi teritorijoje esantys pastatai, jų paskirtis, 
galimas pritaikymas; 

1.6. teritorijos socialinių ir ekonominių aspektų analizę: įvertinamos teritorijoje 
vykdomos ir skatintinos veiklos, darančios teigiamą įtaką teritorijos būklei; įvertinamos 
teritorijos naudojimo švietimo reikmėms, gamtosauginio švietimo perspektyvos, šios veiklos 



 

 

poveikis teritorijai; identifikuojamos vietovę reikšmingai lemiančios veiklos (pvz., 
infrastruktūros objektų plėtra ir pan.), jų poveikis teritorijai (intensyvumas, pažeidžiamos 
teritorijos plotas, kokie objektai pažeidžiami ir pan.), poreikis jas nutraukti ar apriboti, 
nurodomos kitos teritorijoje pasireiškiančios gamtosauginės problemos; 

1.7. esamos būklės analizės svarbiausios tyrimų išvados grafiškai pavaizduojamos ant 
ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano (M 1:500–2000). Topografinis planas turi būti 
tikslinamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo metu, jei yra naujų objektų, kurie gali 
turėti įtakos sprendinių parinkimui. Esamos būklės brėžinyje nurodoma: reljefas, hidrografija 
ir hidrotechnika, augalija, gyvūnija, žemės dangos, pastatai ir jų elementai, urbanizuotos 
teritorijos, lietaus nuotekynas ir drenažas, bendrosios komunikacijos; 

1.8. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analizės ataskaita raštu 
suderinama su projektą derinančiomis institucijomis. 

2. Koncepcijos rengimo ir jos viešo pristatymo visuomenei stadijoje: parengiamas 
eskizinis projektas, išreiškiantis pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių 
idėjas. Grafiškai pavaizduoti pasiūlymų sprendiniai, vizualizacijos, projektinius sprendinius 
pagrindžiantys tekstiniai aprašymai. 

3. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių konkretizavimo stadijoje: 
3.1. 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. 

3.2. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tekstinius sprendinius sudaro aiškinamasis 
raštas, paaiškinantis grafinius sprendinius, ir sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) 
aprašas. Aprašomi sprendiniai turi būti pagrįsti žiniomis apie teritoriją, įvertinantys 
ekologinius poreikius ir reikalavimus, stiprinantys estetinį potencialą, ekonomiškai racionalūs, 
atspindintys vietovės svarbą urbanizuotos teritorijos erdvinėje struktūroje; suformuluojami 
pasiūlymai, sudarantys sąlygas visuomenei pažinti ir geriau suprasti vietovės gamtinę ir 
kultūrinę vertę; naudoti teritoriją gamtosauginio švietimo propagavimui. 

3.3. Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) apraše numatomi veiksmai ir 
priemonės, reikalingos nuolatinei teritorijos priežiūrai užtikrinti ir rezultatų ilgaamžiškumui 
palaikyti, numatomi ir įvertinami bendruomenių įtraukimo į šį procesą būdai ir galimybės. 
Aprašo turinyje nurodoma: želdinių priežiūros specifika ir ypatumai (šienavimas, genėjimas, 
atsodinimas, tręšimas, laistymas ir kt.), statinių ir įrenginių priežiūros specifika (dažymas, 
atnaujinimas ir kt.), minimalios teritorijos priežiūrai reikalingos lėšos, trumpai aptariama 
teritorijos priežiūra esant ekstremalioms gamtinėms situacijoms, aptariami kiti individualūs 
teritorijos kasdienės priežiūros ir stebėsenos (monitoringo) poreikiai. 

3.4. Patvirtinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto grafinius sprendinius sudaro: 
3.4.1. esamos situacijos planas (M 1:500); 
3.4.2. pagrindinis kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių brėžinys M 1:500. 

Jame pateikiama informacija, leidžianti suvokti galutinį sutvarkytos teritorijos vaizdą. Jame 
tekstu ir grafiniais elementais nurodoma: 

– tvarkomos teritorijos pavadinimas, adresas, ribos, plotas; 
– natūralių ekosistemų funkcionavimui palikti, išsaugoti ar atkurti plotai (augalų 

masyvai, juostos, pavieniai augalai, natūralios dangos, vandens telkiniai); 
– lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo, hidrologinio režimo atkūrimo, lietaus 

vandens antrinio panaudojimo sprendimai; 



 

 

– reljefo formavimo, šlaitų tvirtinimo sprendiniai (aprašomos siūlomos taikyti 
priemonės nuo erozijos, nuoplovos ir kt.); 

– esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos žemės dangos (natūralios ir 
dirbtinės); 

– esamos, naikinamos, pertvarkomos ir naujai įrengiamos urbanizuotos teritorijos 
(atraminės sienutės, urbanizuotų teritorijų elementai); 

– paliekami, šalinami, naujai įveisiami želdiniai; 
– įkarpoje pavaizduojama, kaip teritorija jungiasi su tvarkomos teritorijos gretimybėje 

esančiais želdiniais, želdynais, takų sistemomis ir pan.; 
– besiribojantys keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos; 
– kiti tvarkomai teritorijai aktualūs erdviniai objektai; 
3.4.3. teritorijos reljefo (sklypo aukščių) planas (M 1:500). Jame nurodoma: reljefas, 

reljefo elementai, esami ir projektuojami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, tvirtinami šlaitai, 
atraminės sienelės, laiptai, esami ir projektuojami takai, jų dangos, privažiavimai, 
charakteringi reljefo taškai ir kiti elementai. Aprašant reljefo formavimo sprendinius, turi būti 
paaiškinama, kaip sprendiniai dera su pamatiniu kraštovaizdžio gamtiniu pobūdžiu ir 
gretimomis teritorijomis, kiek numatoma nukasti, užpilti grunto (kubiniais metrais), kokios 
numatomos priemonės nuo erozijos. 

3.4.4. želdinių planas (M 1:500). Plane sutartiniais ženklais nurodomi paliekami ir 
šalinami želdiniai, išskirtiniai, vertingi (dendrologiniu, istoriniu, asociatyviniu ar kitais 
požiūriais) želdiniai, perkeliami, persodinami ir naujai sodinami želdiniai, nurodoma, kur 
atstatomas natūralus augalinis dirvožemio sluoksnis, pateikiama želdinių suvestinė lentelė, 
kurioje nurodomos želdinių charakteristikos (būklė, aukštis, plotis ir kt.) ir reikalingos želdinių 
tvarkymo priemonės; 

3.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:500). Plane nurodomos 
inžinerinių tinklų trasos, skirtingų dangų plotai ir charakteristikos, aikštelių, laiptų, atraminių 
sienučių pjūviai ir kitos charakteringos detalės. Esant sudėtingoms sąlygoms – skersiniai 
profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys. 

3.5. Grafiškai vaizduojant topografinių erdvinių duomenų rinkinius, vadovaujamasi 
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento 
GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 
sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“. Sprendinių spalviniai ir grafiniai žymėjimai paaiškinami 
lentelėse. Tekstiniai ir grafiniai sprendiniai pateikiami kompiuterinėmis laikmenomis, galimi 
dokumentų formatai – pdf, jpg, gif, tif, png. Gali būti pateikiami ir popieriniai kraštovaizdžio 
tvarkymo projekto sprendinių variantai. 

3.6. Įvertinami kiti specialieji reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės 
būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose veiklos įgyvendinimui, kurie nustatyti Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d.  įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo“ 3 priede. 

4. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimo ir viešinimo stadijoje: 
4.1. Pateikiamas kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių derinimas raštu su: 
4.1.1. Rokiškio rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu, kuris įvertina, ar 

planuojamos veiklos neprieštarauja teritorinio ir strateginio planavimo dokumentuose 
nustatytiems kraštovaizdžio kokybės tikslams, ar projektas apsvarstytas su visuomene; 

4.1.2. Aplinkos apsaugos agentūra, kuri įvertina, ar planuojamos veiklos nedarys 
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ir gretimoms teritorijoms. 



 

 

4.2. suderinto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešinimas Rokiškio rajono 
savivaldybės tinklalapyje, Rokiškio rajono savivaldybės patalpose; 

4.3. viešas pristatymas visuomenei po ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo 
kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių viešo paskelbimo Rokiškio rajono savivaldybės 
tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Viešame pristatyme visuomenei turi dalyvauti projektą 
derinusių institucijų atstovai; 

4.4. atliekamos kitos visuomenės įtraukimo ir informavimo veiklos, numatytos 
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programoje. 

5. Kraštovaizdžio tvarkymo projekto tvirtinimo stadijoje: 
5.1. suderintas, viešai pristatytas visuomenei kraštovaizdžio tvarkymo projektas 

patvirtinamas Rokiškio rajono savivaldybės teisės aktu; 
5.2. patvirtintą kraštovaizdžio tvarkymo projektą sudaro šie dokumentai: 
5.2.1. duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo organizatorių ir 

rengėją; 
5.2.2. esamos būklės analizės išvadinis brėžinys ir jo aprašymas; 
5.2.3. grafiniai sprendiniai; 
5.2.4. gauti pritarimai (kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendiniams) iš derinančiųjų 

institucijų; 
5.2.5. viešo svarstymo ataskaita; 
5.2.6. projekto įgyvendinimo sąmata ir techninė specifikacija; 
5.2.7. sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas; 
5.2.8. kiti dokumentai. 
Rengiant Kraštovaizdžio tvarkymo projektą „Rokiškio miesto teritorijų 

kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“, būtina įvertinti šių teisės aktų 
nuostatas ir reikalavimus: 

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 ir galiojančių redakcijų; 
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, 
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“ ir galiojančios redakcijos; 

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 techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
reglamentai“, kitų Statybos techninių reglamentų ir jų redakcijų, Statybos įstatymo ir jį 
įgyvendinančiųjų teisės aktų ir jų galiojančių redakcijų; 

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 
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. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. birželio 27 d. 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-6.109, sprendinių; 

13. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17102, 
buvęs kodas U33) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-537; 

14. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos;  
15. 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;  

16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038;  

17. Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašui, 
patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AV-
83; 22);  

18. Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433;  



 

 

19. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352. 

20. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir jo 
galiojančios redakcijos. 

Taip pat būtina atsižvelgti į: 
– Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų 

identifikavimo studijos (2006 m.), nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano esamo būklės 
analizės (Aplinkos apsaugos agentūros leidiniu „Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir 
raida“ (2013 m.)) reikalavimus; 

– Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatas; 
– Darnaus kraštovaizdžio formavimo, kuriuo siekiama užtikrinti kraštovaizdžio 

ekologinio stabilumo palaikymą, urbanizacijos proceso vykdymą ribojant ekstensyvų jo 
pobūdį, kraštovaizdžio architektūrinės erdvinės kompozicijos darną gaires; 

– Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimo kriterijus; 
Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, 

reglamentuojantiems kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimą, vadovautis galiojančiais 
teisės aktais. 

IV SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMO SU VISUOMENE PLANAS 

Visuomenės dalyvavimo tikslas, rengiant Programą, yra užtikrinti skaidrų interesų 
derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų, kūrybingą, pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į 
vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; taip pat vietos dvasios, bendruomeniškumo 
stiprinimas, puoselėjant vietovių išskirtinumą ir tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias 
problemas, pasitelkiant vietos resursus; vietos gyventojų sąmoningumo ir išprusimo 
kraštovaizdžio srityje didinimas; socialinės įtampos mažinimas. Projekto rengimo ir 
įgyvendinimo metu įsipareigojama vykdyti šias visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, 
švietimo ir įsitraukimą į kraštovaizdžio formavimą skatinančias veiklas, nurodytas 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Visuomenės informavimo, dialogo palaikymo, švietimo ir įsitraukimo į kraštovaizdžio 
formavimą skatinančios veiklos: 

Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 

į kraštovaizdžio 
formavimą tikslai 

Turinys 
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 

įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 
formavimą, aprašymas) 

Prieš pradedant 
rengti projektą ir 
viso projekto 
rengimo bei 
įgyvendinimo 
metu 

Nuolat informuoti 
visuomenę apie 
planuojamą vykdyti ir 
vykdomą projektą 
„Rokiškio miesto 
teritorijų 
kraštovaizdžio 

Visa informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą 
bus teikiama šiais būdais: 

1) elektroninėje erdvėje – Rokiškio rajono 
savivaldybės internetiniame puslapyje 
www.rokiskis.lt skelbiama informacija apie 
siūlymus (inicijavimą) vykdyti teritorijos tvarkymą, 
skelbiami sprendimai, susiję su projektavimo darbų 



 

 

Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 

į kraštovaizdžio 
formavimą tikslai 

Turinys 
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 

įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 
formavimą, aprašymas) 

formavimas ir 
ekologinės būklės 
gerinimas“, sudaryti 
sąlygas visuomenei 
dalyvauti projekte nuo 
idėjos formulavimo iki 
sprendinių 
įgyvendinimo. 

pradžia (sprendimas, techninė užduotis, kita susijusi 
informacija).  

Pateikiama informacija apie pasiūlymų teikimo 
tvarką ir susipažinimo su parengtais dokumentais 
tvarką bei jų viešo svarstymo vieta ir laikas, viešam 
svarstymui pateikti sprendiniai, patvirtinto projekto 
sprendiniai; 

2) Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje 
galima gauti naujausią informaciją apie projektą. 
Kontaktinis asmuo Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijoje – Audronė Gavėnienė, el. p.  
paminklai@post.rokiskis.lt, telefonas 
(8 458) 71 160; 
3) žodžiu ar raštu - pagal suinteresuotų asmenų 
žodinius ir rašytinius paklausimus Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijai, Respublikos g. 94, 
Rokiškis. 

Esamos būklės 
analizė 

1) išsiaiškinti 
visuomenei svarbius 
vietovės elementus, 
vertybes, funkcijas; 

2) suteikti visuomenei 
žinių apie vietovės 
svarbą ir išskirtinumą.  

1) siekiant pirmo tikslo – informacija teikiama 
Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame 
puslapyje www.rokiskis.lt, el. paštu paminklai 
@post.rokiskis.lt 

2) siekiant antro tikslo – Rokiškio rajono 
savivaldybės patalpose projekto rengėjai pristatys 
įgyvendinamą projektą.  
 

Koncepcijos 
rengimas ir jos 
viešas 
pristatymas 
visuomenei 

Tartis, kaip gerinti 
koncepcijos 
pasiūlymus, kad gerėtų 
kraštovaizdžio kokybė; 
įvertinti, ar siūlomos 
teritorijos tvarkymo 
priemonės atitinka 
visuomenės lūkesčius; 
didinti supratimą apie 
kraštovaizdžio vertę ir 
vaidmenį. 

Išsiunčiami kvietimai su nuoroda į parengtą 
koncepciją Rokiškio miesto seniūnijai, taip pat 
artimiausioms organizacijoms, įmonėms, švietimo 
įstaigoms,  su kvietimu dalyvauti viešuose 
svarstymuose. 

Projekto rengėjai suorganizuoja koncepcijos viešą 
pristatymą ir ją pristato. 

Kylant daug diskusijų visuomenėje, gali būti 
organizuojama paskaita, pristatymas, pasikviečiant 
atitinkamos srities specialistus.  

Projekto 
sprendinių 

Išgirsti visuomenės 
pastabas, jų nuomonę 

Sprendiniai viešinami Rokiškio rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt, pastabos, 



 

 

Stadija 

Visuomenės 
informavimo, dialogo 
palaikymo, įtraukimo 

į kraštovaizdžio 
formavimą tikslai 

Turinys 
(būdų ir priemonių, kurie padės visuomenei 

įsitraukti į tvarkomos teritorijos kraštovaizdžio 
formavimą, aprašymas) 

konkretizavimas 

Projekto 
sprendinių 
derinimas ir 
viešinimas 

ir pasiūlymus dėl 
projekto sprendinių, 
taip pat specialistų 
pasiūlymus, kaip 
tobulinti projektą. 

pasiūlymai teikiami skelbimuose nurodytais 
adresais. 

Projekto rengėjai suorganizuoja sprendinių viešą 
pristatymą ir juos pristato. 

Projekto 
tvirtinimas 

  Informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt 

Projekto 
įgyvendinimas 

Išsiaiškinti, kaip 
visuomenė nori ir gali 
dalyvauti įgyvendinant 
projektą. 

Informacija teikiama Rokiškio rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt, pastabos, 
pasiūlymai teikiami skelbimuose nurodytais 
adresais. 

Organizuojamas parengto projekto pristatymas 
artimiausioms ugdymo įstaigoms, organizacijoms, 
bendruomenei, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, 
kaip jos norėtų prisidėti prie teritorijos priežiūros ir 
jos būklės stebėjimo.  

 



 

 

PRIEDAS NR. 1  
 
VISUOMENĖS APKLAUSOS „LAUKUPĖS UPELIO PAKRANČIŲ TVARKYMAS 
ROKIŠKIO MIESTE“ REZULTATŲ SANTRAUKA 
 
Viso respondentų: 154 
Vyras:   62 
Moteris:  92 
Amžius:   12 - 66 
Vidutinis amžius: 38.9 metai 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Visuomenės pasiūlymai (iš 68 pateiktų, apibendrinti pagal grupes): 
 
ŠEIMOMS, VAIKAMS 
 
 laisvalaikio praleidimui, o kai sutvarkyta bus, galima organizuoti ir renginius vaikams 
 šeimų poilsiui ir jaunoms šeimoms 
 labai reikia šiuolaikinių įrengimų vaikams 
 tvarkoma kaip Rokiškio m. Velykalnio bendruomenės parke 
 turėtų būti parkas su vaikų žaidimų aikštele 
 vaikų laisvalaikiui praleisti, šašlykinė, pavėsinės, poilsio zona, praplatintas upelis 
 įrengti sporto treniruokliai, sūpuoklės vaikams, suolai 

 
SPORTUI 
 
 laisvalaikio praleidimui, sportavimui, galbūt švenčių organizavimui 
 palei upelį turėtų būti įrengti takai dviratininkams ir pėstiesiems. Būtinai su (LED) 

apšvietimu, suoleliais , šiukšlių dėžėmis (prie kurių maišeliai šunų ekskrementams). Takai 
turėtų būtinai susisiekti su kitais miesto pėsčiųjų ir dviratininkų takais 

 poilsiui, sportui 
 dviračių takas. Palanga, Šventoji turi taką palei jūrą, mes galim turėti palei Laukupę  
 įrengti dviračių takus. Mažosios architektūros elementų, tiltelius ir pan. 

 
SVEIKATA, SAUGUMAS 

 
 Poilsio zona. Nerūkymo zona. Su treniruokliais.  
 Turėtų būti apšvietimas tamsiu paros metu, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, paskelbta 

nerūkymo zona. 
 turi būti iškirsti medžiai , aplinka šviesi, tamsiu paros metu apšviesta, kad būtų saugu ir 

jauku 
 apšvietimo, beje prie tiltelio labai trūksta, temstant nesaugu, jau ir užpuolimų yra buvę 
 Naudojamos sveikai gyvensenai 
 Laisvalaikio pasivaikščiojimams 
 Gyventojų pasivaikščiojimui, poilsiui, žaisti vaikams 

 
ĮVAIRIOS NUOMONĖS 

 
 nereikia jokių papildomų takų Kęstučio g. upės tako teritorijoje, nes ir taip ten jaunimas 

ateina nematomi parūkyti, išgerti, šiukšlina 
 Laukupė labai silpnutė, mažai vandens, tai nėra traukos objektas 
 ne prie jaunimo centro, kur renkasi ne pats pavyzdingiausias jaunimas, geriau prie 

bažnyčios, ten labiau apleista vieta ir vienintelis kampelis prie aikštės, kuris nėra 
sutvarkytas 

 jaunimo erdvė bus rengiama Šepkos parke, todėl netikslinga rengti antrą, geriau turėti 
vieną, bet patrauklią jaunimui 

 gyventojų nuotekos neturėtų patekti į upelį 
 būtinai tik antivandalinius įrenginius (suoliukai, šviestuvai, mažoji architektūra ir pan.) 
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1. BENDRA INFORMACIJA APIE NAGRINĖJAMĄ TERITORIJĄ 
 

Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje, Laukupės 
upės pakrančių teritorijoje. Teritoriją sudaro 5 sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys 
(žr. 1 pav.). Teritorija patenka į Rokiškio miesto bendrajame plane išskirtas gamtinio karkaso 
teritorijas. Projektuojama teritorija patenka į pažeisto gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis 
jungtimis ir kitais poilsiui skirtais želdynais teritoriją.  

 
1. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos pažymėtos 

raudona spalva) 

Teritorija Nr. 1 prie Šv. Mato bažnyčios  – 0,46 ha teritorija sudaryta iš: 

• 0,208 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:12 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 0,12 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:18 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 
Teritorija Nr. 2 Laukupės upės pakrančių teritorija - 0,16 ha teritorija sudaryta iš Laukupės 
upės pakrančių apsaugos juostos teritorijos. 
 
Teritorija Nr. 3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje - 1,4 ha teritorija sudaryta iš: 
• 0,086ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:11 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 1,234 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 

1 

5 

4 3 
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• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 

Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje - 1,8 ha teritorija sudaryta iš: 
• 1,163 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:21 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 0,32 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 
Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių - 3,5 ha teritorija 
sudaryta iš: 
• 0,91 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:16 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 1,61 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 2,79 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:103 Rokiškio m.) Tyzenhauzų g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 

1.1.  teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo dokumentų sprendinių analizė 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano Esamos būklės kraštovaizdžio 
morfologinę struktūrą planuojama teritorija patenka į Baltijos aukštumų ruožą, Aukštaičių 
aukštumos sritį, Sėlių mažai miškingos agrarinės pakilumos (plynaukštės)  kraštovaizdžio rajoną.  
(žr. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauką  2 pav.).  

 

2. pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka – Esamos būklė. Kraštovaizdžio morfologinės struktūra. 
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3. pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka - Kraštovaizdžio tvarkymo zonų sprendiniai. 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius planuojama teritorija 
patenka į į Baltijos aukštumų ruožą, Aukštaičių aukštumos sritį, Sėlių mažai miškingos agrarinės 
pakilumos (plynaukštės)  kraštovaizdžio rajoną, u4B‘ indeksu pažymėtą kraštovaizdžio tvarkymo 
zoną, tai reiškia, kad bendras kraštovaizdžio pobūdis (u) – urbanistinis; teritorijos naudojimo 
pobūdis (4) – tausojantis-intensyvus; gamtinis pobūdis (B‘) – molinga banguota pakiluma 
(plynaukštė) (žr. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauką  3 pav.). 

 

 

4. pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka - Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo 
 krypčių sprendiniai 
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 Teritorija priskiriama prie esamų ir perspektyvinių urbanizacijai skirtų teritorijų. Jai  
numatyta Ekstensyvios urbanizacijos reglamentų kryptis (6a) (žr. Nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano ištrauką  4 pav.). 

 
5 pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka - Kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo sprendiniai 

 
6  pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauka – Kultūros paveldo apsaugos teritoriniai prioritetų 

sprendiniai 
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 Vertinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą teritorija priklauso V1H2-d. 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 erdvinė struktūra be raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių 
(žr. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauką  5 pav.). 

Teritorijoje, priklausančioje valstybės saugomoms istorinėms miestų dalims, saugomas 
urbanistinis ir etnokultūrinis paveldas (U)  (žr. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano ištrauką  
6 pav.). 

 

1.2. bendrojo kraštovaizdžio pobūdžio analizė 
Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta poilsiui 

ir laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. Teritorija patenka į 
Rokiškio miesto bendrajame plane išskirtas gamtinio karkaso teritorijas. Projektuojama teritorija 
patenka į pažeisto gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis jungtimis ir kitais poilsiui skirtais 
želdynais teritoriją, kurioje pagal bendrojo plano sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas 
kraštovaizdžio natūralumas, grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. Rokiškio mieste tai yra labiausiai nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis.  

Dabartinė teritorijos būklė yra nevienoda – tai natūralios upės pakrantės, skverai, aikštelės, 
seni (plytelių) arba per veją išmindžioti takai, dideli vertingi medžiai ir menkaverčiai krūmokšniai. 

Rokiškio miesto teritorijos bendrajame plane (1 pav.) patvirtintame 2008 m. birželio 27 d. 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6.109, pagrindiniame brėžinyje teritorija 
pažymėta – rekreacinės paskirties želdynai: parkai, skverai, aikštės, žaliosios jungtys ir kiti poilsiui 
skirti želdynai. 
 Teritorija patenka į nekilnojamų kultūros vertybių zoną: Rokiškio miesto istorinė dalis 
(kodas 17102),  5 dalies teritorija prie tvenkinio priklauso Rokiškio dvaro sodybai (kodas 1010). 

Reljefas nagrinėjamoje teritorijoje neturi žymių aukščių perkričių (~126 – 131 m virš jūros 
lygio) tolygiai kyla rytų kryptimi. Teritorijoje esantys želdynai centrinės Rokiškio miesto dalies 
panoramoms, perspektyvoms formuoti reikšmingos įtakos neturi. Vizualiniu aspektu svarbūs 
Tyzenhauzų gatvės erdvę formuojantys medžiai. Mažai vandeningos Laukupės upės neplati vaga 
nėra reguliuota, be žymaus reljefo pakrančių. Ties Rokiškio I-uoju tvenkiniu Laukupės upės 
pakrantes supa šlapžemės. 

Teritorijoje prie Šv. Mato bažnyčios (teritorijos Nr. 1), Laukupės upės pakrančių (teritorijos 
Nr. 2) ir skvere vakarinėje Vytauto g. pusėje (teritorijos Nr. 3) vyrauja augantys baltieji gluosniai, 
trapieji gluosniai, mažalapės liepos, karpotieji beržai. Daugumos būklė gera ir jie sudaro pagrindinį 
teritorijos želdinių masyvą. Taip pat teritorijoje auga paprastasis uosis, paprastasis šermukšnis, 
paprastasis klevas. Auga ir keletas menkaverčių invazinių uosialapių klevų, kuriuos reiktų kirsti ir 
užleisti vietą vertingesnėms medžių rūšims augti. Teritorijoje yra paprastųjų eglių. Pastebima, kad  
dauguma didesių eglių, aukštis apie 8 m,  yra džiūstančios ar jau nudžiūvusios, todėl jas būtina 
kirsti. Taip pat naujai pasodintos eglės, kurių aukštis apie 2 m, yra neperspektyvios ir siūloma jas 
šalinti. 
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 Teritorijos pakraščiuose, gyvatvorėse palei gyventojų sklypus auga  krūmai: vakarinė tuja, 
guobalapė lanksva, žvilgantysis kaulenis, paprastoji alyva, dygliuotasis šaltalankis, paprastoji ieva, 
vienpiestė gudobelė, paprastasieji lazdynai.  

Skvere (Miesto sode) esančiame rytinėje Vytauto gatvės pusėje teritorijoje (teritorijos Nr.4) 
auga daug brandžių geros būklės medžių: paprastieji uosiai, paprastieji klevai, mažalapės liepos, 
pilkosios tuopos, baltieji gluosniai. Spygliuočiai augantys eilėje  - paprastoji eglė, dygioji eglė ir 
baltoji eglė yra stelbiami aplink augančių lapuočių medžių. Teritorijos pakraščiuose auga 
menkaverčių invazinių uosialapių klevų, kuriuos reiktų kirsti. Taip pat yra atskirai augančių krūmų, 
kurie nesudaro krūmų grupių: putinalapis pūslenis, paprastoji karagana, paprastasis lazdynas  ir 
dygliuotasis šaltalankis.  

Teritorijoje tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių (teritorijos Nr.5) įvertinus esamus želdinius, 
galime išskirti dvi grupes – Muzikos skvero teritoriją prie Kauno g. ir medyną prie Tyzenhauzų g. ir 
dvaro tvenkinio.  

Muzikos skvere  medžiai sodinti ant supilto grunto 2011 m. auga vidutiniškai. Geriausia 
būklė yra sodintų karpotųjų beržų, kiti – mažalapės liepos, kalninės guobos, paprastieji klevai 
prastos būklės, yra aplaužytų šakų, pažeista kamieno žievė prie žemės. Tikriausiai šie pažeidimai 
atsiradę žolės pjovimo metu.  

Rytinėje teritorijos dalyje prie Tyzenhauzų ir dvaro tvenkinio auga didesni nei vakarinėje 
dalyje medžiai. Vyrauja baltieji gluosniai, paprastieji klevai, karpotieji beržai. Pomiškis susidaręs iš 
savaiminių krūmų, pilkųjų karklų. Norint sudaryti sąlygas teritorijos lankytojams praeiti teritorijoje 
palei Laukupę, siūloma dalį karklų ir gluosnių šalinti, paliekant gražiausius ir geriausios būklės 
medžius.  

Laukupės upė yra nedidelė, mažo vandeningumo, sutrikusio deguonies rėžimo (Šaltinis: 
Lietuvos upių 2000 metų vandens kokybės metraštis), vasaros metu išdžiūstanti. Laukupė prasideda 
Varaščinos durpyne, 4 km į pietryčius nuo Rokiškio. Teka į vakarus pro Rokiškį, įteka į Nemunėlį 
176 km nuo jo žiočių, ties Laukupėnais, priklauso Nemunėlio upės baseinui. Vaga nuo ištakos iki 
Rokiškio reguliuota, Rokiškyje  nereguliuota. Ant Laukupės įrengta 5 užtvankų ir tvenkinių. Upės 
ilgis 24 km, baseino plotas 60 km². Vagos plotis iki 5 m, reguliuotos – iki 6 m. Vidutinis nuolydis 
2,23 m/km. Vidutinis debitas žiotyse 0,42 m³/s.  

Nagrinėjamoje teritorijoje Laukupės pakrantėse nėra pastebėta nuolat gyvenančių vandens 
gyvūnų.   
 
1.3. teritorijos gamtinio karkaso analizė 

Pagal Rokiškio miesto teritorijos bendrąjį planą, įvertinus Rokiškio miesto padėtį 
regioninėje gamtinio karkaso sistemoje, miesto teritorinės sąrangos ypatumus, potencialių gamtinio 
karkaso teritorijų būklę, išskiriamai gamtinio karkaso teritorijai, turinčiai kompensuoti urbanistinio 
– ūkinio vystymo poveikį Rokiškio miesto ribose, būdinga: migraciniai koridoriai ir vidinio 
stabilizavimo arealai. Nustatant gamtinį karkasą intensyviai urbanizuotoje aplinkoje laikomasi 
pagrindinių gamtinio karkaso lokalizacijos principų: geoekologinės kompensacijos ir teritorinio 
susietumo. Nacionalinę svarbą turintis Šiaurės Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožas į 
Rokiškio miesto ribas nepatenka. 
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7 pav. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio „Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“ ištrauka 

Migracijos koridoriams Rokiškio miesto gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių ir 
dubaklonių teritorijų ruožai: 

1. Rajoninę svarbą turintis Laukupės migracinio koridoriaus ruožas visoje miesto 
riboje. 

2. Lokalinės svarbos bevardžio dešiniojo Laukupės intako, pratekančio šiaurės 
vakarinėje miesto dalyje rytų – vakarų kryptimi migracinio koridoriaus ruožas. 

3. Lokalinės svarbos dubaklonio, jungiančio Laukupės migracinį koridorių su Šiaurės 
Lietuvos geoekologine takoskyra migracinio koridoriaus ruožas pietrytinėje miesto 
dalyje. 

 

8  pav. Rokiškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio „Žaliųjų plotų sistemos vystymas“ ištrauka 
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Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami ne dėl 
ekonominių veiksnių, bet didinant gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui 
Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, intensyvaus eismo gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 

Rokiškio miesto ribose bei gretimose apylinkėse nėra nustatytų europine biologine svarba 
turinčių buveinių ar paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų. (Šaltinis: “Rokiškio miesto 
bendrasis planas 2008 m.”). 

 
1.4. urbanistinės struktūros analizė  

 Nagrinėjama teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje šiauriau pagrindinės 
Nepriklausomybės aikštės šiaurinėje senamiesčio dalyje. Teritorijoje yra svarbios miesto gatvės – 
judėjimo trasos šiaurės – pietų kryptimi: Kauno g. ir Vytauto g., bei rytų – vakarų kryptimi: 
Tyzenhauzų g ir visa nepriklausomybės aikštė, Pandėlio g jungianti senamiestį su vakarine 
Rokiškio dalimi, kur vyrauja sodybinis užstatymas. Laukupės pakrantės teritorijos pakraščiuose 
vyrauja sodybinis užstatymas, o privačių sklypų ribos dalyje teritorijos siekia upės krantą. Dėl šios 
priežasties Laukupės pakrantėse yra mažai išvystyta infrastruktūra lankytojams ir mažai patraukli 
teritorija lankymui.   

 

9  pav. Rokiškio miesto centrinės dalies ir Laukupės pakrančių gretimybių išsidėstymo planas 

Teritorijoje pastatų nėra , o svarbiausios gretimybės yra nurodytos 9 pav.   
1. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia; 
2. Nepriklausomybės aikštė; 
3. Rokiškio dvaro ansamblis. Rokiškio krašto muziejus; 
4. Rokiškio jaunimo centras; 
5. Rokiškio Senamiesčio progimnazija; 
6. Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. 
7. AB "Rokiškio komunalininkas" 
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1.5. vizualinių kraštovaizdžio savybių analizė 

 Laukupės upė vingiuoja per šiaurinę Rokiškio miesto dalį, pakrantės apaugusios medžiais ar 
apstatytos gyvenamaisiais namais, pakrantės nėra išvaizdžios. Svarbiausia kompozicinė miesto ašis  
ir vizualinė kryptis yra  tarp Šv. Mato bažnyčios ir Rokiškio dvaro ansamblio. Neogotinkinė 
bažnyčia  ir jos 56,5 m aukščio varpinė yra svarbus vizualinis taškas visame Rokiškyje, kuris 
matomas ir iš kai kurių nagrinėjamos teritorijos vietų. Geriausiai matomos kryptys pažymėtos 10 
pav. schemoje nr.2, nr. 3.  

 Rokiškio dvaro ansamblis, dvaro pastatai, parko želdiniai yra kita svarbi miesto vizualinė 
dominantė rytinėje pusėje. Iš nagrinėjamos teritorijos nr. 5 muzikos skvero galima matyti  kai 
kuriuos dvaro pastatus. Schemoje pažymėta kryptis nr. 4. Vizualinis ryšys turėtų pagerėti iškirtus 
kai kuriuos menkaverčius medžius Laukupės pakrantėse. 

 

10  pav. Rokiškio miesto centrinės dalies ir Laukupės pakrančių vizualinių ryšių schema 

 
Svarbiausi vizualiniai ryšiai: 
1. Šv. Mato bažnyčia - Rokiškio dvaro ansamblis; 
2. Šv. Mato bažnyčia matoma nuo Laukupės pakrančių iš teritorijų nr.2 ir nr. 3 (žr. 11 pav.); 
3. Šv. Mato bažnyčia matoma nuo Pandėlio g. ir iš teritorijos nr.1; 
4. Rokiškio dvaro ansamblio pastatai matomi iš Muzikos skvero (teritorija nr. 5); 
5. Šv. Mato bažnyčios varpinė matoma nuo Laukupės pakrantės  iš teritorijos nr. 4. 
 
Laukupės pakrančių teritorijoje vizualinė vertybė taip pat yra vaizdingi želdiniai. Bene 

svarbiausi ir vertingiausi yra teritorijoje nr.3 prie Vytauto g.(žr. 12-13 pav.) ir skvere (miesto sode) 
teritorijoje nr.4 (žr. 14-16 pav.). Nr. 5. Teritorijoje esantys medžiai galėtų būti išryškinami, tvarkant 
želdinius, pašalinant, menkaverčius, atliekant sanitarinius kirtimus (žr. 17 - 18 pav.).  
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11  pav. Šv. Mato bažnyčia matoma nuo Laukupės pakrančių iš teritorijos nr.2 
 

 

12 pav. Laukupės pakrančių medžiai nuo Vytauto g.  teritorijoje nr.3. 
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13 pav. Liepų alėja prie dabartinės Vytauto g. Seniau buvusi Vytauto g. trasa  teritorijoje nr.3. 
 

 

14 pav. Vertingi želdiniai teritorijoje nr.4. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka. 
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15 pav. Vertingi želdiniai teritorijoje nr.4. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka. 
 

 

16 pav. Išvaizdžios liepos teritorijoje nr.4.  
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17 pav. Želdiniai dvaro tvenkinio pakrantėje teritorijoje nr.5. 
 

 

18  pav. Želdiniai Laukupės pakrantėje teritorijoje nr.5.  
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1.6. teritorijos socialinių ir ekonominių aspektų analizė 
 
 Teritorija yra mažai lankoma gyventojų ir nėra naudojama rekreacijai. Vienintelė 4 
teritorijos dalis yra memorialinės paskirties. Paminklas sovietų okupacijos aukoms atminti 
(Skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) ir architekto Eugenijaus Miliūno paminklas 
“Rūpintojėlis” pastatytas 1993 metais) yra svarbus Rokiškio miesto lankytinas objektas. Koplytėlę 
primenanti skulptūra ir šalia daugybė nedidelių antkapių su Sibire, tremtyje, žuvusių žmonių 
vardais užima svarbią teritorijos dalį. Greta esanti teritorija naudojama kaip tranzitinė pėstiesiems 
pereiti iš Nepriklausomybės aikštės link Vytauto g.  ar progimnazijos.  
 Laukupės pakrančių teritorija turi potencialo būti patraukli ir mėgstama lankytojų. Vertingi 
želdiniai ir labai gera lokacija miesto centro atžvilgiu, einančios intensyvios pėsčiųjų trasos suteikia 
galimybę vietai tapti intensyviau naudojamai. Rengiant visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime programą, buvo vykdoma visuomenės apklausa „Laukupės upelio pakrančių tvarkymas 
Rokiškio mieste“. Rezultatai parodė, kad visuomenei reikia rekreacinių erdvių, norima vietų šeimų 
poilsiui su vaikų žaidimų aikštelėmis ir sporto treniruokliais, laisvalaikio praleidimui, sportavimui, 
švenčių organizavimui. Reikalingi takai pasivaikščiojimams, kurie turėtų susisiekti su kitais miesto 
pėsčiųjų ir dviratininkų takais. 
 Projekto metu turi būti skatinamas judėjimas palei Laukupę, kuriama nauja pėsčiųjų trasa 
nuo Pandėlio g. iki Tyzenhauzų g. Laukupės pakrančių lankytojų esamų judėjimo krypčių ir 
perspektyvių judėjimo krypčių schema 19 pav. parodo galimybes plėsti teritorijos patrauklumą ir 
lankytojų susisiekimo patogumą. 
 

 
19  pav. Rokiškio miesto centrinės dalies ir Laukupės pakrančių lankytojų esamų judėjimo krypčių ir perspektyvių 

judėjimo krypčių schema 

  

Esamos lankytojų judėjimo kryptys 
Perspektyvios lankytojų judėjimo kryptys 
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 Greta teritorijos esančios veiklos kurios blogina teritorijos patrauklumą yra: AB „Rokiškio 
komunalininkas“ atliekų aikštelė besiribojanti su nr. 4 teritorija ir netvarkingi buitinių nuotekų 
tinklai skleidžiantys nemalonų kvapą nr. 3 teritorijoje. Siūloma esant galimybei šias veiklas 
eliminuoti, arba sutvarkyti. 

 Rekreacijai ir pažinimui pritaikyti miesto želdynai teikia didžiulę naudą miesto 
gyventojams - didina vietovės patrauklumą gyventi, kurti verslą, skatina bendruomeniškumą, didina 
visuomenės sveikatingumą.  

Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant 
gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės pakrančių urbanizuotoje 
aplinkoje. Įrengus takus būtų sukuriami nauji ir sureguliuojami esami lankytojų srautai ir taip būtų 
apsaugoma vertinga pakrančių gamtinė aplinka. Natūraliomis priemonėmis turėtų būti atkuriama 
pažeista gamtinė aplinka, gerinant kraštovaizdžio vertybių būklę ir estetinį potencialą. 

 

20 pav. Praminti takai  medžių apsuptyje ateityje galėtų virsti gyventojų mėgstama pasivaikščiojimo ir poilsio 
praleidimo vieta. Vaizdas nuo J. Biliūno g. teritorijoje nr.4.  
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1. KONCEPCINIAI TERITORIJOS SUTVARKYMO SIŪLYMAI 
 

Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje, Laukupės 
upės pakrančių teritorijoje. Teritoriją sudaro 5 sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys 
(žr. 1 pav.): 

 Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  
 Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija.  
 Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje.  
 Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje.  
 Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  

 
1. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos pažymėtos 

raudona spalva) 

 Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta poilsiui 
ir laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. Teritorija patenka į 
Rokiškio miesto bendrajame plane išskirtas gamtinio karkaso teritorijas. Projektuojama teritorija 
patenka į pažeisto gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis jungtimis ir kitais poilsiui skirtais 
želdynais teritoriją, kurioje pagal bendrojo plano sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas 
kraštovaizdžio natūralumas, grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. Rokiškio mieste tai yra labiausiai nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis. 
 Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant 
gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, 
intensyvaus eismo gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 
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1.1 - Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  

Planiniai sprendiniai. Pietinėje dalyje teritorija ribojasi su Pandėlio gatve, rytinėje dalyje 
ribojasi su Šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvora ir klebonijos sklypu. Vakarinėje dalyje glaudžiasi 
prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų, kurie yra labai priartėję prie upelio. Teritorija 
vietomis labai siaura: dešiniajame krante mažiausias 3 m plotis, o kairiajame krante sklypo riba 
sutampa su vagos šlaito ir sklypų riba. Dešiniajame krante yra galimybė pravesti pėsčiųjų taką. 
Projektuojamas 1,5 m pločio granito atsijų takas nuo Pandėlio g. iki erdvesnės vietos priešais 
klebonijos sklypą. Takas skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai 
nišose, poilsiui, orientuoti į gražiausias vietos panoramas – bažnyčią ir Laukupę.     

 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojamas esamų želdinių tvarkymas, šalinami 
menkaverčiai medžiai ir atžalos.  Projektuojamos vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) ir aukšti (3 m) 
krūmų grupės, formuojančios erdvę ir sukuriančios gamtinį foną. Sodinama keletas medžių.  
 

 
2. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.1 esama situacija. Vaizdas nuo Pandėlio g.  

 
 

 1.2 - Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija.  
 

Planiniai sprendiniai. Teritorija užspausta privačių sklypų – vietomis riba sutampa su 
Laukupės vagos šlaitu ir nebėra galimybės nutiesti tako tęsinio iki 3 teritorijos. Vietomis tvoros 
priartėja arčiau nei 5 metrai nuo kranto ir nebėra fiziškai galimybės praeiti. Vadovaujantis LR 
saugomų teritorijų įstatyme apibrėžtu Vandens telkinių pakrančių užtvėrimo reglamentavimu (20 
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str. 8 puntas) 1) pakrantėje 5 metrų atstumu nuo vandens telkinio kranto (esant vidutiniam vandens 
lygiui) negali būti tveriamos tvoros, kitais statiniais, įrenginiais ar įveisiamais želdiniais, medžių ir 
krūmų liekanomis kliudoma pakrante eiti asmenims (toliau šiame straipsnyje – užtvėrimai); 

2) jeigu žemės juosta, nurodyta šios dalies 1 punkte, yra užpelkėjusi arba yra stačiame 
šlaite (skardyje), užtvėrimų draudimas taikomas taip, kad bent vieno metro pločio žemės juosta turi 
būti tinkama eiti asmenims vandens telkinio pakrante; 
 Projekte siūloma atlaisvinti 5 metrų pakrantės juostą nuo tvorų, medžių ir krūmų kelmų ir 
sukurti galimybę praeiti šienaujamos vejos taku palei upelį iki 3 teritorijos dalies ir taip sukurti 
pėsčiųjų ryšį su Vytauto g. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojami kelmų šalinimo darbai Laukupės pakrantėje, 
nevertingų želdinių šalinimas, kad būtų sukurta galimybė praeiti žmonėms 1 m pločio vejos taku. 
Pakrantės vietos pažeistos erozijos, ar atsiradę pažeidimai kelmų šalinimo metu bus užlyginami, 
esant reikalui sutvirtinami natūraliomis priemonėmis ir užsėjami žoliniais augalais.  
  

 
3. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.2 esama situacija. Tvoros, statiniai ir medžių liekanos trukdo praeiti pakrante  

 
 1.3 - Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje.  
 
 Planiniai sprendiniai. Rytinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto gatve, pietinėje dalyje 
teka Laukupė. Vakarinė ir šiaurinė pusės glaudžiasi prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų 
sklypų. Šiuo metu teritorija nenaudojama rekreacijai, nėra takų ar įrenginių, tačiau ši vieta turi 
potencialo. Projekte numatoma tiesti 1,5 m pločio granito atsijų takus nuo Vytauto g. Formuojamas 
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takas-žiedas skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, 
orientuoti į gražiausias vietos panoramas. Esant galimybei pietinėje dalyje numatoma takų jungtis 
palei upelį su nr. 2 ir nr.1 teritorijomis. 
 Šiaurinėje teritorijos dalyje prie Vytauto g. yra senų liepų alėja. Lenkta forma išsidėsčiusi 
medžių alėja mena laikus, kai alėjos viduriu ėjo Vytauto gatvė, nes dabartinėje gatvės vietoje 
stovėjo Rokiškio šv. Augustino (gimnazijos moksleivių) bažnyčia (pastatyta 1895 m., nugriauta 
1957 m.). Dabartiniu metu alėja naudojama kaip tranzitinis takas - pramintu taku žmonės nuo 
Vytauto g. eina į Rokiškio polikliniką. Dėl šio poreikio projekte numatoma įrengti 2 m pločio 
betono trinkelių taką. Prie jo pastatyti suolą nišoje, skirtą trumpam poilsiui išvaizdžių ir istoriją 
menančių liepų paunksmėje. 
 

 
 4. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.3 esama situacija. Gluosniai Laukupės pakrantėje 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių medžių. 
Palei Laukupę vyrauja geros būklės gluosniai. Vakarinė sklypo dalis apaugus beržais ir eglėmis, yra 
jaunuolynas. Pastebima, kad dalis eglių yra nudžiūvusios, tikriausiai, dėl nepalankių augimo sąlygų. 
Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. 
 Projektuojamos pievos erdvėje šiuo metu auga jaunų paprastųjų eglių apie  1,5 m aukščio. 
Jos bus kertamos arba iškeliamos ar persodinamos į kitas vietas.  
 Sklypo pakraščiuose planuojama sodinti medžių, bei vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) ir aukštų 
(3 m) krūmų grupes, formuojančias erdvę ir sukuriančias gamtinį foną. Po medžiais įkurdinti 
daugiamečių augalų plotus, gėlynus. 
 Krūmai yra svarbus ekologinės pusiausvyros elementas. Krūmuose gyvena daugybė gyvūnų 
– tai namai paukščiams, bei pakrūmės yra prieglobstis įvairiems vabalams ar smulkiems 
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gyvūnėliams. Krūmų grupės sklypo pakraščiuose padėtų pagerinti migracijos koridorių sąlygas. 
Taip pat tai yra vizualiai jaukumą sukurianti priemonė. Žydinčių krūmų ir gėlių rūšys 
projektuojamos pagal augimo sąlygas ir sezoniškumą, kad parkas visu šiltuoju metų laiku turėtų 
žydinčių augalų.  

 
 1.4 - Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje.  
 Šioje teritorijoje nuo seno yra įkurtas miesto želdynas. 1921 m. miesto plane žymimas kaip 
Miesto sodas. Dabar dažniau vadinama ši teritorija skveru, tačiau projekte numačius įrengti takų ir 
įkurdinti daugiau funkcijų, ši teritorija taptų panašesnė į miesto parką o ne į  trumpalaikiam poilsiui 
skirtą skverą. 
 Planiniai sprendiniai. Vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto g. – svarbi lankytojų 
patekimo ašis iš miesto centrinės aikštės. Šiaurinėje dalyje teritoriją dalina Laukupė ir ribojasi su J. 
Biliūno gatve. Rytinėje dalyje  parko ribą užbaigia Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos 
sklypas ir jame esantis stadionas. Pietrytiniame kampe ribojasi su AB „Rokiškio 
komunalininko“ teritorija. 
 Parkas turi tris skirtingos funkcijos dalis:  
Monumentalioji parko dalis – vakarinėje sklypo dalyje prie Vytauto g. Esamas paminklas sovietų 
okupacijos aukoms atminti (Skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) ir architekto Eugenijaus 
Miliūno paminklas “Rūpintojėlis” pastatytas 1993 metais) yra svarbus Rokiškio miesto lankytinas 
objektas. Koplytėlę primenanti skulptūra ir šalia daugybė nedidelių antkapių su Sibire, tremtyje, 
žuvusių žmonių vardais užima svarbią teritorijos dalį.  
 

 

 5. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.4 esama situacija. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka 
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Svarbu paminėti, kad teritorijoje iki šiol nėra nei vieno suolo lankytojams prisėsti. Pėsčiųjų takai iki 
skulptūros siauri ir užsibaigiantys ties žmonių vardų lentelėmis yra šio memorialo kompozicijos 
elementai. Tačiau nėra kitų takų jungiančių memorialą su likusia parko dalimi. Gyventojų poreikis 
parke turėti tranzitinių pėsčiųjų takų matomas iš pramintų pievoje takų ir periodiškai matomų jais 
einančių žmonių. 
 Projektuojami papildomi takai prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti, kurie 
nepažeidžia esamo akmeninio grindinio (memorialo elementų), o leidžia lankytojams patogiau 
prieiti iš rytinės ir pietinės parko dalies. Suformuojama vejos erdvė minėjimo renginiams, bei 
poilsio vietos su suolais. Krūmais formuojama jauki erdvė aplink paminklą, atribojama 
monumentalioji dalis nuo planuojamos aktyvaus laisvalaikio zonos parko rytinėje dalyje. 
 Ramaus poilsio parko dalis – centrinė parko dalis skirta ramiam poilsiui, 
pasivaikščiojimams. Formuojama vejos erdvė bei poilsio vietos su suolais nišose aplink Laukupės 
salą. Sodinami medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai ir gėlės. 
 Aktyvios veiklos parko dalis –  planuojamos vaikų žaidimų aikštelės apsuptos žalumos. 
Aikštelių įrenginiai siūlomi iš natūralių medžio konstrukcijų, derantys prie gamtiškos aplinkos. 
Esanti kalva gali būti naudojama žiemos pramogoms, o vasarą tarnautų kaip atrakcija apžvelgti 
parką iš aukščiau. Į ją būtų galima užlipti per šienautą pievą. 
  
 Apšvietimas. Parko vakarinės dalies takus planuojama apšviesti. Numatomi parkiniai 
šviestuvai su 4 m aukščio atramomis, LED su plačia takų optika, apšviestų pėsčiųjų takus 
monumentaliojoje parko dalyje prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti, bei pačio 
paminklo aplinką. Projektuojamą apšvietimą planuojama prijungti į esamą gatvių apšvietimo tinklą. 
  
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių geros 
būklės medžių. Prie Vytauto g. Miesto sodo dalyje yra mažalapių liepų, paprastųjų uosių. Mažiau 
vertingų drebulių, tačiau jos šiuo metu yra išvaizdžios ir geros būklės. Prasčiau atrodantys yra 
spygliuočiai – eglės, nustelbtos aukštesnių lapuočių medžių.  
 Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. Bus 
tvarkoma (kertama, genima, gydoma ir kt.) medžiai, kurie turi kamieno žaizdas, medienos puvinį, 
ar kelia pavojų gretimai esantiems objektams. Augantys uosialapiai klevai lot. Acer negundo L. 
(įtraukti į LR AM invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) bus kertami. Tikslios tvarkymo priemonės ir 
kirtimai bus nurodyti techniniame projekte. 
 Sklype planuojama sodinti medžių, bei vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) ir aukštų (3 m) krūmų 
grupes, formuojančias erdvę ir sukuriančias gamtinį foną. Po medžiais įkurdinti daugiamečių 
augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos augalų rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir 
tinkančios esamoms augimo sąlygoms. Ypatingas dėmesys skiriamas apželdinti rytinėje dalyje 
projektuojamas vaikų žaidimų aikšteles, kad teritorija būtų saugi, jauki ir turėtų šešėlio. Taip pat 
svarbu atriboti parką nuo AB „Rokiškio komunalininko“ sklypo, uždengti neišvaizdžią konteinerių 
saugojimo aikštelę. Dėl šios priežasties yra siūloma sodinti aukštų krūmų ir vidutinio aukščio 
krūmų juostas, kurios greičiau augdamos uždengtų vaizdą nei sodinami medžiai.    
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1.5 - Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  
 
 Planiniai sprendiniai. Teritorijos vakarinėje dalyje besiribojančioje su Kauno gatve 2011 
m. buvo įkurtas Muzikos skveras, pradėti sodinti medeliai. 2015 m. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Rokiškio bendrijos nariai pastatė akmeninį paminklą muzikai. Nuo medžių sodinimo 
pradžios iki šių dienų, kol kas nebuvo įrengtų takų, skvero įrenginių. Ši teritorija yra priešais 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklą, ir turi didelį potencialą tapti lankomu ir mėgstamu miestiečių 
bei miesto svečių skveru. Įrengus takus ir sukūrus infrastruktūrą, atsirastų nauja pėsčiųjų kryptis 
nuo Rokiškio dvaro tvenkinių iki muzikos mokyklos Kauno g.  
 

 
6. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.5 esama situacija. Muzikos skveras. 

 
 Teritorija skirstoma į skirtingos funkcijos dalis: 
 Monumentalioji Muzikos skvero dalis – sodinami medžiai žymių muzikų garbei (Rudolfas 
Lymanas, Mikas Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis, Juozas Katelė). Prie medžių 
gali būti vietos skulptūroms, paminklams, informacinėms lentelėms ir pan. Medžių vietos gerai 
apšviestos pietinės saulės ir gerai matomos nuo parko takų. Čia pat formuojama parko erdvi pieva, 
kuri reikalui esant gali būti naudojama renginiams, miesto ar muzikos mokyklos šventėms, 
koncertams.  
 Atokiau nuo Kauno gatvės prie Laukupės upelio kuriama Lauko muzikos instrumentų 
aikštelė. Takais ir želdiniais formuojama erdvė, kurioje  galėtų būti įrengti stacionarūs muzikos 
instrumentai išdėstyti erdvėje. Metaliniai perkusijos instrumentai tinkami groti suaugusiems ir 
vaikams pagyvintų skverą, o jo erdvės užsipildytų muzikos garsais. 
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 Gamtinė parko dalis – tai teritorija nuo muzikos skvero besitęsianti palei Laukupę iki dvaro 
tvenkinių. Šiuo metu žmonių poilsiui nenaudojama vieta yra neįžengiama dėl sužėlusių krūmynų, 
pašlapusių pievų. Atlaisvinus erdves nuo menkaverčių želdinių bus įrengiami vejos takai vedantys 
iki dvaro tvenkinio skirti pasivaikščiojimams, bei lankytojų srautams nukreipti į Muzikos skverą. 
 Teritorija ties Pievų g. ir Kauno g. sankryža nuo muzikos skvero atribota Laukupės upeliu. 
Šią kiek atskirtą vietą siūlome paversti universalios veiklos erdve. Centrinė veja apjuosta pėsčiųjų 
tako tinkama įvairiai aktyviai veiklai ir poilsiui, iškyloms. Lankytojų ratą praplėstų nedidelė vaikų 
žaidimų aikštelė apsupta žalumos. Tuomet šią vietą pamėgtų šeimos su mažais vaikais ir 
moksleiviai iš netoliese esančios pradinės mokyklos. Medžiai ir krūmai pakraščiuose sukurtų jaukią 
parko erdvę ir atskiria nuo gatvių. O pietinėje dalyje palikta properša ties Laukupe, leistų grožėtis 
upeliu ir būtų vizualinis ryšys su Muzikos skveru. Tiltelis nėra numatomas, dėl projekto 
įgyvendinimą finansiškai išbranginančio sprendimo. Šiuo metu jungtis pėstiesiems per Laukupę yra 
naujai sutvarkytas pėsčiųjų dviračių takas palei Kauno gatvę.  
 Paviršinio lietaus vandens pertekliui surinkti numatoma įrengti lėkštašlaičius griovius ir 
perteklinį vandenį nuvesti į Laukupės upelį. Reljefą formuoti taip, kad nebūtų užliejami gretimi 
sklypai ir projektuojamos teritorijos vanduo netekėtų į gretimus gyventojų sklypus. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. 
 Planuojami sanitariniai kirtimai rytinėje teritorijos dalyje ties Laukupe - kertami 
menkaverčiai, pažeisti medžiai, savaiminiai krūmynai. Vertingi medžiai tokie kaip paprastieji 
klevai ar aukšti geros būklės gluosniai bus paliekami ir išryškinami. Formuojamos parko erdvės 
sodinamais medžiais ir įvairiais krūmais. Po medžiais įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. 
Parenkamos ištvermingos augalų rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms 
augimo sąlygoms. 
 Šiuo metu augantys jauni medžiai Muzikos skvere bus dalis išsaugota, o kita dalis 
persodinta į skvero pakraščius, kur medžiais bei krūmais bus suformuojama žalioji riba.    
 Muzikos skvero vejos įrengiamos ir intensyviau prižiūrimos, kad jomis galima būtų 
vaikščioti, naudoti žaidimams, ar renginiams, o gamtinės dalies link dvaro tvenkinių pievos turėtų 
būti šienaujamos tik 1-2 kartus per metus (geriausia po Joninių), kad jose išsilaikytų pievų gėlės, 
žolinių augalų įvairovė. Šienaujant dažniau, augalai nespės subrandinti sėklų ir išnyks. 
 
1.6 Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia 
 Projektuojama Laukupės pakrančių teritorija bus pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. 
Takai projektuojamoje teritorijoje planuojami sąlyginai lygioje reljefo vietoje, patogioje judėjimui, 
tarp 127-128 m absoliutinių altitudžių. Takas planuojami 1,5-2,0 m pločio, sutankintų atsijų, 
kuriame  nebus kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm ir vietomis, betono trinkelių. Pėsčiųjų tako 
išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne 
didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Šalia pėsčiųjų takų, ne rečiau kaip kas 150 m, įrengiamos poilsio 
aikštelės su suoleliai pritaikytos ir žmonėms su negalia. 
 Pėsčiųjų takų susikirtimų vietose su važiuojamąja dalimi įrengiami įspėjamieji paviršiai iš 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 
skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus, takų krypčių susikirtimo centrus, takų 
susikirtimo su važiuojamąja dalimi vietas. Jų savybės turi atitikti STR 2.03.01:2001 Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 135 punkto reikalavimus. Takų susikirtimo 
vietose su gatvių danga, perėjomis, takas formuojamas su nuolydžiu, bortas nuleidžiamas iki gatvės 
dangos lygio. 
 Šiuo projektu bus sukurta galimybė, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį ir 
išlaikant natūralų teritorijos charakterį, ją pritaikyti gyventojų pažinimui bei poilsiui. Teritorija būtų 
pritaikoma viešam naudojimui ir žmonių su negalia poreikiams. 



Parke esančios pievos skirtos:
 • ramiam poilsiui;
 • pasivaikščiojimams;
  

 Gamtinė parko dalis:
 • tvarkomos Laukupės pakrantės, natūraliomis priemonėmis 
tvirtinami šlaitai;
 • formuojamos parko erdvės sodinamais medžiais ir krūmais;
 • įrengiami gruntiniai takai vedantys palei Laukupės 
pakrantę; 
 • Šiaurinėje teritorijos dalyje upės pakrantė užimta privačių 

skypų ir nebėra galimybės praeiti.  



 Gamtinė parko dalis:
 • planuojami sanitariniai kirtimai - kertami menkaverčiai, pažeisti 
medžiai, savaiminiai krūmynai;
 • formuojamos parko erdvės sodinamais medžiais ir krūmais;
 • įrengiami gruntiniai takai vedantys palei Laukupės pakrantę; 
 • Pietinėje teritorijos dalyje upės pakrantė užimta privačių skypų 

ir nebėra galimybės praeiti.  

Parke esančios pievos skirtos:
 • ramiam poilsiui;
 • pasivaikščiojimams;
 •  iškyloms; 
 • žaidimams.  



 Monumentalioji parko dalis:
 •  projektuojami papildomi takai prie paminklo sovietų okupacijos 
aukoms atminti;
 •  suformuojama vejos erdvė renginiams bei poilsio vietos su suolais;
 • krūmais formuojama jauki erdvė aplink paminklą, atribojama    
monumentali dalis nuo planuojamos aktyvaus laisvalaikio zonos.

Aktyvios veiklos parko dalis:
 • vaikų žaidimų aikštelės apsuptos žalumos
 • aikštelių įrenginiai siūlomi iš natūralių medžio 
konstrukcijų, derantys prie gamtiškos aplinkos;
 • esanti kalva gali būti  naudojama žiemos pramogoms.

Ramaus poilsio parko dalis:
 •  centrinė parko dalis skirta ramiam poilsiui, pasivaikščiojimams;
 •  formuojama vejos erdvė bei poilsio vietos su suolais nišose;
 • sodinami medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai ir gėlės.

Projektuojami  krūmai:
    •parenkamos rūšys 
ištvermingos, mažai 
priežiūros reikalaujančios 
ir tinkančios esamoms   
augimo sąlygoms.  

Symphoricarpos albus
Baltuogė meškytė žiemą 

Symphoricarpos albus
Baltuogė meškytė vasarą

Spiraea douglasii
Duglaso lanksva

Spiraea douglasii
Duglaso lanksva

Cotoneaster lucidus
Blizgantysis kaulenis vasarą



Interaktyvus meninis objektas

Lauko muzikos instrumentų aikštelė
 • stacionarūs perkusijos instrumentai išdėstyti erdvėje;
 • tinka groti suaugusiems ir vaikams;
 • parkas užsipildytų muzikos garsais.

 Monumentalioji parko dalis:
 • medžiai žymių muzikų garbei (Rudolfas Lymanas, Mikas 
Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis, Juozas Katelė);
 • prie medžių gali būti vietos skulptūroms, paminklams ir pan.;
 • gerai apšviesta saulės ir gerai matoma nuo parko takų.

Universalios veiklos parko dalis:
 • centrinė veja įvairiai aktyviai veiklai ir poilsiui, iškyloms;
 • nedidelė vaikų žaidimų aikštelė apsupta žalumos;
 • medžiai ir krūmai pakrasčiuose sukuria jaukią parko 
erdvę ir atskiria nuo gatvių. MUZIKOS SKVERAS

 Gamtinė parko dalis:
 • planuojami sanitariniai kirtimai - kertami menkaverčiai, 
pažeisti medžiai, savaiminiai krūmynai;
 • įrengiami vejos takai vedantys iki dvaro tvenkinio;
 • formuojamos parko erdvės sodinamais medžiais ir krūmais.

Spiraea douglasii
Duglaso lanksva

Spiraea douglasii
Duglaso lanksva

Spiraea japonica ‘Bumalda’
Japoninė Bumaldo lansva

Cotoneaster lucidus
Blizgantysis kaulenis vasarą

Astilbe arendsii
Arendso astilbė

Iris sibirica
Sibirinis vilkdalgis

Geranium macrrhorizum
Stambiašaknis snaputis

Anemone japonica
Japoninė plukė

Calamagrostis
Smailiažiedis lendrūnas

Projektuojami  krūmai ir  daugiametės gėlės:
 • parenkamos rūšys ištvermingos, mažai priežiūros 
reikalaujančios ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms.  

Corylus avellana
Paprastasis lazdynas vasarą
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1. TERITORIJOS SUTVARKYMO SIŪLYMAI 
 

Planuojama tvarkyti apie 6 ha teritorija yra centrinėje Rokiškio miesto dalyje, Laukupės 
upės pakrančių teritorijoje. Teritoriją sudaro 5 sudėtinės miesto žaliosios jungties teritorijos dalys 
(žr. 1 pav.): 

 Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  
 Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija.  
 Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje.  
 Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje.  
 Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  

 
1. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos vieta Rokiškio miesto bendrojo plano žemėlapyje (teritorijos ribos pažymėtos 

raudona spalva) 

 Teritorija Rokiškio miesto centrinėje dalyje šalia Laukupės upės dabar nepritaikyta poilsiui 
ir laisvalaikio praleidimui, neišnaudojamas teritorijos rekreacinis potencialas. Teritorija patenka į 
Rokiškio miesto bendrajame plane išskirtas gamtinio karkaso teritorijas. Projektuojama teritorija 
patenka į pažeisto gamtinio karkaso su miesto žaliosiomis jungtimis ir kitais poilsiui skirtais 
želdynais teritoriją, kurioje pagal bendrojo plano sprendinius palaikomas ir stiprinamas esamas 
kraštovaizdžio natūralumas, grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai. Rokiškio mieste tai yra labiausiai nukentėjusi gamtinio karkaso sistemos dalis. 
 Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant 
gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, 
intensyvaus eismo gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 

 

1 

5 

4 3 

2 
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1.1 - Teritorija Nr.1 prie Šv. Mato bažnyčios.  

 0,46 ha teritorija sudaryta iš: 

• 0,208 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:12 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 0,12 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:18 Rokiškio m.) Pandėlio g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas:  
 1. Pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja statyba, nesudėtingi 
statiniai. 
 

Planiniai sprendiniai. Pietinėje dalyje teritorija ribojasi su Pandėlio gatve, rytinėje dalyje 
ribojasi su Šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvora ir klebonijos sklypu. Vakarinėje dalyje glaudžiasi 
prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų sklypų, kurie yra labai priartėję prie upelio. Teritorija 
vietomis labai siaura: dešiniajame krante mažiausias 3 m plotis, o kairiajame krante sklypo riba 
sutampa su vagos šlaito ir sklypų riba. Dešiniajame krante numatoma pravesti pėsčiųjų taką. 
Projektuojamas 1,5 m pločio granito atsijų takas nuo Pandėlio g. iki erdvesnės vietos priešais 
klebonijos sklypą. Takas skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai 
nišose, poilsiui, orientuoti į gražiausias vietos panoramas – bažnyčią ir Laukupę.  
 

 
2. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.1 esama situacija. Vaizdas nuo Pandėlio g.  
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 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojamas esamų želdinių tvarkymas, šalinami 
menkaverčiai medžiai ir atžalos.  Projektuojamos vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) Spiraea douglasii 
Hook. - Duglaso lanksva, Spiraea nipponica Maxim. - Niponinė lanksva, Ribes alpinum L. - 
Kalninis serbentas ir aukštų (3 m)  Cornus alba L. - Baltoji sedula krūmų grupės, formuojančios 
erdvę ir sukuriančios gamtinį foną. Teritorijos pakraščiuose sodinama keletas medžių Tilia 
platyphyllos - Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - 
Paprastasis klevas. Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane 
(brėžinio nr. DS-300-TP-SP-3-1). 
 
 1.2 - Teritorija Nr.2 Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija.  
 0,16 ha teritorija sudaryta iš Laukupės upės pakrančių apsaugos juostos teritorijos. Statinių 
šioje teritorijoje neprojektuojama.  

Planiniai sprendiniai. Teritorija užspausta privačių sklypų – vietomis riba sutampa su 
Laukupės vagos šlaitu ir nebėra galimybės nutiesti tako tęsinio iki 3 teritorijos. Vietomis tvoros 
priartėja arčiau nei 5 metrai nuo kranto ir nebėra fiziškai galimybės praeiti. Vadovaujantis LR 
saugomų teritorijų įstatyme apibrėžtu Vandens telkinių pakrančių užtvėrimo reglamentavimu (20 
str. 8 puntas) 1) pakrantėje 5 metrų atstumu nuo vandens telkinio kranto (esant vidutiniam vandens 
lygiui) negali būti tveriamos tvoros, kitais statiniais, įrenginiais ar įveisiamais želdiniais, medžių ir 
krūmų liekanomis kliudoma pakrante eiti asmenims (toliau šiame straipsnyje – užtvėrimai); 

2) jeigu žemės juosta, nurodyta šios dalies 1 punkte, yra užpelkėjusi arba yra stačiame 
šlaite (skardyje), užtvėrimų draudimas taikomas taip, kad bent vieno metro pločio žemės juosta turi 
būti tinkama eiti asmenims vandens telkinio pakrante; 

 
3. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.2 esama situacija. Tvoros, statiniai ir medžių liekanos trukdo praeiti pakrante  
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 Projekte siūloma atlaisvinti 5 metrų pakrantės juostą nuo tvorų, medžių ir krūmų kelmų ir 
sukurti galimybę praeiti šienaujamos vejos taku palei upelį iki 3 teritorijos dalies ir taip sukurti 
pėsčiųjų ryšį su Vytauto g. 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Planuojami kelmų šalinimo darbai Laukupės pakrantėje, 
nevertingų želdinių šalinimas, kad būtų sukurta galimybė praeiti žmonėms 1 m pločio vejos taku. 
Pakrantės vietos pažeistos erozijos, ar atsiradę pažeidimai kelmų šalinimo metu bus užlyginami, 
esant reikalui sutvirtinami natūraliomis priemonėmis ir užsėjami žoliniais augalais.  Platesnėje 
teritorijos vietoje kairiajame krante sodinama vidutinio aukščio krūmų Ribes alpinum L. – Kalninių 
serbentų, kurie sudarytų žalią foną ir pridengtų sodybų patvorių ūkį. 

 
 1.3 - Teritorija Nr.3 skveras vakarinėje Vytauto g. pusėje.  
 1,4 ha teritorija sudaryta iš: 
• 0,086ha sklypo (kad. nr. 7375/0012:11 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 1,234 ha sklypo (kad. nr. 7375/0012 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas:  
 1. Pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja statyba, nesudėtingi 
statiniai. 
 
 Planiniai sprendiniai. Rytinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto gatve, pietinėje dalyje 
teka Laukupė. Vakarinė ir šiaurinė pusės glaudžiasi prie sodybinio užstatymo gyvenamųjų namų 
sklypų. Šiuo metu teritorija nenaudojama rekreacijai, nėra takų ar įrenginių, tačiau ši vieta turi 
potencialo. Projekte numatoma tiesti 1,5 m pločio granito atsijų takus nuo Vytauto g. Formuojamas 
takas – žiedas skirtas pasivaikščiojimui palei Laukupę, formuojama pieva ir suolai nišose, poilsiui, 
orientuoti į gražiausias vietos panoramas. Pietinėje dalyje numatoma takų be dangos jungtis palei 
upelį su nr. 2 ir nr.1 teritorijomis, galimybė pėstiesiem praeiti palei upę iki Pandėlio g. 
 Šiaurinėje teritorijos dalyje prie Vytauto g. yra senų liepų alėja. Lenkta forma išsidėsčiusi 
medžių alėja mena laikus, kai alėjos viduriu ėjo Vytauto gatvė, nes dabartinėje gatvės vietoje 
stovėjo Rokiškio šv. Augustino (gimnazijos moksleivių) bažnyčia (pastatyta 1895 m., nugriauta 
1957 m.). Dabartiniu metu alėja naudojama kaip tranzitinis takas - pramintu taku žmonės nuo 
Vytauto g. eina į Rokiškio polikliniką. Dėl šio poreikio projekte numatoma įrengti 2 m pločio 
betono trinkelių taką. Prie jo pastatyti suolą nišoje, skirtą trumpam poilsiui išvaizdžių ir istoriją 
menančių liepų paunksmėje. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių medžių. 
Palei Laukupę vyrauja geros būklės gluosniai. Vakarinė sklypo dalis apaugus beržais ir eglėmis, yra 
jaunuolynas. Pastebima, kad dalis eglių yra nudžiūvusios, tikriausiai, dėl nepalankių augimo sąlygų. 
Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. 
 Projektuojamos pievos erdvėje šiuo metu auga jaunų paprastųjų eglių apie  1,5 m aukščio. 
Jos bus kertamos arba iškeliamos ar persodinamos į kitas vietas. Sklypo pakraščiuose planuojama 
sodinti medžių Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnių, Acer platanoides L. - Paprastųjų klevų bei 
erdvės akcentu tapsiantį Acer platanoides 'Schwedleri'  - Švedlerio klevą. Taip pat projektuojamos 
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krūmų grupės, formuojančias erdvę ir sukuriančias gamtinį foną. Sodinami vidutinio aukščio (1,5 m 
- 2 m) saulėtose vietose Spiraea chamaedrypholia - Guobalapė lanksva, pavėsyje ūksmingos 
Symphoricarpus albus Blake - Baltuogė meškytė ir kt., aukšti (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – 
Paprastosios alyvos, žalią foną sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai. Po medžiais 
įkurdinami daugiamečių augalų plotai, gėlynai iš  Dryopteris filix-mas Schott.- Kelminis papartis, 
Geranium macrorrhizum - Stambiašaknis snaputis, Hosta ventricosa Stearn.- Mėlynžiedė melsvė 
augalų. 
 

 
 4. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.3 esama situacija. Gluosniai Laukupės pakrantėje 
 
 Krūmai yra svarbus ekologinės pusiausvyros elementas. Krūmuose gyvena daugybė gyvūnų 
– tai namai paukščiams, bei pakrūmės yra prieglobstis įvairiems vabalams ar smulkiems 
gyvūnėliams. Krūmų grupės sklypo pakraščiuose padėtų pagerinti migracijos koridorių sąlygas. 
Taip pat tai yra vizualiai jaukumą sukurianti priemonė. Žydinčių krūmų ir gėlių rūšys 
projektuojamos pagal augimo sąlygas ir sezoniškumą, kad parkas visu šiltuoju metų laiku turėtų 
žydinčių augalų. Detalizuotus sodinamų augalų sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane 
(brėžinio nr. DS-300-TP-SP-3-1). 
 
 1.4 - Teritorija Nr.4 skveras rytinėje Vytauto gatvės pusėje.  
 1,8 ha teritorija sudaryta iš: 
• 1,163 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:21 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 0,32 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011 Rokiškio m.) Vytauto g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
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• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas:  
 1. Pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja statyba, nesudėtingi 
statiniai. 
 2. Mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties inžineriniai statiniai 12., nauja 
statyba, nesudėtingas statinys. 
 3. Pralaida - hidrotechnikos statiniai  10., nauja statyba, nesudėtingas statinys. 
 4. Apšvietimo tinklai – elektros tinklai 9.6., nauja statyba, nesudėtingas statinys. 
 
 Šioje teritorijoje nuo seno yra įkurtas miesto želdynas. 1921 m. miesto plane žymimas kaip 
Miesto sodas. Dabar dažniau vadinama ši teritorija skveru, tačiau projekte numačius įrengti takų ir 
įkurdinti daugiau funkcijų, ši teritorija taptų panašesnė į miesto parką o ne į  trumpalaikiam poilsiui 
skirtą skverą. 
 
 Planiniai sprendiniai. Vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su Vytauto g. – svarbi lankytojų 
patekimo ašis iš miesto centrinės aikštės. Šiaurinėje dalyje teritoriją dalina Laukupė ir ribojasi su J. 
Biliūno gatve. Rytinėje dalyje  parko ribą užbaigia Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos 
sklypas ir jame esantis stadionas. Pietrytiniame kampe ribojasi su AB „Rokiškio 
komunalininko“ teritorija. 
 Parkas turi tris skirtingos funkcijos dalis:  
Monumentalioji parko dalis – vakarinėje sklypo dalyje prie Vytauto g. Esamas paminklas sovietų 
okupacijos aukoms atminti (Skulptoriaus Roberto Antinio (jaunesniojo) ir architekto Eugenijaus 
Miliūno paminklas “Rūpintojėlis” pastatytas 1993 metais) yra svarbus Rokiškio miesto lankytinas 
objektas. Koplytėlę primenanti skulptūra ir šalia daugybė nedidelių antkapių su Sibire, tremtyje, 
žuvusių žmonių vardais užima svarbią teritorijos dalį.  
 Svarbu paminėti, kad teritorijoje iki šiol nėra nei vieno suolo lankytojams prisėsti. Pėsčiųjų 
takai iki skulptūros siauri ir užsibaigiantys ties žmonių vardų lentelėmis yra šio memorialo 
kompozicijos elementai. Tačiau nėra kitų takų jungiančių memorialą su likusia parko dalimi. 
Gyventojų poreikis parke turėti tranzitinių pėsčiųjų takų matomas iš pramintų pievoje takų ir 
periodiškai matomų jais einančių žmonių. 
 Projektuojami papildomi takai prie paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti, kurie 
nepažeidžia esamo akmeninio grindinio (memorialo elementų), o leidžia lankytojams patogiau 
prieiti iš rytinės ir pietinės parko dalies. Suformuojama vejos erdvė minėjimo renginiams, bei 
poilsio vietos su suolais. Krūmais formuojama jauki erdvė aplink paminklą, atribojama 
monumentalioji dalis nuo planuojamos aktyvaus laisvalaikio zonos parko rytinėje dalyje. 
 Ramaus poilsio parko dalis – centrinė parko dalis skirta ramiam poilsiui, 
pasivaikščiojimams. Formuojama vejos erdvė bei poilsio vietos su suolais nišose aplink Laukupės 
salą. Sodinami medžiai, krūmai, daugiamečiai augalai ir gėlės. 
 Aktyvios veiklos parko dalis –  planuojamos mineralinių medžiagų dangos aikštelės 
apsuptos žalumos. Esanti kalva gali būti naudojama žiemos pramogoms, o vasarą tarnautų kaip 
atrakcija apžvelgti parką iš aukščiau. Į ją būtų galima užlipti per šienautą pievą. 
 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. Projektuojamame sklype yra aukštų išvaizdžių geros 
būklės medžių. Prie Vytauto g. Miesto sodo dalyje yra mažalapių liepų, paprastųjų uosių. Mažiau 
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vertingų drebulių, tačiau jos šiuo metu yra išvaizdžios ir geros būklės. Prasčiau atrodantys yra 
spygliuočiai – eglės, nustelbtos aukštesnių lapuočių medžių.  
 Sklype numatomi sanitariniai kirtimai, bei menkaverčių medžių ir krūmų šalinimas. 
Rytinėje dalyje augantys uosialapiai klevai lot. Acer negundo L. (įtraukti į LR AM invazinių 
Lietuvoje rūšių sąrašą) bus kertami.  

 

 5. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.4 esama situacija. Paminklas “Rūpintojėlis” ir jo aplinka 
   
 Sklype planuojama sodinti medžių ir krūmų. Rytinėje dalyje sodinami Tilia platyphyllos - 
Didžialapė liepa, Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. 
Numatyti žemi žydintys krūmai Spiraea japonica 'Bumalda' - Bumaldo jap.laksva, Dasiphora 
fruticosa - Paprastasis sidabrakrūmis,  vidutinio aukščio (1,5 m-2 m) Berberis thunbergii  DC. - 
Tunbergo raugerškis, Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas,  pavėsyje ūksmingos Symphoricarpus 
albus Blake - Baltuogė meškytė ir aukštų (3 m) žydinčių Syringa vulgaris L. – Paprastosios alyvos, 
žalią foną sudarantys Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai krūmų grupės.  
 Po medžiais įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos augalų 
rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. Ypatingas 
dėmesys skiriamas apželdinti rytinėje dalyje projektuojamas universalios veiklos, gamtos pažinimo 
aikšteles, kad teritorija būtų jauki ir turėtų šešėlio. Taip pat svarbu atriboti parką nuo AB „Rokiškio 
komunalininko“ sklypo, uždengti neišvaizdžią konteinerių saugojimo aikštelę. Dėl šios priežasties 
yra siūloma sodinti aukštų krūmų ir vidutinio aukščio krūmų juostas palei sklypo ribą, kurios 
greičiau augdamos uždengtų vaizdą nei sodinami medžiai. Detalizuotus sodinamų augalų 
sprendinius žiūrėti Želdinių tvarkymo plane (brėžinio nr. DS-300-TP-SP-3-2). 
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 Apšvietimas. Parko vakarinėje dalyje planuojama įrengti šviestuvus monumentaliojoje 
parko dalyje. Numatomi šviestuvai su 4-5 m aukščio atramomis, LED su plačia optika, apšviestų 
paminklo sovietų okupacijos aukoms atminti aplinką, o akcentiniai šviestuvai apšviestų 
vertingiausius senus medžius. Rokiškio miesto istorinės dalies (unikalus kultūros vertybės kodas 
17102 ) viena iš vertingųjų savybių yra želdynai: buv. miesto sodas, jo želdiniai. Apšvietimas 
išryškins šią vertybę - svarbiausi medžiai yra išvaizdūs uosiai kurių kamieno skersmuo virš  virš 60 
cm, bei šimtamečių liepų eilė menančių senojo miesto sodo laikus. Svarbiausius medžius siūloma 
apšviesti iš lajų apačios įrengiant žemus 0,4 m aukščio prožektorius. Projektuojamą apšvietimą 
planuojama prijungti į esamą gatvių apšvietimo tinklą. 
 
1.5 - Teritorija Nr.5 rekreacinė teritorija tarp Kauno ir Tyzenhauzų gatvių.  
 3,5 ha teritorija sudaryta iš: 
• 0,91 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:16 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 1,61 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011 Rokiškio m.) Kauno g. Rokiškis. Žemės sklypo naudojimo 
būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• 2,79 ha sklypo (kad. nr. 7375/0011:103 Rokiškio m.) Tyzenhauzų g. Rokiškis. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija; 
• Laukupės upės pakrančių (apsaugos juostos) teritorija. 
 Projektuojamų statinių sąrašas:  
 1. Pėsčiųjų takai - susisiekimo komunikacijos, keliai 8.1., nauja statyba, nesudėtingi 
statiniai. 
 2. Mineralinių medžiagų dangos aikštelė - kitos paskirties inžineriniai statiniai 12., nauja 
statyba, nesudėtingas statinys. 
 3. Pralaidos - hidrotechnikos statiniai  10., nauja statyba, nesudėtingi statiniai. 
 
 Planiniai sprendiniai. Teritorijos vakarinėje dalyje besiribojančioje su Kauno gatve 2011 
m. buvo įkurtas Muzikos skveras, pradėti sodinti medeliai. 2015 m. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Rokiškio bendrijos nariai pastatė akmeninį paminklą muzikai. Nuo medžių sodinimo 
pradžios iki šių dienų, kol kas nebuvo įrengtų takų, skvero įrenginių. Ši teritorija yra priešais 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklą, ir turi didelį potencialą tapti lankomu ir mėgstamu miestiečių 
bei miesto svečių skveru. Įrengus takus ir sukūrus infrastruktūrą, atsirastų nauja pėsčiųjų kryptis 
nuo Rokiškio dvaro tvenkinių iki muzikos mokyklos Kauno g.  
 Teritorija skirstoma į skirtingos funkcijos dalis: 
 Monumentalioji Muzikos skvero dalis – sodinami medžiai žymių muzikų garbei (Rudolfas 
Lymanas, Mikas Petrauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Gruodis, Juozas Katelė). Prie medžių 
gali būti vietos skulptūroms, paminklams, informacinėms lentelėms ir pan. Medžių vietos gerai 
apšviestos pietinės saulės ir gerai matomos nuo parko takų. Čia pat formuojama parko erdvi pieva, 
kuri reikalui esant gali būti naudojama renginiams, miesto ar muzikos mokyklos šventėms, 
koncertams.  
 Atokiau nuo Kauno gatvės prie Laukupės upelio kuriama Lauko muzikos instrumentų 
aikštelė. Takais ir želdiniais formuojama erdvė, kurioje  galėtų būti įrengti stacionarūs muzikos 
instrumentai išdėstyti erdvėje. Metaliniai perkusijos instrumentai tinkami groti suaugusiems ir 
vaikams pagyvintų skverą, o jo erdvės užsipildytų muzikos garsais. 
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 Gamtinė parko dalis – tai teritorija nuo muzikos skvero besitęsianti palei Laukupę iki dvaro 
tvenkinių. Šiuo metu žmonių poilsiui nenaudojama vieta yra neįžengiama dėl sužėlusių krūmynų, 
pašlapusių pievų. Atlaisvinus erdves nuo menkaverčių želdinių bus įrengiami vejos takai vedantys 
iki dvaro tvenkinio skirti pasivaikščiojimams, bei lankytojų srautams nukreipti į Muzikos skverą. 
 Teritorija ties Pievų g. ir Kauno g. sankryža nuo muzikos skvero atribota Laukupės upeliu. 
Šią kiek atskirtą vietą siūlome paversti universalios veiklos erdve. Centrinė veja apjuosta pėsčiųjų 
tako tinkama įvairiai aktyviai veiklai ir poilsiui, iškyloms. Medžiai ir krūmai pakraščiuose sukurtų 
jaukią parko erdvę ir atskiria nuo gatvių. O pietinėje dalyje palikta properša ties Laukupe, leistų 
grožėtis upeliu ir būtų vizualinis ryšys su Muzikos skveru. Tiltelis nėra numatomas, dėl projekto  

 

6. pav. Numatomos tvarkyti teritorijos Nr.5 esama situacija. Muzikos skveras. 
  
įgyvendinimą finansiškai išbranginančio sprendimo. Šiuo metu jungtis pėstiesiems per Laukupę yra 
naujai sutvarkytas pėsčiųjų dviračių takas palei Kauno gatvę.  
 Paviršinio lietaus vandens pertekliui surinkti numatoma įrengti lėkštašlaičius griovius ir 
perteklinį vandenį nuvesti į Laukupės upelį. Reljefą formuoti taip, kad nebūtų užliejami gretimi 
sklypai ir projektuojamos teritorijos vanduo netekėtų į gretimus gyventojų sklypus. Drėgniausiose 
vietose palei Kauno g. 1 ir 3 sklypus planuojami nauji grioviai, kuriais nutekės lietaus vanduo 
pavasario atlydžio ar vasaros liūčių metu. Dėl nuolydžio vanduo grioviuose pastoviai neišlaikys, jis 
subėgs į Laukupę, o esant sausam periodui apaugę pievų augalais lėkšti grioviai neišsiskirs ir bus 
kaip pieva.  Takų ir griovių susikirtimo vietose įrengiamos PVC pralaidos ir klojamas takas virš 
pralaidos. 
 Želdinių tvarkymo sprendiniai. 
 Planuojami sanitariniai kirtimai rytinėje teritorijos dalyje ties Laukupe - kertami 
menkaverčiai, pažeisti medžiai, savaiminiai krūmynai. Vertingi medžiai tokie kaip paprastieji 
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klevai ar aukšti geros būklės gluosniai bus paliekami ir išryškinami. Formuojamos parko erdvės 
sodinamais medžiais ir įvairiais krūmais. Projektuojamų medžių rūšys Quercus robur L. - 
Paprastasis ąžuolas, Acer platanoides L. - Paprastasis klevas, Alnus glutinosa Gaertn. – Juodalksnis 
parinktos būdingos aplinkai ir tinkamos pagal augimo sąlygas. Projektuojamų krūmų rūšys 
parinktos pagal tinkančias augimo sąlygas bei pagal parko erdvių organizavimo kriterijus. 
Akcentinėse vietose, puošiama žydinčiomis lanksvomis ir alyvomis. Kelių rūšių lanksvos žydės 
skirtingu metu, todėl visą vasarą parke bus žydinčių krūmų. Teritorijos pakraščiuose ir vietose, kur 
norima atriboti parką, sukurti žalią foną, sodinami Corylus avellana L. – Paprastieji  lazdynai, Ribes 
alpinum L. - Kalninis serbentas ir Cornus alba L. - Baltoji sedula, kuri savo rausvomis šakomis 
papuoš parką ir žiemą.  
 Po medžiais ir  įkurdinti daugiamečių augalų plotus, gėlynus. Parenkamos ištvermingos 
augalų rūšys, reikalaujančios mažai priežiūros ir tinkančios esamoms augimo sąlygoms. 
  Muzikos skvero vejos įrengiamos ir intensyviau prižiūrimos, kad jomis galima būtų 
vaikščioti, naudoti žaidimams, ar renginiams, o gamtinės dalies link dvaro tvenkinių pievos turėtų 
būti šienaujamos tik 1-2 kartus per metus (geriausia po Joninių), kad jose išsilaikytų pievų gėlės, 
žolinių augalų įvairovė. Šienaujant dažniau, augalai nespės subrandinti sėklų ir išnyks. 
 
1.6 Sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašas 

Laukupės pakrantės teritorijos turės būti prižiūrima pagal teritorijos priežiūros schemą ir 
aprašą. Schemoje bus parodyti šienaujami plotai, nustatytas šienavimo kiekis, dažnumas sezono 
metu.  Pievas prie takų, daugiausiai lankomų vietų, pievas siūlome šienauti 4 kartus per metus. 
Atokesnes pievas ir šlaitus, siūlome šienauti 1-2 kartus per metus po Joninių, kai nužydi dauguma 
augalų ir rudenį, kad žoliniai augalai subrandintų ir išbertų sėklas. Rečiau pjaunamos pievos – tai 
maisto šaltinis paukščiams ir smulkiems žvėreliams. Aukšta žolė tinkama slėptis, tiek mažiems 
gyvūnams (kirstukai, pelės, žvirbliniai paukščiai), tiek stambesniems (pilkiesiems kiškiams). Dabar 
Laukupės pakrantės vis intensyviau naudojamos žmonių, natūralūs gamtiniai procesai prislopinti, 
todėl norėdami turėti buveinių įvairovę, turime ją palaikyti žmogaus pagalba. Upės pakrantės 
atlieka žaliosios jungties (dar vadinamos ekologiniu koridoriumi) funkciją, todėl dalinis 
sukultūrinimas gali padėti išsaugoti ekologinę pusiausvyrą. 

Naujai pasodinti medžiai ir krūmai mulčiuojami nupjauta žole vieną - du kartus per sezoną iki 
liepos mėnesio pabaigos. Mulčiuojama mažiausiai tris metus po pasodinimo. Mulčias atlieka daug 
funkcijų - tai trąšos geresniam augimui, mulčias neleidžia dirvai perdžiūti, po mulčiu žemė tampa 
puri, mulčias yra apsauga, kad šienaujant nebūtų pažeisti kamienai. Mulčiuojant, žolė prie kamienų 
nepriglaudžiama. Ant medžių kamienų uždedama apsauga, kad medžių kamienai nebūtų pažeisti 
šienaujant. Nuolat tikrinamas medžių pririšimas prie kuolų ir kuolų vertikalumas, pririšimo ir 
apsaugos nuo šienavimo pažeidimų atnaujinimas. Laistymas pagal poreikį naujai pasodintiems 
medžiams, 1-2 metus nuo pasodinimo. Esant poreikiui vykdomas medžių genėjimas. Neprigijus ar 
žuvus želdiniams, sodinami tos pačios rūšies nauji želdiniai. Nuvirtę, supuvę medžiai šalinami iš 
teritorijos, šakos malamos vietoje ir skiedros naudojamos mulčiui po krūmais. Stambiausios medžių 
kamienų dalys, gali būti paliekamos, atokiau nuo takų ir intensyviai lankomų vietų, dėl bioįvairovės, 
kur įsikurtų kerpių ir vabalų buveinė.  

Sutankinto grunto takai vasarą šluojami, ravima žolė. Takai žiemą druska nebarstomi. 
Atsiradus nelygumams, užpildomi atsijomis ir sutankinami iki projektinio dangos lygio. Medinės  
dalys (suolai) dažomos, impregnuojamos pagal poreikį. 
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1.7 Teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia 
 Projektuojama Laukupės pakrančių teritorija bus pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. 
Takai projektuojamoje teritorijoje planuojami sąlyginai lygioje reljefo vietoje, patogioje judėjimui, 
tarp 127-128 m absoliutinių altitudžių. Takai planuojami 1,5-2,0 m pločio, sutankintų atsijų, 
kuriame nebus kliūčių, nelygumų didesnių nei 20 mm ir vietomis, betono trinkelių. Pėsčiųjų tako 
išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne 
didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Šalia pėsčiųjų takų, ne rečiau kaip kas 150 m, įrengiamos poilsio 
aikštelės su suoleliai pritaikytos ir žmonėms su negalia. 
 Pėsčiųjų takų susikirtimų vietose su važiuojamąja dalimi įrengiami įspėjamieji paviršiai iš 
apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 
skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus, takų krypčių susikirtimo centrus, takų 
susikirtimo su važiuojamąja dalimi vietas. Jų savybės turi atitikti STR 2.03.01:2001 Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 135 punkto reikalavimus. Takų susikirtimo 
vietose su gatvių danga, perėjomis, takas formuojamas su nuolydžiu, bortas nuleidžiamas iki gatvės 
dangos lygio.  
 Šiuo projektu bus sukurta galimybė, išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį ir 
išlaikant natūralų teritorijos charakterį, ją pritaikyti gyventojų pažinimui bei poilsiui. Teritorija būtų 
pritaikoma viešam naudojimui ir žmonių su negalia poreikiams. 
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Projektinių pasiūlymų - sprendinių konkretizavimo pristatymo visuomenei  

viešinimo skelbimų fotofiksacijos 

 

Skelbimas patalpintas seniūnijos skelbimų lentoje 2019 03 15 

 

Skelbimas pastatytas 1 teritorijoje prie Pandėlio g.        Skelbimas pastatytas 3 teritorijoje prie Vytayto g. 

Pandėlio g.    2019 03 15          2019 03 15 



 

Skelbimas pastatytas 5 teritorijoje prie Tyzenhauzų g.  2019 03 15 



 

Skelbimas apie viešą projekto pristatymą savivaldybės interneto puslapyje  2019 03 13 

http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-viesa-gngj.html 
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PROJEKTO VIEŠOJO SVARSTYMO SU VISUOMENE ATASKAITA 
 

Duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo projektų rengimo organizatorių: 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis 
Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420, el.p. savivaldybe@post.rokiskis.lt 

 
Duomenys apie kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengėją: 

UAB „Želdynai“, Ratnyčios g. 17-1, 44418 Kaunas, Tel. 8 37 742069, uabzeldynai@yahoo.com 

Projekto „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo 

inžinerinių statinių statybos techninis projektas“ rengimo pagrindas - paslaugų pirkimo sutartis Nr. 

DS-300, sudaryta 2018 m. gegužės 16 d.   

Rengiamo projekto pagrindinis tikslas – Išsaugoti ir atkurti istorinę reikšmę turintį kultūrinį 

kraštovaizdį, išryškinant jo savitumą, vertingąsias savybes, gerinant teritorijoje esančių želdynų 

ekologinę, estetinę kokybę, užtikrinant jų funkcionalumą, vertybių atkūrimą, Laukupės upės 

pakrančių ekologinės būklės pagerinimą sudarant galimybę visuomenei geriau suprasti vietovės 

gamtines vertybes, jų formavimosi ypatumus. 

Pagrindiniai tvarkymo uždaviniai: 

1. Didinti teritorijos patrauklumą, išsaugant ir sudarant sąlygas pažinti teritorijos gamtinį 

pobūdį, gerinant joje esančių konkrečių kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių 

būklę, pritaikant teritoriją rekreacijos, gamtos vertybių propagavimui;  

2. skatinti natūralius procesus didinančius gamtinio karkaso teritorijų regeneracines savybes 

ir geoekologinį potencialą; 

3. didinti integruotumą tarp gamtinių ir greta esančių urbanizuotų elementų, išryškinant 

gamtinę aplinką ir pritaikant ją viešajam naudojimui; 

4. suformuoti kraštovaizdžio erdves, siluetus, vizualinius kraštovaizdžio ryšius, skverų 

architektūrą, želdinių urbanizuotoje aplinkoje harmoniją;  

5. sudaryti galimybę visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį. 

Teritorijoje esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami didinant 

gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį pilnavertiškumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui Laukupės upės bei kitu vandens telkinių, 

intensyvaus eismo gatvių urbanizuotoje aplinkoje. 

 
2018-01-29  Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-94 

patvirtina Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime rengiant projektą 
„Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės 
gerinimas“. Programa patalpinta savivaldybės internetiniame puslapyje. 

 

2018-09-18  Projekto esamos būklės analizės ir koncepcijos medžiaga su kvietimu dalyvauti 

projekto esamos būklės analizės ir projekto koncepcijos viešame pristatyme bei 

informacija apie planuojamo viešo susirinkimo datą ir vietą patalpinta Rokiškio rajono 

savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-

viesa-kqke.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html 

 Esamos būklės analizė ir koncepcijos medžiaga patalpinta savivaldybės internetiniame 

puslapyje su nuoroda skelbime.  

 

 Išsiųsta elektroniniu paštu: 

- Rokiškio seniūnijai -  nuoroda ir kvietimas dalyvauti šiame pristatyme, teikti savo 

pasiūlymus dėl projekte numatomos teritorijos tvarkymo, prašymas informaciją 

paviešinti skelbimų lentose bei pagal galimybes internetinėse svetainėse; 

  



2 

 

 

2018-09-27  Suorganizuotas viešas pristatymas, skirtas esamos būklės analizės ir koncepcijos 
sprendinių aptarimui. Iš dalyvavusiųjų pristatyme gauti pasiūlymai pateikti 

protokole. Raštu iki viešojo pristatymo susirinkimo nebuvo gauta pasiūlymų.  

 Susirinkime dalyvavo 17 suinteresuotų dalyvių. Dalyvių sąrašas pridedamas prie 

protokolo. 
 
2018-11-16   Projekto koncepcijos aiškinamasis raštas ir grafinė medžiaga, pakoreguota pagal 

viešajame svarstyme išsakytas pastabas, patalpinta savivaldybės internetiniame 

tinklapyje:http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-

pndp.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html 

 
2019-03-13  Projekto sprendinių konkretizavimo medžiaga su kvietimu dalyvauti projekto 

sprendinių viešame pristatyme bei informacija apie planuojamo viešo susirinkimo datą 

ir vietą: patalpinta Rokiškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje:  

 http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/kvieciame-i-viesa-gngj.html 

 

 Išsiųsta elektroniniu paštu: 

 - Rokiškio seniūnijai -  nuoroda ir kvietimas dalyvauti šiame pristatyme, teikti savo 

pasiūlymus dėl projekte numatomų tvarkymo sprendinių, prašymas informaciją 

paviešinti skelbimų lentose bei pagal galimybes internetinėse svetainėse; 

 
2019-03-15  Informacija apie planuojamą projektą ir sprendinių konkretizavimo pristatymą 

visuomenei buvo pakabinta lauko informaciniuose stenduose: 1 teritorija – prie 

Pandėlio g., 3 teritorija – prie Vytauto g., 5 teritorija – prie Tyzenhauzų g.,  

 
2019-03-15  Informacija apie planuojamą projektą ir sprendinių konkretizavimo pristatymą 

visuomenei buvo išsiųsti registruotais laiškais 16-ai gretimų sklypų savininkams. 

  

2019-03-28 Suorganizuotas viešas pristatymas, skirtas projekto sprendinių konkretizavimo 
 aptarimui. Pasiūlymų iš dalyvavusių nebuvo. Raštu iki viešojo pristatymo 

susirinkimo buvo gauta 1 pasiūlymas iš gretimo sklypo gyventojo. Prašymai buvo 

apsvarstyti. Susirinkime dalyvavo 19 suinteresuotų dalyvių. Dalyvių sąrašas 

pridedamas prie protokolo. 
 

  
 
 
 

Projekto vadovas                               Vainius Pilkauskas 
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 Gatvė, nam o Nr.  Vytauto g
 Kaim as (m ie ste lis)  Rokiškio m .
 Se niūnija Rokiškio m ie sto
 Rajonas (m ie stas)  Rokiškio r.
 Apskritis  Panevėžio

 Kadastro:  vie tovė Rokiškio m .  b lokas  sklypas
7 3 7 5 0 0 1 2 Že m ės sklypo kadastro Nr.

Su paže nklintom is vie tovėje že m ės sklypo rib om is, aprašytom is 2018 m . kovo m ėn. 28 d.
že m ės sklypo paže nklinim o-parodym o akte , ir nusta tytu plotu sutinku:
Že m ės sklypo savininkas(naudotojas):

Naciona linės že m ės ta rnyb os prie Že m ės ūkio m iniste rijos
Rokiškio skyrius
Patikrino:   ..............................   ......................   ..............................   .................

Sude rino:   ..............................   ......................   ..............................   .................
.                        (pare ig os)             (parašas)         (vardas, pavardė)       (data)

Linijų ilgiai
9-10 6.13
10-11 4.85
11-12 5.72
15-16 4.05
17-18 3.48
18-1 1.00

Sklypo plotas 12338 m ²
ŽEMĖS SKLYPO  PLANAS M 1:1000

Rokiškio m.

Bajorų k.

Misiūniškio k.

Serapiniškio k.

Velniakalnio k.Kalneliškių k.

Jakiškių k. Lauk

up
ė

Že m ės sklypo išdėstym o sch e m a

 Gre tim ybė  Gre tim o že m ės sklypo kadastro Nr.  Pasta b os

Pare ig os  Parašas  Vardas ir pavardė  Data
Specialistė DO VILĖ IGNATAVIČIŪTĖ 2018-03-28
Gr. vadovė RAMUNĖ JACUNSKAITĖ 2018-03-28

  GEO  O BJEKTO  KO DAS: 4400-4967-4459Matininko kvalifikacijos pažym ėjim o Nr.:2M-M-2476

1. Rokiškio ra jono savivaldyb ės adm inistracija ........ ........
(vardas, pavardė) (paraša s) (data)

1-2  7375/ 0012: 26
2-4  7375/ 0012: 23
4-6 VŽF
6-7  7375/ 0012: 96
7-8 Vytauto g . 3601
8-13 Laukupės upe lis
13-14  7375/ 0012: 83
14-16  7375/ 0012: 40
16-18  7375/ 0012: 95
18-1 VŽF

퐒

퐒

퐒

퐒

퐒

퐒



Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6204770.45 598840.00
2 R 6204781.51 598838.51
3 R 6204786.38 598877.00
4 R 6204816.89 598876.13
5 R 6204819.00 598955.58
6 R 6204892.17 598945.62
7 R 6204896.73 598975.29
8 R 6204789.75 598992.05
9 R 6204787.37 598973.50
10 R 6204785.77 598967.58
11 R 6204783.55 598963.27
12 R 6204779.84 598958.91
13 R 6204705.91 598894.89
14 R 6204703.37 598858.57
15 R 6204753.17 598851.24
16 R 6204752.95 598847.20
17 R 6204769.72 598843.62
18 R 6204769.46 598840.15

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Žemės sklypo plotas 12338 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

7 3 7 5 0 0 1 2

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

ŽEMĖS SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y

Valstybinė
LKS-1994

X=6204787
Y=598918

Žiniaraštį sudarė: DOVILĖ IGNATAVIČIŪTĖ 2M-M-2476 2018-03-28
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y

Duomenys apie žemės sklypui nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

Eilės
Nr.

Specialiosios
žemės

naudojimo
sąlygos kodas

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pavadinimas

Teritorijos, kurioje
turi būti taikoma
specialioji žemės
naudojimo sąlyga,

plotas, m²
1 19 XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos 12338

2 58 XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje 6960

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

- - - -



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 
 

 2018-08-10 09:09:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.:44/2270897 

Registro tipas:Žemės sklypas 
Sudarymo data:2018-08-08 

Rokiškis 
Registro tvarkytojas:Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 
 

Žemės sklypas 
Rokiškis 

Unikalus daikto numeris: 4400-4967-4459 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 7375/0012:21 Rokiškio m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių 
bendro naudojimo) teritorijos 

Žemės sklypo plotas:1.2338 ha 
Žemės ūkio naudmenų plotas viso:0.5378 ha 

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas:0.5378 ha 
Kitos žemės plotas:0.6960 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas:36.7 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė:3464 Eur 
Žemės sklypo vertė:2165 Eur 

Vidutinė rinkos vertė:23800 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:2018-08-10 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data:2018-03-28 

 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 

4. Nuosavybė: 
 4.1. 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 25SK-710-(14.25.110.) 
Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis:Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 25SK-710-(14.25.110.) 

Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 
 

 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje 

Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 



vedėjo sprendimas Nr. 25SK-710-(14.25.110.) 
Plotas:0.696 ha 

Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 
 

 9.2. 
 

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos 
zonos 

Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 25SK-710-(14.25.110.) 
Plotas:1.2338 ha 

Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-07-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2018-08-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 25SK-710-(14.25.110.) 

Plotas:1.2338 ha 
Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 

 

 10.2. 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
DOVILĖ IGNATAVIČIŪTĖ 

Daiktas:žemės sklypas Nr. 4400-4967-4459, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2476 

2018-07-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja:Nuo 2018-08-10 

 

 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 

 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
 
 2019-05-17 08:54:39
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2090071 
Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2016-11-03 
Adresas: Rokiškis, Vytauto g. 20 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.   
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-4337-3975 
Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 

7375/0011:7 Rokiškio m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 0.4142 ha 
Užstatyta teritorija: 0.4142 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.7 

Matavimų tipas: 
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 18656 Eur 
Žemės sklypo vertė: 11660 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 8050 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-07-13 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
būdas: 

Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-30 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 
 4.1.   
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1.   
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
a.k. 188704927 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 



 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1.   
 

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 
08-01 

Aprašymas: 2013-05-20 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-493 
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
 9.1.   
 

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos 
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.0403 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 

 9.2.   
 

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos 
zonos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.0379 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 

 9.3.   
 

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir 
apsaugos zonos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.4142 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 
 9.4.   
 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.017 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 
 9.5.   
 

I. Ryšių linijų apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.0272 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.   
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2016-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2016-10-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-1004-(14.25.110.) 

Plotas: 0.4142 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 
 10.2.   
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 ROMUALDAS JOGMINAS 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4337-3975, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1446 
2016-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-04 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
Statiniai - registro Nr.90/31867 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 

 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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UAB „Želdynai“ 

Ratnyčios g. 17 – 1, Kaunas LT-44418. Tel.: (8-37) 74 20 69.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 133124387 

El. paštas: uabzeldynai@yahoo.com  
a/s LT327300010002262102, AB „Swedbank“. 

 
 
 

DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVU 
 

Direktoriaus įsakymas  

2018 05 21  Nr.18-2 

Kaunas 

 

 
 

   Skiriu architektą Vainių Pilkauską (architekto kvalifikacijos atestato nr. 1847, želdynų 

projektų rengimo vadovo atestato nr. 29) „Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas“ projekto vadovu. 

 

    

 

 
 
 
 
 

 

UAB „Želdynai“ direktorius 

Regimantas Pilkauskas 
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UAB „Želdynai“
uabzeldynai@yahoo.com

kopija
Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

2019-09- Nr. (25)-A4E-
Į 2019-08-23 Nr. 19-09

DĖL  ROKIŠKIO  MIESTO  TERITORIJŲ  KRAŠTOVAIZDŽIO  FORMAVIMO  IR 
EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO PROJEKTO

Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. 
spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-918 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 15 
d. įsakymo Nr. D1-411 „Dėl Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio 
karkaso teritorijose projektų ir etaloninio kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose projektų, 
remiamų pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, vertinimo darbo grupės 
sudarymo“  pakeitimo“  1  punktu  ir  atsižvelgdama į  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos 
2019-08-28  raštu  Nr.  (12)-D8E-1996,  Valstybinės  saugomų  teritorijų  tarnybos  prie  Aplinkos 
ministerijos  2019-08-29  raštu  Nr.  (3)-V3-1045(12.1)  ir  Aplinkos  apsaugos  departamento  prie 
Aplinkos  ministerijos  Aplinkos  kokybės  departamento  2019-09-04  raštu  Nr.  (5.6)-AD5-15872 
pateiktas  išvadas,  derina  projekto  „Rokiškio  miesto  teritorijų  kraštovaizdžio  formavimas  ir 
ekologinės būklės gerinimas“ sprendinius.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta  tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Sigita Markevičienė, tel. 8 706 62007, el. p. sigita.markeviciene@aaa.am.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius (2019-09-09 14:12:51)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Rokiskio m_krastovaizdzio projekto
sprendiniai_pritarimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-09-06 Nr. (25)-A4E-4003

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris 2019-09-09 Nr. GD-3845

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-09-06 15:25:02 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM, OID.2.5.4.97=188778315, LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-09 12:56:55–2022-01-08 12:56:55

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-09-06 16:23:08 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Dokumentų valdymo sistema VDVIS, LT

Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-09 10:33:42–2022-12-09 10:33:42

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Dokumentų
valdymo sistema VDVIS, C=LT sertifikatą, sertifkatas
galioja 2017-12-09 10:33:42–2022-12-09 10:33:42

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS,
versija v. 3.04.02

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Negalima patikrinti ar dokumentas atitinka
specifikacijos keliamus reikalavimus (nepavyko
patikrinti parašų sertifikatų) (2019-09-09 14:12:51)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2019-09-09 14:12:51 atspausdino Audronė Gavėnienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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