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1. ƲVADAS
MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
TEISINƠ APLINKA
Bendrojo planavimo objektas yra Šiauliǐ rajono savivaldybơs Kužiǐ miestelio
perspektyvinơ teritorija.
Bendrojo planavimo organizatorius yra Šiauliǐ rajono savivaldybơs administracijos
direktorius. Darbǐ organizavimo pagrindas yra Šiauliǐ rajono savivaldybơs tarybos
2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. T-352 „Dơl bendrǐjǐ planǐ rengimo Šiauliǐ
rajone“.

Šiauliǐ rajono savivaldybơs Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo
pagrindas yra:
x Architektǌros ir urbanistikos skyriaus vedơjos 2011 m. vasario 23 d. patvirtintos
programinơmis planavimo sąlygos planavimo dokumentams rengti.
x Planavimo sąlygǐ sąvadas bendrojo planavimo dokumentams rengti; 2011 m. vasario
23 d. Nr. PS - 35(21.2)
x Planavimo sąlygas pateikơ: Šiauliǐ visuomenơs sveikatos centras-Nr. PST-6; VƲ
„Šiauliǐ regiono keliai" ir Lietuvos automobiliǐ keliǐ direkcija-Nr. 5-83(7.35) Nr. PS16; AB „Lesto"-Nr. TS-44850-11-0001; TEO LT, AB-Nr. 03-2-06-2/58; AB „Lietuvos
dujos" AB „Lietuvos dujos Šiauliǐ filialas-Nr. 7-215-152 (s25)15-05-58; KPD Šiauliǐ
teritorinis padalinys-Nr. 7.14.S-2S-23; AB „Šiauliǐ energija"-Nr. SD-11-110(4.5);
Rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio skyriaus Melioracijos poskyris-Nr. Z2-9(20.6); UAB
„Kuršơnǐ vandenys"-Nr. KV1-14; Šiauliǐ regiono Aplinkos apsaugos departamentas-Nr.
27; Nacionalinơ žemơs tarnyba prie Žemơs ǌkio ministerijos Šiauliǐ žemơtvarkos
skyrius-Nr. 31SS-45; Kuršơnǐ komunalinio ǌkio UAB-Nr. 1-21; Šiauliǐ rajono
savivaldybơs administracijos Aplinkos apsaugos skyrius-Nr. SAA-13(22.9); AB
„Lietuvos geležinkeliai"-Nr. 2-170. Turto valdymo skyrius ir. Kužiǐ seniǌnija sąlygǐ
nepateikơ.
x Lietuvos Respublikos Ƴstatymai apibrơžiantys teritorijǐ planavimą.
x Teritorijǐ planavimo taisyklơs ir projektavimo normos.
x Galiojantys bendrojo planavimo dokumentai: Šiauliǐ rajono savivaldybơs teritorijos
bendrasis planas; Šiauliǐ apskrities bendrasis (generalinis) planas.
x Šiauliǐ rajono savivaldybơs strateginis plơtros planas.
x Galiojantys specialiojo planavimo sekantys darbai: Vandens ir nuotekǐ tvarkymo
infrastruktǌros plơtros Šiauliǐ rajone specialusis planas; Mobiliojo ryšio baziniǐ
stoþiǐ išdơstymas Šiauliǐ rajone; Degaliniǐ išdơstymo Šiauliǐ rajone specialusis
planas (su visais papildymais), Šiauliǐ rajono vandenvieþiǐ SAZ specialiojo plano
koncepcija; Šiauliǐ rajono komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo planas; Šiauliǐ rajono
savivaldybơs konteineriǐ aikšteliǐ išdơstymo principinơ schema; Šiauliǐ rajono
vandenvieþiǐ sanitariniǐ zonǐ planas; Vandens ir nuotekǐ tvarkymo infrastruktǌros
plơtros specialusis planas Šiauliǐ rajone; Šiauliǐ rajono kultǌros paveldo tinklǐ
schema; Kužiǐ kadastro vietovơs žemơs reformos žemơtvarkos projektas bei šio
projekto papildymai planuojamoje teritorijoje; Magistralinis dujotiekis Ƴ Kužiǐ dujǐ
_____________________________________________________________________________________________________
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x
x
x
x

skirstymo stotƳ ir Kužiǐ dujǐ skirstymo stotis; Kužiǐ gamtiniǐ dujǐ tiekimo tinklǐ
schema.
Galiojantys detaliojo planavimo dokumentai.
Naujausia statistinơ medžiaga ir Šiauliǐ rajono savivaldybơs ir seniǌnijos turimi
duomenys.
Duomenys iš ministerijǐ ir žinybǐ duomenǐ baziǐ.
Parengti moksliniai - metodiniai teritorijǐ planavimo darbai.

1.2. MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Miestelio planavimo tikslai ir uždaviniai nustatyti sutinkamai su Architektǌros ir
urbanistikos skyriaus vedơjos 2011 m. vasario 23 d. patvirtintomis programinơmis
planavimo sąlygomis, planavimo dokumentams rengti ir „Miestǐ ir miesteliǐ bendrǐjǐ
planǐ rengimo taisyklơmis“ (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gegužơs 7 d. Ƴsakymu Nr. D1-263, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodžio 14 d. Ƴsakymo Nr. D1-591 redakcija).
Nustatyti tokie planavimo tikslai ir uždaviniai:
x detalizuoti Šiauliǐ rajono teritorijos bendrajame plane numatytus Kužiǐ miestelio
teritorijos sprendinius;
x suformuoti miestelio teritorijos darnaus vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijǐ funkcines zonas, nurodanþias
teritorijos integruotumą ir ypatumus;
x tobulinti istoriškai susiklosþiusią miestelio urbanistinĊ struktǌrą, formuoti tǌrinĊ
erdvĊ, kompoziciją;
x numatyti teritorijǐ gyvenimo ir aplinkos kokybĊ gerinanþias priemones, formuoti
bendrojo naudojimo želdiniǐ bei apsauginiǐ želdiniǐ sistemą;
x nustatyti miestelio teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus,
nustatyti šios teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose
apribojimus;
x plơtoti miestelio inžinerinĊ, susisiekimo ir kitą visuomenơs poreikiams tenkinti
reikalingą infrastruktǌrą;
x numatyti priemones, racionaliam gamtos ištekliǐ naudojimui, kraštovaizdžio
tvarkymui, ekologinei pusiausvyrai, gamtinio karkaso formavimui, gamtos ir kultǌros
paveldo objektǐ išsaugojimui;
x rezervuoti teritorijas komunikaciniǐ koridoriǐ ir kitǐ visuomenơs poreikiams
reikalingǐ objektǐ statybai;
x nustatyti prioritetines teritorijǐ funkcines zonas ir jǐ pagrindines tikslines žemơs
naudojimo paskirtis, Ƴvardinti veiklos plơtojimo ir apribojimǐ reikalavimus, žemơs
sklypǐ naudojimo bǌdą ir/ar pobǌdƳ, numatyti teritorijas visuomenơs poreikiams
reikalingǐ objektǐ plơtrai;
x numatyti rekreaciniǐ ir bioprodukcinio ǌkio teritorijǐ vystymo galimybes;
x formuoti želdynǐ (miškǐ) sistemas, numatyti užstatytǐ teritorijǐ gyvenimo ir
aplinkos kokybĊ gerinanþias priemones, numatyti teritorijas gyvenamǐjǐ vietoviǐ
infrastruktǌros ir kitǐ veiklos sriþiǐ plơtrai;
x patikslinti Kužiǐ miestelio ribas.
_____________________________________________________________________________________________________
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1.3. MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
EIGA
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano esamos bǌklơs analizơ pradơta rengti 2011
metǐ gale, kurioje, remiantis Šiauliǐ rajono savivaldybơs patvirtintomis programinơs
planavimo sąlygomis, planavimo dokumentams rengti. 2012 m. pradžioje išleistas 1
tomas: Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano esama bǌklơ. susidedanti iš dviejǐ
pustomiǐ: 1A tomas – tekstinơ dalis su schemomis , 1B tomas grafinơ dalis iš 2 planǐ
M1:2000.
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano perspektyvinơs raidos koncepcija pradơta
rengti 2012 metǐ pradžioje, remiantis patvirtintomis Šiauliǐ rajono savivaldybơs ir
Šiauliǐ apskrities teritorijos vystymo ekonominơmis - demografinơmis prognozơmis,
pateiktomis jǐ bendruose planuose, ir Šiauliǐ rajono savivaldybơs strateginio plơtros
plano nuostatomis. Tais pat metais buvo pradơtas rengti Kužiǐ miestelio teritorijos
bendrojo plano koncepcijos strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo apimties nustatymo
dokumentas. Dokumentas pateiktas valstybiniams vertinimo subjektams ir savivaldybei
vertinimui. Gauti visǐ keturiǐ valstybiniǐ vertinimo subjektǐ ir rajono savivaldybơs
teigiamos išvados. Išleistas 2.1. tomas: Strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo
apimties nustatymo dokumentas. Jame tolesniam nagrinơjimui buvo pasiǌlyti du galimi
miestelio raidos variantai.
Strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas yra
pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis parengta Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo
plano perspektyvinơs raidos koncepcijos Strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo
ataskaita, ir miestelio teritorijos bendrojo plano perspektyvinơs raidos koncepcija su
galimomis miestelio raidos alternatyvomis.
Rengiant Kužiǐ miestelio savivaldybơs teritorijos bendrojo plano perspektyvinơs raidos
koncepcija, jos strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau SPAV),
atkreiptas ypatingas dơmesys Ƴ galimą neigiamą poveikƳ Ƴsteigtose ir potencialiose
Europos ekologinio tinklo „Natǌra 2000" teritorijose, kad jos nepatektǐ Ƴ galimus
reikšmingo poveikio arealus pasirenkant alternatyvas. Taip pat, vertinant ir pasirenkant
alternatyvas ypatingas dơmesys teikiamas aplinkos sveikatingumui ir gamtinio karkaso
rišlumui, numatant palankiausias jo bǌklei sąlygas.
Miestelio teritorijos bendrojo plano perspektyvinơs raidos koncepcija su galimomis
raidos alternatyvomis ir SPAV ataskaita buvo 2012 metǐ viduryje pateikta visuomenei
svarstymui. Pravesta SPAV ataskaitos vertinimo procedǌra, pateikiant ją keturiems
valstybiniams vertinimo subjektams ir Šiauliǐ rajono savivaldybei Ƴvertinimui. Gauti
visǐ valstybiniǐ vertinimo subjektǐ ir Šiauliǐ rajono savivaldybơs teigiamos išvados.
Išleistas 2.2. tomas: Strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo ataskaita. (žiǌr. „Kužiǐ
miestelio teritorijos bendrasis planas, Strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo
ataskaita“) Per SPAV vertinimo procesą, bendrojo plano koncepcijos ir SPAV
svarstymo su visuomene procedǌrą, iš keliǐ alternatyvǐ išrinktas Kužiǐ miestelio
teritorijos tolesniam vystymui perspektyvinơs raidos koncepcijos pirmasis variantas.
Išleistas 2.3. tomas: miestelio perspektyvinơs raidos koncepcija susidedanti iš dviejǐ
pustomiǐ: 2.3.A tomas – tekstinơ dalis, 2.3. B tomas grafinơ dalis, M1:5000. (Žiǌr. 2.3.
_____________________________________________________________________________________________________
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tomą „Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano Perspektyvinơs raidos koncepciją“ ir
2.4. tomą „Visuomenơs dalyvavimo koncepcijos stadijos planavimo procese ataskaitą“).
Kužiǐ miestelio teritorijos perspektyvinơs raidos koncepcija pristatyta Architektǌros ir
urbanistikos skyriaus vedơjos Vilijos Vaiþekauskienơs Šiauliǐ rajono savivaldybơs
tarybai tvirtinimui. Iškilus nesutarimams su visuomene dơl Kužiǐ kapiniǐ plơtros, Kužiǐ
miestelio teritorijos perspektyvinơs raidos koncepcijos tvirtinimas buvo atidơtas
sekanþiam tarybos posơdžiui, kuriame ji buvo patvirtinta sprendimu Šiauliǐ rajono
savivaldybơs tarybos 2012 m. rugsơjo 13d. sprendimu Nr. T-224. Pirmasis koncepcijos
variantas tapo pagrindu rengiant Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano
konkretizuotus sprendinius. Jie pateikiami šiame 3 tome.
3A tekstinơs dalies tome pateikiami Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano
konkretizuotǐ sprendiniǐ tekstinơ dalis 8 skyriuose. Kiekviename skyriuje bendrame
aiškinamajame tekste konkretizuoti sprendiniai numeruoti pagal skyriaus ir poskyrio
numerius paryškintu šriftu, pav. 2.4.1.
Grafinơs dalies 3B tome, esant M1:2000 masteliui, išnaudota galimybơ brơžinius
apjungti sekanþiai:
x pagrindinio žemơs, naudojimo ir socialinơs infrastruktǌros informacija pateikiama
kartu su susisiekimo sistemos informacija ir miestelio architektǌrinơs-erdvinơs
kompozicijos schemą;
x gamtinio karkaso informacija ir žaliǐjǐ plotǐ sistema pateikta viename plane
x Inžinerinơs infrastruktǌros grafinơ dalis pateikiama atskirame plane.

_____________________________________________________________________________________________________
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2. MIESTELIO PADƠTIS IR JO GRETIMǏ TERITORIJǏ
RAIDA SAVIVALDYBƠS PERSPEKTYVOJE
2.1. MIESTELIO PADƠTIS ŠIAULIǏ RAJONO SAVIVALDYBƠJE
IR ŠIAULIǏ APSKRITYJE BEI JOS IŠNAUDOJIMAS MIESTELIO
VYSTYMUI
Miestelis susiformavo 12 km. kilometrǐ atstumu Ƴ vakarus nuo Šiauliǐ miesto, prie
magistralinio kelio Šiauliai-Palanga, ir geležinkelio Vilnius – Klaipơda. Miestelio
agrariniǐ teritorijǐ yra ir pietinơje šio magistralinio kelio dalyje bei abipus geležinkelio
Vilnius – Klaipơda. Kaip Šiauliǐ miesto artimas priemiestis jis patiria miesto
aglomeracinƳ poveikƳ ir yra susietas su juo Ƴvairiapusiais, gan patogiais autotransporto ir
geležinkelio transporto ryšiais. Miestelis yra seniǌnijos centras ir kaip toks, Ƴtakoja ir
perspektyvoje Ƴtakos seniǌnijos teritoriją teikdamas administracines ir kitas paslaugas
seniǌnijos gyventojams.
LR vyriausybơs patvirtintame Šiauliǐ apskrities bendrajame (generaliniame) plane
numatytas Šiauliǐ miesto vystymas kaip 1 lygmens valstybinio masto (metropolinio)
centro lygio, kuris skatintǐ viso Šiauliǐ metropolinio ekonominio baseino gamybinio
potencialo augimą ir Ƴtrauktǐ Ƴ jƳ ekonominio baseino miestus ir kaimo gyvenvietes. LR
seimo patvirtintame šalies bendrajame plane nustatyta IA kategorijos – pagrindinơ šalies
urbanistinơs integracijos ašis (metropolinơ) vystoma kaip aktyviausios šalies ašies
atkarpa Šiauliǐ apskrities teritorijoje, apjungianti šalies metropolinius centrus, (Šiaulius,
PanevơžƳ, Kauną, Vilniǐ, Klaipơdą) ir surišanti su kaimyniniǐ šaliǐ aukšto rango
urbanistiniais centrais tiek rytuose, tiek ir vakaruose. Kužiǐ miestelis patenka Ƴ šios
ašies poveikio zoną.
2.1.1. Nustatyta, kad aglomeruotos urbanizacijos procesas perspektyvoje pagrinde vyks
Šiauliǐ - Radviliškio Šiauliǐ - Kuršơnǐ ruože, IA kategorijos – pagrindinơs
(metropolinơs) šalies urbanistinơs integracijos ašies zonoje. Patenkanþios Ƴ Ƴtakos arealą
gyvenvietơs t.t. ir Kužiǐ miestelis, patiria ir patirs didesnƳ ilgalaikƳ vystymo impulsą,
skatinantƳ veiklos sriþiǐ ƳvairovĊ, negu nuošalios gyvenvietơs.
2.1.2. Šiauliǐ rajono savivaldybơs bendrajame plane (patvirtintas 2008-07-03 Šiauliǐ
rajono savivaldybơs tarybos sprendimu Nr. T-199) Kužiǐ miestelis, rajono
gyvenamǐjǐ vietoviǐ tinkle, numatytas kaip d kategorijos lokalinis centras, esamas ir
paliekamas Kužiǐ seniǌnijos centras. Šiems d kategorijos gyvenamǐjǐ vietoviǐ
centrams prioritetas teikiamas jǐ tolygiai sklaidai savivaldybơs teritorijoje, stiprinamos
ir plơtojamos šiǐ centrǐ administracinơs, švietimo, aptarnavimo ir paslaugǐ funkcijos.
Miesteliǐ plơtros zonǐ ribose galimas kitos tikslinơs žemơs paskirties ir visǐ naudojimo
bǌdǐ/pobǌdžiǐ plơtojimas.
2.1.3. Miestelis yra seniǌnijos centras ir kaip toks, Ƴtakoja ir perspektyvoje Ƴtakos
seniǌnijos teritoriją teikdamas administracines ir kitas paslaugas seniǌnijos
gyventojams. Seniǌnijos teritorijoje yra viena stambesnơ kaimo gyvenamoji vietovơ –
Verbǌnǐ kaimas. Šiai gyvenvietei Šiauliǐ rajono savivaldybơs bendrajame plane
siǌlomas miestelio statusas. Ji teiks seniǌnijos gyventojams lokalias aptarnavimo
paslaugas kartu su Kužiǐ miestelio aptarnavimo infrastruktǌra. Siǌloma jas kooperuoti.
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2.1.4. Kužiǐ seniǌnijos teritorija yra pagrindinơs (metropolinơs) šalies urbanistinơs
integracijos ašies zonoje. Miestelio gretimoms teritorijoms nustatytos vystymo kryptys
ir pateikti atitinkami reglamentai. Jos pažymơtos pridedamoje schemoje atitinkamais
indeksais, o sekanþiame poskyryje pateikti vystymo reglamentai sutinkamai su
savivaldybơs bendruoju planu. (žiǌr. 2.1. pav. Kužiǐ miestelio gretimos teritorijos
Kužiǐ seniǌnijoje ir jǐ vystymo perspektyva)
2.1.5. Šiauliǐ rajono savivaldybơs bendrajame plane atžymơta, kad žemơs ǌkio
paskirties žemơs išsaugojimas aktualesnis seniǌnijose, kuriose yra našesnơs žemơs ir
intensyvesnơ žemơs ǌkio gamyba. Kužiǐ miestelis patenka Ƴ II zona - labai geros ǌkinơs
vertơs žemiǐ zona. Jǐ dauguma yra melioruotos. Vyraujantis dirvožemiǐ našumo balas
– 48,7. Šie dirvožemiai gerai tinka sodams, uogynams bei daržovơms auginti, kas
aktualu priemiesþio gyventojǐ verslui.

2.2. GRETIMǏ TERITORIJǏ PERSPEKTYVINIS VYSTYMAS IR
JO REGLAMENTAVIMAS
2.2.1. Kužiǐ miestelio verslininkai turi išnaudoti ir Ƴtakoti seniǌnijos teritorijos vystymą,
perspektyvoje, skatinanti veiklos sriþiǐ ƳvairovĊ, sutinkamai su .gretimǐ teritorijǐ
perspektyviniu reglamentavimu, kuris pateiktas žemiau iš Šiauliǐ rajono savivaldybơs
bendrojo plano.
49/K teritorijai.
x U3-Kaimo vietoviǐ – miesteliǐ teritorijǐ vystymo reglamentas: Prioritetas teikiamas
gyvenamǐjǐ vietoviǐ tinklo tolygiai sklaidai savivaldybơs teritorijoje esamǐ kaimǐ
pagrindu. Stiprinamos ir plơtojamos šiǐ centrǐ administracinơs, švietimo, aptarnavimo
ir paslaugǐ funkcijos. Miesteliǐ plơtros zonǐ ribose galimas kitos tikslinơs žemơs
paskirties ir visǐ naudojimo bǌdǐ/pobǌdžiǐ plơtojimas išsaugant ir pleþiant esamą
miesteliǐ urbanistinĊ struktǌrą. Rengiami inžinerinơs infrastruktǌros plơtros specialieji
planai, Ƴvertinus magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas,
kuriose po 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas
pastatǐ skaiþius.
x U7- Užstatymo gamtinio karkaso teritorijose reglamentas: Prioritetas teikiamas
esamǐ urbanizuotǐ vietoviǐ išlaikymui ir naujǐ plơtrai vadovaujantis gamtinio karkaso
nuostatais. Galimas kompleksiškai užstatomǐ gyvenamǐjǐ vietoviǐ detaliǐjǐ planǐ
rengimas, atlikus ǌkinei veiklai strateginƳ pasekmiǐ aplinkai vertinimą arba
planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
x U9- Urbanizacijos Šiauliǐ miesto aglomeracinio poveikio teritorijose reglamentas:
Prioritetas teikiamas naujǐ urbanizuotǐ vietoviǐ formavimui Šiauliǐ miesto
aglomeracinio poveikio zonoje, esamos žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties keitimui Ƴ
kitą paskirtƳ ir Ƴ visus naudojimo bǌdus /pobǌdžius. Užstatymo intensyvumo laipsnis ir
planinơs struktǌros organizavimas artimi miestǐ rodikliams. Užstatymas vykdomas
vadovaujantis miesteliǐ planinơs struktǌros plơtros dơsniais.
x M3 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo gražinimas ir gausinimas migraciniuose
koridoriuose reglamentas: Tvarkymo tipas taikomas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinơse, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Gamtinio kraštovaizdžio
formavimo kryptis migraciniuose koridoriuose yra regeneracinơ-restauracinơ, susijusi
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su sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ priemoniǐ Ƴgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiǌriu Ƴ
šiǐ teritorijǐ naudojimą.
x N2 - Gơlo vandens ištekliǐ teritorijos tvarkymo reglamentas: ǋkinơ veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 ,,Vandenvieþiǐ sanitariniǐ
apsaugos zonǐ nustatymas ir priežiǌra‘‘.
45/K teritorijai.
U4 - Kaimo vietoviǐ – kaimǐ teritorijǐ užstatymo reglamentas: Prioritetas teikiamas
kaimo gyvenamǐjǐ vietoviǐ tinklo tolygiai sklaidai seniǌnijǐ teritorijose stiprinant šiǐ
vietoviǐ žemơs ǌkio aptarnavimo funkcijas. Kaimǐ plơtros zonose galimas kitos
tikslinơs žemơs paskirties plơtojimas, gyvenamosios funkcijos intensyvinimas su sąlyga,
kad bus užtikrintas centralizuotas vandens tiekimas ir buitiniǐ nuotekǐ šalinimas.
N2-Gơlo vandens ištekliǐ teritorijos tvarkymo reglamentas: ǋkinơ veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 ,,Vandenvieþiǐ sanitariniǐ
apsaugos zonǐ nustatymas ir priežiǌra‘‘.
53/K teritorijai.
U4 - Kaimo vietoviǐ – kaimǐ teritorijǐ užstatymo reglamentas: Prioritetas teikiamas
gyvenamǐjǐ vietoviǐ tinklo tolygiai sklaidai seniǌnijǐ teritorijose stiprinant šiǐ vietoviǐ
žemơs ǌkio aptarnavimo funkcijas. Kaimǐ plơtros zonose galimas kitos tikslinơs žemơs
paskirties plơtojimas, gyvenamosios funkcijos intensyvinimas su sąlyga, kad bus
užtikrintas centralizuotas vandens tiekimas ir buitiniǐ nuotekǐ šalinimas. Bǌtina
Ƴvertinti magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, kuriose po
200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ
skaiþius.
M3 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo gražinimas ir gausinimas migraciniuose
koridoriuose reglamentas: Tvarkymo tipas taikomas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinơse, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Gamtinio kraštovaizdžio
formavimo kryptis migraciniuose koridoriuose yra regeneracinơ-restauracinơ, susijusi su
sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ priemoniǐ Ƴgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiǌriu Ƴ šiǐ
teritorijǐ naudojimą.
N2 - Gơlo vandens ištekliǐ teritorijos tvarkymo reglamentas: ǋkinơ veikla vykdoma
vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 ,,Vandenvieþiǐ sanitariniǐ
apsaugos zonǐ nustatymas ir priežiǌra‘‘.
52/Z teritorijai.
x Žlǌ - Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse reglamentas: Skatinama
prekinơs augalininkystơs produkcijos gamyba.
x U8 - Statybos žemơs ǌkio paskirtyje reglamentas: Prioritetas teikiamas esamǐ
gyvenamǐjǐ vietoviǐ ir žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties išlaikymui. Statyba
galima esamose sodybose, naujose ǌkininkǐ sodybose, plơtojant kaimo turizmą ir
pleþiant žemơs ǌkio gamybą. Žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties keitimas galimas
tik techninơs ir socialinơs infrastruktǌros plơtros tikslais.
54/Z teritorijai
x Žlǌ - Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse reglamentas: Skatinama
prekinơs augalininkystơs produkcijos gamyba.
x M3 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo gražinimas ir gausinimas migraciniuose
koridoriuose reglamentas: Tvarkymo tipas taikomas žmogaus veiklos, pirmiausia
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agrarinơse, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Gamtinio kraštovaizdžio
formavimo kryptis migraciniuose koridoriuose yra regeneracinơ-restauracinơ, susijusi
su sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ priemoniǐ Ƴgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiǌriu Ƴ
šiǐ teritorijǐ naudojimą.
x U8 - Statybos žemơs ǌkio paskirtyje reglamentas: Prioritetas teikiamas esamǐ
gyvenamǐjǐ vietoviǐ ir žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties išlaikymui. Statyba
galima esamose sodybose, naujose ǌkininkǐ sodybose, plơtojant kaimo turizmą ir
pleþiant žemơs ǌkio gamybą. Žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties keitimas galimas
tik techninơs ir socialinơs infrastruktǌros plơtros tikslais, Ƴvertinus magistralinio
dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, kuriose po 200 m. atstumu nuo
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
x Mǌ - Intensyvi miškǐ ǌkio veiklos kryptis: Tvarkymo kryptis taikoma arealuose, kur
vyrauja eksploataciniai (IV grupơs) miškǐ plotai, nepatenkantys Ƴ jautriausias gamtines
teritorijas. Užtikrinamas racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško ištekliǐ
naudojimas bei miškǐ produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybơs
gerinimas. Miškai turi bǌti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą.
50/M teritorijai
x Žlǌ-Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse reglamentas: Skatinama prekinơs
augalininkystơs produkcijos gamyba.
x Mǌ - Intensyvi miškǐ ǌkio veiklos kryptis: Tvarkymo kryptis taikoma arealuose, kur
vyrauja eksploataciniai (IV grupơs) miškǐ plotai, nepatenkantys Ƴ jautriausias gamtines
teritorijas. Užtikrinamas racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško ištekliǐ
naudojimas bei miškǐ produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybơs
gerinimas. Miškai turi bǌti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektus.
x M3 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo gražinimas ir gausinimas migraciniuose
koridoriuose reglamentas: Tvarkymo tipas taikomas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinơse, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Gamtinio kraštovaizdžio
formavimo kryptis migraciniuose koridoriuose yra regeneracinơ-restauracinơ, susijusi
su sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ priemoniǐ Ƴgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiǌriu Ƴ
šiǐ teritorijǐ naudojimą.
55/Z teritorijai
x Žlǌ-gs Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse - saugomose ir gamtinio
karkaso teritorijoje reglamentas: - Veiklą reglamentuoja saugomǐ teritorijǐ planavimo
dokumentai. Gamtinio karkaso nuostatai. Skatinamas tausojamasis ǌkininkavimas.
x T3 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo gražinimas ir gausinimas ekologinơse
takoskyrose reglamentas: Tvarkymo tipas taikomas žmogaus veiklos, pirmiausia
agrarinơs, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Gamtinio kraštovaizdžio
tvarkymo kryptis ekologinơse takoskyrose yra regeneracinơ-restauracinơ, susijusi su
sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ priemoniǐ Ƴgyvendinimu ir nauju ekologizuotu požiǌriu Ƴ
šiǐ teritorijǐ naudojimą.
x B1 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo išlaikymas ir saugojimas bioekologiniuose
branduoliuose reglamentas: Prioritetas teikiamas racionaliam subalansuotam miškǐ
ǌkio tvarkymui, miškǐ regeneracinio potencialo išsaugojimui, rekreacinio naudojimo
reguliavimui bei nustatyto režimo užtikrinimui šiose zonose Ƴsteigtoms ypaþ
saugomoms teritorijoms.
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x U7 - Užstatymo gamtinio karkaso teritorijose reglamentas: Prioritetas teikiamas
esamǐ užstatytǐ vietoviǐ išlaikymui ir naujǐ plơtrai vadovaujantis gamtinio karkaso
nuostatais. Galimas kompleksiškai užstatomǐ gyvenamǐjǐ vietoviǐ detaliǐjǐ planǐ
rengimas, atlikus ǌkinei veiklai strateginƳ pasekmiǐ aplinkai vertinimą arba
planuojamos ǌkinơs veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ir Ƴvertinus magistralinio
dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, kuriose po 200 m. atstumu nuo
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
x U8-Statybos žemơs ǌkio paskirtyje reglamentas: - Prioritetas teikiamas esamǐ
gyvenamǐjǐ vietoviǐ ir žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties išlaikymui. Statyba
galima esamose sodybose, naujose ǌkininkǐ sodybose, plơtojant kaimo turizmą ir
pleþiant žemơs ǌkio gamybą. Žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties keitimas galimas
tik techninơs ir socialinơs infrastruktǌros plơtros tikslais.
x Mgk - Ekstensyvios miškǐ ǌkio plơtros kryptis (gamtinio karkaso teritorijose):
Tvarkymo kryptis taikoma gamtinio karkaso teritorijose, kur vyrauja ǌkiniai miškai (IV
miškǐ grupơ) ir apsauginiai miškai (III miškǐ grupơ). Miškai turi bǌti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą.
51/M teritorijai.
x Žlǌg - Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse gamtinio karkaso teritorijoje
reglamentas: Veiklą reglamentuoja gamtinio karkaso nuostatai. Skatinamas
tausojamasis ǌkininkavimas.
x Mgk - Ekstensyvios miškǐ ǌkio plơtros kryptis (gamtinio karkaso teritorijose) kryptis
Tvarkymo kryptis taikoma gamtinio karkaso teritorijose, kur vyrauja ǌkiniai miškai (IV
miškǐ grupơ) ir apsauginiai miškai (III miškǐ grupơ). Miškai turi bǌti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą.
x T1 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo išlaikymas ir saugojimas geoekologinơse
takoskyrose reglamentas: Tvarkymo tipas lokalizuotas ištisiniais miško masyvais
apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose – zonose, išsaugojusiose natǌralǐ (gamtinƳ)
kraštovaizdžio pobǌdƳ bei ekologinio kompensavimo potencialą. Šios teritorijos – tai
šalies gamtinio karkaso „aukso fondas“. Prioritetas teikiamas racionalaus subalansuoto
miškǐ ǌkio tvarkymui, miškǐ regeneracinio potencialo išsaugojimui, rekreacinio
naudojimo reguliavimui bei nustatyto režimo užtikrinimui šiose zonose Ƴsteigtoms
(ypaþ saugomoms) teritorijoms.
x B1 - Esamo kraštovaizdžio natǌralumo išlaikymas ir saugojimas bioekologiniuose
branduoliuose reglamentas: Prioritetas teikiamas racionaliam subalansuotam miškǐ
ǌkio tvarkymui, miškǐ regeneracinio potencialo išsaugojimui, rekreacinio naudojimo
reguliavimui bei nustatyto režimo užtikrinimui šiose zonose Ƴsteigtoms ypaþ
saugomoms teritorijoms.
x U8 - Statybos žemơs ǌkio paskirtyje reglamentas: - Prioritetas teikiamas esamǐ
gyvenamǐjǐ vietoviǐ ir žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties išlaikymui. Statyba
galima esamose sodybose, naujose ǌkininkǐ sodybose, plơtojant kaimo turizmą ir
pleþiant žemơs ǌkio gamybą. Žemơs ǌkio tikslinơs žemơs paskirties keitimas galimas
tik techninơs ir socialinơs infrastruktǌros plơtros tikslais.
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2.1. pav. Kužiǐ miestelio gretimos teritorijos Kužiǐ seniǌnijoje ir jǐ vystymo perspektyva
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3. MIESTELIO TERITORIJOS VYSTYMO PRIELAIDOS
IR JO PERSPEKTYVINƠ ERDVINƠ KOMPOZICIJA
3.1. ISTORINƠS PRIELAIDOS
Kužiǐ bažnytkaimis minimas nuo XVII a. vidurio. Jis priklausơ Šiauliǐ ekonomijai.
Miestelio formavimosi erdvinơs struktǌros šaknys glǌdi Lietuvos didžiojo kunigaikšþio
Žygimanto Augusto valdymo laike, kada Lietuvos didžiojoje kunigaikštystơje buvo
pradơta valakinơ žemơs reforma, Ƴvesta ir plito nauja ǌkininkavimo sistema, valstieþiai
sukeliami Ƴ kaimo gyvenvietes, jos formuojamos pagal Europoje paplitusƳ gotinƳ
erdvinơs struktǌros modelƳ. Vyskupas M. Valanþius „Žemaiþiǐ vyskupystơje" mini, kad
1652 m. Žemaiþiǐ vyskupas Petras Parþevskis patvirtinĊs Kužiǐ koplyþiai Jono
Kazimiero Godliausko paskirtus 36 valakus žemơs su žmonơmis. Taigi koplyþia þia
galơjo bǌti pastatyta apie XVII a. vidurƳ. Ji, be abejo, buvo pastatyta žmoniǐ
apgyventoje vietoje, t.y. kaime, kuris tapo bažnytkaimiu. Jo pavadinimas siejamas su
bendriniu žodžiu kužis – „arklys, kumelys, kumeliukas“, arba asmenvardžiu Kudžis.
Rusijos imperijos laikotarpiu, vyskupo M. Valanþiaus metu, Kužiuose buvo mokykla,
kurioje 1863 m. mokơsi 13 mokiniǐ. Vơliau mokykla buvo surusinta. 1873 m. pastatyta
medinơ bažnyþia, Šiauliǐ parapijos filija. Miestelis smarkiai nukentơjo per I pasaulinƳ
karą. Jis 1915 m. sudegơ, bažnyþia irgi sudegơ. Miestelis ơmơ augti XIX amžiuje, kai
prie kelio Šiauliai–Telšiai þia buvo pastatyta pašto stotis. 1897 m. Kužiuose gyveno 220
gyventojǐ.
Atgavus nepriklausomybĊ Kužiai 1919 m. tapo valsþiaus centru ir priklausơ Šiauliǐ
apskriþiai. 1923 m. remiantis tarpukario seimo priimtu „Didžiosios žemơs reformos
Ƴstatymu“, (1922, Kovo 29 d.). prasidơjo dvarǐ parceliacijos ir senǐjǐ kaimo
gyvenvieþiǐ skirstymas viensơdžiais. Reikia manyti, kad dalis Kužiǐ miestelio
gyventojǐ gavĊ žemơs išsikơlơ Ƴ viensơdžius. Kužiuose buvo 35 sodybos ir 180 gyv.
1933 m. Ƴsteigta pradžios mokykla. Buvo girininkija, vartotojǐ bendrovơ, pašto
agentǌra, policijos punktas ir kt. Kun. Adolfas Kleiba su parapieþiais pastatơ naują
medinĊ bažnyþią, kuri buvo sudegusi per I pasaulinƳ karą. Ji taip pat buvo Šiauliǐ
parapijos filija. 1936 m. ji apjungơ 2418 katalikǐ. Miestelis augo. jo erdvinơ struktǌra
kito. Miestelio centras formavosi bažnyþios zonoje. Užstatymas, reikia manyti, dar
turơjo senosios erdvinơs struktǌros bruožǐ.
Antrojo pasaulinio karo metu Kužiǐ miestelis vơl smarkiai nukentơjo, miestelis sudegơ.
Luponiǐ miške 1,5 km atstumu Ƴ šiaurơs rytus nuo miestelio, naciai sušaudơ apie 8000
Šiauliǐ geto ir Šiauliǐ kalơjimo kaliniǐ. Pats miestelis apnyko.
Po antrojo pasaulinio karo Lietuvai netekus nepriklausomybơs, prasidơjo nauja žemơs
nusavinimo reforma, kolǌkiǐ kǌrimas. Sovietiniu laikotarpiu vơl naikinami viensơdžiai
ir plơtojami kaimai. Tai savotiškas grƳžimas atgal Ƴ feodalizmo atmainą 20 amžiuje,
kuris tiko atsilikusiai Sovietǐ sąjungai. Taþiau Lietuvoje nepabơgĊ Ƴ miestus kaimo
gyventojai netapo taip pririšti prie žemơs kaip baudžiauninkai feodalinơje epochoje arba
kai kuriose rytinơse Sovietǐ sąjungos dalyse. Miestelis tapo „Tarybǐ Lietuvos" kolǌkio
centrine gyvenviete, iki 1950 m. dar buvo ir Kužiǐ valsþiaus centru. Vơliau (nuo 1950
m.) tapo Šiauliǐ rajono Kužiǐ apylinkơs centru. 1959 m. Kužiai turơjo dar tik 141
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gyventoją. Miestelis bǌdamas derlingose žemơse (Sovietǐ sąjungai pastoviai trǌkdavo
maisto produktǐ), augo. Plơtojosi atitinkamos švietimo, buitinio aptarnavimo ir kultǌros
Ƴstaigos.
Miestelio spartus augimas prasidơjo septyniasdešimtaisiais metais. Buvo parengtas
pirmas Šiauliǐ rajono rajoninio planavimo projektas (1963 m.), kuriuo Kužiams buvo
skirtas tarpǌkinơs gyvenvietơs reikšmơ, kitaip sakant, teritorinio mikrorajono centro, su
atitinkamomis švietimo, buitinio aptarnavimo ir kultǌros Ƴstaigom, skirtomis aptarnauti
ir gretimǐ kolǌkiǐ gyvenvieþiǐ žmones. Buvo parengti keli miestelio gyvenvietơs
suplanavimo projektai. Pavyzdžiui, 1972 m. projekte jo išvystymas buvo numatytas iki
1530 gyventojǐ. Realiai, 1970 m. miestelis turơjo 435 gyventojus, o 1989 m. – 1150
gyventojǐ. Miestelio teritorinơ plơtra vyko rytǐ kryptimi. Šia kryptimi (prie Gruzdžiǐ g.)
buvo numatyta plơtoti ir miestelio centrą. Buvo pastatyta vidurinơ mokykla, vaikǐ
lopšelis – darželis, taþiau numatyti kultǌriniai ir prekybiniai statiniai nebuvo realizuoti.
Miestelio šiaurơs vakarinơje dalyje buvo suformuotas kolǌkinis gamybinis centras Jame
pastatytos mechaninơs dirbtuvơs su kuro baze, kiauliǐ ferma ir stambi galvijǐ ferma.
Pastatyti kanalizacijos valymo Ƴrenginiai.
Didžiausia miestelio teritorijos dalis buvo užstatoma mažaaukšþiais sodybiniais
tipizuotais Lietsovmoderno gyvenamais namais, formuojant perimetrinƳ gatvơvaizdƳ,
susišaukiantƳ su neoklasicistiniu erdviniu modeliu. Pagrindinơ Gruzdžiǐ ir Statybininkǐ
gatvơs papildytos mažaaukšþiais (2a. 4-8 bt.) daugiabuþiais gyvenamais namais, ir
daugiaaukšþiais (3-4 a. 18-32 bt.,) gyvenamais namais ir bendrabuþiais. Miestelis turi
gan vieningą kompaktišką erdvinĊ struktǌrą.
Atgavus nepriklausomybĊ, vơl prasidơjo nauja žemơs reforma. 1995 m. miestelis tapo
Kužiǐ seniǌnijos centru. Jo gyventojǐ skaiþius nemažơjo ir 2001 m. surašymo
duomenimis turơjo 1420 gyventojǐ. Ekonominơs sąlygos, emigracija turơjo Ƴtakos. 2011
m. pradžioje jame buvo 1210 gyventojǐ. Taþiau miestelis, bǌdamas patogioje padơtyje,
ir gerose žemơse turi galimybĊ plơtotis.
Miestelis istorinơs raidos bơgyje Ƴgavo palyginti vieningą, vertingą, kompaktišką
erdvinĊ struktǌrą. Taþiau miestelio centras atsidǌrơ asimetriškoje padơtyje gyvenamos
teritorijos atžvilgiu. Miestelio istorinơs raidos demografinis parametras pateiktas 3.1.
lentelơje.
3.1. lentelơ Kužiǐ miestelio gyventojǐ dinamika
Metai
1897 1923 1959 1970 1989
Gyven-tojai
220
180
141
435
1150

2001
1420

2011
1210

3.1.1. Miestelio gyvenvietơ iki šiǐ dienǐ išlaikơ istorijos bơgyje susiklosþiusią, gan
kompaktinĊ erdvinĊ struktǌrą, su nedidelơmis atviromis agrarinơmis erdvơmis tarp
pagrindiniǐ gatviǐ. Jo erdvinơ struktǌra išlaikoma konkretizuotuose sprendiniuose.
3.1.2. Miestelis turi gan kompaktišką, suformuotą centrą prie buvusios senosios
bažnyþios aikštơs. Centrą siǌloma renovuoti, jo teritorija ir kompozicija išlaikoma
konkretizuotuose sprendiniuose
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3.2. EKONOMINƠS IR DEMOGRAFINƠS PLƠTROS PRIELAIDOS
Bendros nuostatos
Miestelio teritorinio vystymo perspektyvoje galimybiǐ ribos paremtos Miestelio
ekonominơmis ir demografinơmis galimybơmis. Ekonominơs ir demografinơs raidos
prielaidas lemia šalies, Šiauliǐ apskrities ir Šiauliǐ rajono savivaldybơs atitinkamos
ekonominơs ir demografinơs vystymo galimybơs, prognozuotos teritorijǐ planavimo ir
socialinio – ekonominio vystymo dokumentuose. (Žiǌr. Šiauliǐ rajono savivaldybơs
teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2008-07-03 Šiauliǐ rajono savivaldybơs tarybos
sprendimu Nr. T-l99; Šiauliǐ rajono savivaldybơs strateginis plơtros planas, patvirtintas
2011 02 10 d. Šiauliǐ rajono savivaldybơs tarybos sprendimu Nr. T 11 (1.1.) ir Šiauliǐ
apskrities bendrasis (generalinis) planas; patvirtintas LR Vyriausybơs 2008 09 24 d.
nutarimu Nr. 1042) Remtis aukštesniais bendraisiais ir specialiaisiais planais numato
„Miestǐ ir miesteliǐ bendrǐjǐ planǐ rengimo taisyklơs. (Patvirtintos LR Aplinkos
ministro 2004 m. gegužơs 7 d. Ƴsakymu Nr. D1-263; LR Aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 14 d. Ƴsakymo Nr. D1-591 redakcija) Jǐ 27. punktas sako: „Rengiant
bendruosius planus, turi bǌti vadovaujamasi tai paþiai teritorijai ar veiklos sriþiai
parengtais strateginiais planais.
Demografinơms prognozơms Statistikos departamentas 2004 m. parengơ leidinƳ
„Lietuvos gyventojǐ skaiþiaus prognozơs 2005–2030 m.“. Jame pateikiami trys
gyventojǐ skaiþiaus prognoziǐ variantai, parengti remiantis numatytomis ir priimtomis
tikơtinomis pagrindiniǐ demografiniǐ procesǐ (gimstamumo, mirtingumo ir migracijos)
prielaidomis. Iškeltas pagrindinis tikslas - pristabdyti neigiamą natǌralǐ gyventojǐ
prieaugƳ ir neigiamą migracijos saldo. Šalies demografinơs prognozơs detalizuotos ir
pateiktos Šiauliǐ apskrities ir rajono savivaldybơs teritorijǐ bendruose planuose.
Rengiant miestelio demografiniǐ prognoziǐ variantus Ƴ jas atsižvelgta. Taþiau, dơl
miestelio specifikos, jo perspektyvinơs raidos scenarijai parengti ir remiantis miestelio
ir ilgalaikơs raidos analize, kuri pateikta miestelio bendrojo plano esamos bǌklơs tome
(1 tomas, 5 skyrius).

Ekonominơs prielaidos
Ekonomikos raidą atspindi bendrasis vidaus produktas, kuris paprastai prognozuojamas
keliais variantais. Šiauliǐ apskrities ir rajono savivaldybơs teritorijǐ bendruose plane
pateiktos ekonominơs prognozơs 2025 metams. Ekonominio išsivystymo lygio ribos
prognozuotos dviem variantais, pavadintais optimistiniu ir pesimistiniu. Orientuojamơs Ƴ
šias prognozes ir pateikiame kai kuriuos pagrindinius rodiklius.
3.2.1. Optimistiniu variantu BVP augimas kasmet gali augti vidutiniškai po 3 - 4 % ir
2023 m. BVP. tenkantis vienam gyventojui pasieks. 26,8-36,5 tǌkst. Lt. Pesimistiniu
variantu BVP augimas kasmet gali augti vidutiniškai po 2 -3 % ir bus pasiektas 2023 m.
BVP. tenkantis vienam gyventojui pasieks. 21,5 – 29,3 tǌkst. Lt.
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3.2.1. Lentelơ. Ekonominio išsivystymo prognozơs

BVP mln. Lt.
BVP.
tenkantis
gyventojui tǌkst. Lt.

Optimistinis
13200 – 13500

2023
Pesimistinis
9083 – 7608,2

vienam
36,5 – 31,4

29,3 – 21,6

Demografinơs prielaidos
Šiauliǐ apskrities ir rajono savivaldybơs teritorijǐ bendruose planuose pateiktos
demografinơs prognozơs 2025 metams. Optimistiniu ir pesimistiniu scenarijais pateikti
galimi kiekvienos Šiauliǐ apskrities savivaldybơs miesto ir kaimo gyventojǐ skaiþiaus
kitimo intervalai. Pesimistinis Šiauliǐ apskrities gyventojǐ skaiþiaus scenarijus yra
arþiausiai tikrovơs, turint omenyje praeities ir ateities žinomus, bei numatomus Ƴvykius,
galinþius vienaip ar kitaip veikti ar Ƴtakoti pagrindinius gyventojǐ skaiþiaus veiksnius.
Lyginant su esamos padơties demografiniais rodikliais matome kad rajono savivaldybơ
pasiekơ pesimistinio scenarijus skaiþius (Šiauliǐ rajone 2011 m. pradžioje gyveno apie
47058 gyventojǐ, (iš jǐ apie 12695 Kuršơnǐ mieste), kaimo gyvenvietơse 34363
gyventojai).
Statistikos departamento duomenimis, nuo 2006 m. gyventojǐ skaiþius Šiauliǐ rajono
savivaldybơje kasmet mažơja vidutiniškai 420 gyventojǐ (migracijos saldo - 420), Kužiǐ
miestelio gyventojǐ skaiþius taip pat mažơja. Kužiǐ miestelis, 2001 m. turơjo 1420
gyventojǐ, (2001 m. gyventojǐ surašymo duomenys) o 2011 m. pradžiai – 1210
gyventojǐ. (LR vidaus reikalǐ ministerijos gyventojǐ registro duomenys). Seniǌnijos
duomenimis miestelis turi 1379 gyventojus. Priimame, kad miestelio gyventojǐ skaiþius
yra apie 1300 žm. Gyventojǐ skaiþius sumažơjo 120 - žmoniǐ, arba vidutiniškai mažơjo
po 12 gyventojǐ kasmet.
Migracijos saldo Šiauliǐ rajone ir Kužiǐ miestelyje 2001–2011 m. skirtumai parodyti
3.2.2. lentelơje.
3.2.2. lentelơ. Migracijos saldo Šiauliǐ rajone ir Kužiǐ miestelyje 2001–2011 m.
Migracijos saldo 2001–2011
Šiauliǐ rajono savivaldybơ
- 4562
Kužiǐ miestelis
-120

Manoma, kad emigracinius srautus neutralizuos imigraciniai, o mažơjant mirtingumui,
natǌralus gyventojǐ prieaugis išliks stabilus. Iki 2023 metǐ dơl palankesniǐ ekonominiǐ
sąlygǐ prognozuojamas gyventojǐ skaiþiaus stabilizavimasis. Prognozuojame kad
Šiauliǐ rajone gyventojǐ skaiþius 2023 metais gali sumažơti iki 45000 žm. pesimistiniu
variantu.
3.2.2. Kužiǐ miestelio specifika nusako tai, kad jis yra Šiauliǐ miesto artimas
priemiestis jis patiria miesto aglomeracinƳ poveikƳ ir yra susietas su juo darbo ir kitais
ryšiais, iš kitos pusơs, priemiestiniǐ maisto produktǐ tiekơjas. Kužiǐ miestelio gyventojǐ
darbo vietǐ Ƴvairovơ yra nulemta darbo vietǐ pasiekiamumo kriterijumi, bendra miesto ir
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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rajono savivaldybơs ekonomine bǌkle. Todơl, atsižvelgdami Ƴ šią specifiką miestelio
demografinĊ raidą prognozuojame 2023 m.

Gyventojǐ
apie

Optimistinis
variantas
skaiþius, 1300

Pesimistinis
variantas
1100

Šiauliǐ apskrities ir rajono savivaldybơs teritorijǐ bendruose plane pateiktos Gyventojǐ
amžiaus struktǌros prognozơ 2025 m. kurias pritaikome miesteliui iki 2023 m.
3.2.3. Prisilaikome daugiau optimistinio scenarijaus, numatome gyventojǐ amžiaus
struktǌros prognozĊ 2023 m. sekanþiai:
3.2.4. lentelơ Gyventojǐ amžiaus struktǌra proc.
Meškuiþiǐ Gyventojǐ skaiþiaus amžiaus
miestelis
struktǌra proc
0 - 15
Darbingo Pensinio
17,5
58,5
24,0

3.3. ŠIAULIǏ RAJONO SAVIVALDYBƠS STRATEGINIO
PLƠTROS PLANO EKONOMINƠS – SOCIALINƠS RAIDOS
VIZIJA.
Šiauliǐ rajono savivaldybơs strateginiame plơtros plane pateikta rajono ekonominơs –
socialinơs raidos prognozinơ vizija 2017 m.: (Šiauliǐ rajono savivaldybơs strateginis
plơtros planas, patvirtintas 2011 02 10 d. Šiauliǐ rajono savivaldybơs tarybos sprendimu
Nr. T 11 (1.1.)
Jame numatoma: Šiauliǐ rajonas – bendruomeniškas, konkurencingas, atviras
investicijoms, pritraukiantis naujǐ verslo galimybiǐ, pažangaus žemơs ǌkio kraštas,
pasižymintis palankia gyvenimui ir poilsiui aplinka. Meškuiþiǐ miestelis Ƴsirašo Ƴ šią
viziją.
Pateikiame investicijǐ krypþiǐ išranką, aktualią perspektyviniame laikotarpyje Kužiǐ
miesteliui, pagal strateginiame plơtros plane numatytus prioritetus.
x I PRIORITETAS. PILIETIŠKOS, APSIŠVIETUSIOS, KǋRYBIŠKOS, SVEIKAI
IR SAUGIAI GYVENANýIOS BENDRUOMENƠS KǋRIMAS;
Numatomos investicijos Ƴ Bendrojo lavinimo mokyklos pastatǐ atnaujinimą,
Ikimokyklinio ugdymo Ƴstaigos modernizavimą, Šiauliǐ rajono savivaldybơs švietimo
centro veiklos, paslaugǐ kokybơs bei prieinamumo didinimo programos parengimą ir
Ƴgyvendinimą, Šiauliǐ rajono viešosios bibliotekos filialǐ darbo aplinkos ir VIPT
modernizaciją ir (ar) Ƴrengimą, kultǌros centro filialo infrastruktǌros atnaujinimą ir
plơtrą, nestacionariǐ socialiniǐ paslaugǐ teikimo užtikrinimą (infrastruktǌros Ƴsteigimas
Šiauliǐ rajone), Sporto saliǐ ir aikštynǐ infrastruktǌros atnaujinimą ir plơtrą, privaþiǐ
bendrosios praktikos gydytojǐ kabinetǐ plơtra.
x II PRIORITETAS. VERSLO APLINKOS IR VERSLUMO PLƠTRA.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Asmenǐ, ketinanþiǐ pradơti verslą, konsultavimas, Finansinơs paramos teikimas
specializuotiems ǌkiams (reklamos išlaidǐ kompensavimas), Mokymǐ ekologiško
ǌkininkavimo tema organizavimas, melioracijos statiniǐ rekonstravimas, rajono kultǌros
ir sakraliniǐ paveldo objektǐ išsaugojimas.
x III PRIORITETAS. SUBALANSUOTAS RAJONO INFRASTRUKTǋROS
VYSTYMAS)
Rekreaciniǐ ir kitǐ teritorijǐ planavimo dokumentǐ rengimas, želdynǐ ir želdiniǐ
inventorizavimas, želdynǐ sutvarkymo planavimo dokumentǐ rengimas, želdynǐ
sutvarkymas pagal parengtus projektus, paviršinio vandens telkiniǐ aplinkos, maudyklǐ,
paplǌdimiǐ sutvarkymas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui, pažintiniǐ takǐ Ƴrengimas,
vandenvieþiǐ teritorijǐ sanitariniǐ apsaugos zonǐ projektǐ parengimas, Šiauliǐ rajono
paviršinio vandens telkiniǐ apsaugos juostǐ ir zonǐ planǐ parengimas, Rajono
gyvenvieþiǐ gatviǐ apšvietimo rekonstrukcija ir remontas, Šiauliǐ rajono miesteliǐ ir
kaimǐ gatviǐ infrastruktǌros gerinimas, gyvenamosios ir bendruomeninơs
infrastruktǌros gerinimas, daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ namǐ kvartalǐ (gyvenamoji
aplinka) aplinkos gerinimas, sutvarkant apšvietimą, šaligatvius aikšteles, pơsþiǐjǐ ir
dviraþiǐ takus, privažiuojamuosius kelius, esamǐ viešǐjǐ pastatǐ modernizavimas ir
pritaikymas kuriamam smulkiajam verslui (amatams), bendruomenơs poreikiams ir (ar)
socialinơms paslaugoms, rajono katiliniǐ, panaudojant atsinaujinanþius energijos
šaltinius bei mažinant aplinkos taršą ir šiluminơs energijos kainą, rekonstrukcija,
Vandens tiekimo, vandens gerinimo ir nuotekǐ tvarkymo sistemǐ plơtra.

3.4. TERITORINƠS PLƠTROS PRIELAIDOS
Bǌsto plơtros prognozơ 2011-2023 metǐ periodui pateikiame dviem gyventojǐ skaiþiaus
kaitos ir gyvenamojo fondo sąlygǐ gerơjimo, teritorijǐ poreikio variantais. Pagrindiniai
teritorijǐ plơtros poreikio prognozơs periodu kintamieji yra gyventojǐ skaiþiaus kaita ir
gyvenamojo fondo sąlygǐ gerơjimas, išreiškiamas vienam gyventojui tenkanþiu
naudinguoju plotu.
Optimistinis variantas
3.4.1. Prognozuojama, kad 2023 metais vienam gyventojui Kužiǐ miestelio teritorijoje
teks: 32,0 m2. naudingojo ploto, rodiklis augs 5,2 m2 lyginant su 2011 metais (26,8
m2).. Gyventojǐ skaiþius optimistiniu variantu gali siekti 1300 žmoniǐ. Gyvenamasis
fondas projektinio laikotarpio gale t.y. 2023 metais sudarys 41600 m2 naudingojo ploto
(32,0 x 1300=41600). Naujo gyvenamojo fondo reikơs pastatyti 9172 m2 naudingojo
ploto vidutiniškai po 917 m2. Ƴ metus. Naujo gyvenamojo fondo statybos apimtis
skaiþiuota Ƴvertinant, jog esamas gyvenamasis fondas sudarantis 32428. m2 naudingojo
ploto išliks iki sprendiniǐ planuojamo periodo pabaigos t.y. 2023 metǐ.
Naujǐ teritorijǐ poreikis optimistiniu variantu
3.4.2. Teritorijǐ poreikis skaiþiuotas priimant 20 žmones Ƴ vieną ha, vienbuþiǐ ir
dvibuþiǐ gyvenamǐ namǐ sklypams
x Apsigyvens 286 žm.
x Teritorijǐ poreikis naujai gyvenamai statybai 14,3 ha
x Kitoms reikmơms
4,1 ha
x Viso
18,4 ha
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pesimistinis variantas
3.4.3. Prognozuojama, kad 2023 metais vienam gyventojui Kužiǐ miestelio teritorijoje
teks: 31,2 m2.. naudingojo ploto, rodiklis augs 4,4 m2 lyginant su 2011 metais (26,8
m2).. Gyventojǐ skaiþius minimaliu variantu gali siekti 1100 žmoniǐ. Gyvenamasis
fondas projektinio laikotarpio gale t.y. 2023 metais sudarys 34320 m2 naudingojo ploto
(31,2 x 1100=34320). Naujo gyvenamojo fondo reikơs pastatyti 1892 m2 naudingojo
ploto vidutiniškai po 189 m2. Ƴ metus. Naujo gyvenamojo fondo statybos apimtis
skaiþiuota Ƴvertinant, jog esamas gyvenamasis fondas sudarantis 32428 m2 naudingojo
ploto išliks iki planuojamo periodo pabaigos t.y. 2023 metǐ.
Naujǐ teritorijǐ poreikis pesimistiniu variantu
3.4.4. Teritorijǐ poreikis skaiþiuotas priimant 15 žmones Ƴ vieną ha, vienbuþiǐ ir
dvibuþiǐ gyvenamǐ namǐ sklypams
Apsigyvens 61 žm.
x Teritorijǐ poreikis gyvenamai statybai 4,0 ha
x Kitoms reikmơms
2.0 ha
x Viso
6,0 ha
Teritorijos plơtros poreikis Ƴvertinant ilgalaikius vidutinius kasmetinius plơtros
tempus.
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano, pirmame tome, esamoje bǌklơje, nustatyti
ilgalaikiai miestelio gyvenvietơs teritorijos plơtros tempai kurie vidutiniškai siekơ 0,55
ha. per metus. Ekstrapoliuojant šƳ rodiklƳ Ƴ ateitƳ gauname perspektyvinƳ gyvenamos
teritorijos poreikƳ 10 m. perspektyvai 5,5 ha.
3.4.5. Prognozuojamas gyvenamos teritorijos poreikis 10 m. perspektyvai pagal
ilgalaikius miestelio teritorijos plơtros tempus bǌtǐ 4 ha.
x Teritorijǐ poreikis gyvenamai statybai 5,5 ha
x Kitoms reikmơms
3,5 ha
x Viso
9,0 ha
3.4.6. Miestelio perspektyvinơs erdvinơs struktǌros vystymui pasirinktas pirmasis
koncepcijos variantas ir atviras erdvinơs struktǌros modelis, maksimaliai išsaugant
vertingą miestelio teritorinĊ struktǌrą, ją papildant naujomis užstatymui skirtomis
dalimis atvirǐ agrariniǐ teritorijǐ sąskaita.
3.4.8. Siǌloma teritorijos vystymo kryptis yra siekti kad bǌtǐ išlaikyta susiklosþiusi
miestelio gyvenvietơs erdvinơ struktǌrą, užpildant visǐ pirma agrariniǐ teritorijǐ
intarpus tarp atskirǐ užstatymo daliǐ, orientuojantis Ƴ naujǐ užstatytinǐ teritorijǐ poreikƳ
optimistiniu variantu.
3.4.9. NeƳvykdžius siǌlomǐ teritorinơs plơtros optimistiniǐ prielaidǐ, po prognostinio
periodo liks teritorijǐ rezervai tolimesnei perspektyvai.
3.4.10. Rekomenduojamas perspektyvai vienbuþiǐ ir dvibuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ
statybos bǌstas. Sodyboms planuoti siǌlomi 15 - 25 arǐ sklypai. (Esami sodybinio bǌsto
sklypai gan Ƴvairǌs. Jie svyruoja nuo 5,7 aro iki 68,9 aro. Vidutiniškai vienam Kužiǐ
miestelio sodybiniam bǌstui tenka 21,4 aro žemơs sklypas).
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3.4.11. Siǌloma darni (tvari) miestelio teritorinio vystymo kryptis: maksimaliai
panaudoti ir vystyti jau susiklosþiusią miestelio erdvinĊ kompoziciją, ją intensyvinti
siekiant didesnio efektyvumo.

3.5. MIESTELIO PERSPEKTYVINƠ ERDVINƠ KOMPOZICIJA
Remiantis istorinơmis socialinơmis-ekonominơmis teritorinơs plơtros galimybiǐ
prielaidomis miestelio perspektyvinơs erdvinơs struktǌros vystymui pasirinktas atviras
erdvinơs struktǌros modelis, maksimaliai išsaugant jau susiklosþiusią miestelio erdvinĊ
kompoziciją, ją papildant naujomis, užstatymui skirtomis dalimis, atvirǐ agrariniǐ
teritorijǐ sąskaita, remiantis pirmuoju miestelio perspektyvinơs raidos koncepcijos
variantu.
Miestelio gyvenvietơ iki šiǐ dienǐ liko gan kompaktiškai užstatytos erdvinơs struktǌros,
apsupta atvirǐ agrariniǐ erdviǐ, kurios Ƴsiterpusiomis tarp kompaktiškai užstatytǐ daliǐ,
su miestelio parku netoli miestelio centrinơs dalies.
Miestelio kompaktiškai užstatytos teritorijos rodo Šiauliǐ miesto aglomeracinƳ poveikƳ
ir miestelio charakterƳ. Miestelio gyvenvietơs miestišką arba urbanizuotą charakterƳ
rodo ir jo planavimas ir gatvơvaizdžiai, kurie formuoti pagal miestǐ sodybinio
užstatymo modelƳ. Kužiǐ miestelyje be sodybinio užstatymo yra kelios mažaaukšþiǐ
daugiabuþiǐ (4- 8 bt.), gyvenamǐ namǐ grupơs , ir daugiaaukšþiǐ (4a. 18-20 bt.)
gyvenamǐ namǐ grupơ prie Gruzdžiǐ ir Statybininkǐ gatviǐ. Taip pat ir komunalinơ
zona vystoma sovietmeþiu formuoto gamybinio centro teritorijoje,ir pramonơs zona
renovuojama terp magistralinio autokelio ir geležinkelio.
Siǌloma išlaikyti miestelio miestišką arba urbanizuotą charakterƳ ir perimetrinio
užstatymo gatvơvaizdžius, kurie formuoti pagal miestǐ sodybinio užstatymo modelƳ,
renovuojant mažaaukštes daugiabuþiǐ gyvenamǐ namǐ grupes prie Gruzdžiǐ,
Statybininkǐ gatviǐ. (žiǌr. Architektǌrinơs erdvinơs kompozicijos schemą)
Pagrindiniai miestelio gyvenvietơs erdvinĊ struktǌrą formuojanþiais mazgais lieka ir
toliau vystomi:
3.5.1. Miestelio bendrasis polifunkcinis centras (1), kurƳ formuoja beveik visi
pagrindiniai gyventojǐ aptarnavimo objektai, prie senosios miestelio prekybinơs
aikštơs, susiklosþiusios Vilties ir Rasos tako gatviǐ sankryžos. Ją formuoja bažnyþia ir
sovietmeþiǐ pastatyti prekybiniai objektai, seniǌnijos pastatas su kitomis tarnybomis,
paštas, ambulatorija. Tai miestelio istorinis branduolys, dabar atliekantis ir
perspektyvoje atliksiantis bendrojo centro vaidmenƳ. Augant miestelio gyvenvietei
centras buvo vystomas link Gruzdžiǐ gatvơs, numatant prie jos ir naują visuomeninƳ
centrą, kuris nebuvo realizuotas. Bendrasis Kužiǐ miestelio centro branduolys
susiklostĊs apie aikšte prie bažnyþios, pagal Vilties gatvơs atkarpą, apimdamas ir
gretimǐ gatviǐ atkarpas. JƳ reikơtǐ plơtoti, renovuojant ir papildant statiniais. Miestelio
istorinis centras atlieka ir ateityje atliks miestelio bendrojo centro vaidmenƳ. (žiǌr.
Erdvinơs kompozicijos schemą). Išlaikoma miestelio centro erdvinơ kompoziciją
renovuojant ir papildant statinius. Miestelio siluete liks dominuojantys bažnyþios
bokštai.
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3.5.2. Švietimo ir ikimokyklinio ugdymo centrai (2, 3) (vaikǐ lopšelis darželis ir
vidurinơ mokykla), kurie yra bendrojo centro zonoje skirtingose gatvơse.
3.5.3. Memorialinis centras (4- kapinơs), šliejasi prie bendrojo centro ir uždaro bendrojo
centro Vilties gatvơs atkarpą iš vakarǐ pusơs.
3.5.4. Rekreacinis centras – miško parkas (5) su parko Ƴrangos elementais, Parkas nơra
galutinai suformuotas. Jis pơsþiǐjǐ ryšiu tiesiogiai siejasi su miestelio bendruoju centru,
lengvai pasiekiamas, mơgstamas ir naudojamas miestelio gyventojǐ, plơtojamas.
3.5.5. Pagrindiniais miestelio erdvinĊ struktǌrą formuojanþiais transporto mazgais
išskirti: autotransporto mazgas (6), prie kurio yra degalinơ ir Kužiǐ keleivinơ
geležinkelio stotis (7). Keleiviai neturi gero pơsþiǐjǐ ryšio su miestelio gyvenvietơs
vakarine dalimi per pramonơs zoną. JƳ siǌloma perspektyvoje gerinti.
3.5.6. Pagrindinơs miestelio I kategorijos erdvinơs struktǌros integracinơs ašys,
integruojanþios Kužiǐ miestelƳ Ƴ Šiauliǐ aglomeracinĊ zoną sutampa su šalies IA
kategorijos – pagrindine šalies urbanistinơs integracijos ašimi (metropoline), kuri
perspektyvoje vystoma kaip aktyviausios šalies ašies atkarpa Šiauliǐ rajono teritorijoje.
Jos kerta miestelio atviras agrarines erdves dviem – autotransporto ir geležinkelio
koridoriais, bei integruoja miestelio gyvenvietĊ Ƴ aglomeracinĊ zoną per pagrindinius
autotransporto geležinkelio transporto mazgus (7. ir 8).
3.5.7. Gruzdžiǐ ir Žalioji gatviǐ erdvơs atvedanþios Ƴ miestelio bendrojo miestelio
centro zoną – išskirtos kaip II kategorijos miestelio lygmens kompozicinơs ašys,
sąveikaujanþios su miestelio išorinơs erdvinơs struktǌros ašimis. Miestelio siluete
dominuoja bažnyþios bokštas.
3.5.8. II kategorijos miestelio erdvinơs struktǌros kompozicinơs ašys, yra esamos ir
numatomos pagrindinơs gyvenamos gatvơs. Gatviǐ erdviǐ (gatvơvaizdžiǐ) formavime
siǌloma daugiau ar mažiau išlaikyti perimetrinio užstatymo principą. Gatvơvaizdžiǐ
Ƴvairovei vystyti siǌloma skatinti vietos gyventojǐ lokalinƳ kǌrybinƳ potencialą,
(želdiniǐ, aptvarǐ, kiemo erdviǐ sutvarkyme, aukšto vandens horizonto panaudojimo
dekoratyviniams tvenkiniams, namǐ rekonstravime. Gali bǌti rengiami gatvơvaizdžiǐ,
arba gatviǐ kraštovaizdžiǐ tvarkymo projektai
3.5.9. Vilties ir Ringuvos – Ryto ir naujai siǌlomǐ gatviǐ trasos integruojanþios
miestelio rytinơs dalies gyvenamas erdves su vakarinơmis, iškirtos kaip III kategorijos
miestelio erdvinơs struktǌros kompozicinơs ašys.
3.5.10. Pagrindinơs miestelio gamtinơs erdvinơs struktǌros kompozicinơs ašys yra ir
perspektyvoje liks gamtinio karkaso regioninơs (Ringuvos upơs) ir vietinơs reikšmơs
(Amalơs, Luponơs upiǐ bei bevardžiǐ upeliǐ) migracijos koridoriai, sudarantys žaliąsias
kompozicines jungtis, apie miestelio užstatytas ir siǌlomas užstatymui erdves iš rytǐ
šiaurơs, vakarǐ, kas suteikia jo erdvinei struktǌrai kompozicinƳ kompaktiškumą ir
išbaigtumą.
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4. MIESTELIO ŽEMƠS NAUDOJIMAS IR TERITORINIAI
REGLAMENTAI
4.1. BENDROS NUOSTATOS
Perspektyvinơs tikslinơs žemơs paskirtys, naudojimo bǌdai ir pobǌdžiai nustatyti
vadovaujantis dokumentais: „Dơl pagrindinơs žemơs naudojimo paskirties žemơs sklypǐ
naudojimo bǌdǐ turinio, žemơs sklypǐ naudojimo pobǌdžiǐ sąrašo ir jǐ turinio,
patvirtinto LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. Ƴsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin.,
2005, Nr. 14-450; 2010, Nr. 114-5850), bei žemơs sklypǐ pagrindinơs žemơs naudojimo
paskirties bǌdǐ ir pobǌdžiǐ specifikacija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. kovo
17 d. Ƴsakymu Nr. D1-151 „Dơl žemơs sklypǐ pagrindinơs žemơs naudojimo paskirties,
bǌdǐ ir pobǌdžiǐ specifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 41-1317; 2006, Nr. 451633; 2009, Nr. 147-6608; 2010, Nr. 114-5848; 2011 Nr.2-64).
Konkretizuotuose sprendiniuose, perspektyvinơs tikslinơs žemơs paskirtys, naudojimo
bǌdai priimti konkretizuojant miestelio koncepcijos stadijos aprobuoto varianto žemơs
naudojimo funkcinius prioritetus bei esamas, miestelio teritorijoje Ƴregistruotas LR
registrǐ centre žemơs naudojimo paskirtis, naudojimo bǌdus ir pobǌdžius (žiǌr. 1 tomą Kužiǐ miestelio teritorijos bendrojo plano esamą bǌklĊ ir 2.3. tomą - Perspektyvinơs
raidos koncepciją, 2012 m.)
Nustatytos tokios miestelio perspektyvinơs tikslinơs žemơs naudojimo paskirtys,
naudojimo bǌdai ir jǐ indeksai sutinkamai su aukšþiau išvardintais dokumentais:
1. Žemơs ǌkio paskirties žemơ: 1.4 Kiti žemơs ǌkio paskirties žemơs sklypai.
2. Miškǐ ǌkio paskirties žemơ: 2.2 Rekreaciniai miškai (miško parkai).
3. Konservacinơs paskirties žemơs miestelyje nenustatyta.
4. Vandens ǌkio paskirties žemơ: 4.1 ǋkinei veiklai naudojami vandens telkiniai; 4.4
Bendrojo naudojimo vandens telkiniai.
5. Kitos paskirties žemơ:
5.1 Gyvenamosios teritorijos: 5.1.1 Vienbuþiǐ ir dvibuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ statybos;
5.1.2 Daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ ir bendrabuþiǐ statybos.
5.2 Visuomeninơs paskirties objektǐ teritorijos: 5.2.1 Administraciniǐ pastatǐ statybos;
5.2.2 Religiniǐ bendruomeniǐ pastatǐ statybos; 5.2.3 Mokslo ir mokymo, kultǌros ir
sporto sveikatos apsaugos pastatǐ bei statiniǐ statybos.
5.3. Pramonơs ir sandơliavimo objektǐ teritorijos: 5.3.1 Pramonơs ir sandơliavimo
Ƴmoniǐ statybos; 5.3.2. Sandơliavimo statiniǐ statybos.
5.4 Komercinơs paskirties objektǐ teritorijos: 5.4.1 Prekybos, paslaugǐ ir pramogǐ
objektǐ statybos. 5.4.3 Degaliniǐ ir autoservisǐ statiniǐ statybos.
5.5 Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijos: 5.5.1 Susisiekimo ir inžineriniǐ komunikacijǐ
aptarnavimo objektǐ statybos; 5.5.2 Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriams;
5.6 Bendro naudojimo teritorijos: 5.6.3 Urbanizuotǐ teritorijǐ viešǐjǐ erdviǐ.
5.11 Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijos: 5.11.1 Rekreacinơs paskirties želdynǐ; 5.11.3
Apsauginơs ir ekologinơs paskirties želdynǐ.
Kužiǐ miestelio teritorijoje veiklą reglamentuoja sekantys LR Ƴstatymai su vơlesniais
pakeitimais: Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymas (Žin., 1993 Nr. 63-1188, 2001 Nr.108-3902,
2002 Nr.40-1484); Nekilnojamojo kultǌros paveldo apsaugos Ƴstatymas, (Žin., 1995 Nr.
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3-37, 2004 Nr. 153-5571); Aplinkos apsaugos Ƴstatymas, (Žin., 1992 Nr.5-75, 1996
Nr.57-1335, 2002 Nr.2-49, 2003 Nr.61-2763, 2008 Nr.120-4550); Miškǐ Ƴstatymas
(Žin., 1994 Nr. 96-1872; 2001 Nr. 35-1161); Žemơs Ƴstatymo pakeitimo Ƴstatymas (Žin.,
2004 Nr. 28-868, 2006 Nr.138-5268, 2009 Nr.77-3166); Vandens Ƴstatymas (Žin., 1997
Nr. 104-2615; 2003 Nr.36-1544, 2004 Nr.73-2528); Keliǐ Ƴstatymas (Žin., 2002 Nr.1014492, 2008 Nr.135-5229); Teritorijǐ planavimo Ƴstatymas (Žin., 1995 Nr. 107-2391,
2004 Nr.21-617); Triukšmo valdymo Ƴstatymas, (Žin., 2004 Nr.164-5971, 2006 Nr.732760); Statybos Ƴstatymas (Žin., 2005 Nr.43-1355); Žemơs gelmiǐ Ƴstatymas, (Žin.,
1995 Nr.63-1582; 2001 Nr.35-1164; 2004 Nr.167-6097); Geriamojo vandens Ƴstatymas,
(Žin., 2001 Nr.64-2327); Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekǐ tvarkymo Ƴstatymas,
(Žin., 2006 Nr.82-3260); Vietos savivaldos Ƴstatymas, (Žin.,1994, Nr. 55-1049, 2006,
Nr. 17-590, Nr. 46-1647, Nr. 73-2756, 2007 Nr. 12-496); LR teritorijos administraciniǐ
vienetǐ ir jǐ ribǐ Ƴstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 2005, Nr. 88-3284); Turizmo
Ƴstatymas (Žin., 2002 Nr. 123-5507; 2004 Nr. 156-5689, 2005 Nr.88-3285); Atliekǐ
tvarkymo Ƴstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016); Atsinaujinanþiǐ
ištekliǐ energetikos Ƴstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-2936); Planuojamos ǌkinơs veiklos
poveikio aplinkai vertinimo Ƴstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105); kiti
Ƴstatymai.
Kužiǐ miestelio teritorijoje veiklą reglamentuoja sekantys LR Vyriausybơs nutarimai,
su vơlesniais pakeitimais; Vyriausybơs 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Specialiosios
žemơs ir miško naudojimo sąlygos“ (Žin., 1992, 22-652; 2003, Nr. 42-1939);
Vyriausybơs 2004-07-16 nutarimas Nr. 904 „Visuomenơs dalyvavimo teritorijǐ
planavimo procese nuostatai“ (Žin., 2004, Nr.112-4189); Vyriausybơs 2004-08-18
nutarimas Nr. 967 „Dơl planǐ ir programǐ strateginio pasekmiǐ aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650); Vyriausybơs 2004 m. liepos
16 d. nutarimo Nr. 920 "Dơl Teritorijǐ planavimo dokumentǐ sprendiniǐ poveikio
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 113-4228; 2012 Nr.64-3240)
ir kiti LR Vyriausybơs nutarimai, ministerijǐ ir žinybǐ teisiniai ir norminiai dokumentai,
normatyviniai teisơs aktai, patvirtinti planavimo dokumentai. (nuorodos Ƴ juos pateiktos
atskirǐ skyriǐ tekstuose).

4.2. ŽEMƠS ǋKIO PASKIRTIES ŽEMƠ.
Miestelio vystymui pasirinktas atviras erdvinơs struktǌros modelis, maksimaliai
išsaugojantis susiklosþiusią miestelio erdvinĊ kompoziciją, papildant miestelio
užstatymui skirtas teritorijas atvirǐ agrariniǐ teritorijǐ sąskaita. Žemơs ǌkio paskirties
žemơ paliekama užstatytos teritorijos pakrašþiuose. Ji perspektyvoje sudarys 150,54 ha.
ir 42,3 proc. miestelio teritorijos. Ji patenka Ƴ labai geros ǌkinơs vertơs žemiǐ zona, kur
vyraujantis dirvožemiǐ našumo balas – 46-50. Kužiǐ seniǌnijos Žemơs ǌkio paskirties
teritorijose vyrauja augalininkystơs specializacijos ǌkiai. Zonos dirvožemiai, gerai tinka
sodams, uogynams bei daržovơms auginti. Ʋvertinant našiǐ dirvožemiǐ apsaugos
reikalavimus, visuose zonos žemơs ǌkio naudmenǐ plotuose rekomenduojama planuoti
subalansuotą trĊšimą organinơmis ir mineralinơmis trąšomis, ir reikiamą sausinimo
sistemǐ rekonstrukciją. Kužiǐ miestelyje gyvenantys ǌkininkai naudosis taip pat ir
gretimǐ kaimǐ žemơs ǌkio paskirties žeme.
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4.2.1. Rekomenduojama žemơs ǌkio paskirties žemes dalinai specializuoti
sodininkystei, daržininkystei, atsižvelgiant Ƴ Šiauliǐ miesto gyventojǐ ir kitǐ miestǐ
rinkos poreikius. Žemơs naudojamo bǌdas – kitiems žemơs ǌkio paskirties sklypams,
indeksas Z4. Teritorijoms, patenkanþioms Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs
klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies
ribojamas pastatǐ skaiþius. (žiǌr. Kužiǐ miestelio bendrojo plano konkretizuotǐ
sprendiniǐ žemơs naudojimo ir susisiekimo planą M1:2000).
4.2.2. Žemơs ǌkio paskirties žemơ yra melioruota. Jai taikomas MTR 1.12.01:2008
melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ reglamentai: Vadovaujantis MTR
1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisyklơmis draudžiama be
žemơs savininko žinios ir derinimo su institucijomis, patikơjimo teise valdanþiomis
valstybei nuosavybơs teise priklausanþius melioracijos statinius, kasti melioruotą žemĊ
giliau kaip 0,7 m, išleisti nuotekas Ƴ drenažo sistemas. Melioracijos grioviams nustatoma
(matuojant nuo griovio šlaito viršutinơs briaunos) 15 m ploþio griovio priežiǌros juosta,
kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti
medžius ir krǌmus, ir 1 m ploþio daugiameþiǐ žoliǐ apsauginơ juosta, kurią galima arti
tik persơjant žolĊ. Drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m Ƴ abi puses nuo rinktuvo
ašinơs linijos apsauginơ juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir
krǌmus, o galimiems taršos šaltiniams - po 20 m Ƴ abi puses apsauginơ juosta. Tik
tiksliai nustaþius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybơs
melioracijos specialistais, statinius galima statyti arþiau bet ne mažesniu kaip 5 m
atstumu nuo drenažo rinktuvo. Drenažo rinktuvǐ moliniai drenažo vamzdeliai keiþiami
neperforuotais plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvǐ trasas kerta inžineriniǐ tinklǐ
trasos. Keiþiama po 5 metrus Ƴ abi puses nuo susikirtimo su tinklais taško. Tiesiant
požemines kabelio linijas, inžinerinius tinklus lygiagreþiai drenažo rinktuvams bǌtina
patikslinti drenažo rinktuvo trasą ir inžinerinius tinklus kloti ne arþiau 4 m. atstumu, o
nuo 10 kv. lygiagreþios oro linijos ne arþiau 12 m. atstumu nuo patikslintos drenažo
rinktuvo trasos.
4.2.3. Magistralinio kelio ir geležinkelio apsauginơse zonose paliekama žemơs ǌkio
paskirties žemơ. (naudojimo bǌdo indeksas Z4.1). Atsižvelgiama Ƴ apsaugos zonos
reikalavimus. Apsauginơse zonose veikla reglamentuojama Specialiosiose žemơs ir
miško naudojimo sąlygose. Žemơs ǌkio paskirties žemơ yra melioruota. Jai taikomas
MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ reglamentai kaip
ir 4.2.2. sprendinyje. Teritorijoms, patenkanþioms Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos
vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio
vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
4.2.4. Gamtinio karkaso teritorijose (naudojimo bǌdo indeksas Z4.2) taikomas gamtinio
karkaso nuostatǐ reikalavimai ir specialus vystymo reglamentas M2: palaikomas ir
stiprinamas esamas kraštovaizdžio natǌralumas (plaþiau žiǌr. 5 skyriǐ: Gamtinio
kraštovaizdžio apsauga ir žaliǐjǐ plotǐ sistema, bei Gamtinio karkaso formavimo ir
žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą M1:2000). Žemơs ǌkio paskirties žemơ yra melioruota. Jai
taikomas taip pat MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ
reglamentai kaip ir 4.2.2. sprendinyje. Siǌlomas tausojamasis ǌkininkavimas arti
gyvenamos teritorijos. Teritorijoms, patenkanþioms Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos
vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio
vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
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4.2.5. Galimi laikini statiniai

4.3. MIŠKǏ ǋKIO PASKIRTIES ŽEMƠ:
Miškǐ ǌkio paskirties žemĊ (naudojimo bǌdo indeksas M2) sudaro rekreacinis IIB
grupơs miškas - Kužiǐ miestelio miško parkas. Miškǐ ǌkio paskirties žemơ užima 5,52
ha. Rekreacinio miško naudojimo sąlygas nusako Miškǐ Ƴstatymas (Žin., 1994 Nr. 961872; 2001 Nr. 35-1161).
4.3.1. Miškas tvarkomas pagal parengtą miškotvarkos planą. Miško žemơ patenka Ƴ
gamtinio karkaso geoekologinio stabilizavimo arealą S2. Jai taikomi gamtinio karkaso
nuostatai ir specialus vystymo reglamentas S2: palaikomas ir stiprinamas esamas
kraštovaizdžio natǌralumas. (žiǌr. 5 skyriǐ Gamtinio kraštovaizdžio apsauga ir žaliǐjǐ
plotǐ sistema bei Gamtinio karkaso formavimo ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą
M1:2000).

4.4. VANDENS ǋKIO PASKIRTIES ŽEMƠ
Vandens ǌkio paskirties žemơs Kužiǐ miestelio komunalinơs zonos teritorijoje yra
registruota LR registrǐ centre kaip ǌkinei veiklai naudojami vandens telkinys,
(tvenkinys komunalinơje funkcinơje zonoje) išlieka perspektyvoje. Jis žemơs naudojimo
plane pažymơti indeksu H1. LR Vyriausybơ yra patvirtinusi valstybinơs reikšmơs vidaus
vandens telkiniǐ sąrašą, Ƴ kurƳ iš Kužiǐ miestelio teritorijoje ir šalia jos esanþiǐ
pratekanþiǐ vandentơkmiǐ patenka tik Ringuvos upơ. Ji siǌloma kaip vandens ǌkio
paskirties žemơs sklypas. Konkretizuotǐ sprendiniǐ žemơs naudojimo plane pažymơti
H4 indeksu. Sklype yra valstybei priklausantys ir bendro naudojimo melioracijos
statiniai. Taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros
taisykliǐ reglamentai.
4.4.1. Siǌloma Ringuvos upơ kaip vandens ǌkio paskirties žemơ, bendrojo naudojimo
bǌdo (indeksas H4)

4.5. KITOS PASKIRTIES ŽEMƠ
Bendra charakteristika
Miestelio teritorijoje vyrauja ir perspektyvoje vyraus kitos paskirties žemơ. Koreguojant
miestelio ribas, pleþiant jo teritoriją, siǌloma kitos paskirties žemơs plơtra, pagrindinai
žemơs ǌkio paskirties žemơs, Ƴsiterpusios tarp užstatytǐ sklypǐ, sąskaita. Kitos paskirties
žemơs nomenklatǌra pateikta šio skyriaus 4.1. poskyryje. Kitos paskirties žemơs
perspektyvoje siǌloma 195,6 ha., kas sudarytǐ 55 proc. visos miestelio teritorijos.
(355,0 ha.)

Gyvenamosios teritorijos
Vienbuþiǐ ir dvibuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ statybos teritorijos. Kvartalǐ indeksai:
G1 esamo užstatymo kvartalams, G1N siǌlomiems naujo užstatymo kvartalams.
Miestelio teritorijoje vyrauja ir perspektyvoje vyraus vienbuþiǐ ir dvibuþiǐ gyvenamǐjǐ
pastatǐ statybos teritorijos. Jos užims 78,3 ha ploto Esami sodybinio bǌsto sklypai gan
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ƴvairǌs. Jie svyruoja nuo 5,7 aro iki 68,9 aro. Vidutiniškai vienam Kužiǐ miestelio
vienbuþiam ir dvibuþiam bǌstui tenka 21,4 aro žemơs sklypas.
4.5.1. Siǌloma renovuojant esamo užstatymo kvartalus (G1-1 – G1-21) skatinti stambiǐ
sklypǐ (daugiau 25 arǐ) dalinimą, tankinant esamą užstatymą. G1-17 teritorijai
patenkanþiai Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m.
atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
4.5.2. Perspektyvai numatomas vienbutis ir dvibutis bǌstas. Rekomenduojama naujose
teritorijose (G1N-1 – G1N-6) detaliai jas planuojant, priimti ne daugiau 20- 25 arǐ
sklypus. Naujose teritorijose žemơ yra melioruota. Yra valstybei priklausantys ir bendro
naudojimo melioracijos ir hidrotechniniai statiniai. Bǌtina gauti technines sąlygas ir
projektus derinti su Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio skyriaus Melioracijos
poskyriu. Rengiant kvartalǐ ar sklypǐ detaliuosius planus ypatingas dơmesys skiriamas
vandentvarkai (vandens nuvedimui sklypuose ir esamos melioracijos sistemos elementǐ
panaudojimui ar rekonstrukcijai). Taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ
techninơs priežiǌros taisykliǐ reglamentai.
4.5.3. Siǌloma miestelio bendrojo centro zonoje, bažnyþios artimoje vizualinơje
aplinkoje išlaikyti esamą dviaukštƳ gyvenamą užstatymą, su galimybe šlaitiniǐ stogǐ
Ƴrengimui (max. h iki kraigo 10 m.). Bendrojo centro zonoje taikomi aukštesni
architektǌriniai reikalavimai rekonstruojant gyvenamuosius namus ir tvarkant sklypus.
(landšafto architektǌrai).
4.5.4. Siǌloma pagrindiniǐ gyvenamǐjǐ gatviǐ (Gruzdžiǐ, Vilties, Ringuvos, Ryto,
Ramybơs, dalies Žaliosios, Švendrơs) - urbanistinơs integracijos kompoziciniǐ ašiǐ
užstatyme išlaikyti tradicinƳ perimetrinƳ gatviǐ užstatymo tipą, (kilusƳ iš neoklasicistinơs
perimetrinơs gatvơvaizdžiǐ formavimo tradicijos). Naujo užstatymo teritorijose galimi
laisvo planavimo elementai.
4.5.5. Siǌlomas maksimalus užstatymo intensyvumas/tankis sklype 0,4/0,35.
4.5.6. Siǌlomas maksimalus pastatǐ aukštis. (išskyrus inž. infr. Ƴrenginius) iki kraigo
12 m.)
4.5.7. Sklypǐ žemơ patenkanti Ƴ gamtinio karkaso zoną paliekama neužstatyta. (Jai
taikomi gamtinio karkaso nuostatǐ reikalavimai).
Daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ ir bendrabuþiǐ statybos;
Miestelio teritorijoje 2 aukštǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ statybos kvartalai susiformavo prie
pagrindinơs Gruzdžiǐ gatvơs. Jie užima 8,6 ha ploto. Prie Gruzdžiǐ – Statybininkǐ
gatviǐ pastatytas 4a. laisvo planavimo gyvenamǐjǐ namǐ kvartalas, (1,5 ha.).
Daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ kvartalai plane pažymơti G2 indeksais. Užstatymas
esamas, perspektyvus.
4.5.8. Naujǐ daugiabuþio gyvenamǐjǐ pastatǐ kvartalǐ nenumatoma. Gali bǌti tik atskiri
statiniai G1N kvartaluose.
4.5.9. Siǌlomas visǐ daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ sklypǐ Ƴteisinimas registruojant
juos LR registrǐ centre.
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4.5.10. Siǌlomas daugiabuþiǐ gyvenamǐjǐ pastatǐ ir jǐ aplinkos renovavimas.
4.5.11. Siǌloma miestelio bendrojo centro zonoje išlaikyti esamą 2-3a. gyvenamą
užstatymą, su galimybe šlaitiniǐ stogǐ Ƴrengimui (max. h iki kraigo 12 m.).
4.5.12. Siǌlomas maksimalus užstatymo intensyvumas/tankis sklype 0,8/05. bendrojo
centro zonoje. Kituose kvartaluose atitinkamai 0,7/0,4
4.5.13. Siǌloma skatinti komerciniǐ taškǐ kǌrimą
bendrojo centro zonos, gyvenamuose sklypuose.

Vilties ir Gruzdžiǐ gatvơje prie

Visuomeninơs paskirties objektǐ teritorijos;
Administraciniǐ pastatǐ statybos teritorija
Administraciniǐ pastatǐ statybos teritoriją (indeksas V1) sudaro Kužiǐ seniǌnijos
pastato sklypas, ir Policijos pastato sklypas. (0,29 ha.) Jie yra miestelio bendrajame
centre.
4.5.14. Nenumatoma plơsti administraciniǐ pastatǐ statybos teritoriją. Galima pastatǐ
rekonstrukcija išpleþiant naudingą plotą.
4.5.15. Siǌlomas maksimalus užstatymo intensyvumas/ tankis sklype – 0,8/0,5.
4.5.16. Siǌloma išlaikyti seniǌnijos pastato esamą aukštingumą.
4.5.17. Siǌloma pagerinti administraciniǐ pastatǐ architektǌrinĊ išraišką.
Religiniǐ bendruomeniǐ pastatǐ statybos
Religiniǐ bendruomeniǐ pastatǐ statybos teritoriją (indeksas V2) sudaro Kužiǐ bažnyþia
su aplinka, V2-1, parapieþiǐ bendruomenơs V2-2 sklypas (teritorija 0,24 ha). Teritorija
patenka Ƴ miestelio bendrąjƳ centrą. Bažnyþia yra jame pagrindinơ dominantơ, kuri
išlieka ir perspektyvoje. Bažnyþia patenkina ir perspektyvoje patenkins Kužiǐ
parapieþiǐ poreikius. Kitǐ konfesijǐ bendruomeniǐ pastatǐ statybos teritorijǐ
nenumatoma.
4.5.18. Siǌloma išlaikyti miestelio centro pagrindinĊ formantĊ ir Miestelio
gatvơvaizdžiuose dominuojanþią bažnyþią.
Mokslo ir mokymo, kultǌros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatǐ bei statiniǐ
statybos teritorija.
Mokslo ir mokymo, kultǌros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatǐ bei statiniǐ statybos
teritorija (indeksai V3-1, V3-2, V3-3) susideda iš perspektyviniǐ esanþiǐ bendrajame
centre teritorijǐ:
Švietimo centro (V3-1) – vidurinơs mokyklos teritorijos;
Ikimokyklinio ugdymo centro (V3-2) - Kužiǐ vaikǐ lopšelio – darželio teritorijos,
sveikatos apsaugos centro teritorijos (V3-3), Kužiǐ poliklinikos, kurƳ sudaro,
ambulatorija, vaistine, stomatologijos kabinetas. Viso Mokslo ir mokymo, kultǌros ir
sporto, sveikatos apsaugos pastatǐ bei statiniǐ statybos teritorija užima 2,3 ha.
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4.5.19. Nustatyta, kad vidurinơs mokyklos teritorijos rekreacinơs teritorijos nơra
pakankama, taþiau ją plơsti link Gruzdžiǐ gatvơs nơra galimybơs.
4.5.20. Nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo (V3-2) ir poliklinikos pastatǐ statybos
teritorijos yra pakankamos perspektyvai. Galima pastatǐ rekonstrukcija išpleþiant
naudingą plotą, intensyvinant užstatymą. Maksimalus aukštingumas rekonstruojant
statinius - 3 aukštai.
4.5.21. Reglamentai nustatomi teritorijǐ detaliais planais

Pramonơs ir sandơliavimo objektǐ teritorijos
Pramonơs ir sandơliavimo objektǐ teritorijǐ (indeksas P) žemơs naudojimas yra dviejǐ
pobǌdžiǐ: P1 - pramonơs ir sandơliavimo Ƴmoniǐ statybos teritorijos, kurios ƳsikǌrĊ ir
toliau plơtojamos pramonơs funkcinơje zonoje, ir P2 - sandơliavimo statiniǐ statybos
teritorijos, kurios ƳsikǌrĊ ir toliau plơtojamos komunalinơje funkcinơje zonoje, kartu su
miestelio komunaliniais objektais. Pramonơs ir sandơliavimo objektǐ teritorijos (P1+P2)
sudaro 19,8 ha.
P1 - pramonơs ir sandơliavimo Ƴmoniǐ statybos teritorijos pramonơs funkcinơje
zonoje.
Pramonơs ir sandơliavimo Ƴmoniǐ sklypai pramonơs funkcinơje zonoje perspektyvoje
sudarys 13,41 ha. Zonos padơtis tarp dviejǐ pagrindiniǐ šalies transportiniǐ koridoriǐ
(automagistralơs ir geležinkelio) pasiekiamumo požiǌriu yra labai patogioje padơtyje ir
turi geras perspektyvas vystymui. Esamos Ƴmonơs (P1) užima 10,5 ha. teritorijos. Joje
yra ir numatomos Ƴvairios Šiauliǐ miesto ir Kužiǐ miestelio pramonơs, verslo firmos.
Zonoje yra UAB"Talša", (pagrindinơs veiklos sritys - statybos ir remonto darbai,
medienos apdirbimas, gelžbetonio gamyba, metalo konstrukciju gamyba bei
montavimas, technikos nuoma, tarptautiniai pervežimai); TǋB "Žaibas" (Ƴvairios
paskirties krovininiǐ automobiliǐ kơbulǐ, priekabǐ, puspriekabiǐ gamyba ir miesto,
priemiesþio, tolimojo susisiekimo bei specialiosios paskirties mikroautobusǐ Ƴrengimas)
UAB "Miško vơjas" (mediena, jos gaminiai); Ergolain baldai, (baldǐ gamyba); BA
dujos, (dujǐ Ƴranga ir jos remontas). Zonos teritorija naudojama gan ekstensyviai, firmos
palaipsniui renovuoja senus korpusus. Yra 2,9 ha. du agrariniǐ teritorijǐ sklypai , kurie
perspektyvoje siǌlomi naujai pramonei, verslui. (indeksas P1N).
4.5.22. Numatoma pramonơs ir sandơliavimo Ƴmoniǐ zonos vystymo renovacinơ ir
teritorijos naudojimo intensyvinimo kryptis. Siǌlomas maksimalus užstatymo
intensyvumas/ tankis sklype – 0,8/0,5.
4.5.23. Naujai siǌlomose pramonơs teritorijose žemơ yra dalinai melioruota. Bǌtina
gauti technines sąlygas ir projektus derinti su Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio
skyriaus Melioracijos poskyriu. Rengiant zonos ar sklypǐ detaliuosius planus ypatingas
dơmesys skiriamas vandentvarkai (vandens nuvedimui sklypuose ir esamos melioracijos
sistemos elementǐ panaudojimui ar rekonstrukcijai). Taikomas MTR 1.12.01:2008
melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ reglamentai.
4.5.24. Sklypǐ tvarkymo reglamentai nustatomi Ƴmoniǐ sklypǐ detaliaisiais ar
specialiaisiais tvarkymo planais.
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P2 - sandơliavimo statiniǐ statybos teritorijos komunalinơje zonoje.
Sandơliavimo statiniǐ statybos teritorijos (indeksai nuo P2-1 iki P2-4) komunalinơje
zonoje perspektyvoje užims 6,39 ha. Miestelis iš sovietmeþio paveldơjo seną nemažą
kolǌkio gamybinio centro zoną, kurioje yra gyventojǐ garažai, sandơliai, automobiliǐ ir
žemơs ǌkio technikos remonto dirbtuvơs, nedidelơ ferma, Kužiǐ seniǌnijos atliekǐ
priơmimo punktas (indeksas S). Kuriasi naujos verslo Ƴmonơs. Zonoje yra nuotekǐ
valykla. Ji ekstensyviai užstatyta, turi didelius rezervus užstatymo vystymui.
4.5.25. Papildomǐ sandơliavimo teritorijǐ nenumatoma. Palaikoma sandơliavimo
objektǐ renovacija, konversija. Zonoje yra valstybei priklausantys ir bendro naudojimo
melioracijos ir hidrotechniniai statiniai. Bǌtina gauti technines sąlygas detalius ir
techninius projektus derinti su Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio skyriaus
Melioracijos poskyriu.
4.5.26. Sklypǐ tvarkymo reglamentai nustatomi sklypǐ detaliaisiais ar specialiaisiais
tvarkymo planais. Rekomenduojamas Siǌlomas maksimalus užstatymo intensyvumas/
tankis sklype – 0,7/0,5.

Komercinơs paskirties objektǐ teritorijos
Komercinơs paskirties objektǐ sklypai (indeksas K1, sklypǐ nr. nuo 1 iki 12) ir K3,
sklypǐ nr. nuo 1 iki 2) yra miestelio bendrojo centro, komunalinơje ir pramonơs
funkcinơse zonose. Žemơs naudojimo pobǌdis - Prekybos, paslaugǐ ir pramogǐ objektǐ
statybai (K1) ir degaliniǐ, autoservisǐ objektǐ statybai (K3). Komercinơs paskirties
objektǐ sklypai miestelyje sudaro 8,6 ha.
4.5.27. Siǌloma miestelio bendrojo centro zonoje išlaikyti esamą dviaukštƳ komerciniǐ
objektǐ užstatymą, su galimybe šlaitiniǐ stogǐ Ƴrengimui (max. h iki kraigo 12 m.).
Bendrojo centro zonoje taikomi aukštesni architektǌriniai reikalavimai rekonstruojant,
renovuojant komercinius objektus, jǐ sklypǐ sutvarkymui.
4.5.28. Siǌloma miestelio bendrojo centro zonoje skatinti komerciniǐ taškǐ kǌrimą,
ypaþ prie pagrindinơs Gruzdžiǐ gatvơs.
4.5.29. Galimas (leidžiamas) komercinio naudojimo pobǌdžio teritorijos vystymas
keiþiant esamą žemơs naudojimo pobǌdƳ Ƴ komercinơs paskirties objektǐ sklypus,
bendrojo centro, komunalinơje ir pramonơs funkcinơse zonose.
4.5.30. Leidžiamas pagrindiniǐ gatviǐ gyvenamuose sklypuose (Gruzdžiǐ, Vilties,
Ringuvos, Ryto, Ramybơs, dalies Žaliosios g.) komerciniǐ taškǐ kǌrimasis,
nepažeidžiant aplinkos apsaugos normatyvǐ.
4.5.31. Siǌlomas komercinio naudojimo pobǌdžio sklypuose (K1) maksimalus
užstatymo intensyvumas/ tankis 0,6/0,35. Reglamentai nustatomi ir tikslinami sklypǐ
detaliaisiais planais
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Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijos
Inžinerinơs infrastruktǌros naudojimo bǌdo teritorijos (indeksas I) miestelyje yra keli
pobǌdžiai: susisiekimo ir inžineriniǐ komunikacijǐ aptarnavimo objektǐ statybos (I1 3,34 ha.) ir Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriams (I2). Jos užima 30,98 ha., iš
kuriǐ 2,3 ha. yra naujai siǌlomos.
Susisiekimo ir inžineriniǐ komunikacijǐ aptarnavimo objektǐ statybos teritorijos
Susisiekimo ir inžineriniǐ komunikacijǐ aptarnavimo objektǐ statybos žemơs naudojimo
pobǌdžio teritorijos (indeksas I1 viso 5 sklypai sudaro 3,34 ha. Tai perspektyviniai
katilinơs, nuotekǐ valyklos, geležinkelio stoties, stambiǐ transfomatoriǐ pastoþiǐ
sklypai).
4.5.32. Numatomas susisiekimo ir inžineriniǐ komunikacijǐ aptarnavimo objektǐ
statybos žemơs naudojimo pobǌdžio teritorijose esamǐ techniniǐ Ƴrenginiǐ pastovus
atnaujinimas.
4.5.33. Teritorijǐ naudojimo režimas ir reglamentai nustatyti nuotekǐ valyklǐ
atitinkamuose teisiniuose dokumentuose ir jǐ tvarkymo specialiuose planuose.
Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriams
Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriǐ žemơs naudojimo pobǌdžio teritorijos
(indeksas I2) sudaro 30,98 ha. Iš jǐ 28,68 ha. sudaro esamos teritorijos. Naujoms
gatvơms (su inžineriniais tinklais) reikơs 2,3 ha. teritorijos.
4.5.34. Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriǐ žemơs naudojimo pobǌdžio teritorijǐ
režimas priimtas sutinkamai su nustatytom gatviǐ B1, C2, D1-1, D1-2, D2-2, D2-3
kategorijom, pagal STR 2.06.01:1999 „Miestǐ, miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo
sistemos“, ir keliǐ kategorijom pagal Keliǐ techniniu reglamentą KTR 1.01:2008,
inžineriniǐ tinklǐ normatyvais bei specialiosiomis žemơs ir miško naudojimo sąlygomis.
Naujos gatvơs (su inžineriniais tinklais) numatytos melioruotose žemơse. Bǌtina gauti
technines sąlygas ir projektus derinti su Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio
skyriaus Melioracijos poskyriu. Taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ
techninơs priežiǌros taisykliǐ reglamentai.

Bendro naudojimo teritorijos
Urbanizuotǐ teritorijǐ viešǐjǐ erdviǐ naudojimo pobǌdžio teritorija
Prie urbanizuotǐ teritorijǐ viešǐjǐ erdviǐ naudojimo pobǌdžio teritorijos priskirtos
miestelio kapinơs (indeksas B2, 4,1 ha) ir miestelio bendrojo centro aikštơ (indeksas
B3, 0,06 ha.). Aikštơ yra svarbiausia perspektyvinơ miestelio bendrojo centro viešoji
erdvơ prie bažnyþios .
4.5.35. Kapiniǐ vystymas numatytas sutinkamai su patvirtintu jǐ detaliuoju planu ir
reglamentu
4.5.36. Siǌlomi padidinti landšafto architektǌros reikalavimai miestelio bendrojo centro
aikštei – skverui.
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4.5.37. Siǌloma parengti aikštei landšafto architektǌros tvarkymo planą.

Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijos
Atskirǐjǐ želdynǐ naudojimo bǌdo teritorijas (indeksas E) sudaro du jǐ teritorijǐ
naudojimo pobǌdžiai: rekreaciniǐ želdynǐ teritorijos (indeksas E1) ir apsauginiǐ
želdynǐ teritorijos (indeksas E2). Jos formuoja Kužiǐ mietelio žaliąjƳ karkasą kartu su
gamtinio karkaso dalimis žemơs ǌkio paskirties žemơje.
Rekreacinio naudojimo pobǌdžio želdynǐ teritorijos.
Rekreacinio naudojimo pobǌdžio (indeksas E1) želdynǐ teritorijas sudaro esamas Kužiǐ
miestelio parkas (indeksas E1-1, 7,3 ha., iš kuriǐ 5,52 ha. yra miško paskirties žemơ) ir
Kužiǐ skveras (indeksas E1-2, 0,16 ha.).
4.5.38. Perspektyvinơs rekreacinio naudojimo pobǌdžio želdynǐ teritorijos (E1-1, E1-2)
tvarkomos pagal parengtus landšafto architektǌros tvarkymo planais nustatytus
reglamentus, puoselơjant vietines tradicijas.
4.5.39. Kužiǐ miestelio parkas (E1-1) patenka Ƴ gamtinio karkaso geoekologinio
stabilizavimo arealą S2. Jam taikomi gamtinio karkaso nuostatai ir specialus
reglamentas S2: palaikomas ir stiprinamas esamas
kraštovaizdžio natǌralumas.
(Plaþiau žiǌr. 5 skyriǐ: Gamtinio kraštovaizdžio apsauga ir žaliǐjǐ plotǐ sistema bei
Gamtinio karkaso formavimo ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą M1:2000).
Apsauginio ir ekologinio naudojimo pobǌdžio želdynǐ teritorijos.
Apsauginio ir ekologinio naudojimo pobǌdžio (indeksas E3) želdynǐ teritorijas sudaro:
apsauginiǐ želdynǐ teritorijos prie geležinkelio (E3-1 - E3-4, - 5,5 ha.); apsauginiǐ
želdynǐ teritorijos prie magistralinio kelio; (E3-6 - E3-10, -23,2 ha.); apsauginiǐ
želdynǐ teritorijos prie upiǐ ir upeliǐ (E3-11 - E3-14, - 9,4 ha).
4.5.40. Apsauginiǐ želdynǐ teritorijos prie geležinkelio (E3-3) ir apsauginiǐ želdynǐ
teritorijos prie magistralinio kelio; (E3-6 - E3-10) žemơs dalinai yra melioruotos.
Tvarkant šias teritorijas bǌtina gauti technines sąlygas ir tvarkymo projektus derinti su
Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio skyriaus Melioracijos poskyriu. Bǌtina
vadovautis MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisyklơmis.
4.5.41. Apsauginiǐ želdynǐ teritorijos prie upiǐ (E3-11 - E3-14) yra melioruotos ir
patenka Ƴ miestelio gamtinƳ karkasą. Yra valstybei priklausantys ir bendro naudojimo
melioracijos statiniai. Tvarkant šias teritorijas bǌtina gauti technines sąlygas ir
tvarkymo projektus derinti su Šiauliǐ rajono savivaldybơs Žemơs ǌkio skyriaus
Melioracijos poskyriu. Bǌtina taikyti gamtinio karkaso nuostatǐ reikalavimus šioms
teritorijoms, patenkanþioms Ƴ gamtinƳ karkasą. Nustatyti specialǌs gamtinio karkaso
migraciniǐ koridoriǐ reglamentai: M2- palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio
natǌralumas; M3- grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą atkuriantys
elementai. (Plaþiau žiǌr. 5 skyriǐ: Gamtinio kraštovaizdžio apsauga ir žaliǐjǐ plotǐ
sistema bei Gamtinio karkaso formavimo ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą M1:2000).
Teritorijoms, (E3-13, E3-14) patenkanþioms Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs
klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies
ribojamas statiniǐ skaiþius.
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4.5.42. Rekomenduojama tolesnơse planavimo stadijose nenumatyti užstatymo
gyvenamos teritorijos sklypǐ dalyse, kurios patenka Ƴ Kužiǐ miestelio gamtinio karkaso
migracijos koridorius M2, M3. Statiniai statytini sklypo dalyje, ne gamtinio karkaso
zonoje.

4.6. TERITORIJOS BALANSAS
4.1. lentelơ. Žemơs naudojimo paskirtys, bǌdai, ir pobǌdžiai, Kužiǐ miestelio
teritorijoje. Teritorijǐ balansas

Plotas ha

Procentas

6
117,09

7
15,9

8
Melioruotos
žemơs

Z4.1

1-3

12,82

1,7

Apsauginơs
zonos, žemơs
melioruotos

Z4.2

1-6

20,63

M2

1

5,52

H1

1

0,19

-

H4

1

2,2

Vienbuþiǐ ir
dvibuþiǐ
gyvenamǐjǐ
pastatǐ statybos
Daugiabuþiǐ
gyvenamǐjǐ
pastatǐ ir
bendrabuþiǐ
statybos

G1

1 - 17
N-1-6

77,8

G2

1-8

8,64

Kiti žemơs
ǌkio
paskirties
sklypai

žemơs ǌkio
paskirties
sklypai
apsauginơse
zonose
žemơs ǌkio
paskirties
sklypai
gamtiniame
karkase
-

Miškǐ ǌkio
paskirties
žemơ
Vandens
ǌkio
paskirties
žemơ

Rekreaciniǐ
miškǐ
sklypai
ǋkinei
veiklai
naudojami
vandens
telkiniai
Bendrojo
naudojimo
vandens
telkiniai
Gyvenamos
teritorijos

Kitos
paskirties
žemơ

5
1-8

3
-

Kiti žemơs
ǌkio
paskirties
sklypai

Gyvenamos
teritorijos

Pastabos

4
Z4

2
-

Žemơs ǌkio
paskirties
žemơ

Vandens
ǌkio
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ

Žemơs
naudojimo
pobǌdis

Teritorijǐ nr. plane

1
Žemơs ǌkio
paskirties
žemơ
Žemơs ǌkio
paskirties
žemơ

Žemơs
naudojimo
bǌdas

Žemơs naudojimo paskirties,
bǌdo, pobǌdžio indeksas plane

Žemơs
naudojimo
paskirtis

Melioruotos
žemơs

1,8

Valstybinơs
reikšmơs vidaus
vandens telkinys,
Ringuvos upơ
Nauji (N1- N-6)
kvartalai
melioruotose
žemơse.

1,2
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1
Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ

Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ

Kitos
paskirties
žemơ

2
Visuomeninơs paskirties
objektǐ
teritorijos
Visuomeninơs paskirties
objektǐ
teritorijos
Visuomeninơ
s paskirties
objektǐ
teritorijos

Pramonơs ir
sandơliavimo
objektǐ
teritorijos
Sandơliavimo
statiniǐ
statybos
teritorijos
Komercinơs
paskirties
objektǐ
teritorijos

Kitos
paskirties
žemơ)

Komercinơs
paskirties
objektǐ
teritorijos
Inžinerinơs
infrastruktǌro
s teritorijos

Kitos
paskirties
žemơ

Inžinerinơs
infrastruktǌros teritorijos

Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ
Kitos
paskirties
žemơ

Bendro
naudojimo
teritorijos
Bendro
naudojimo
teritorijos
Atliekǐ
saugojimo,
rǌšiavimo ir
utilizavimo
teritorijos
Atskirǐjǐ
želdynǐ
teritorijos

Kitos
paskirties
žemơ

3
Administraciniǐ
pastatǐ statybos

4
V1

5
1-2

6
0,29

7

Religiniǐ
bendruomeniǐ
pastatǐ statybos

V2

1-2

0,24

0,3

Mokslo ir
mokymo,
kultǌros ir
sporto sveikatos
apsaugos
pastatǐ bei
statiniǐ statybos

V3

1-3

2,23

3,5

P1

1-2

13,41

P2

1-4

6,39

Prekybos,
paslaugǐ ir
pramogǐ
objektǐ
statybos.
Degaliniǐ ir
autoservisǐ
statiniǐ statybos

K1

1 - 12

7,35

0,6

K3

1 - 12

1,26

0,6

Susisiekimo ir
inžineriniǐ
komunikacijǐ
aptarnavimo
objektǐ statybos
Susisiekimo ir
inžineriniǐ
tinklǐ
koridoriams
Kapiniǐ

I1

1-6

3,34

1,2

I2

-

30,9

7,5

B2

1

4,1

0,1

Urbanizuotǐ
teritorijǐ viešǐjǐ
erdviǐ
-

B3

1

0,06

0,1

S

1

0,09

Rekreacinơs
paskirties
želdynǐ (parkǐ)

E1

1-2

2,25

6,4

8

Nauji (N1- N-6)
kvartalai
melioruotose
žemơse

Likusi 5,52 ha.
parko teritorija
priskaiþiuota
miškǐ ǌkio žemơs
paskirþiai. Viso
7,5 ha.
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1
Kitos
paskirties
žemơ

2
Atskirǐjǐ
želdynǐ
teritorijos

3
Apsauginơs ir
ekologinơs
paskirties
želdynǐ

Iš viso

4
E3

5

6
38,2

7
1,3

355,0

100

8
Dalis žemơs yra
melioruotos,
hidrotechniniai
statiniai
gamtiniame
karkase

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB “URBANISTIKA” , obj. Nr. U-1076

38
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrasis planas
Konkretizuoti sprendiniai
4 skyrius. Miestelio žemơs naudojimas ir teritoriniai reglamentai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.7. ŽEMƠS NAUDOJIMO REGLAMENTǏ. SUVESTINƠ
Tiksliniǐ žemơs paskirþiǐ, naudojimo bǌdǐ ir reglamentǐ suvestinơ parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. balandžio 13 d. Nr. D1-188 Ƴsakymu „Dơl žemơs sklypǐ pagrindinơs tikslinơs žemơs
naudojimo paskirties, bǌdǐ ir pobǌdžiǐ specifikacijos patvirtinimo” pakeitimo. Žemơs naudojimo indeksai (Z2, M2, H4,
G1, G2, V3, ir kiti) priimti sutinkamai su Žemơs sklypǐ pagrindinơs žemơs naudojimo paskirties bǌdǐ ir pobǌdžiǐ
specifikacija, jos papildymais, patvirtinta LR aplinkos ministro Ƴsakymu Nr.D1-151.
Kvartalǐ ir sklypǐ numeriai pateikiami prie atitinkamo žemơs naudojimo indekso (pav. G1-10, V3-3, E1-7). Naujai
siǌlomǐ gyvenamǐ kvartalǐ numeriai išskirti papildomu indeksu N (pav. G1N-3)
4.7.1 lentelơ
Perspektyvinơ
tikslinơ žemơs
paskirtis, jos
naudojimo bǌdas

REGLAMENTAI
Patenka Ƴ
perspektyvinĊ funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

1

2

4
Nustatant naudojimo reglamentus vadovaujamasi Žemơs Ƴstatymu (2004-02-21, Nr. IX1983) ir poƳstatyminiais aktais, Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymu (2001-12-28, Nr.IX-628) ir
poƳstatyminiais aktais, Specialiosiomis žemơs ir miško naudojimo sąlygomis ( Žin.,
1992, 26-774, Žin., 2010, Nr. 98-5089) ir kt. teisơs aktais.

Z4 Kiti žemơs
ǌkio paskirties
sklypai

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ agrarinio
funkcinio
prioriteto
zoną

Z4.1 Kiti žemơs
ǌkio paskirties
sklypai
apsauginơse
juostose

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ agrarinio
funkcinio
prioriteto
zoną

Z4.2 Kiti žemơs
ǌkio paskirties
sklypai
gamtiniame
karkase

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ agrarinio
funkcinio
prioriteto
zoną

Taikomas intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse reglamentas numatytas
rajono savivaldybơs bendrajame plane. Skatinama prekinơs augalininkystơs produkcijos
gamyba. Prie gyvenamos zonos skatinamas tausojamasis ǌkininkavimas. Žemơ yra
melioruota. Jai taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros
taisykliǐ reglamentai.
Teritorijoms pažymơtoms indeksais Z4-5, Z4-6, Z4-7, G1-17, patenkanþioms Ƴ
magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo
magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
Taikomas Intensyvios žemơs ǌkio veiklos našiose žemơse reglamentas numatytas
rajono savivaldybơs bendrajame plane. Magistralinio kelio apsauginơje juostoje veiklą
reglamentuoja Specialiosios žemơs ir miško naudojimo sąlygos. Žemơ yra melioruota.
Jai taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ
reglamentai.
Teritorijai pažymơtai indeksu Z4.1-2, patenkanþiai Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos
vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio
vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.
Taikomi gamtinio karkaso nuostatǐ reikalavimai ir specialus M2 ir M3 reglamentas
(žiǌr. 5 skyriǐ Gamtinio kraštovaizdžio apsauga ir žaliǐjǐ plotǐ sistema bei Gamtinio
karkaso formavimo ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą M1:2000).
Žemơ yra melioruota. Jai taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs
priežiǌros taisykliǐ reglamentai:
Teritorijoms pažymơtoms indeksais Z4.2-5, Z4.2-6 patenkanþioms Ƴ magistralinio
dujotiekio pirmos vietovơs klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio
dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas pastatǐ skaiþius.

.
Z Žemơs ǌkio
paskirties žemơ
ir jos naudojimo
bǌdai
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Inžinerinơs infrastruktǌros koridoriams
Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijoms
Leistini kiti
žemơs naudojimo
bǌdai
Patenka Ƴ
M Miškǐ ǌkio perspektyvipaskirties žemơ nĊ
ir jos naudojimo rekreacinio
funkcinio
bǌdas
prioriteto
zoną
M2 Rekreaciniǐ
miškǐ sklypai

Miško naudojimo sąlygas nusako Miškǐ Ƴstatymas (Žin., 1994 Nr. 96-1872; 2001 Nr.
35-1161).

II B grupơs miškas tvarkomas pagal parengtą miškotvarkos planą. Miško žemơ patenka
Ƴ gamtinio karkaso geoekologinio stabilizavimo arealą S2. Jai taikomi gamtinio karkaso
nuostatai ir specialus reglamentas S2 (žiǌr. 5 skyriǐ Gamtinio kraštovaizdžio apsauga ir
žaliǐjǐ plotǐ sistema bei Gamtinio karkaso formavimo ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą
M1:2000).
Teritorijǐ naudojimo režimą reglamentuoja: Žemơs Ƴstatymas (2004-02-21, Nr. IX1983) ir poƳstatyminiai aktai, Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymas (2001-12-28; Ƴstatymas
H Vandens ǌkio
Nr.IX-628) Vandens Ƴstatymas (Žin., 1997 Nr. 104-2615; 2003 Nr.36-1544, 2004
paskirties žemơ
Nr.73-2528), Melioracijos Ƴstatymas (Žin., 1993, Nr.71-1326; 1995, Nr.53-1298) ir
ir jos naudojimo
poƳstatyminiai aktai, Specialiosios žemơs ir miško naudojimo sąlygos (1992 07 14, ,
bǌdas
1992, 26-774, 2010, Nr. 98-5089), Gamtinio karkaso nuostatai
H1 ǋkinei veiklai Patenka Ƴ
Perspektyvinis tvenkinys komunalinơje funkcinơje zonoje naudojamas ǌkinei veiklai.
perspektyvi- Naudojimą reglamentuoja vandens telkiniǐ apsaugos ir naudojimo normatyviniai
naudojami
dokumentai
vandens telkiniai nĊ
komunalinĊ
funkcinio
prioriteto
zoną
Patenka Ƴ
H4 Bendrojo
Ringuvos upơ (valstybinơs reikšmơs vidaus vandens telkinys) siǌloma kaip vandens
perspektyvi- ǌkio paskirties žemơ. Naudojama bendriems poreikiams ir ribotai rekreacijai. Yra
naudojimo
vandens telkiniai nes agrarinio valstybei priklausantys ir bendro naudojimo melioracijos ir hidrotechniniai statiniai.
ir
Taikomas MTR 1.12.01:2008 melioracijos statiniǐ techninơs priežiǌros taisykliǐ
gyvenamąją reglamentai.
funkcinio
prioriteto
zonas
Teritorijǐ naudojimo režimą reglamentuoja: Žemơs Ƴstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620;
2004, Nr. 28-868); Miškǐ Ƴstatymas (Žin., 1994 Nr. 96-1872; 2001 Nr. 35-1161);
Kitos paskirties
Vandens Ƴstatymas (Žin., 1997 Nr. 104-2615; 2003 Nr.36-1544, 2004 Nr.73-2528);
žemơ ir jos
Teritorijǐ planavimo Ƴstatymas (Žin., 1995 Nr. 107-2391, 2004 Nr.21-617); Geriamojo
naudojimo
vandens tiekimo ir nuotekǐ tvarkymo Ƴstatymas, (Žin., 2006 Nr.82-3260);, 2002 Nr.
bǌdai
123-5507; 2004 Nr. 156-5689, 2005 Nr.88-3285); Atliekǐ tvarkymo Ƴstatymas (Žin.,
1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016); Atsinaujinanþiǐ ištekliǐ energetikos Ƴstatymas
(Žin., 2011, Nr. 62-2936); kiti Ƴstatymai, bei poƳstatyminiai aktai. Papildomos žemơs
naudojimo ir statybos sąlygos gali bǌti nustatytos kvartalǐ ir sklypǐ detaliaisiais
planais.
Teritorijǐ Gyvenamǐ
Maksimalus Maksimalus Rekomen- Papildomi
vystymo teritorijǐ Nr. sklypo
pastatǐ
duojamas
reglamentai
G
režimai
plane
užstatymo aukštis.
naujos
Gyvenamosios
intensyvu- (išskyrus
statybos
teritorijos
mas
bažnyþias ir sklypo plotas
/užstatymo inž. infr.
arais
tankis
Ƴrenginius
G1 Vienbuþiǐ ir Patenka Ƴ
Renovacija G1-3, G1-4,
0,4/0,35
2a/12m.
Statiniams, bendrojo
dvibuþiǐ
perspektyviG1-5, G1-8,
centro zonoje taikyti
gyvenamǐjǐ
nĊ bendrojo
G1-9,
aukštesnius
pastatǐ statybos centro
architektǌrinơs
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funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

G2 Daugiabuþiǐ
gyvenamǐjǐ
pastatǐ ir
bendrabuþiǐ
statybos

Renovacija G1-1, G1-2, ,
Patenka Ƴ
G1-6 G1-7,
perspektyG1-10, G1-11,
vinĊ
G1-12, G1-13,
ekstensyvaus
G1-14 G1-15,
užstatymo
G1-16, G1-17,
gyvenamǐjǐ
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną.

0,4/0,35

Nauja
statyba

0,4/0,35

G1N-1,
G1N-2,
G1N-3,
G1N-4,
G1N-5
G1N-6

Patenka Ƴ
Renovacija G2-5, G2-6
perspektyvinĊ
bendrojo
centro
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną
Patenka Ƴ
Renovacija G2-1, G2-2
perspektyviG2-3, G2-4
nĊ
G2-7, G2-8
ekstensyvaus
užstatymo
gyvenamǐjǐ

0,8/0,4

0,7/04

raiškos
reikalavimus,
Ƴvertinant bažnyþios
vizualinƳ
dominavimą
2a/12m.
Sutinkamai Kvartalams prie
su sklypo automagisralơs ir
detaliu Kužiǐ keleivinơs
planu, bet ne geležinkelio stoties
mažiau 10 numatomos
arǐ
apsaugos nuo
galimo triukšmo
priemonơs
Teritorijai
pažymơtai indeksu
G1-17, patenkanþiai
Ƴ magistralinio
dujotiekio pirmos
vietovơs klasơs
vienetǐ teritorijas,
200 m. atstumu nuo
magistralinio
dujotiekio
vamzdyno ašies
ribojamas pastatǐ
skaiþius.
2-3a/12m.
15-25 a. Kvartalams prie
automagisralơs ir
numatomos
apsaugos nuo
galimo triukšmo
priemonơs. Žemơ
yra melioruota.
Ypatingas dơmesys
skiriamas
vandentvarkai,
esamos melioracijos
sistemos elementǐ
panaudojimui ar
rekonstrukcijai.
Taikomas MTR
1.12.01:2008
melioracijos statiniǐ
techninơs priežiǌros
taisykliǐ
reglamentai
3a/1 m.
Statiniams, bendrojo
centro zonoje taikyti
aukštesnius
architektǌrinơs
raiškos reikalavimus
Leidžiama kurti
komercinius taškus
pirmuose aukštuose
2a/12m.
Leidžiami
komercinơs
paskirties objektǐ
sklypai ar patalpos
gyvenamojoje
teritorijoje

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB “URBANISTIKA” , obj. Nr. U-1076

41
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrasis planas
Konkretizuoti sprendiniai
4 skyrius. Miestelio žemơs naudojimas ir teritoriniai reglamentai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

funkciniǐ
prioritetǐ
zoną..

Leistini kiti
žemơs
naudojimo
bǌdai

Visuomeninơs paskirties objektǐ teritorijoms.
Komercinơs paskirties objektǐ teritorijoms.
Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijoms
Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijoms

V Visuomeninơs
paskirties
objektǐ
teritorijos
V1
Patenka Ƴ
Visuomeninơs
perspektypaskirties objektǐ vinĊ
teritorijos/
bendrojo
Administraciniǐ centro
pastatǐ statybos funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

V2
Patenka Ƴ
Visuomeninơs
perspektypaskirties objektǐ vinĊ
teritorijos/
bendrojo
Religiniǐ
centro
bendruomeniǐ funkciniǐ
pastatǐ statybos prioritetǐ
zoną

V3
Visuomeninơs
paskirties
teritorijos/
Mokslo ir
mokymo,
kultǌros ir sporto
sveikatos
apsaugos pastatǐ
bei statiniǐ
statybos

esamuose sklypuose
prie pagrindiniǐ
Gruzdžiǐ, Žaliosios
ir Vilties gatviǐ.

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ
bendrojo
centro
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

Teritorijǐ Visuomeni- Maksimalus
vystymo niǐ teritorijǐ sklypo
Nr. plane
užstatymo
režimai
intensyvumas
/užstatymo
tankis
Renovacija
V1
0,8/0,5

Renovacija

V2

0,4/03

Renovacija V3-1, V3-2, Sutinkamai
V3-3,
su sklypǐ
detaliais
planais

Maksimalus Papildomi reglamentai
pastatǐ
aukštis.
(išskyrus
bažnyþias ir
inž. infr.
Ƴrenginius
2a/12m. Išlaikyti esamą aukštingumą ir
pagerinti architektǌrinĊ raišką.

-

3a/12 m.
2a/10 m.

-

Išlaikyti esamą aukštingumą.
Galimas šlaitiniǐ stogǐ Ƴrengimas.
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Leidžiama Ƴrengti komercines patalpas visuomeniniuose statiniuose
Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijoms
Leistini kiti
žemơs naudojimo Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijoms
bǌdai
Teritorijǐ
vystymo
režimai

Pramonơs ir Maksimalus
sandơliavimo sklypo
teritorijǐ Nr. užstatymo
plane
intensyvumas
/užstatymo
tankis
Renovacija, P1-1, P1-2 0,8/0,5 arba
plơtra
sutinkamai
su sklypo
detaliuoju
planu

P Pramonơs ir
sandơliavimo
objektǐ
teritorijos

Maksimalus Papildomi reglamentai
pastatǐ
aukštis. inž.
infr.
Ƴrenginius

Patenka Ƴ
Sutinkamai Teritorijai patenkanþiai Ƴ gamtinƳ
su
karkasą taikomi gamtinio karkaso
P1 Pramonơs ir perspektyvinĊ
technologi- nuostatǐ reikalavimai.
sandơliavimo
niǐ Ƴrenginiǐ
Ƴmoniǐ statybos pramonơs
funkciniǐ
reikalaviprioritetǐ
mais
zoną
Patenka Ƴ
Nauja
P1N-1,
0,8/0,5 arba Sutinkamai Tvarkant sklypus ypatingas
perspekty- statyba
P1N-2
sutinkamai su
dơmesys skiriamas vandentvarkai
vinĊ
su sklypo
technologi- (vandens nuvedimui sklypuose ir
pramonơs
detaliuoju niǐ Ƴrenginiǐ senos melioracijos sistemos
funkciniǐ
planu
reikalavielementǐ panaudojimui ar
prioritetǐ
mais
rekonstrukcijai.
zoną
Patenka Ƴ
Renovacija, P2-1, P2-2, 0,7/0,5 arba Sutinkamai Teritorijai patenkanþiai Ƴ gamtinƳ
karkasą taikomi gamtinio karkaso
P2 Sandơliavimo perspekty- konversija ir P2-3, P2-4, sutinkamai su
nauja statyba
su sklypo
technologi- nuostatǐ reikalavimai
statiniǐ statybos vinĊ
komunalinĊ
detaliuoju niǐ Ƴrenginiǐ
funkciniǐ
planu
reikalaviprioritetǐ
mais
zoną
Komercinơs paskirties objektǐ sklypams,
Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijoms,
Leistini kiti
žemơs naudojimo Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijoms,
V3 visuomeninơs paskirties objektǐ teritorijoms (tik P2)
bǌdai
Gyvenamoms teritorijoms (tik P2)
Teritorijǐ
vystymo
režimai

K Komercinơs
paskirties
objektǐ
teritorijos

K1 teritorijos
prekybos,
paslaugǐ ir
pramogǐ objektǐ
statybos

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ
bendrojo
centro
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

Komerciniǐ Maksimalus Maksimalus
teritorijǐ Nr. sklypo
pastatǐ
plane
užstatymo aukštis.
intensyvumas
/užstatymo
tankis
Renovacija K1-1, K1-2,
0,6/0,35
2a/10 m.
K1-3, K1-4,
K1-5

Papildomi reglamentai

Statiniams, patenkantiems Ƴ
bendrojo centro zoną taikyti
aukštesnius architektǌrinơs
raiškos reikalavimus, Ƴvertinant
bažnyþios dominavimą centro
vizualinơje zonoje. Galimas
šlaitiniǐ stogǐ Ƴrengimas.
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Patenka Ƴ
Renovacija K1-6, K1-7 0,6/0,35 arba 2a/10 m.
Tvarkant sklypus ypatingas
perspekty- su plơtra
sutinkamai arba
dơmesys skiriamas vandentvarkai
vinĊ
su sklypo sutinkamai (vandens nuvedimui sklypuose ir
komunalinĊ
detaliuoju su
senos melioracijos sistemos
funkciniǐ
planu
technologi- elementǐ panaudojimui ar
prioritetǐ
niǐ Ƴrenginiu rekonstrukcijai
zoną.
reikalavimais
Patenka Ƴ
Renovacija K1-8 K1-9, 0,8/0,4 arba Sutinkamai Tvarkant sklypus ypatingas
perspekty- su plơtra
K1-10,
sutinkamai su
dơmesys skiriamas vandentvarkai
vinĊ
K1-11,
su sklypo
technologi- (vandens nuvedimui sklypuose ir
pramonơs
K1-12,
detaliuoju niǐ Ƴrenginiu senos melioracijos sistemos
funkciniǐ
planu
reikalavielementǐ panaudojimui ar
prioritetǐ
mais
rekonstrukcijai
zoną.
K3 Degaliniǐ ir Patenka Ƴ
Renovacija K3-1, K3-2
0,5/0,35
2a/12 m.
autoservisǐ
perspekty- su plơtra
statiniǐ statybos vines
pramonơs ir
komunalinĊ
funkciniǐ
prioritetǐ
zonas.
Leistini kiti
žemơs
naudojimo
bǌdai

Leidžiama Ƴrengti visuomenines patalpas komercinơs paskirties statiniuose;
Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijoms;
Sandơliavimo statiniǐ statybos
Visuomeninơs paskirties patalpoms,
Gyvenamosios teritorijoms (K1 naudojimo bǌdo teritorijose).
Atskirǐjǐ želdynǐ teritorijoms
Teritorijǐ
vystymo
režimai

I Inžinerinơs
infrastruktǌros
teritorijos

I1 Susisiekimo ir Patenka Ƴ
perspektyinžineriniǐ
vinĊ
komunikacijǐ
bendrojo
aptarnavimo
objektǐ statybos centro
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

Inžinerinơs
infrastruktǌros teritorijǐ
Nr. plane

Maksimalus Maksimalus Papildomi reglamentai
sklypo
pastatǐ
užstatymo aukštis.
intensyvumas
/užstatymo
tankis

Renovacija I1-3

sutinkamai
su sklypo
detaliuoju
planu

-

Vizualiai teršianti centro zoną
transformatoriǐ pastotơ.
Renovuojant tinklus juos
kabeliuoti ir pagerinti
architektǌrinĊ raišką.

Patenka Ƴ
Renovacija I1-4
perspektyvinĊ
intensyvaus
užstatymo
gyvenamǐjǐ
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną..

sutinkamai
su sklypo
detaliuoju
planu

-

Išlaikomas esamas aukštingumas
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Patenka Ƴ
Renovacija I1-1, I1-2,
perspektyvinĊ
komunalinio
funkcinio
prioriteto
zoną
Patenka Ƴ
Renovacija I1-5
perspektyvinĊ
I kategorijos
urbanistinơs
integracijos
ašƳ.
I2 Susisiekimo ir Patenka Ƴ
inžineriniǐ tinklǐ visas
koridoriams
perspektyvines
funkciniǐ
prioritetǐ
zonas

B3 Bendro
naudojimo
teritorijos/
Urbanizuotǐ
teritorijǐ viešǐjǐ
erdviǐ

Patenka Ƴ
perspektyvinĊ
bendrojo
centro
funkciniǐ
prioritetǐ
zoną

Sutinkamai Esamiems nuotekǐ valymo
su
Ƴrenginiams ir garažams,
technologi- gerinamas vietovaizdis.
niǐ Ƴrenginiǐ Teritorijai patenkanþiai Ƴ gamtinƳ
karkasą taikomi gamtinio karkaso
reikalavinuostatǐ reikalavimai
mais

sutinkamai
su sklypo
detaliuoju
planu

2a/10 m.

Gerinamas keleivinơs stoties
vietovaizdis. Detaliai planuojant
pramonơs zoną, numatomas ir
Ƴteisinamas pơsþiǐjǐ ryšys Ƴ
miestelƳ.

Renovacija Susisiekimo koridoriams laikytis reglamento STR 2.06.01:1999 “Miestǐ,
ir nauja
miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo sistemos” su vơlesniais pakeitimais, gatviǐ
B1, C2, D1-1, D1-2, D2-2, D2-3, kategorijoms. Esamiems ir naujiems
statyba
inžineriniǐ tinklǐ koridoriǐ trąsoms pateiktomis plane, taikyti atitinkamus
STR reglamentus ir Specialiasias žemơs ir miško naudojimo sąlygas (Žin.,
2004, Nr. 21-642), su vơlesniais pakeitimais.
Naujǐ kvartalǐ žemơ yra melioruota. Ypatingas dơmesys skiriamas
vandentvarkai esamos melioracijos sistemos elementǐ panaudojimui ar
rekonstrukcijai.
Teritorijǐ
vystymo
režimai

B Bendro
naudojimo
teritorijos
B2 Kapiniǐ

0,4/0,3 arba
sutinkamai
su sklypo
detaliuoju
planu

Bendro
Papildomi reglamentai
naudojimo
teritorijǐ Nr.
plane

Renovacija B2
ir plơtra

Kapiniǐ vystymas numatytas sutinkamai su patvirtintu jǐ
detaliuoju planu ir reglamentu

Renovacija B3

Senajai miestelio bendrojo centro aikštei taikomi padidinti
landšafto architektǌros kokybơs reikalavimai.

Inžinerinơs infrastruktǌros teritorijos
Leistini kiti
žemơs naudojimo
bǌdai
Teritorijǐ
Atskirǐjǐ
Papildomi reglamentai
vystymo
želdynǐ
E Atskirǐjǐ
režimai
teritorijǐ Nr.
želdynǐ
plane
teritorijos
E1 Atskirǐjǐ
Patenka Ƴ
Pastovus
E1-1, E1-2, E1-1 Kužiǐ miško parkui taikomas gamtinio karkaso S2
želdynǐ
perspektyvi- palaikymas
reglamentas: palaikomas ir stiprinamas esamas
teritorijos/
nes
kraštovaizdžio pobǌdis ir natǌralumas
Rekreacinơs
rekreacijos
Taikomi gamtinio karkaso nuostatǐ reikalavimai
paskirties
funkcinio
Miškas tvarkomas pagal parengtą miškotvarkos planą.
želdynǐ
prioriteto
zonas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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E3 Atskirǐjǐ
želdynǐ
teritorijos/
Apsauginơs ir
ekologinơs
paskirties
želdynǐ

Patenka Ƴ
perspektyvines žaliąsias
funkcinio
prioriteto
zonas

Palaikymas E3-11,
ir stiprinimas E3-12,
gamtinio
E3-13,
karkaso
E3-14,
želdiniǐ.

Taikomas gamtinio karkaso M2 reglamentas: palaikomas ir
stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobǌdis ir natǌralumas
Taikomi gamtinio karkaso nuostatǐ reikalavimai. Žemơ
melioruota. Taikomi melioracijos statiniǐ techninơs
priežiǌros taisykliǐ MTR 1.12.01:2008 reglamentai.
Teritorijoms pažymơtoms indeksais E3-13, E3-14
patenkanþioms Ƴ magistralinio dujotiekio pirmos vietovơs
klasơs vienetǐ teritorijas, 200 m. atstumu nuo magistralinio
dujotiekio vamzdyno ašies ribojamas statiniǐ skaiþius.
Pastatai nestatomi.
Želdynǐ
E3-1, E3-2, Apsaugos zonoms taikomas Specialiǐjǐ žemơs ir miško
renovacija ir E3-3, E3-4 naudojimo sąlygǐ reglamentas
palaikymas E3-5.
Melioruotoms teritorijoms taikomi melioracijos statiniǐ
geležinkelio
techninơs priežiǌros taisykliǐ MTR 1.12.01:2008
apsaugos
reglamentai.
zonoje
Želdynǐ
E3-6, E3-7, Specialiǐjǐ žemơs ir miško naudojimo sąlygǐ reglamentas
renovacija ir E3-8, E3-9 Melioruotoms teritorijoms taikomi melioracijos statiniǐ
techninơs priežiǌros taisykliǐ MTR 1.12.01:2008
palaikymas E3-10.
reglamentai
magistralinio
kelio
apsaugos
zonoje
Susisiekimo ir inžineriniǐ tinklǐ koridoriams

Leistini kiti
žemơs naudojimo
bǌdai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA IR ŽALIǏJǏ PLOTǏ
SISTENMA
5. 1. GAMTINIO KARKASO FORMAVIMAS.
Gamtinio karkaso erdvinơ koncepcija ir lokalizavimo modelis buvo nustatyti LR Seimo
patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Gamtinio karkaso lokalizacija
remiasi 2001 m. priimta LR Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatyme Ƴteisinta gamtinio karkaso sampratos
geoekologine koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu suprantamas vientisas gamtinio
ekologinio kompensavimo teritorijǐ tinklas, užtikrinantis ekologinĊ kraštovaizdžio
pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomǐ teritorijǐ, kitǐ aplinkosaugai svarbiǐ
teritorijǐ ar buveiniǐ, taip pat augalǐ ir gyvǌnǐ migraciją tarp jǐ.
Gamtinio karkaso nustatymą formuoja siekiai :






sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijǐ tinklą, užtikrinantƳ
kraštovaizdžio geoekologinĊ pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomǐ teritorijǐ,
sudaryti prielaidas biologinei Ƴvairovei išsaugoti;
sujungti didžiausią ekologinĊ svarbą turinþias buveines, jǐ aplinką bei gyvǌnǐ ir augalǐ
migracijai reikalingas teritorijas;
saugoti gamtinƳ kraštovaizdƳ ir gamtinius rekreacinius išteklius;
didinti šalies miškingumą;
optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemơs ǌkio plơtrą.

Gamtinis karkasas jungia Ƴvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus,
atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinơs apsaugos zonas, taip pat miškǐ ǌkio, gamtines
rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. Neaplenkia jis meisteliǐ (urbanizuotǐ )
teritorijǐ, tik šiuo atveju svarbiausioji jo paskirtis:






reguliuoti kraštovaizdžio urbanizacijos ir technogenizacijos plơtrą;
suformuoti miestelyje gamtinio – ekologinio kompensavimo teritorijǐ tinklą, kuris
padơtǐ
užtikrinti aplinkos sveikumą, bǌtǐ susietas su priemiestyje esanþiomis
gamtinơmis teritorijomis;
sudaryti prielaidas esamos miestelio biologinơs Ƴvairovơs išsaugojimui ir gausinimui;
išsaugoti gamtinƳ kraštovaizdƳ ir gamtinius rekreacinius išteklius;
saugoti ir Ƴveisti želdynus bei želdinius.

GamtinƳ karkasą sudaro :





geoekologinơs takoskyros – teritorijǐ juostos, jungianþios ypatinga ekologine svarba bei
jautrumu pasižyminþias vietoves: upiǐ aukštupius, vandenskyras, aukštumǐ ežerynus,
kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminiǐ vandenǐ intensyvaus maitinimo ir karsto
paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio
kraštovaizdžio ekologinĊ pusiausvyrą;
migracijos koridoriai – slơniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis
vyksta intensyvi medžiagǐ, energijos ir gamtinơs informacijos srautǐ apykaita ir augalǐ
bei gyvǌnǐ rǌšiǐ migracija;
geosistemǐ vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinþios pakeisti šoninƳ nuotơkƳ
ar kitus gamtinơs migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinơs Ƴvairovơs požiǌriu:
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želdiniǐ masyvai ir grupơs, natǌralios pievos, pelkơs bei kiti vertingi stambiǐjǐ
geosistemǐ ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinĊ Ƴtaką gamtinơms
geosistemoms.
Pagal svarbą gali bǌti skiriamos europinơs, nacionalinơs, regioninơs ir vietinơs reikšmơs
gamtinio karkaso dalys. Gamtiniame karkase esanþiuose rezervatuose, draustiniuose,
valstybiniuose parkuose, biosferos monitoringo (stebơsenos) teritorijose, ekologinơs apsaugos
zonose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomǐ
teritorijǐ Ƴstatymas (Žin. 2001, Nr.108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin. 2010, Nr. 87 –
4619) bei visa eilơ kitǐ, veiklą saugomose teritorijose reglamentuojanþiǐ dokumentǐ. Gamtinio
karkaso reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal Ƴ jo sudơtƳ patenkanþiǐ žemơs
naudmenǐ ǌkines kategorijas. Gamtinio karkaso teritorijose skatinama veikla, kuria užtikrinama
kraštovaizdžio ekologinơ pusiausvyra, saugomas natǌralus kraštovaizdžio pobǌdis, palaikoma ir
didinama gamtinơ Ƴvairovơ, vykdomi rekultivacijos bei renatǌralizacijos darbai. Gamtinio
karkaso teritorijose, kurias pagal savivaldybiǐ teritorijǐ ir jǐ daliǐ (miestǐ, miesteliǐ)
bendruosius planus numatyta urbanizuoti, formuojamos besijungianþios 50 procentǐ
planuojamos teritorijos užimanþios gamtinio karkaso struktǌros, kurias gali sudaryti
priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jǐ dalys; miškǐ ǌkio paskirties žemơs sklypai
(žemơs ǌkio paskirties sklypuose buvusios miško naudmenos); kitos paskirties atskirtǐjǐ
(rekreaciniǐ, apsauginiǐ ir ekologiniǐ) želdynǐ žemơs sklypai; visuomeninơs paskirties teritorijǐ
rekreaciniǐ miškǐ žemơs naudojimo pobǌdžio žemơs sklypai ir vykdomos kitos bendrǐjǐ planǐ
sprendiniais nustatytos kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonơs.
Gamtinio karkaso kitos tikslinơs paskirties sklypǐ užstatymo tankumas ribojamas iki 30% ploto,
išskyrus miestǐ, miesteliǐ bendruosiuose planuose nustatytas visuomeninơs paskirties teritorijas,
kuriose, Ƴvertinus teritorinĊ kraštovaizdžio struktǌrą, geoekologinƳ potencialą, numatomą sklypo
naudojimo pobǌdƳ, užstatymo tankumas gali bǌti padidintas iki 50 procentǐ ploto. Gamtinio
karkaso žemơs ǌkio paskirties žemơs sklypǐ užstatymo tankumas ribojamas iki 10% ploto. Jam
priklausanþiose konservacinơs, rekreacinơs, miškǐ bei žemơs ǌkio paskirties teritorijose
draudžiama statyti pramonơs Ƴmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir
kontrolơs (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus - formuoti urbanizuotas teritorijas,
sudarytas iš 5 ar daugiau gyvenamǐjǐ namǐ ar ǌkininkǐ sodybǐ, atstumas tarp kuriǐ ne didesnis
kaip 150m. Šis atstumas matuojamas nuo sodybos ar namǐ valdos pastato, esanþio (arba
nustatyta tvarka patvirtintame teritorijǐ planavimo dokumente numatyto) arþiausiai naujai
planuojamo sklypo ribos. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinĊ pusiausvyrą
ir ekosistemǐ stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijǐ planavimo
dokumentus.
5.1.1. Atsižvelgiant Ƴ Kužiǐ miestelio padơtƳ regioninơje gamtinio karkaso sistemoje, išskiriame
gamtinio karkaso teritorijas, turinþias kompensuoti urbanistinio – ǌkinio vystymo poveikƳ.
Kužiǐ miestelio teritorijoje gamtinƳ karkasą sudaro:
1.
2.
3.

rajoninơs reikšmơs Amalơs ir Ringuvos migracijos koridoriai;
vietinơs (mikrorajoninơs) reikšmơs mažǐjǐ upeliǐ migracijos koridoriai ;
vietinơs (mikrorajoninơs) reikšmơs Kužiǐ stabilizavimo arealas.

5.1.2. Nustatyto gamtinio karkaso elementǐ teritorinƳ išsidơstymą Kužiǐ miestelyje žiǌrơti
brơžinyje – ,,Gamtinio karkaso formavimas ir želdynǐ sistema“, apskaita pagal nustatytas
gamtinio karkaso teritorijǐ tvarkymo kryptis pateikta 5.1.1 lentelơje.
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5.1.1 lentelơ. Gamtinio karkaso teritorijos ir jǐ tvarkymo kryptys Kužiǐ miestelyje.
Gamtinio karkaso sudơtinơs dalys ir jǐ tvarkymo
kryptys
Migraciniai koridoriai
1. Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio
natǌralumas (M2)
2. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą
atkuriantys elementai (M3)
IŠ VISO MK:
Stabilizavimo arialas
1. Palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio
natǌralumas (S2)
IŠ VISO SA:
IŠ VISO GK:
Tame tarpe pažeistos (užstatytos) gamtinio
karkaso sudơtinơs dalys (P)

Plotas
(ha)

%

37,6

71,3

5,4

10,3

43,0

81,6

9,7

18,4

9,7
52,7
3,4

18,4
100
6,5

5.1.3. Nustatytos šios, kraštovaizdžio natǌralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškianþios,
gamtinio karkaso teritorijǐ tvarkymo kryptys (žiǌrơti brơžinyje – ,,Gamtinio karkaso
formavimas ir želdynǐ sistema “):
1. palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobǌdis ir natǌralumas ( M2; S2);
2. grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą atkuriantys elementai ( M3).
Konkreþios gamtinio karkaso teritorijǐ (M2, S2, M3) tvarkymo priemonơs turi bǌti nustatomos
rengiant bendrajame plane nustatytǐ reglamentuojamǐ zonǐ detaliuosius ar specialiuosius
planus. Vyraujanti pagrindinơ tikslinơ žemơs naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemơje,
naudojimo bǌdas - atskirǐjǐ želdynǐ teritorijos, naudojimo pobǌdis - apsauginơs ir ekologinơs
paskirties želdynǐ. Žemơs ǌkio žemiǐ tvarkymo priemonơs nustatomos žemơtvarkos projektuose
ir specialiuosiuose planuose.
5.1.4. Kraštovaizdžio tipas palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobǌdis ir
natǌralumas lokalizuotas riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso - mišrios naudmenǐ
mozaikos santykinai natǌraliose gamtinơse teritorijose, kuriose želdiniǐ plotai kaitaliojais su
pievǐ (daugeliu atvejǐ sukultǌrintǐ) naudmenomis, taip pat dalinai pakeistos arba pažeistos
gamtinơs struktǌros migraciniǐ koridoriǐ atkarpose. Šios kraštovaizdžio natǌralumo apsaugos ir
formavimo tipo zonos Kužiǐ miestelyje užima apie 89,7% gamtinio karkaso teritorijǐ ploto,
tame tarpe apie 71,3% migracijos koridoriai ir 18,4% vidinio stabilizavimo arealai. Šiǐ teritorijǐ
tvarkymas yra kur kas sudơtingesnis, reikalingas tiek esamǐ funkcijǐ subalansavimas, tiek
regeneracinơs priemonơs ekologinơms kompensacinơms gamtinơs struktǌros galioms stiprinti.
5.1.5. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą atkuriantys elementai kraštovaizdžio
apsaugos ir formavimo tipas plyti silpno geoekologinio potencialo ir miestelio aplinkoje sunkiai
išvengiamos technogeninơs veiklos pažeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos
susiformavo dơl technokratiško žemơs naudojimo pažeidžiant ekologinơs pusiausvyros sąlygas,
nesilaikant racionalios gamtonaudos reikalavimǐ. Toks tipas apima 10,3% gamtinio karkaso
teritorijǐ ploto, kurƳ sudaro migraciniai koridoriai. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio
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formavimo kryptis yra regeneracinơ - restauracinơ, susijusi su sudơtingǐ renatǌralizaciniǐ
priemoniǐ Ƴgyvendinimu, ekologiniǐ nuostatǐ stiprinimu ir tausojanþio šiǐ teritorijǐ naudojimo,
o ypaþ žaliǐjǐ plotǐ formavimo, vystymu.
5.1.6. Silpno geoekologinio potencialo teritorijǐ tarpe papildomai išskiriamos pažeistos
gamtinio karkaso teritorijos, praradusios natǌralią kraštovaizdžio struktǌrą ir esamos bǌklơs
nebegalinþios atlikti ekologinio kompensavimo funkcijǐ. Pažeistos gamtinio karkaso teritorijos
Kužiǐ miestelio gamtiniame karkase skiriamos migraciniuose koridoriuose, kur užima apie 3,4
ha (6,5% jǐ ploto). Pažeistǐ gamtinio karkaso teritorijǐ atžvilgiu taip pat nustatomas treþiasis
kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas - grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą
atkuriantys elementai. Šiose teritorijose pagrindinis dơmesys kreipamas Ƴ priklausomǐju želdynǐ
formavimą ir palaikymą, nes tai daugiausiai mažǐjǐ upeliukǐ migracijos koridoriǐ atkarpos
patenkanþios Ƴ susiformavusius gyvenamosios ar kitos paskirties sklypus.
5.1.7. Gamtinio karkaso teritorijǐ ekologiniam optimizavimui bǌtina didinti želdiniǐ - atskirtǐjǐ
ir priklausomǐjǐ želdynǐ ploto dalƳ gamtinio karkaso teritorijose. Žaliǐjǐ plotǐ didinimo
programa turi bǌti orientuojama Ƴ labiausiai ekologiškai nuskurdintas treþiajam kraštovaizdžio
natǌralumo apsaugos ir formavimo tipui - grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natǌralumą
atkuriantys elementai, priskirtas zonas, išaiškơjusias gamtinio karkaso konkretizavimo metu.
Reikia pažymơti, kad miestelio ribose esanþiǐ gamtinio karkaso teritorijǐ želdiniai turơtǐ bǌti
gausinami ne dơl ekonominiǐ faktoriǐ, bet didinant gamtinơs aplinkos ekologinƳ arba rekreacinƳ
pilnavertiškumą.
5.2. GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINƠS ƲVAIROVƠS APSAUGA
5.2.1. Saugomǐ teritorijǐ paskirtis – garantuoti gamtiniǐ ir kultǌros paveldo kompleksǐ bei
objektǐ apsaugą, kraštovaizdžio ekologinĊ pusiausvyrą, biologinĊ ƳvairovĊ ir genetinƳ fondą,
gamtos ištekliǐ atkǌrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir
aplinkos bǌklơs stebơjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultǌros paveldo vertybiǐ apsaugą.
Kužiǐ miestelyje (ir gretimose besiribojanþiose su miesteliu teritorijose) saugomǐ teritorijǐ nơra.
Artimiausios saugomǐ teritorijos esanþios prie miestelio pateiktos 5.2.1paveiksle.

- biosferos
poligonai
- Paukšþiǐ
apsaugai
svarbios
teritorijos

5.2.1paveikslas. Artimiausios saugomos teritorijos prie Kužiǐ miestelio.
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Artimiausios saugomos teritorijos:
Gubernijos miško biosferos poligonas (steigimo tikslas išsaugoti Gubernijos miško ekosistemą,
ypaþ siekiant išlaikyti mažojo erelio rơksnio (Aquila pomarina) populiaciją teritorijoje.
Vieta: Šiauliǐ raj. savivaldybơ, Joniškio raj. savivaldybơ) bei jƳ ,,perdengianti‘‘paukšþiǐ
apsaugai svarbi teritorija - LTSIAB001Gubernijos miškas (tikslas: mažǐjǐ ereliǐ rơksniǐ
(Aquila pomarina) apsaugai) nuo planuojamo Kužiǐ miestelio yra nutolĊ apie 1,300km atstumu.
5.2.2. Miestelio teritorijoje ir apylinkơse vykstantys procesai daro tiesioginĊ ir netiesioginĊ žalą
išlikusioms natǌralioms bei pusiau natǌralioms teritorijoms, todơl reikalingi išsamǌs biologinơs
Ƴvairovơs tyrimai, kuriǐ metu bǌtǐ išaiškintos gamtosauginiu požiǌriu vertingos neužstatytos
miestelio erdvơs, tame tarpe miestelio plơtros interesǐ zonose, pateiktos jǐ apsaugos
rekomendacijos. Biologinơs Ƴvairovơs apsaugai reikalinga gana detalǌs, miestelio bendrojo plano
rengimo užduotims nepriklausantys, teritorijos botaniniai bei zoologiniai tyrimai, kurie bendrojo
plano apimtyje negali bǌti Ƴvykdomi.
5.3. APLINKOS KOKYBƠS APSAUGOS KRYPTYS
Aplinkos higieninơ bǌklơ Ƴtakoja žmoniǐ sveikatą, miestelio socialinĊ ir ekonominĊ pažangą.
Žemiau pateikiame pagrindinius aplinkos apsaugos tikslus numatytus miestelio bendrajame
plane:
5.3.1. Sumažinti vandenǐ taršą - siekiant šio tikslo Kužiǐ miestelyje didžiausias dơmesys turi
bǌti skiriamas - vandenǐ teršimo sumažinimui ǌkio ir buities bei gamybinơmis nuotơkomis.
Toliau numatoma plơsti centralizuotą kanalizacijos sistemą, paduodant visus buitinius ir
gamybinius vandenis Ƴ bendrus miestelio valymo Ƴrenginius. Bǌtinas kanalizacijos tinklǐ
sistemos tobulinimas, lietaus nuotekǐ valymo Ƴrenginiǐ Ƴrengimas ir kitos priemonơs,
padơsianþios išvengti paviršiniǐ vandenǐ taršos.
5.3.2. Siekiant apsaugoti vandens telkinius nuo pavojingǐ medžiagǐ patekimo, vandens telkiniǐ
krantus - nuo erozijos, pakranþiǐ gamtinƳ kraštovaizdƳ, sudaryti palankias sąlygas rekreacijai ir
pan., Lietuvos Respublikos teisơs aktuose išskiriamos paviršinio vandens telkiniǐ ekologinơs
apsaugos zonos: paviršinio vandens telkinio pakrantơs apsaugos juosta (toliau – apsaugos
juosta) ir paviršinio vandens telkinio apsaugos zona (toliau – apsaugos zona). Kužiǐ miestelyje
paviršiniams vandens telkiniams nơra nustatytos apsaugos zonos ir pakranþiǐ apsaugos juostos,
veiklą kuriose reglamentuoja LR Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymo 20 straipsnio bei Specialiǐjǐ
žemơs ir miško naudojimo sąlygǐ XXIX skyriaus reikalavimai. Miestǐ ir miesteliǐ teritorijose
prie visǐ paviršiniǐ vandens telkiniǐ – apsaugos zonǐ plotis lygus apsaugos juostǐ ploþiui.
Todơl Kužiǐ miestelyje apsaugos zonos plotis lygus apsaugos juostos ploþiui. Viena iš efektyviǐ
priemoniǐ vandens telkiniǐ taršai mažinti - vandens telkiniǐ apsaugos juostos. Paviršiniǐ
vandens telkiniǐ apsaugos zonǐ ir pakranþiǐ apsaugos juostǐ nustatymo tvarkos apraše
nurodoma, kad paviršiniǐ vandens telkiniǐ apsaugos juostos išorinơ riba turi bǌti nutolusi nuo
pakrantơs šlaito, o kai pakrantơs šlaito nơra, - nuo kranto linijos tokiu atstumu:
Prie 10 km ir trumpesniǐ upiǐ (Ƴ šią kategoriją patenka Sriauþiukas ir mažieji upeliai)
nustatoma sekanþio ploþio vandens telkinio apsaugos juosta:
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas iki 50– 2,5 m;
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nuo 50 iki 100 – 5 m;
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas 100 ir didesnis – 12,5 m.
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Prie ilgesniǐ kaip 10 km upiǐ ( Ƴ šią kategoriją patenka Ringuvos ir Amalơs upơs) nustatoma
sekanþio ploþio vandens telkinio apsaugos juosta:
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio kampas iki 5° - 5 m;
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio kampas nuo 5° iki 10°-10 m;
kai pakrantơs žemơs paviršiaus vidutinis nuolydžio kampas 10° ir didesnis - 25 m.
Miestǐ ir miesteliǐ teritorijose prie paviršiniǐ vandens telkiniǐ apsaugos juostos nustatomos
vadovaujantis pakranþiǐ apsaugos juostǐ nustatymo tvarkos aprašo 6 punkte išdơstytomis
šiomis nuostatomis:
x gyvenamosiose teritorijose - du kartus didesniu atstumu, išskyrus infrastruktǌros,
pramonơs ir sandơliǐ teritorijose, kur nurodyti atstumai didinami 3 kartus;
x užstatytose miestǐ dalyse, kai prie paviršinio vandens telkinio yra Ƴrengta arba
numatoma Ƴrengti bendro naudojimo krantinĊ ir (ar) kitą viešą rekreacinĊ Ƴrangą
(statinius), - apsaugos juostos plotis gali bǌti sumažinamas arba juosta gali bǌti
nenustatoma.
Remiantis pakranþiǐ apsaugos juostǐ nustatymo tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose išdơstytomis
nuostatomis Kužiǐ mietelyje prie Sriauþiuko upơs ir mažǐjǐ upeliǐ gyvenamosiose teritorijose
apsaugos juostos plotis 5m, infrastruktǌros ir sandơliǐ teritorijose 7,5m. Prie Ringuvos ir
Amalơs upơs gyvenamosiose teritorijose apsaugos juostos plotis 10m, infrastruktǌros ir sandơliǐ
teritorijose 15m.
(1 - paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – prie paviršinio vandens telkinio nustatoma
pakrantơs (su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanþios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame
ribojama ǌkinơ veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinƳ vandens telkinƳ.
2 -paviršinio vandens telkinio pakrantơs apsaugos juosta – prie paviršinio vandens telkinio
nustatoma su paviršiniu vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos
zonos dalis, kurioje vykdoma ǌkinơ veikla gali turơti tiesioginƳ neigiamą poveikƳ paviršiniam
vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenơs poreikiams galimybes, todơl joje
draudžiama tam tikra ǌkinơ veikla.
3 - vadovaujantis ,,Paviršiniǐ vandens telkiniǐ apsaugos zonǐ ir pakranþiǐ apsaugos juostǐ
nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr.23-892) miestǐ ir miesteliǐ teritorijose prie visǐ
paviršinio vandens telkiniǐ apsaugos zonǐ plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus
nuostatas tokiems paviršinio vandens telkiniams nustatomǐ apsaugos juostǐ ploþiui. )
Bǌtina parengti paviršiniǐ vandens telkiniǐ pakranþiǐ apsaugos juostǐ nustatymo projektą, kuris
Ƴteisintǐ miestelyje esanþiǐ paviršiniǐ vandens telkiniǐ apsaugos juostas.
5.3.3. Oro taršos sumažinimas. Siekiama sumažinti neigiamą autotransporto poveikƳ, Aplinkos
bǌklơs pagerinimui taip pat numatoma apsauginơs paskirties želdynǐ komunaliniǐ objektǐ
apsaugos zonose ir inžinerinơs infrastruktǌros apsaugos zonose.
5.4. ŽELDYNǏ SISTEMOS SUDARYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI .
Bendrojo plano sprendiniuose želdynǐ sistemą sudaro rekreacinis miškas ir atskirieji želdynai
( skveras ir žalios apsauginơs jungtys, apsauginiai želdynai) .
Ʋteisinti žaliǐjǐ plotǐ sistemą miestelyje, yra siǌlomi sekantys prioritetiniai žaliǐjǐ plotǐ
sistemos plơtojimo tikslai:
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x
x
x

išsaugoti visus esamus žaliuosius plotus susiformavusioje miestelio dalyje, didinti jǐ
patrauklumą, plơsti panaudojimo galimybes;
kurti atskirtuosius želdynus migracijos koridoriuose už 15 m ploþio griovio priežiǌros
juostos ir Ƴjungti juos Ƴ esamą žaliǐjǐ plotǐ sistemą;
pasiekti kad miško parkas ir atskrieji želdynai – skveras, žaliosios apsauginơs jungtys ir
apsauginiai želdynai realiai atitiktǐ jiems keliamus reikalavimus.

5.5. ŽELDYNǏ SISTEMOS PLƠTROS IR TVARKYMO SPRENDINIAI
Atskirǐjǐ želdiniǐ teritorijos
5.5.1. Bendrojo plano sprendiniuose fiksuojamas visǐ esamǐ suformuotǐ atskirǐjǐ želdynǐ –
miško parko, skvero išsaugojimas, naujai formuojamos: žalios apsauginơs jungtys ir
apsauginiai želdynai.
5.5.2. Naujai formuojamos žalios apsauginơs jungtys kitos paskirties žemơje palei sumelioruotas
upes ir upelius, kuriose sutinkamai su Šiauliǐ rajono savivaldybơs administracijos žemơs ǌkio
skyriaus melioracijos poskyrio sąlygas turi bǌti išlaikytos 15 m ploþio griovio priežiǌros juosta,
kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti medžius ir
krǌmus. Už 15 m griovio priežiǌros juostos gali bǌti medžiǐ ir krǌmǐ grupơs jungianþios
tarpusavyje daugumą želdynǐ ir rekreaciniǐ teritorijǐ.
5.5.3. Miško parkas, skveras ir žaliosios apsauginơs jungtys yra miestelio želdynǐ sistemos
svarbiausi ir privalomi komponentai. Miško parkas ir skveras gali turơti Ƴvairią paskirtƳ –
poilsiui, pramogoms, sportui, parodoms ir kt. Priklausomai nuo paskirties skiriasi parko ir
skvero planavimas, jo daliǐ – funkciniǐ zonǐ sudơtis ir dydžiai, želdinimo ir tvarkymo pobǌdis.
Kadangi miestelio bendrasis planas nustato tik atskirǐjǐ želdynǐ ribas bei pagrindinĊ tikslinĊ
žemơs naudojimo paskirtƳ, jǐ tvarkymas sprendžiamas detaliuose teritorinio planavimo
dokumentuose.
5.5.4. Atskirtǐjǐ želdiniǐ teritorijos negalima vykdyti statybǐ. Atskirais atvejais, pagal želdynǐ
detalǐjƳ planą numatytose lankytojǐ aptarnavimo zonose gali bǌti statomi tam skirti pastatai.
Visais atvejais pastatǐ ir Ƴrenginiǐ statyba negalima natǌraliǐ biocenoziǐ zonose.
5.5.5. Numatoma Ƴrengti naujus apsauginius želdynus. Tai konkreþios apsaugos tikslams
išskiriamos želdynǐ teritorijos, kuriose priklausomai nuo apsaugos tikslǐ – gatviǐ ir keliǐ,
inžinerinơs infrastruktǌros, komunaliniǐ Ƴmoniǐ, vandens telkiniǐ, ir kt. turi bǌti parenkamos jǐ
tvarkymo priemonơs ir detalus reglamentas.
5.5.6. LR Želdynǐ Ƴstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3215) atskiraisiais želdynais vadinami
želdynai, esantys tik jiems skirtame žemơs sklype.
Esamos bǌklơs rengimo etape pasinaudojome Valstybinio miškotvarko instituto atliktu Šiauliǐ
raj. sav. želdynǐ inventorizavimo darbu konkreþiai „Kužiǐ miestelio želdynǐ planu M 1:2000“,
kuriame išskirtos vertingos ekologiniu, rekreaciniu ir kraštovaizdžio formavimo bei apsaugos
požiǌriais žaliǐjǐ plotǐ teritorijos. Ʋvertintas realus jǐ naudojimas ir atitikimas kuriai nors
želdynǐ kategorijai rekreaciniams miškams ir atskiriesiems želdynams buvo priskirta:
1. Miško parkas ( Miškǐ ǌkio paskirties žemơje IIB grupơ) (7,3 ha);
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2. Skveras Vilties ir Gruzdžiǐ g. (0,2 ha);
3.

Žalios apsauginơs jungtys (9,4 ha);

4. Apsauginiai želdynai (kuriǐ dalis prie magistralinio kelio ir Gruzdžiǐ g. pagal
Valstybinio miškotvarkos instituto atliktą darbą buvo priskirta parkui) bendrajame plane
siǌlome palikti kaip apsauginius .
5.5.7. Sprendiniuose fiksuojamas visǐ esamos bǌklơs analizơs ir vertinimo etape inventorizuotǐ
ir lokalizuotǐ žaliǐjǐ plotǐ teritorijǐ išsaugojimas. Kužiǐ miestelio žaliǐjǐ plotǐ sistema
teritoriškai pleþiama ir papildoma naujais želdynais (žaliomis apsauginơmis jungtimis):
1. Ringuvos žalia apsaugine jungtimi;
2. Amalơs žalia apsaugine jungtimi;
3. Mažǐjǐ upeliǐ žaliomis apsauginơmis jungtimis.
Nustatytǐ žaliǐjǐ plotǐ sistemos sudedamǐjǐ daliǐ teritorinơ lokalizacija pateikiama brơžinyje
,,Gamtinio karkaso formavimas ir želdynǐ sistema“, ir 5.5.1 lentelơje.
5.5.1 lentelơ. Žaliǐjǐ plotǐ pasiskirstymas Kužiǐ miestelyje .
Želdyno tipas

Plotas (ha)

Esamas miško parkas

7,3

Želdynǐ plotas nuo bendro
miesto ploto (%)
15,7

Skveras Vilties ir Gruzdžiǐ g.

0,2

0,4

Žalios apsauginơs jungtys
Apsauginiai želdynai

9,4
29,5
46,4

20,3
63,6
100

Viso:

.
5.5.8. Miestelyje atsiranda ir apsauginiai želdiniai žemơs ǌkio paskirties žemơje, kurie
formuojami Ƴ miestelio teritoriją patenkanþiose žemơs ǌkio paskirties žemơse: palei geležinkelƳ,
kelią Šiauliai-Palanga, upeliǐ slơninơs migracijos koridoriuose.
5.5.9. Nevienodu apželdinimo laipsniu bei kokybe pasižymi visos likusios, detaliau
nenagrinơjamos kitos paskirties teritorijos - gyvenamosios, visuomeninơs, komercinơs,
komunalinơs ir kt. Jose augantys želdiniai (priklausomieji želdynai), nors ir nesudaro atskirǐ
savarankiškǐ teritorijǐ, dalinai kompensuoja žaliǐjǐ plotǐ trǌkumą intensyviau užstatytose
miestelio dalyse, atlieka svarbias apsaugines, estetines, o tinkamai suformuoti gatviǐ aplinkoje ir
žaliǐjǐ jungþiǐ funkcijas.

5.6. Žaliǐjǐ plotǐ sistemos vystymas
5.6.1. Kužiǐ miestelio teritorijos žaliǐjǐ plotǐ sistemą sudaro miškǐ ǌkio paskirtyje esantis
miško parkas ir kitos paskirties žemơje atskirǐjǐ želdiniǐ teritorijos – rekreacinơs paskirties
želdynai (skveras, žaliosios apsauginơs jungtys), apsauginơs ir ekologinơs paskirties
želdynai .
5.6.2. Žaliǐjǐ plotǐ sistema yra nepaprastai svarbi ir neatskiriama miestelio urbanistinơs
struktǌros dalis, kuri yra formuojama tikslu išsaugoti visuomeniškai ir ekologiškai vertingo
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gamtinio kraštovaizdžio plotus, jǐ visumą tvarkyti kaip teritorinĊ sistemą, siekiant gerinti
ekologines bei rekreacines gyvenamosios aplinkos sąlygas, kuriant patrauklaus miestelio ƳvaizdƳ.
5.6.3. Žaliǐjǐ plotǐ sistema yra miestelio teritorijos gamtinio karkaso dalis, plơtojama kaip
funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiǌriu vieninga struktǌra. (žalieji plotai - apibendrinta
sąvoka, kuri apima miškǐ ǌkio paskirties žemơje ir kitos paskirties žemơje esanþius želdynus ir
želdinius).
5.6.4. Žaliǐjǐ plotǐ sistemos plơtojimo, diferencijavimo ir tvarkymo reglamentavimas
nustatomas Ƴvertinant:





gamtinio karkaso teritorijǐ lokalizaciją, kuri leidžia žaliuosius plotus vertinti sisteminiu
požiǌriu, pamatyti kiekvieno jǐ reikšmĊ visai sistemai ir ne tik kiek jie naudingi
gyventojams, bet ir kaip jie palaiko viso gamtinio komplekso gyvybingumą;
gamtosauginiu požiǌriu reikšmingas gamtines teritorijas, išlaikiusias sąlyginai natǌralaus
kraštovaizdžio pobǌdƳ – tai upeliǐ slơniukai;
esamus žaliuosius plotus – atskiruosius želdynus, jǐ teritorinĊ sklaidą, estetines savybes
ir tinkamumą rekreacijai;
teritorijas, kuriose yra nepalankios ekogeologinơs sąlygos užstatymo plơtrai ir ǌkinei
veiklai .

5.6.5. Vadovaujantis miestǐ ir miesteliǐ teritorijǐ bendrǐjǐ planǐ rengimo taisyklơmis (Žin.,
2006, Nr. 145 - 5559), nustatytu žemơs naudojimo bǌdǐ pagal tikslinĊ paskirtƳ suskirstymu
(Žin., 2006, Nr. 45 –1633), kaip savarankiški Kužiǐ miestelio struktǌros elementai bendrojo
planavimo lygmenyje iš visǐ žaliǐjǐ plotǐ išskiriami: atskirieji želdynai1 - skveras, žaliosios
apsauginơs jungtys, apsauginiai želdynai .
5.6.6. Miestelio bendrojo plano sprendiniuose nustatytose žaliǐjǐ plotǐ sistemos teritorijose
veiklos ypatumus ir apribojimus nustato LR Želdynǐ Ƴstatymas ( Žin., 2007, Nr. 80- 3215), LR
Miškǐ Ƴstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872), LR Saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymas (Žin. 2001, Nr.
108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22-858), LR aplinkos ministro
Ƴsakymas Dơl atskirǐjǐ rekreacinơs paskirties želdynǐ plotǐ normǐ ir priklausomǐjǐ želdynǐ
normǐ (plotǐ) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624) ir kt.
Laikantis LR pilieþiǐ nuosavybơs teisiǐ Ƴ išlikusƳ nekilnojamąjƳ turtą atkǌrimo Ƴstatymo 12 str. 3
skirsnio nuostatǐ, žaliǐjǐ plotǐ sistemos teritorijos priskiriamos Valstybơs išperkamai žemei.
Jeigu tokiose teritorijose jau atkurtos pilieþiǐ žemơs nuosavybơs teisơs, grąžintame žemơs sklype
kapitaliniǐ pastatǐ statyba – negalima, išskyrus poilsio aptarnavimo pastatǐ ir rekreacinơs
infrastruktǌros objektǐ statybą, kurią numato tokiǐ objektǐ išdơstymo specialusis planas. Visais
atvejais pastatǐ ir Ƴrenginiǐ statyba negalima natǌraliǐ biocenoziǐ bei rekreaciniǐ želdiniǐ
zonose. Urbanizacijos laipsnis (plotǐ po pastatais, Ƴrenginiais ir dirbtinơmis dangomis santykis
su laisvu žemơs paviršiumi) parkuose yra ribojamas ir priklauso nuo želdyno zonos paskirties.
5.6.7. Kužiǐ miestelio bendrojo plano sprendiniuose planuojama žaliǐjǐ plotǐ sistema
nustatoma:



maksimaliai išsaugant miestelio gamtinĊ aplinką ir toliau ją stiprinant;
sustabdant statybǐ skverbimąsi Ƴ gamtosauginiu požiǌriu reikšmingas ir (ar) vaizdingas
gamtines teritorijas – mažǐjǐ upeliǐ slơniukus, išraiškingo kraštovaizdžio zonas,
medynais apaugusias teritorijas, ypatingą dơmesƳ skirti Ƴtraukimui Ƴ žaliǐjǐ plotǐ sistemą
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tǐ gamtinio karkaso teritorijǐ, kurios yra išlaikiusios natǌralaus arba sąlyginai natǌralaus
kraštovaizdžio pobǌdƳ;
formuojant atskiruosius rekreacinơs paskirties bei apsauginơs ir ekologinơs paskirties
želdynus naujai Ƴsavinamose miestelio zonose ir Ƴjungiant juos Ƴ esamą žaliǐjǐ plotǐ
sistemą;
formuojant atskiruosius apsauginơs ir ekologinơs paskirties želdynus, komunaliniǐ ir
infrastruktǌros teritorijǐ aplinkoje;
reikiamą dơmesƳ skiriant mažiausiai išvystytǐ žaliǐjǐ plotǐ sistemos grandžiǐ - žaliǐjǐ
apsauginiǐ jungþiǐ ir apsauginiǐ želdynǐ kǌrimui.

5.6.8. Kužiǐ miestelio bendrojo plano sprendiniuose planuojami atskirieji želdynai užima 46,4
ha (12,9 % miestelio teritorijos), tame tarpe atskirieji rekreacinơs paskirties želdynai 16,9ha
Perspektyvoje vienam gyventojui Kužiǐ miestelyje atskirǐjǐ rekracinơs paskirties želdynǐ teks
130m2. Perspektyvinis rodiklis yra žymiai didesnis už normatyvinius 1.
5.6.9. Sprendiniuose išsaugomos visos ,,Esamos bǌklơs analizơs ir vertinimo“ etape lokalizuotos
žaliǐjǐ plotǐ teritorijos - miško parkas, skveras ir kt. Žaliǐjǐ plotǐ sistema teritoriškai žymiai
pleþiama ir papildoma naujais želdynǐ (žaliǐjǐ apsauginiǐ jungþiǐ ir apsuginiǐ želdiniǐ) plotais,
formuojamu žaliǐjǐ apsauginiǐ jungþiǐ, sukabinanþiǐ tarpusavyje daugumą želdynǐ ir lankytinǐ
vietǐ, tinklu. Želdynǐ teritorinơ lokalizacija parodyta. ,,Pagrindiniame brơžinyje M 1:2000“ ir
,,Gamtinio karkaso formavimas ir želdynǐ sistemos brơžinyje M 1:2000“.
5.6.10. Parkas, skveras ir žaliosios apsauginơs jungtys sudaro miestelio žaliǐjǐ plotǐ sistemą
pagal paskirties ypatumus jie gali bǌti rekreacinơs, mokslinơs, kultǌrinơs ir memorialinơs,
apsauginơs ir ekologinơs paskirties. Priklausomai nuo paskirties skiriasi parkǐ, skverǐ ir žaliǐjǐ
apsauginiǐ jungþiǐ planavimas, jǐ daliǐ – funkciniǐ zonǐ sudơtis ir dydžiai, želdinimo ir
tvarkymo pobǌdis. Principinơs Kužiǐ miestelio atskirǐjǐ želdynǐ funkcinio naudojimo kryptys
teikiamos 5.6.1 lentelơje.
5.6.1. lentelơ. Kužiǐ miestelio atskirujǐ želdynǐ, funkcinio naudojimo pasiǌlymai.
Nr. brơžinyje* ir želdinio
pavadinimas

3.1. Skveras Vilties ir Gruzdžiǐ g.

Teritorijos
Paskirtis, siǌlomos funkcijos
pavadinimas
Skverai
(kitos Rekreacinơs paskirties – trumpalaikiam
paskirties žemơje)
poilsiui

(0,2 ha)
3.2. Miško parkas (Miškǐ ǌkio
paskirties žemơje IIB grupơ) (7,3

Parkas

(miškǐ
ǌkio paskirties
žmơje)

Rekreacinơs paskirties - polifunkcinio
naudojimo ramiam ir aktyviam poilsiui su
rekreaciniǐ želdiniǐ, zonomis.

ha)
3.3. Ringuvos žalia apsauginơ
jungtis (2,7ha)

jungtys Rekreacinơs ir apsauginơs paskirties – ryšiǐ
(kitos
paskirties tarp žaliǐjǐ plotǐ sistemos sudedamǐjǐ daliǐ
užtikrinimui, gamtinio karkaso migracijos
žemơje)
koridoriǐ funkcijoms atlikti.

Žalios
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jungtys Rekreacinơs ir apsauginơs paskirties – ryšiǐ
(kitos
paskirties tarp žaliǐjǐ plotǐ sistemos sudedamǐjǐ daliǐ
užtikrinimui, gamtinio karkaso migracijos
žemơje)
koridoriǐ funkcijoms atlikti.

3.4. Amalơs žalia apsauginơ
jungtis (5,1ha)

Žalios

3.5. Mažǐ upeliǐ žalios
apsauginơs jungtys (1,6ha)

Žalios

jungtys Rekreacinơs ir apsauginơs paskirties – ryšiǐ
(kitos
paskirties tarp žaliǐjǐ plotǐ sistemos sudedamǐjǐ daliǐ
užtikrinimui, gamtinio karkaso migracijos
žemơje)
koridoriǐ funkcijoms atlikti.

Apsauginiai želdynai (29,2ha)

Šiǐ želdynǐ paskirtis tarnauti konkreþios
Apsauginiai
želdynai
(kitos apsaugos tikslams, priklausomai nuo
paskirties žemơje)
atitinkamos
teritorijos
specifiniǐ
ypatumǐ.
* žiǌrơti plane: ,,Gamtinio karkaso formavimas ir želdynǐ sistema M 1:2000.
1

Vadovaujantis LR aplinkos ministro Ƴsakymu ,,Dơl atskirǐjǐ rekreacinơs paskirties želdynǐ plotǐ normǐ ir
priklausomǐjǐ želdynǐ normǐ (plotǐ) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624) Kužiǐ
miestelyje (miesteliǐ grupơ) vienam gyventojui turơtǐ tekti ne mažiau kaip 15 m2 atskirǐjǐ rekreacinơs paskirties
želdynǐ.

5.6.11. Nustatytose atskirǐjǐ želdynǐ teritorijose, privaloma laikytis griežtos nuostatos
nevykdyti juose statybǐ. Atskirais atvejais, pagal želdynǐ detalǐjƳ planą numatytose lankytojǐ
aptarnavimo zonose, gali bǌti statomi tam skirti pastatai. Visais atvejais pastatǐ ir Ƴrenginiǐ
statyba negalima natǌraliǐ biocenoziǐ bei rekreaciniǐ želdiniǐ zonose. Užstatymo intensyvumas
(plotǐ po pastatais, Ƴrenginiais ir dirbtinơmis dangomis santykis su laisvu žemơs paviršiumi)
parkuose yra ribojamas ir priklauso nuo želdyno zonos paskirties
5.6.12. Atskirieji apsauginơs ir ekologinơs paskirties želdynai. Tai savarankiška atskirǐjǐ
želdynǐ grupơ, Kužiǐ miestelyje jie užima 19,5 ha plotą. Šiǐ želdynǐ paskirtis tarnauti
konkreþios apsaugos tikslams, priklausomai nuo atitinkamos teritorijos specifiniǐ ypatumǐ.
Apsauginơs paskirties želdynai numatomi tam tikrose, ypaþ jautriose antropogeniniam poveikiui
gamtinio karkaso dalyse, vandens telkiniǐ, komunaliniǐ objektǐ apsaugos zonose, keliǐ
sanitarinơs apsaugos zonose ir kt. Šiǐ želdynǐ formavimo ypatumai ir tvarkymo reglamentas
nustatomas Ƴvertinant kiekvienos konkreþios vietos gamtinơs aplinkos ypatumus ir ekologinơs
apsaugos tikslus. Ypatingas dơmesys turơtǐ bǌti skiriamas apsauginiǐ želdynǐ suformavimui
intensyvaus eismo magistralơs Šiauliai - Palanga aplinkoje ir palei geležinkelƳ.
5.6.13. Dar išskyrơme apsauginius želdynus žemơs ǌkio paskirties žemơje Kužiǐ miestelyje. Jie
užima 12,8 ha plotą. Tai želdiniai palei magistralĊ Šiauliai – Palanga ir geležinkelƳ, bei gamtinio
karkaso teritorijos žemơs ǌkio paskirties žemơje (rajoninơs ir vietinơs reikšmơs migracijos
koridoriuose) šiose teritorijose skatinama želdiniǐ gausimas išlaikant 15 m. melioracijos grioviǐ
priežiǌros juostą pagal Šiauliǐ rajono savivaldybơs administracijos žemơs ǌkio skyriaus
melioracijos poskyriaus sąlygas, kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos),
tverti tvoras, sodinti medžius ir krǌmus. Už 15m. melioracijos griovio priežiǌros juostos gali
bǌti medžiǐ ir krǌmǐ grupơs jungianþios tarpusavyje upeliǐ migracijos koridorius.
5.6.14. Miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo lygmenyje sprendžiami žaliǐjǐ plotǐ
sistemos daliǐ teritorinio išdơstymo, ribǐ, kiekio, priskyrimo atitinkamai kategorijai ir funkcinio
naudojimo klausimai. Detalesniam žaliǐjǐ plotǐ sistemos daliǐ tvarkymo ir naudojimo
reikalavimǐ suformulavimui bǌtina parengti specialǐjƳ miestelio želdynǐ tvarkymo planą, o taip
pat detaliuosius ar specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus, kur bǌtǐ sprendžiami
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kiekvieno konkretaus želdyno naudojimo ir tvarkymo klausimai, užtikrinant jǐ apsaugą ir
pilnavertƳ funkcionavimą.
5.6.15. Miestelio teritorijoje labai svarbǌs yra priklausomieji želdynai kurie gerina aplinkos
kokybĊ (tiek estetinĊ, tiek ekologinĊ), tenkina visuomenơs sveikos gyvensenos poreikius,
palaiko teritorijos ekologinƳ stabilumą, sudaro galimybes formuoti Ƴvairaus pobǌdžio erdves,
mažinant agresyvǐ pastatǐ poveikƳ ir t.t. Šie želdynai gali bǌti parodomi tik atskirǐ miestelio
daliǐ arba objektǐ detaliuose projektuose, o jǐ plotai nustatomi vadovaujantis LR aplinkos
ministro Ƴsakymu ,,Dơl atskirǐjǐ rekreacinơs paskirties želdynǐ plotǐ normǐ ir priklausomǐjǐ
želdynǐ normǐ (plotǐ) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624).
Ʋvertinant padơtƳ gamtinio karkaso ir kitose jautriose antropogeniniam poveikiui zonose,
sprendiniuose numatomos teritorijos su dideliu želdiniǐ kiekiu (daugiau kaip 50% nuo viso
žemơs sklypo ploto). Konkreþios priklausomǐjǐ želdynǐ formavimo ir tvarkymo priemonơs
sprendžiamos žemesnio lygmens teritorinio planavimo dokumentuose .
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6. SOCIALINƠS INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
6.1. BENDRA CHARAKTERISTIKA
Kužiǐ miestelio socialinơs infrastruktǌros Ƴstaigǐ tinklo išsivystymą Ƴtakoja miestelio
geografinơ padơtis. Šiuo metu visoje Lietuvoje pastebima tendencija, kad sparþiausiai
parduotuviǐ prekybos plotas auga miestuose, o aplinkiniǐ rajonǐ savivaldybơse mažơja.
Šiauliǐ mieste prekybos vietǐ tinklas itin išvystytas, jǐ kiekis ir plotas vienam
gyventojui žymiai lenkia šalies rodiklius, todơl Šiauliǐ rajone ir Kužiǐ miestelyje
prekybinơs veiklos nơra taip išvystytos savaime veikiant rinkos savireguliacijos
mechanizmams.
Socialinơs infrastruktǌros (aptarnavimo Ƴstaigǐ) tinklo nomenklatǌros pagrindą sudaro
prekybos ir buitiniǐ paslaugǐ, kultǌros, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, sveikatos
apsaugos ir ryšiǐ, komunalinơ ir susisiekimo infrastruktǌra.
Kužiǐ miestelyje socialinơ infrastruktǌra yra pakankamai išvystyta, taþiau jai bǌtina
renovacija. Socialinơ infrastruktǌra pagrinde formuoja miestelio BendrąjƳ centrą.
Komunalinơje ir pramonơs zonoje socialinơs infrastruktǌros taškǐ nơra. Susisiekimo ir
inžinerinơs infrastruktǌros plơtojimas pateiktas sekanþiuose atitinkamuose skyriuose.

6.2. BENDROJO CENTRO SOCIALINƠS INFRASTRUKTǋROS
VYSTYMAS
Kužiǐ miestelyje pagrindinơs prekybos, buitiniǐ paslaugǐ administracinơs, religinơs,
kultǌros, Ƴstaigos grupuojasi miestelio bendrajame polifunkciniame centre. JƳ formuoja
seni bažnyþios ir sovietmeþiǐ pastatyti prekybiniai objektai, kultǌros rǌmai, seniǌnijos
pastatas. Kužiǐ miestelyje yra ir lieka perspektyvai 3 parduotuvơs prekiaujanþios
maisto produktais ir ǌkiniais reikmenimis, (žiǌr. miestelio bendrojo plano konkretizuotǐ
sprendiniǐ žemơs naudojimo ir susisiekimo planą M1:2000)
6.2.1. Išlaikoma Kužiǐ miestelio bendrojo centro erdvinơ kompoziciją renovuojant ir
papildant statinius. Miestelio siluete liks dominuojantys bažnyþios bokštai. Tam
ribojamas renovuojamǐ statiniǐ aukštingumas ir keliami aukštesni reikalavimai jǐ
architektǌrai, juos renovuojant ir pleþiant.
6.2.2. Skatinamas komerciniǐ aptarnavimo taškǐ kǌrimas visǐ pirma bendrojo centro
zonos gyvenamuose sklypuose, ir prie pagrindinơs Gruzdžiǐ gatvơs.
6.2.3. Leidžiamas pagrindiniǐ gatviǐ gyvenamuose sklypuose (Gruzdžiǐ, Vilties,
Ringuvos, Ryto, Ramybơs, dalies Žaliosios g.) komerciniǐ taškǐ kǌrimas, nepažeidžiant
aplinkos apsaugos normatyvǐ.
6.2.4. Religiniǐ bendruomeniǐ socialinơ infrastruktǌros teritorijos patenka Ƴ miestelio
bendrąjƳ centrą ir yra jame pagrindinơ dominantơ, kuri išlieka ir perspektyvoje. Ji
patenkina ir perspektyvoje patenkins Kužiǐ parapieþiǐ poreikius. Kitǐ konfesijǐ
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bendruomeniǐ pastatǐ statybos teritorijǐ nenumatoma. (žiǌr. Kužiǐ miestelio bendrojo
plano konkretizuotǐ sprendiniǐ žemơs naudojimo ir susisiekimo brơžinƳ M1:2000).

6.3. SPECIALIǏJǏ POCENTRIǏ BENDRAJAME CENTRE
SOCIALINƠS INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
Bendrajame centre specialius pocentrius formuoja Kužiǐ vidurinơ mokykla,
ikimokyklinio auklơjimo Ƴstaiga (vaikǐ lopšelis – darželis) ir sveikatos apsaugos Ƴstaiga
(ambulatorija, vaistinơ).

Švietimo ir ikimokyklinio ugdymo infrastruktǌros vystymas
Švietimo infrastruktǌrą sudaro - Kužiǐ vidurinơ mokykla Vilties gatvơje Ji aptarnauja ir
kitǐ kaimǐ vaikus (teritorinio mikrorajono). Mokyklos sportinis kompleksas
nepakankamai išvystytas, taþiau jo betarpiška teritorinơ plơtra nenumatoma.
Ikimokyklinio ugdymo centras - Kužiǐ vaikǐ lopšelis – darželis yra Statybininkǐ
gatvơje, turi pakankamai erdvơs ribotam vystymuisi.
6.3.1. Nenumatoma kurti naujǐ specialiǐjǐ švietimo centrǐ, atsižvelgiant Ƴ demografines
prognozes. Jǐ infrastruktǌra palaikoma pastoviu atnaujinimu ir ribota plơtra.

Sveikatos apsaugos ir socialinơs globos infrastruktǌros vystymas
Sveikatos apsaugos infrastruktǌra - Kužiǐ ambulatorija Statybininkǐ gatvơje.
76.3.2. Ambulatorija turi pakankamai erdvơs ribotam vystymuisi, ir naujos nesiǌlome.
Infrastruktǌra palaikoma pastoviu atnaujinimu ir ribota plơtra.
6.3.2. Siǌloma steigti socialinơs globos Ƴstaigą.
6.3.3. Skatinamas aptarnavimo infrastruktǌros taškǐ kǌrimas visǐ pirma bendrojo
centro zonos gyvenamuose sklypuose, ir prie pagrindinơs Gruzdžiǐ gatvơs.
6.3.4. Bǌtina skatinti mobiliosios socialinơs infrastruktǌros panaudojimą.

6.4. REKREACINIǏ CENTRǏ INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
Kužiǐ miestelio gyvenvietơ, kaip tokia, nơra turizmo ir rekreacijos traukos objektas.
Kiek pravažiuojanþiǐ Šiauliǐ - Palangos turistiniu traktu užsuka Ƴ Kužius apskaita
nevedama. Miestelyje pagrinde vyksta tik vietiniǐ gyventojǐ rekreacija, naudojantis
vietiniais rekreaciniais resursais. Ʋvairiǐ švenþiǐ metu suvažiuoja ir gretimǐ kaimǐ
gyventojai. Tai numatyta ir perspektyvoje.
Pagrindinis ir didžiausias rekreacinis želdynas miestelyje yra Kužiǐ miško parkas Jis
yra greta miestelio bendrojo centro, lengvai pasiekiamas, mơgstamas ir naudojamas
miestelio gyventojǐ.
6.4.1. Rekreacinei infrastruktǌrai numatoma pastovus palaikymas ir renovacija. Kužiǐ
miško parko rekreacinĊ infrastruktǌrą siǌloma plơsti, parengti jo tvarkymo projektą.
Gretimose parko teritorijose gali bǌti skiriami sklypai rekreacinei infrastruktǌrai (pav.
sporto aikštelơms).
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6.4.2. Siǌloma Ƴrengti minimalią rekreacinĊ infrastruktǌrą prie upeliǐ, gamtinio karkaso
zonose, numatytose žaliǐjǐ apsauginiǐ jungþiǐ teritorijose. (žiǌr. Kužiǐ miestelio
bendrojo plano konkretizuotǐ sprendiniǐ žemơs naudojimo ir susisiekimo planą
M1:2000 ir Gamtinio kraštovaizdžio apsaugos ir žaliǐjǐ plotǐ sistemos planą M
1:2000).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTǋRA
7.1 Kužiǐ miestelio susisiekimo sistemos plơtros sprendiniai
Pagrindiniai perspektyvinơs susisiekimo sistemos uždaviniai
Pagrindiniai susisiekimo sistemos uždaviniai:
x Gerinti miestelio esamǐ gatviǐ techninius parametrus, remontuoti susidơvơjusios
asfaltbetonio dangos gatves, išasfaltuoti žvyrkelius, užtikrinti saugesnƳ ir patogesnƳ
transporto, dviraþiǐ ir pơsþiǐjǐ susisiekimą miestelyje;
x Ʋrengti naujas perspektyvines gatviǐ trasas ir gatviǐ jungtis, atsižvelgiant Ƴ funkciniǐ
zonǐ plơtrą miestelio teritorijoje, taip užtikrinant susisiekimo sistemos rišlumą;
x Rezervuoti reikiamas teritorijas techninei infrastruktǌrai vystyti miestelyje, nustatyti
gatviǐ kategorijas ir rekomendacines raudonąsias linijas, reglamentuojamas STR
2.06.01:1999 „Miestǐ, miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo sistemos“;
x Ʋrengti dviraþiǐ – pơsþiǐjǐ trasas Kužiǐ teritorijoje, atsižvelgiant Ƴ gyventojǐ
poreikius bei svarbiausius miestelio traukos objektus;
x Gerinti visǐ eismo dalyviǐ saugumą diegiant eismo saugumo priemones. Atskirti
dviraþiǐ ir pơsþiǐjǐ eismą nuo automobiliǐ transporto eismo pagrindinơse gatvơse.

7.2 Perspektyvinis išorơs susisiekimo infrastruktǌros tinklas
Kužiǐ miestelyje pagrindinơmis išorinio susisiekimo ašimis išliks magistralinis kelias
A11/E272 Šiauliai – Palanga (Plento g.) bei rajoninơs reikšmơs keliai Nr. 4002 Kužiai –
Verbǌnai – Gruzdžiai (Gruzdžiǐ g.) ir Nr. 4011 Stonaiþiai – Gilaiþiai – Kužiai
(Draugystơs g.). Magistraliniu keliu A11/E272 Šiauliai – Palanga susisiekimas vyks
Kuršơnǐ, Šiauliǐ kryptimis. Rajoninơs reikšmơs keliai ir toliau bus naudojami
susisiekimui miestelio viduje ir su aplinkinơmis gyvenvietơmis – Beržyne, Smiltyne,
Norutaiþiais, Radvilais, Verbǌnais ir kitomis.

7.3 Kužiǐ miestelio gatviǐ tinklas
7.3.1 Kužiǐ miestelio susisiekimo sistemos sprendiniai rengiami pagal Šiauliǐ rajono
savivaldybơs tarybos 2012 m. rugsơjo 13d. sprendimu Nr. T-224 aprobuotą pirmąjƳ
miestelio koncepcijos variantą.
7.3.2 Pagrindinơmis miestelio gatvơmis ir ateityje išliks Plento g., Gruzdžiǐ g.,
Draugystơs g., Žalioji g., Vilties g., Ryto g., Aušros g., Ramybơs g. Esamas Kužiǐ
miestelio gatviǐ tinklo tankis yra pakankamas ir atitinka gyventojǐ poreikius. Siǌloma
tobulinti esamą infrastruktǌrą rekonstruojant ar remontuojant esamas gatves, taip pat
Ƴrengti naujas gatves tarp Ramybơs g. ir Gruzdžiǐ g., Vilties g. ir Ryto g., taip didinant
esamo gatviǐ tinklo rišlumą. Miestelio vakarinơje dalyje numatoma vystyti naujo
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vienbuþio dvibuþio užstatymo zonas. Numatomos perspektyvinơs gatvơs Nr.1 ir Nr.2,
kurios šias teritorijas prijungs Ƴ bendrą miestelio susisiekimo sistemą.
7.3.3 Kužiǐ miestelio gatviǐ tinklas formuojamas iš esamǐ ir perspektyviniǐ gatviǐ.
Atsižvelgiant Ƴ STR „Miestǐ, miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo sistemos“ norminius
reikalavimus bei esamą mietelio užstatymą, nustatomos esamǐ ir perspektyviniǐ gatviǐ
kategorijos bei rekomendacinơs gatviǐ raudonosios linijos (6.3.1 lentelơ).
7.3.1 lentelơ. Kužiǐ pagrindiniǐ gatviǐ kategorijos
Eil.
Nr.

Gatvơs (ruožo) pavadinimas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aušros g.
Draugystơs g. (Nr. 4011)
Gơliǐ g.
Kalnelio g.
Gruzdžiǐ g. (Nr. 4002)
Luponiǐ g.
Miško g.
Švendrơs g.
Rasos takas
Ramybơs g.
Ringuvos g.
Ryto g.
Saulơs g.
Spindulio g.
Vilties g.
Žalioji g.

17
18
19

Nr.1
Nr.2
Nr.3

Gatvơs
kategorija

Rekomenduojamas
Orientacinis
atstumas tarp
gatvơs ilgis,
raudonǐjǐ linijǐ,*
km
m

Esamos gatvơs
D2-3
C2
D2-2
D1-2
C2
D2-2
D1-2
D2-3
D2-3
D1-2
D1-2
D2-3
D2-3
D2-2
D1-2
D1-1
Projektuojamos gatvơs
D1-1
D1-2
D2-3

12-20
20-40
12-20
12-20
20-40
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20
12-20

0,43
0,39
0,32
0,77
0,94
0,14
0,83
0,48
0,32
0,55
0,42
0,81
0,21
0,08
1,06
1,14

12-20
12-20
12-20

0,82
0,81
0,59

Pastabos:
1. Valstybinơs reikšmơs automobiliǐ keliǐ infrastruktǌros
plơtra ir
modernizavimas vykdomas pagal 2006 m patvirtintą „2002-2015 metǐ
patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinơs reikšmơs keliǐ priežiǌros ir plơtros
programą“. Sprendiniai, kurie susijĊ su valstybinơs reikšmơs keliais ir nơra
numatyti šioje programoje, gali bǌti Ƴgyvendinami tik patikslinus minơtą
programą bei finansavimą.
2. Valstybinơs reikšmơs keliǐ apsaugos zonǐ plotis miesto teritorijoje gali bǌti
koreguojamas tik žemesnio lygmens teritorijǐ planavimo dokumentais
(specialiaisiais, detaliaisiais planais);
3. Lentelơje nurodyti ploþiai tarp gatviǐ raudonǐjǐ linijǐ yra rekomendacinio
pobǌdžio ir gali bǌti tikslinami žemesnio lygmens teritorijǐ planavimo
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dokumentais (specialiaisiais, detaliaisiais planais), Ƴvertinant esamǐ sklypǐ
ribas, užstatymą, želdynus bei perspektyvinƳ inžineriniǐ tinklǐ Ƴrengimo poreikƳ;
4. C2 kategorijos gatviǐ raudonosios linijos gali sutapti su užstatymo linijomis;
5. Žemesnio lygmens teritorijǐ planavimo dokumentuose naujǐ gatviǐ trasos ir D2
kategorijos indeksas gali bǌti tikslinamas.
7.3.4 Miestelio gatvơms nustatomos kategorijos atsižvelgiant Ƴ automobiliǐ transporto
srautus, gatviǐ techninius parametrus ir anksþiau parengtus teritorijǐ planavimo
dokumentus. Miestelio pagrindinơms susisiekimo ašims, Gruzdžiǐ g. ir Draugystơs g.,
siǌloma suteikti C2 kategoriją. Šios gatvơs ir toliau išliks svarbios vidaus transporto
ryšiams.
7.3.5 Esamoms miestelio gatvơms, skirtoms srautǐ pasiskirstymui Ƴ smulkias teritorijas,
privažiavimams prie atskirǐ statiniǐ ir objektǐ nustatyta D1 ir D2 kategorija. Naujo
gyvenamojo užstatymo teritorijoms aptarnauti projektuojamos naujos gatvơs Nr.1 ir
Nr.2, kurioms nustatoma D1 kategorija. Naujai projektuojamǐ gatviǐ trasos parodytos
„Žemơs naudojimo ir susisiekimo“ brơžinyje.

7.4 Visuomeninio transporto perspektyvinơ plơtra
Remiantis STR 2.06.01:1999 „Miestǐ miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo sistemos“, mažǐ ir
vidutiniǐ miestǐ minimaliai bǌtinojo viešojo keleiviǐ susisiekimo tinklo tankis turi bǌti
toks, kad maksimalus ơjimo pơsþiomis iki viešojo susisiekimo linijǐ atstumas bǌtǐ ne
didesnis kaip 800 metrǐ.
7.4.1 Kužiǐ miestelyje visuomeninio transporto pasiekiamumas yra geras, viešojo
transporto sustojimo stoteliǐ taip pat pakanka.
7.4.2 Reikia atkreipti dơmesƳ Ƴ bǌtinybĊ didinti investicijas Ƴ visuomeninio transporto
infrastruktǌrą, gerinti aptarnavimo kokybĊ, atnaujinti transporto priemoniǐ parką,
gerinti informacinĊ sistemą.

7.5 Dviraþiǐ ir pơsþiǐjǐ takai
7.5.1 Siǌloma atskirti pơsþiǐjǐ - dviratininkǐ eismą nuo automobiliǐ eismo pagrindinơse
Kužiǐ miestelio gatvơse, taip užtikrinant saugesnƳ eismą.
7.5.2 Kužiǐ miestelyje numatoma Ƴrengti pơsþiǐjǐ dviraþiǐ takus jungianþius miestelio
svarbiausius traukos objektus su gyvenamosiomis bei rekreacinơmis zonomis. Ʋrengus
dviraþiǐ takus gyventojai galơs pasiekti Šiauliǐ miestą dviraþiǐ transportu. Siǌloma
Ƴrengti pơsþiǐjǐ – dviraþiǐ takus šalia Vilties g., Statybininkǐ g., Gruzdžiǐ g., Aušros g.,
Ringuvos g., Ramybơs g., Plento g., naujai projektuojamǐ gatviǐ Nr.1 ir Nr.2.
7.5.3 Miestelyje reikia Ƴrengti šaligatvius, pritaikytus neƳgaliesiems, pơstiesiems ir
dviratininkams, tinkamą apšvietimą. Dviraþiǐ trasos turi bǌti nužymơtos specialiais
ženklais, prie traukos objektǐ reikia Ƴrengti vietas dviraþiǐ laikymui. Dviraþiǐ ir
pơsþiǐjǐ takǐ trasos turi bǌti tikslinamos rengiant specialiuosius, detaliuosius bei
techninius projektus.
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Pastabos:
1. Prie valstybinơs reikšmơs keliǐ pơsþiǐjǐ-dviratininkǐ takai bei inžineriniai tinklai
turi bǌti tiesiami pagal valstybiniams keliams taikomus reikalavimus;
2. Aptarnaujanþiose C kategorijos gatvơse, dviraþiǐ takai rengiami atskirti nuo
važiuojamosios dalies.
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8 . INŽINERINƠS INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
8.1. EKOINŽINERINƠS INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
Vandentiekis
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekǐ tvarkymo
Ƴstatymu Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma, kad centralizuotą vandentiekƳ iki
2014 gruodžio 31 dienos turơs 95% Kužiǐ miestelio gyventojǐ. Tuo tikslu turi bǌti
pleþiami vandentiekio tinklai numatomose plơtros teritorijose.
8.1.1. Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma, kad visas tiekiamas vanduo atitiks
dabar galiojanþią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybơs
reikalavimai“. Tuo tikslu turi bǌti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo
vamzdyno.
8.1.2. Norint Ƴgyvendinti šiuos siekius Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma
plơsti vandentiekio tinklus:
x Numatoma, kad visi pleþiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrǐ gesinimui:
sukurta žiedinơ vandentiekio tinklǐ struktǌra, parinkti reikiami vamzdynǐ
diametrai, Ƴrengti priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nơra numatytas
vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi bǌti Ƴrengti
priešgaisriniai rezervuarai, privažiavimai prie atvirǐ vandens telkiniǐ;
x Numatoma vykdyti tolesnƳ eksploatuojamǐ požeminiǐ vandenǐ monitoringą;
x Numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybơs kontrolĊ ir apie jos rezultatus
sistemingai informuoti vietinơs savivaldos organizacijas bei visuomenĊ.
Projekto grafinơje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos naujos vandentiekio
trasos. Tikslesnơ numatomǐ inžineriniǐ tinklǐ vieta turi bǌti nustatoma rengiant
specialiuosius ir detaliuosius planus.
Buitinơs nuotekos
8.1.3. Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekǐ
tvarkymo Ƴstatymu Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma, kad centralizuotus
nuotekǐ tinklus iki 2014 gruodžio 31 dienos turơs 95% Kužiǐ miestelio gyventojǐ. Tuo
tikslu turi bǌti pleþiami nuotekǐ tinklai numatomose plơtros teritorijose.
8.1.4. Norint Ƴgyvendinti šiuos siekius Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma
plơsti buitiniǐ nuotekǐ tinklus:
x Naujǐ nuotekǐ surinkimo tinklǐ plơtra esamose ir naujai užstatomose
teritorijose;
x Rekonstruoti 2 km esamǐ buitiniǐ nuotekǐ tinklǐ;
x Vykdyti išleidžiamǐ Ƴ paviršinius vandenis nuotekǐ kontrolĊ;
x vykdyti išleidžiamǐ Ƴ paviršinius vandenis nuotekǐ kontrolĊ, išleidžiamǐ
nuotekǐ kokybơ turi atitikti nuotekǐ tvarkymo reglamentą patvirtintą
aplinkos ministro 2006 gegužơs 17d. Ƴsakymu Nr. D1 - 236 ( Žin. 2006 Nr.
59 – 2103).
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Projekto grafinơje dalyje vaizduojamos visos esamos nuotekǐ trasos, nuotekǐ siurblinơs.
Naujai numatomos nuotekǐ trasos ir siurblinơs vaizduojamos schematiškai, tikslesnơ šiǐ
inžineriniǐ tinklǐ vieta turi bǌti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
Lietaus nuotekos
Lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra pakankamai išplơtota miesto
inžinerinơs infrastruktǌros sritis, taþiau nơra valymo Ƴrenginiǐ. Esamǐ tinklǐ bǌklơ
prasta. Reljefo nelygumai kelia didelius reikalavimus lietaus vandens surinkimui. Nuo
kalvǐ staigiai subơgantis didelis vandens kiekis atneša nuostolius statiniams ir gamtai.
Reikalinga tinklǐ rekonstrukcija visame mieste. Surenkamas lietaus vanduo prieš
išleidžiant Ƴ paviršinius vandenis turi bǌti apvalomas.
8.1.5. Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatoma plơsti lietaus nuotekǐ tinklą:
x Naujǐ nuotekǐ surinkimo tinklǐ esamose ir naujai užstatomose teritorijose;
x Ʋrengti aštuonis lietaus nuotekǐ valymo Ƴrenginius;
x Ʋrengti penkis naujus išleidơjus;
x vykdyti paviršiniǐ nuotekǐ išleidžiamǐ Ƴ atvirus vandens telkinius nuotekǐ
kontrolĊ, išleidžiamǐ nuotekǐ kokybơ turi atitikti paviršiniǐ nuotekǐ
tvarkymo reglamentą patvirtintą aplinkos ministro 2007 Balandžio 2d.
Ƴsakymu Nr. D1 - 193 ( Žin. 2007 Nr. 42 – 1594).
Projekto grafinơje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatomos naujos lietaus
nuotekǐ trasos, išleidơjai ir numatomi lietaus nuotekǐ valymo Ƴrenginiai. Tikslesnơ šiǐ
inžineriniǐ tinklǐ vieta turi bǌti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
Atliekǐ tvarkymas
Komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo prioritetai ir principai
Kužiǐ miestelio atliekǐ tvarkymas numatytas sutinkamai su Šiauliǐ regiono
komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo sistema, kuri parengta vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybơs 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame
Valstybiniame strateginiame atliekǐ tvarkymo plane (Žin., 2007, Nr. 122-5003; 2010,
Nr. 146-7486) nustatytais atliekǐ tvarkymo sistemos prioritetais:
x atliekǐ prevencija;
x gaminiǐ pakartotinis naudojimas;
x atliekǐ perdirbimas;
x kitoks atliekǐ naudojimas;
x atliekǐ šalinimas.
Laikantis nustatytǐjǐ prioritetǐ, pirmiausia turi bǌti vengiama komunaliniǐ atliekǐ
susidarymo, o atliekos, kuriǐ neƳmanoma išvengti, perdirbamos ar kitaip naudojamos
tokiais bǌdais, kad kuo mažiau jǐ bǌtǐ šalinama sąvartynuose ir kituose atliekǐ šalinimo
Ƴrenginiuose. Pagrindiniai komunaliniǐ atliekǐ tvarkymo principai – savarankiškumo ir
artumo, techninio galimumo ir ekonominio gyvybingumo, visuotinumo principai ir
principas „teršơjas moka“.
Kužiǐ miestelyje jau funkcionuoja konteinerinơ atliekǐ surinkimo sistema. Tai
priimtiniausia atliekǐ surinkimo sistema, kuri diegiama visoje šalyje. Atliekǐ rǌšiavimas
pirminơje jǐ surinkimo stadijoje nepakankamas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB “URBANISTIKA” , obj. Nr. U-1076

67
Kužiǐ miestelio teritorijos bendrasis planas
8 skyrius. Inžinerinơs infrastruktǌros vystymas

Konkretizuoti sprendiniai

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.6. Kužiǐ miestelio komunalinơs atliekos vežamos Ƴ Kužiǐ seniǌnijos APP, kuris yra
Kužiǐ miestelio komunalinơje zonoje, Žalioji g. 20. Atliekas gyventojai gali atvežti
jiems patogiu laiku.
8.1.7. Atliekas bǌtina išrǌšiuoti Ƴ joms skirtus specializuotus konteinerius su užrašais.
8.1.8. Kitos (statybinơs, elektros ir elektroninơs Ƴrangos, buityje susidaranþios
pavojingos) atliekos vežamos Ƴ RajoninƳ atliekǐ priơmimo punktą (Kuršơnǐ m., Ventos
g. 192).
8.1.9. Biodegraduojanþias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunaliniǐ atliekǐ
srauto.
8.1.10. Plơsti konteineriniǐ atliekǐ surinkimo aikšteliǐ tinklą.

8.2. ENERGETINƠS INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
Elektros energijos tiekimas ir gamyba
Tam, kad patenkinti šiuos poreikius, miesto elektros tinklas yra prisijungĊs prie bendro
Lietuvos perdavimo tinklo per vieną transformatoriǐ pastotĊ. Ši transformatoriǐ pastotơ
turi pakankamą galios rezervą. Siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą
esamiems ir bǌsimiems Kužiǐ miestelio vartotojams.
8.2.1. Numatoma plơsti elektros energijos tinklą:
plơsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą;
naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinơmis linijomis;
pagal poreikƳ rekonstruoti esamas transformatorines;
x naujas elektros linijas tiesti bendrajame plane numatytuose infrastruktǌros
koridoriuose;
x išlaikyti geram techniniam stovyje esamą elektros energijos skirstomąjƳ tinklą
tinklą;
x rekonstruoti pagal poreikƳ susidơvơjusius gatviǐ apšvietimo sistemas, numatant
kabelines požemines elektros perdavimo linijas;
x numatyti elektros energiją tausojanþią sistemǐ Ƴdiegimą;
x naujai planuojamose gatvơse, komunikacijǐ koridoriuose, numatyti vietą gatviǐ
apšvietimui.
Projekto grafinơje dalyje nurodoma 10 kV kabeliniǐ linijǐ ir preliminarios
transformatoriniǐ vietos. Rezervuojamos teritorijos naujoms 10kV linijoms. Atsiradus
papildomam poreikiui prijungti naujus vartotojus prie skirstomǐjǐ tinklǐ, numatyti
papildomas vietas transformatoriǐ pastotơms ir skirstomiesiems tinklams.
Šilumos tiekimas
Centralizuotai tiekiama šiluma Kužiǐ miestelyje vienoje katilinơje. Per metus AB
„Šiauliǐ energija‘‘ patiekiami šilumos yra 2563,772 MWh. Tikơtina, kad centralizuotai
tiekiamos šilumos poreikis Kužiǐ miestelio liks panašus. Plơtra nenumato, kad Kužiuose
atsiras papildomǐ pramonơs, komercijos ar visuomeniniǐ teritorijǐ. Centralizuota
šilumos tinklǐ plơtra nenumatoma.
8.2.2. Pagrindinơ šilumos ǌkio pertvarka turi bǌti nukreipta Ƴ tiekiamos šilumos kainǐ ir
šilumos suvartojamǐ kiekiǐ sumažinimą. Tuo tikslu Kužiǐ miestelio bendrajame plane
numatoma:
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x
x
x
x
x

rekonstruoti esamas šilumines trasas, naudojant bekanalĊ technologiją,
keiþiant šilumotiekius optimizuoti vamzdynǐ diametrus,
išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus,
renovuoti daugiabuþius pastatus,
renovuoti seniǌnijos šilumos punktą.

8.3. RYŠIǏ INFRASTRUKTǋROS VYSTYMAS
Nežiǌrint to, kad Kužiǐ miestelio ryšiǐ tinklai yra išvystyti gerai, naujai kuriama
informacinơ visuomenơ reikalauja ir naujo požiǌrio Ƴ šios infrastruktǌros srities vystymą.
Šiuo metu vyksta spartus procesas naujǐ informaciniǐ technologijǐ diegime ryšiǐ
sistemoje. Šis procesas neaplenkia ir Kužiǐ miestelio.
8.3.1. Siekiant, kad šiuolaikinơs ryšiǐ priemonơs bǌtǐ prieinamos visiems visuomenơs
nariams numatoma plơsti ryšiǐ tinklą:
x augant internetinio ryšio priemoniǐ svarbai plơtoti šviesolaidiniǐ kabeliǐ
tinklą, leisiantis plaþiajuosþio duomenǐ perdavimo prieigą viešojo sektoriaus
institucijoms;
x išlaikyti esamą pašto skyriǐ tinklą, Ƴrengti juose viešojo interneto prieigas;
x laidinis ryšys Ƴ naujai užstatomas teritorijas turi bǌti tiesiamas vartotojams ir
paslaugǐ tiekơjams tarpusavyje susitarus.
Projekto grafinơje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos naujos ryšiǐ trasos.
Tikslesnơ numatomǐ inžineriniǐ tinklǐ vieta turi bǌti nustatoma rengiant specialiuosius ir
detaliuosius planus.

8.4. GAMTINIǏ DUJǏ TIEKIMO INFRASTRUKTǋROS
VYSTYMAS
Kužiǐ miestelis yra dujofikuotas. Dujǐ skirstomieji tinklai yra išdơstyti gerai. Pagrindinai
dujos yra naudojamos šilumos gamybai. Miestelio gyventojai naudoja dujas buityje,
maisto gamybai. Prognozuoti dujǐ sąnaudas ateityje yra ganơtinai sunku. Tikơtina, kad
dujǐ sąnaudos skirtos patalpǐ šildymui išliks artimos dabartinơms. Priemonơs, skirtos
esamǐ pastatǐ šiluminei varžai didinti, dalinai kompensuos šilumos poreikius naujai
statomiems pastatams.
Kužiǐ miesto gamtiniǐ dujǐ tiekimo sistemą sudaro magistraliniai ir skirstomieji
dujotiekiai bei jǐ priklausiniai. Užtikrinant saugǐ ir patikimą esamǐ magistraliniǐ ir
skirstomǐjǐ dujotiekiǐ darbą, turi bǌti Ƴvertintos specialiǐjǐ ir ǌkinơs veiklos ribojimo
sąlygǐ reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybơs 1992-05-12 nutarimu
Nr.343 ,, Dơl specialiǐjǐ žemơs ir miško naudojimo sąlygǐ patvirtinimo‘‘ VII skyriuje ,,
Magistraliniǐ dujotiekiǐ ir naftotiekiǐ bei jǐ Ƴrenginiǐ apsaugos zonos ‘‘, ir IX skyriuje
,,Dujotiekiǐ apsaugos zonos‘‘ bei magistraliniǐ dujotiekiǐ apsaugos taisyklơse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d Ƴsakymu Nr.
1-213 ,,Dơl magistraliniǐ dujotiekiǐ apsaugos taisykliǐ patvirtinimo‘‘, nustatyti
reikalavimai.
8.4.1. Specialiǐjǐ žemơs naudojimo sąlygǐ privaloma laikytis naudojantis žeme. Kuri
priskirta prie magistraliniǐ dujotiekiǐ apsaugos zonos.
Magistraliniǐ dujotiekiǐ apsaugos zoną sudaro:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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išilgai vamzdynǐ trasos – žemơs juosta, kurios plotis – po 25 metrus abipus
vamzdyno ašies ;
išilgai vamzdynǐ trasos – žemơs juosta, kurios plotis – po 25 metrus nuo
kraštinio vamzdyno ašies ;
aplink magistraliniǐ dujotiekiǐ Ƴrenginius ir objektus –25 metrǐ ploþio žemơs
juosta aplink nurodytǐjǐ objektǐ aptvertą teritoriją.

8.4.2. Skirstomǐjǐ dujotiekiǐ apsaugos zoną sudaro:
x iki 16 barǐ slơgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemơs juosta išilgai
vamzdynǐ trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;
x dujǐ reguliavimo punkto apsaugos zona – 10 metrǐ ploþio žemơs juosta
aplink šio punkto sienas.
Magistraliniǐ dujotiekiǐ Ƴrengimo taisyklơs taikomos projektuojant ir Ƴrengiant naujus
magistralinius dujotiekius bei projektuojant ir statant visus statinius iki 200 metrǐ
atstumu nuo veikianþiǐ magistraliniǐ dujotiekiǐ. Kužiǐ miestelio ir jo priemiestinơse
teritorijose pakloti magistraliniai dujotiekiai priskiriami pirmos vietovơs klasơs vieneto
teritorijoje. Pagal užstatymo tankumą pirmos klasơs vietovơ yra vietovơs klasơs vienetas
(teritorija po 200 metrǐ Ƴ abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies ir tĊsiasi
1600 metrǐ išilgai vamzdyno), turinti 10 ar mažiau pastatǐ, skirtǐ žmonơms bǌti,
naudojamǐ žmonơms gyventi ar žemơs ǌkio, pramonơs, komercijos, kultǌros, transporto
ir kitai veiklai. Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, Ƴrenginius ar kitus objektus 350
metrǐ atstumu nuo magistralinio dujotiekio trasos, projektinĊ dokumentaciją bǌtina
derinti magistralinius dujotiekius eksploatuojanþioje organizacijoje. Kužiǐ dujǐ
skirstymo stoties nustatyta 300 m sanitarinơ apsaugos juosta.
Esami Kužiǐ miestelio dujǐ skirstymo stoties pajơgumai tenkina miesto poreikius,
Ʋvertinant, kad gamtinơs dujos technologiniu ir ekologiniu požiǌriu yra pripažƳstamas
efektyviausiu organiniu kuru.
8.4.3. Kužiǐ miestelio numatoma vystyti skirstomojo dujotiekio tinklą:
x Naujai užstatomose vienbuþiǐ ir dvibuþiǐ gyvenamǐ namǐ statybos
teritorijose;
x Naujai planuojamuose pramonơs rajonuose;
x Numatoma naujus mažo ir vidutinio slơgio dujotiekius tiesti bendrajame
plane numatytuose infrastruktǌros koridoriuose.
Projekto grafinơje dalyje nurodomos orientacinơs naujai tiesiamǐ dujotiekiǐ vietos.
Tikslesnơ šiǐ inžineriniǐ tinklǐ vieta turi bǌti nustatoma rengiant specialiuosius ir
detaliuosius planus.

8.5. ƲGYVENDINIMO PRIORITETAI
Ekoinžinerinơs infrastruktǌros vystymo prioritetai
8.5.1. Ekoinžinerinơs infrastruktǌros srityje Kužiǐ miestelio bendrajame plane
numatomi šie ilgalaikơs perspektyvos prioritetai:
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plơsti Kužiǐ miestelio vandentiekƳ Ƴ naujai statomas ir užstatytas, taþiau
vandentiekio tinklǐ neturinþias teritorijas;
plơsti lietaus nuotekǐ tinklą, Ƴrengnti naujus išleidơjus bei valymo Ƴrenginius;
plơsti Kužiǐ miestelio buitiniǐ nuotekǐ surinkimo sistemą, nukreipiant
nuotekas Ƴ esamus valymo Ƴrenginius;
buitiniǐ nuotekǐ tinklai pirmiausia turi bǌti pleþiami naujai užstatomose
teritorijose;
plơsti konteineriniǐ aikšteliǐ tinklą skirtą atliekǐ rǌšiavimui.

Energetikos infrastruktǌros vystymo prioritetai
8.5.2. Energetikos srityje Kužiǐ miestelio bendrajame plane numatomi šie
ilgalaikơs perspektyvos prioritetai:
x plơsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą;
x renovuoti daugiabuþius pastatus ir šiluminius mazgus.
x rekonstruoti esamas šilumines trasas, naudojant bekanalĊ technologiją,
Miesto ryšiǐ infrastruktǌros vystymo prioritetai
8.5.3. Ryšiǐ infrastruktǌros srityje Kužiǐ miestelio bendrajame plane
numatomi šie ilgalaikơs perspektyvos prioritetai:
x internetinio ryšio plơtra;
x mobilaus ryšio plơtra sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio
operatoriams.
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