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ĮVADAS

Teritorijų planavimas – nustatyta procedūra teritorijos vystymo 
bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinko-
saugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir 
vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros 
sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių 
asmenų veiklos plėtojimo teisėms nustatyti.

Teritorijų planavimo rūšys yra: bendrasis, specialusis ir detalusis. 
Bendrasis planavimas – kompleksinis planavimas teritorijos naudojimo 
prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti. Specialusis pla-
navimas – vienos ar kelių veiklos sričių bei žemės naudmenų plėtros 
ir tvarkymo programoms, sąlygoms ir sprendiniams parengti. Detalusis 
planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo 
naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms 
nustatyti, pakeisti arba panaikinti.

Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, turi būti atsižvelgia-
ma į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, 
geografinę padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techni-
nius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudo-
jimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų 
ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

Teritorijų planavimo dokumentai – tai bendrieji (generaliniai), spe-
cialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai 
dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos 
bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų. Bendrasis planas – tai teritorijų 
kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų 
planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos 
vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos princi-
pai. Valstybės ar apskrities teritorijų kompleksinio planavimo dokumen-
tas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, 
nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritori-
jos naudojimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju (generaliniu) 
planu. Bendrojo teritorijų planavimo objektai yra: 1) valstybės teritorija; 
2) apskrities teritorija; 3) savivaldybės teritorija arba jos dalys (miestai ir 
miesteliai). Bendrieji planai privalomi visiems planuojamoje teritorijoje 
esančio nekilnojamojo turto savininkams, valdytojams, naudotojams.
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Bendrojo teritorijų planavimo uždaviniai yra: 1) suformuoti terito-
rijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją; 2) optimizuoti terito-
rijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą; 3) numatyti priemo-
nes ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, 
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 
gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; 4) numatyti priemones 
užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti, gyvenimo, 
ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai for-
muoti; 5) nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensy-
vumo parametrus; 6) numatyti pagrindines regioninės politikos forma-
vimo bei įgyvendinimo nuostatas; 7) rezervuoti teritorijas, kuriose gali 
būti plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei susisieki-
mo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi 
objektai; 8) nustatyti teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos 
integruotumą ir (ar) jos ypatumus.

Teritorijų planavimo procesą sudaro pagrindiniai dokumentų rengi-
mo etapai ir stadijos: 1. Parengiamasis – suformuluojami planavimo tik-
slai ir paskelbiama visuomenei; sudaroma planavimo darbų programa; pri-
reikus atliekami tyrimai; renkama ir kaupiama informacija. Parengiamos 
planavimo sąlygos. 2. Dokumento rengimo etapą sudaro šios stadijos: a) 
esamos būklės analizės stadija, jos pabaigoje pateikiamos esamos būklės 
analizės išvados ir numatomi teritorijos raidos tikslai: b) koncepcijos stadi-
ja: formuojama teritorijos raidos (20-25 metų laikotarpiui) koncepcija; c) 
sprendinių konkretizavimo stadija – priimami sprendiniai 10 metų (numa-
tomas geriausias variantas). 3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapo metu 
vertinamas poveikis teritorijos vystymo darnai ar veiklos sričiai; ekonomi-
nei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 4. Baigiamąjį etapą 
sudaro svarstymo ir derinimo stadija (svarstymas su visuomene, derinimas 
su kitomis institucijomis, ginčų nagrinėjimas), tvirtinimo stadija (parengto 
dokumento tikrinimas valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, do-
kumento tvirtinimas ir įregistravimas).

Savivaldybės teritorijos bendrojo plano uždaviniai yra: 1) sufor-
muoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją bei nustatyti terito-
rijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; 2) tobulinti rajono 
teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; 3) formuoti 
miškų ir želdynų sistemas; 4) numatyti užstatytų teritorijų žmonių gyven-
imo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; 5) nustatyti priemones, 
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užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio 
tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos 
ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; 6) plėtoti inžinerinę, susisie-
kimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikiamą infrastruktūrą; 7) 
rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikiamų objektų plėtrai; 8) 
atlikti teritorijos funkcinį zonavimą. 

Metodiniai patarimai skirti kursinių darbų rengimui reglamentuoti 
(dalykas numatytas modulio VŽŽT B13 studijų dalyko apraše.).

Šio kursinio darbo tikslas yra atlikti teritorijos funkcinį zonavimą – 
nustatyti agrarinių teritorijų reglamentus, rengiant savivaldybių teritorijų 
žemėtvarkos schemą arba savivaldybių teritorijų bendrąjį planą. Studen-
tai turi būti išklausę dalykus ATDA B03, MEEK B14, VŽŽT 06, VŽŽT 
B08, VŽŽT B17 (Dirvotyra, Ekologija ir aplinkos apsauga, Topografinė 
braižyba, Žemėtvarkos pagrindai, Žemės kadastras).

1. KURSINIO DARBO SANDARA

Kursinio darbo rengimas – viena iš savarankiško darbo formų. 
Kursiniam darbui parengti skiriama 32 val. pratybų ir 48 val. 
savarankiškam darbui.

Vietovę kursiniam darbui atlikti pateikia dėstytojas. Darbas atlieka-
mas agrarinio kraštovaizdžio teritoriniame komplekse konkrečios rajono 
savivaldybės dalies teritorijos dirvožemio žemėlapyje M 1: 50 000.

Kursinio darbo struktūra parengta pagal teritorijos planavimo 
projektų rengimo struktūrą. Analitinėje projekto rengimo stadijoje atlieka-
ma teritorijos bendroji apžvalga, tikrosios būklės analizė, nustatomos 
galimybės. Koncepcijos nustatymo stadijoje suformuluojama teritorijos 
naudojimo ir veiklos joje koncepcija. Svarbiausių priemonių programoje 
numatomi prioritetiniai sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai.

Darbą sudaro aiškinamasis raštas (ne mažiau kaip 15 puslapių) ir 
grafinė dalis (2 brėžiniai).

Kursinį darbą turi sudaryti titulinis lapas (1 priedas), darbo 
užduotis (2 priedas), turinio rodyklė, įvadas, bendroji teritorijos 
apžvalga, tikrosios būklės analizė, teritorijos tvarkymo koncepcija, 
teritorijų planavimo sprendiniai, išvados ir pasiūlymai, literatūros 
sąrašas, priedai, grafiniai brėžiniai.
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2. KURSINIO DARBO TURINYS

2.1. Turinys

Turinyje išvardijami sunumeruoti kursinio darbo skyriai ir posky-
riai, nurodant puslapį, kuriame jis prasideda.

2.2. Įvadas

Įvade (l–2 p.) turi būti apibūdinamas teritorijų planavimas, jo ak-
tualumas planuojamoje teritorijoje, suformuluojamas darbo tikslas ir 
uždaviniai, nurodoma teorinė ir praktinė darbo reikšmė.

2.3. Bendroji teritorijos apžvalga

Aiškinamajame rašte bendrojoje teritorijos apžvalgoje (3–4 p.) 
rekomenduojama aptarti šiuos pateiktus rajono ir konkrečios planuoja-
mos teritorijos aspektus:

– teritorijos fizinis-geografinis rajonas (Lietuvos TSR atlasas, 
1981, 119 p., biogeografinis rajonas (Biologinės įvairovės 
išsaugojimo), etnokultūrinė sritis (P. Kavaliauskas, 1992); vyrau-
jantys žemėvaizdžio ir vietovaizdžio tipai teritorijoje (Lietuvos 
TSR atlasas, 1981, 125 p.; Basalykas, 1974; Lietuvos geografija 
...2002), vyraujantys dirvožemiai, dirvodarinės uolienos (Lietu-
vos TSR atlasas, 1981, 91–92 p.; kn. Lietuvos dirvožemiai, 2001, 
338–404; 699–707; 1076–1081 p.; žemių tipologija (kn. Lietuvos 
dirvožemiai, 2001, 1025–1043 p.);

– rajono (planuojamos teritorijos) kompleksinis probleminis are-
alas, svarbiausi teritorijos raidą sunkinantys požymiai (Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrasis planas, žemėlapis Komplek-
siniai probleminiai arealai); gamtosaugines problemas gene-
ruojantys veiksniai (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis 
planas, 2000, žemėlapis: Gamtosaugos probleminiai arealai); gam-
tinio kraštovaizdžio jautrumas, pedologiniai ir bioekologiniai 
konfliktai, antropogeninės veiklos intensyvumas, cheminė tarša 
(Valstybinė aplinkos apsaugos strategija, 1996); 
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– teritorijos raidos galimybių arealas (Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrasis planas, žemėlapis Teritorijos erdvinė koncep-
cija); 

– gyvenimo kokybės rodikliai (http://www.std.lt). Socialinio-eko-
nominio aktyvinimo programa, regioninė politika (Lietuvos Re-
spublikos teritorijos bendrasis planas, žemėlapis Nacionalinės 
regioninės politikos organizavimas; http://std.lt), statistikos lei-
diniai, Lietuvos apskritys;

– urbanistinio karkaso ašys, centrai, centrų plėtra, energetinė sistema 
ir kt. (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, žemėlapiai: 
Lietuvos makroregioninė plėtra, Urbanistinis karkasas, Techninės 
infrastruktūros plėtra); apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) 
planas;

– teritorijos funkciniai prioritetai (Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrasis planas, žemėlapis Teritorijos funkciniai prioritetai);

– saugomos teritorijos ( Lietuvos saugomos teritorijos, 2006). Nu-
matomas ekologinis tinklas – Natura 2000 žemėlapis – tiriamoje 
vietovėje (http://www�natura2000.lt, Natura 2000 žemėlapis;

– kultūros paveldo reprezentaciniai centrai, valstybinio rėmimo 
politika (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, 
žemėlapis Kultūros paveldo teritorijos. Valstybinio rėmimo poli-
tika); kraštovaizdžio kultūrinė vertė (Bučas, 2001, 96 pav.);

– gamtinio karkaso sudėtinės dalys, kraštovaizdžio formavimo 
kryptys, valstybinio rėmimo politika (Lietuvos Respublikos ter-
itorijos bendrasis planas, žemėlapis Gamtinis karkasas. Vasty-
binio rėmimo politika); apskrities teritorijos bendrasis (gene 
ralinis) planas;

– agrarinių teritorijų potencialo charakteristika, rekomenduojama 
ūkių specializacija, valstybės rėmimo politika (Lietuvos Respub-
likos teritorijos bendrasis planas, žemėlapis Agrarinės teritorijos. 
Valstybės rėmimo politika); eroduojamų ir defliacijai neatsparių 
dirvožemių plotas procentais nuo žemės ūkio naudmenų ploto; 
žemės ūkiui netinkamos žemės, naudingųjų iškasenų telkiniai, 
karjerai, durpynai (Miškingumo didinimo programa, 2002);

– rajono miškingumas; miškininkystės plėtros zonos ir pozoniai 
(Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, žemėlapis 
Miškų teritorijos);
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– teritorijos rezervuojamos valstybės poreikiams: naudingųjų 
iškasenų telkiniai, svarbiausios vandenvietės, perspektyvūs 
nauji keliai, kitos teritorijos (Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrasis planas, žemėlapis Rezervuojamos valstybės poreikiams 
teritorijos);

– gamtovaizdžių estetinė vertė (Lietuvos TSR atlasas, 1981, 120 
p. Rekreacinių arealų resursinio potencialo kategorija, rekreaci-
jos specializacija, svarbiausi turistų judėjimo keliai, valstybinio 
rėmimo politika (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis 
planas, žemėlapis Rekreacinės teritorijos; Valstybės rėmimo 
politika); 

– kiti teritorijos plėtros ekonominiai, socialiniai ir gamtosaugos as-
pektai�

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra pagrindinis 
planavimo dokumentas, reguliuojantis šalies teritorijos naudojimo ir 
tvarkymo ilgalaikę strategiją. Žemesnio lygmens teritorijos planavimo 
dokumente turi atsispindėti šalies, regiono bendrieji prioritetai, plėtra. 
Lokaliame lygmenyje sprendžiama tiek gamtinio, tiek urbanistinio 
karkasų konkreti erdvinė raiška, kartu apimant smulkių vietinės reikšmės 
jų elementų formavimą bei įjungimą į bendrąją struktūrą. Derinant 
visų rūšių naudotojų interesus, reikia atsižvelgti į teritorijos regioninį 
sąlygotumą, istorinį perimamumą.

2.4. Tikrosios būklės analizė

Siekiant įvertinti tikrąją teritorijos būklę teritorijos žemėlapyje 
(pirmas ir antras brėžiniai) identifikuojamos žemės naudmenos 
(miškai, vandenys, valstybinės reikšmės keliai, gyvenamosios teri-
torijos, pelkės, durpynai), išskiriamos saugomos teritorijos, jei jos 
yra planuojamoje teritorijoje. Žemės naudmenos nuspalvinamos 
žemėtvarkos planų sutartinėmis spalvomis: miškai – sodria žalia, van-
denys (upės, ežerai, tvenkiniai) – vidutinio sodrumo mėlyna, valsty-
biniai keliai: magistraliniai – violetine, krašto – raudona, rajoniniai – 
ruda spalva, pelkės, durpynai (stambūs plotai miškuose ir prie ežerų, 
upių) – melsva; gyvenamosios vietovės – miestai – tamsiai raudona, 
kaimo gyvenvietės – mėlyna su žaliu atspalviu (elektrinė). Antrajame 
brėžinyje numatoma gyvenamųjų vietovių plėtra, pažymint pieštuku 
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plėtros ribas ir spalvinant foną švelnesnėmis spalvomis, nei miesto 
arba gyvenvietės nurodytomis spalvomis. Šiame brėžinyje darbo 
pabaigoje geltona spalva paryškinami viešieji keliai (jungiantys ra-
joninius kelius su gyvenamosiomis vietovėmis ir svarbesniais objek-
tais) ir žalia spalva – vidaus keliai (kiti keliai). 

2.5. Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai  
pagal dirvožemio tinkamumą prekiniams  
žemės ūkio augalams auginti

Dirvožemio danga – tai neapibrėžta teritorija, kurioje yra įvairūs 
dirvožemiai, dėsningai joje išsidėstę ir susidarę dirvodaros veiksnių 
veikiami. Kiekvienas dirvožemio vienetas turi būdingas savybes, 
išsivystymo laipsnį, granuliometrinę sudėtį, padėtį reljefe ir kt. Žemės 
savybes daugiausia lemia dirvožemio savybės. Atsižvelgiant į jas su-
siformuoja žemės naudojimo pobūdis (žemės ūkio paskirties žemės, 
miškų fondo, pelkių, nenaudojamos, iškasenų ir kt. žemės) žemės naud-
menos. Lietuvos sąlygomis vienas iš svarbiausių dirvožemių savybių 
rodiklių yra jo granuliometrinė sudėtis. Geriausi ir prasčiausi skirtingos 
granuliometrinės sudėties dirvožemiai našumu skiriasi daugiau negu 4 
kartus. Granuliometrinė sudėtis turi didelės reikšmės miško augalijai, 
teritorijos rekreacinėms savybėms. Svarbus dirvožemio savybių rodiklis 
yra įmirkimo laipsnis ir jo pobūdis. Žemės ūkiui , miško augalijai turi 
įtaką dirvožemių karbonatingumas, išmolėjimo ar pajaurėjimo laipsnis.
Nuardytų dirvožemių našumas yra apie pusantro ar du kartus mažesnis 
negu nepaliestų erozijos. 

Tam, kad žemės ūkio paskirties žemė būtų naudojama efektyviai, 
reikia įvertinti ūkininkavimo sąlygas. Ūkių specializavimo pagrindą 
augalininkystėje sudaro dirvožemių tinkamumas pagrindiniams žemės 
ūkio augalams auginti. Augalininkystės ūkių specializacija planuojama 
bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose.

1. Labai geros ūkinės vertės žemės (dirvožemių našumas 46–50 ir 
daugiau balų). Naudotinos intensyviai žemės ūkio veiklai augalininkystės 
specializacijos ūkiuose, auginti kviečiams, cukriniams runkeliams ir 
kitiems prekinei produkcijai skirtiems augalams. Gyvulininkystė vysty-
tina tik kaip papildoma gamybos šaka, prioritetą teikiant kiaulių augin-
imui. Vyraujantys dirvožemiai : 
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Dirvožemių tipai
Pagal naują dirvožemių tipologiją (1999) Kartografinėje medžiagoje 

Sim-
bolis

Dirvožemio  
pavadinimas 

Sim-
bolis

Dirvožemio  
pavadinimas

KD kalkžemiai VK velėniniai karbonatiniai 
RDk karbonatingieji 

rudžemiai 
VKi velėniniai karbonatiniai 

išplauti
VKj velėniniai karbonatiniai 

nujaurėję 
pasotinti 

VKip velėniniai karbonatiniai 
išplauti 
pasotinti

VKjp velėniniai karbonatiniai 
nujaurėję

VKg velėniniai karbonatiniai su 
glėjiškumo požymiais

RDkg karbonatingi glėjiški 
rudžemiai

VG1 velėniniai glėjiški 

RDkg karbonatingi glėjiški 
rudžemiai

VG i
1

velėniniai glėjiški išplauti 

RDkg karbonatingi glėjiški 
rudžemiai 

VG i
1

velėniniai glėjiški nujaurėję

RDkg karbonatingi glėjiški 
rudžemiai

VG 1
jp

 
velėniniai glėjiški nujaurėję 
pasotinti

Šie dirvožemiai brėžinyje spalvinami oranžine spalva.
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2. Geros ūkinės vertės žemės (jų našumas 39–45 balai). Naudotinos 
intensyviai žemės ūkio veiklai augalininkystės specializacijos ūkiuose. 
Rekomenduojama – prekinės augalininkystės produkcijai (javams, 
rapsams, linams) auginti, derinant su gyvulininkystės poreikiais. 
Vyraujantys dirvožemiai: 
GL karbonatingi 

šlynžemiai
VG2 velėniniai glėjiniai 

VG i
2 velėniniai glėjiniai išplauti

VG j
2 velėniniai glėjiniai 

nujaurėję 
VG )(

2
pi velėniniai glėjiniai išplauti 

pasotinti
VG p

2
velėniniai glėjiniai pu-
veningi

IDg glėjiški išplautžemiai

JP1
vps m
ps m

−
−

velėniniai jauriniai glėjiški 

IDj stagniniai išplautžemiai
PL palvažemiai
RDg-b pasotintieji glėjiški 

rudžemiai
RDg- n nepasotintieji glėjiški 

rudžemiai
JIg glėjiškieji 

balkšvažemiai
JIj stagniški 

balkšvažemiai

Šie dirvožemiai spalvinami ariamosios žemės spalva, kuri gaunama, 
maišant geltoną (80 proc.), raudoną (10 proc.) ir rudą (10 proc.) spalvas.
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3. Vidutinės ūkinės vertės žemės (dirvožemių našumas 32–38 ba-
lai). Naudotinos intensyviai žemės ūkio veiklai mišrios specializacijos 
(gyvulininkystės ir augalininkystės) ūkiuose. Vyraujantis naudojimas 
– javų ir pašarų gamyba gyvulininkystės poreikiams tenkinti. Prioritetas 
teiktinas pieno ūkiui ir galvijų bei avių auginimui.

Vyraujantys dirvožemiai: 
ID- išplautžemiai, PL – palvažemiai

J v
1

 

ps m
p m
−
−

velėniniai jauriniai
silpnai nujaurėję

RDb – pasotintieji rudžemiai
RDn nepasotintieji rudžemiai
JI daugumoje balkšvažemiai
ID rečiau išplautžemiai J v

2
velėniniai jauriniai 
vidutiniškai nujaurėję

PL palvažemiai
JI balkšvažemiai J v

3
velėniniai jauriniai 
stipriai nujaurėję

JI – el menkai eroduoti 
balkšvažemiai

JnN velėniniai jauriniai 
nuardyti

RD – el menkai eroduoti rudžemiai VKN velėniniai karbonatiniai 
nuardyti

Šie dirvožemiai spalvinami pilka spalva.

4. Patenkinamos ūkio vertės žemės lengvuose dirvožemiuose� 
Naudotinos prekinės augalininkystės produkcijai (javams ir bulvėms) 
auginti, derinant su kiaulininkyste ir paukštininkyste.

Vyraujantys dirvožemiai: 
ID – glėjiški išplautžemiai JP1

 

s ps
ps
− ;

 

ps
s

velėniniai jauriniai glėjiški

PL palvažemiai
Spalvinama šviesiai ruda spalva.
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5. Prastos ūkinės vertės žemės. Tai mažo našumo (iki 32 balų) eroduotų 
dirvožemių arba nepatogūs naudotis žemių sklypai, tinkami rugiams, bulvėms, 
avižoms, grikiams auginti. Žemės naudotinos ekstensyviai žemės ūkio veiklai, 
ją derinant su miškų įveisimu bei kita alternatyvia žemės ūkiui veikla� 

Vyraujantys dirvožemiai:
SD – smėlžemiai, PL 
– palvažemiai
ID – išplautžemiai

Jn s ps
s ps
−
−

 velėniniai jauriniai 

RD – rudžemiai
RD-e2 – eroduoti rudžemiai N1-2 nuardyti silpnai ir vidutiniškai 
ID-e2 – vidutiniškai eroduoti 
išplautžemiai
JI- e2 – vidutiniškai eroduoti 
balkšvažemiai

Spalvinama geltona spalva.

6. Žemė, naudotina pašarams auginti (pievoms ir ganyk-
loms). Tai nusausinta žemė su durpiniais ir puveningais dirvožemiais, 
dažniausiai upių slėniuose. 

Vyraujantys dirvožemiai:
GLb pasotintieji šlynžemiai JP v

2  
velėniniai jauriniai glėjiniai 

pv – puveninga velėna
GLn nepasotintieji šlynžemiai
GLv puveningieji šlynžemiai JP p

2
puveningi jauriniai glėjiniai

GLd durpiškieji šlynžemiai JP d
2

durpiški jauriniai glėjiniai 

JDg glėjiški jauražemiai JPih jauriniai pelkiniai iliuviniai 
humusingi

PD – durpžemiai P ž
21−  

pelkiniai žemutiniai seklūs ir 
gilūs

P p
21−

pelkiniai tarpiniai seklūs ir gilūs
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P a
21−

pelkiniai aukštutiniai seklūs ir 
gilūs 

AD salpžemiai A k
1

aliuviniai karbonatingi

A1 aliuviniai gilūs nekarbonatingi 

Ak aliuviniai seklūs karbonatingi
A1G1 aliuviniai glėjiški gilūs nekar-

bonatingi

A k
1 G2

aliuviniai glėjiniai gilūs kar-
bonatingi

AG2 aliuviniai glėjiniai seklūs nekar-
bonatingi

Aj aliuviniai nujaurėję 
ADy aliuviniai deliuviniai 
salpžemiai

Ad aliuviniai-deliuviniai

Rdy – deliuviniai rudžemiai D deliuviniai 
RDg – y deliuviniai glėjiški 
rudžemiai

DG1 deliuviniai glėjiški 

GL – y deliuviniai šlynžemiai DG2 deliuviniai glėjiniai 
AD – y aliuviniai deliuviniai 
salpžemiai

AdG aliuviniai- deliuviniai glėjiniai

Spalvinama žalia su geltonu atspalviu (salotine) spalva. 

RD rudžemiai   SŠ sutvirtintų šlaitų dirvožemiai 
Šie dirvožemiai gali būti numatomi apsodinti mišku.

Dirvožemių granuliometrinė sudėtis: ž – žvyras; s – birus smėlis; 
s1 – rišlus smėlis; ps – priesmėlis; p – lengvas priemolis; p1 – vidutinis 
priemolis; p2 –sunkus priemolis; m – molis; pv – puveninga velėna, d 
– durpės.

Pastaba: 
ps
p

 – humusingame horizonte – priesmėlis, podirvyje – priemolis;

ps
ps
m

 – dvinarė uoliena; humusingame horizonte – priesmėlis, 
podirvyje – priesmėlis, paklotas – molio. 
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2.6. Teritorijos raidos erdvinė koncepcija –  
agrarinių teritorijų tvarkymas
Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymas planuojamas vadovau-

jantis šiomis nuostatomis:
1. Išsaugoti tradicinį šalies teritorijos naudojimą žemės ūkiui, kai-

mo gyventojų išdėstymo stabilumą ir užimtumą. Tai įpareigoja planuoti 
žemės ūkio veiklą visose šiam tikslui naudotose teritorijose, vengiant 
staigių gyvenimo būdo pakeitimų ir įvertinant darbingo amžiaus žmonių 
veiklos orientaciją.

2. Sudaryti kaimo gyventojams reikiamas socialines-ekonomines 
sąlygas gyventi ir dirbti kaimo vietovėje. Tai reikalauja valstybinio regu-
liavimo priemonėmis sumažinti gyvenimo lygio skirtumus tarp šeimų, 
gyvenančių mažo našumo žemėse arba toli nuo būtiniausių kultūrinio 
– buitinio aptarnavimo įstaigų, ir šeimų, gyvenančių ekonominiu bei ap-
tarnavimo požiūriu palankiose teritorijose.

3. Geriausiai panaudoti atskirų teritorijų gamtines savybes, 
dirvožemius ir gamybinį potencialą. Šiam tikslui būtina regioninė žemės 
ūkio gamybos specializacija.

4. Užtikrinti ekologiškai subalansuotą žemės naudojimą ir kultūrinio 
kraštovaizdžio formavimą. Žemės ūkio gamybą intensyvinti galima tik 
tokiu lygiu, kuris nepablogintų aplinkos kokybės jautriose antropoge-
niniam poveikiui teritorijose. Kultūrinio kraštovaizdžio formavimas 
reikalauja moksliškai pagrįstų proporcijų tarp dirbamų laukų ir užstatytų 
teritorijų, miškų, natūralių biocenozių, taip pat – aukštą gamybos lygį 
atitinkančių melioracinių ir agrotechninių priemonių.

Agrarinių teritorijų plėtros prognozė numatoma įvertinus šalies teritoriją 
pagal svarbiausių žemės ūkio veiklos sąlygas lemiančius požymius.

.2.6.1. Teritorijos panaudojimas žemės ūkiui
Žemės ūkio naudmenos susidarė dėl žmogaus ūkinės veiklos, per 

šimtmečius įdirbant miškais, krūmynais apaugusius pelkių plotus ir juos 
verčiant dirbama žeme, pievomis bei ganyklomis. Daugiausia yra įdirbtų 
žemės plotų, kurių dirvožemiai derlingi, taip pat tankiau apgyvendintos 
teritorijos. Skiriami trys teritorijų, naudojamų žemės ūkiui, dydžiai: didelė 
(žemės ūkio naudmenos sudaro 55 proc. ir daugiau nuo bendro teritorijos 
ploto), vidutinė (žemės ūkio naudmenos sudaro 40–55 proc. ir maža (žemės 
ūkio naudmenos sudaro iki 40 proc.) teritorija. Šis rodiklis yra pakankamai 
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stabilus ir kinta labai lėtai: ūkinio nuosmukio laikotarpiu (1947–1970 m.) 
mažėjo vidutiniškai po 0,4 proc. per metus, ūkinio pakilimo laikotarpiu 
(1975–1990 m.) mažėjo vidutiniškai po 0,15 proc. per metus.

Žemės ūkio naudmenos sparčiai mažėja šalies pakraščiuose arba 
ekonomiškai mažiau išsivysčiusiuose rajonuose. Gyventojų mažėjimo 
pasekmės – aktyvaus amžiaus dirbančiųjų stoka kaime, žmonių gyveni-
mo ir darbo sąlygų disproporcijos. Įvertinant priežastis, lemiančias žemės 
ūkio teritorijos panaudojimą, prognozuojama, kad prastos ir patenkina-
mos ūkinės vertės žemių bei mažėjančio kaimo gyventojų skaičiaus 
regionuose, žemės ūkio naudmenų lyginamasis svoris bendrame plote 
mažės po 0,2–0,4 proc. per metus, o derlingų dirvožemių bei stabilaus 
kaimo gyventojų skaičiaus regionuose arba tankiai apgyvendintose teri-
torijose šis mažėjimas sudarys tik 0,05–0,15 proc. per metus.

2.6.2. Dirvožemių jautrumas intensyviam žemės dirbimui
Žemės naudojimo intensyvumas ir teritorijų naudojimas žemės 

ūkiui turi nepažeisti vietovės ekologinės pusiausvyros. Nustatyta, kad 
ne visi dirvožemiai yra vienodai jautrūs žemės dirbimui. Tai priklauso 
nuo dirvožemių sudėties, tipų, sąlygų pasireikšti vandens ir vėjo erozijai, 
požeminio vandens telkinių išsidėstymo ir kitų priežasčių. Jautriausi antrpo-
geniniam poveikiui dirvožemiai yra Vilniaus, Utenos, Alytaus ir Klaipėdos 
apskričių teritorijoje bei šiaurės Lietuvos karstiniame regione. Atsižvelgiant 
į tai planuojama žemės naudmenų sudėtis ir žemės ūkio specializacija.

2.6.3. Žemės ūkio naudmenų našumas
Žemės ūkio naudmenų našumas rodo dirvožemių (pagerintų 

įrengus melioracijos sistemas) derlingumą ir išreiškiamas našumo ba-
lais, atitinkančiais normatyvinį išauginamos augalininkystės produkci-
jos kiekį (pašarinis vienetas iš ha), esant vidutinei tos teritorijos žemės 
ūkio naudmenų ir pasėlių struktūrai bei vidutiniam agrotechnikos lygiu i 
Vidutinis šalies žemės ūkio naudmenų našumas yra 40 balų, geros 
ūkinės vertės žemėmis laikomos žemės ūkio naudmenos, įvertintos 45 
ir daugiau našumo balų, vidutinės ūkinės vertės 35,1–45 balais, paten-
kinamos ūkinės vertės – 31,1–35 balais ir prastos ūkinės vertės – iki 
31 našumo balų. Našiose žemėse galima auginti prekinius žemės ūkio 
kultūrinius augalus ir gauti daugiau pajamų. 
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Optimalios proporcijos tarp agrotechniškai ir ekonomiškai 
pagrįstos pasėlių struktūros bei tarp pardavimui ir pašarams išaugintos 
augalininkystės produkcijos lemia tinkamiausią augalininkystės bei 
gyvulininkystės specializaciją.

Siekiant efektyviau naudoti žemės ūkio paskirties žemę, reikia 
įvertinti ūkininkavimo sąlygas, iš jų dirvožemio savybes, turimą 
materialinę techninę bazę, išaugintos produkcijos poreikį. Ūkių specia-
lizavimo pagrindą augalininkystėje sudaro dirvožemių tinkamumas 
auginti pagrindinius žemės ūkio augalus. Siekiant bendro ekonominio 
efekto, įvairių tipų ūkių gamybos plėtotę reikia reguliuoti valstybės 
priemonėmis racionaliai naudojant žemę. Ūkių augalininkystės spe-
cializacija gali būti planuojama bendrojo ir specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentuose (žemėtvarkos schemose ir kt.). Šių dokumentų 
pagrindu priimami sprendiniai dėl infrastruktūros plėtojimo, socialinės 
ekonominės plėtotės, pagrindinę zonos specializaciją atitinkančių ūkių 
rėmimo.

Vadovaujantis dirvožemių savybių įvertinimu, teritorijų planavi-
mo dokumentuose reikia atlikti teritorijos agroekologinį ir žemės ūkio 
zonavimą. Kiekvienai zonai nustatomos rekomenduojamos žemės nau-
dojimo kryptys, taip pat – žemės naudojimo reglamentai, užtikrinantys 
aplinkos apsaugą ir dirvožemių apsaugą nuo nualinimo. 

Šalies teritorijos agroekologinis ir žemės ūkio zonavimas yra ben-
dresnio pobūdžio, įvertinantis teritorijoje vyraujančius dirvožemius ir 
žemės naudojimui įtakos turinčius veiksnius. Šio zonavimo pagrin-
du gali būti atliekamas detalesnis teritorijų zonavimas apskričių bei 
savivaldybių teritorijoms.

Teritorijos zonavimas pagal augalininkystės plėtotės kryptis 
įgyvendinamas nustatant prekinių pasėlių ar pagrindinę augalininkystės 
produkciją duodančių žemės ūkio augalų auginimo rekomenduojamą 
specializaciją.

Pagrindinę prekinę augalininkystės produkciją sudaro kviečiai, 
bulvės, cukriniai runkeliai, linai ir rapsai. Žemės plotai šiems augalams 
parenkami įvertinant tinkamiausius ir tinkamus dirvožemius. Likusi 
augalininkystės produkcija – daugiausia rugiai, miežiai, kiti javai ir 
pašarai skiriami ūkyje laikomiems gyvuliams.

Rengiant Lietuvos teritorijos bendrąjį planą šalies teritorija 
suskirstyta į rekomenduojamas augalininkystės plėtotės zonas ir arealus. 
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Skiriama ekonomiškai efektyvaus ūkininkavimo zona (I), kurioje esant 
derlingiems dirvožemiams galima išauginti didesnį kiekį prekinės žemės 
ūkio produkcijos santykiškai mažiausiomis sąnaudomis produkcijos 
venetui, ir valstybės remtino ūkininkavimo zona (II), kurioje žemės ūkio 
veikla ribojama gamtosaugos reikalavimų arba be papildomų valstybės 
rėmimo priemonių yra ekonomiškai neefektyvi.

Šalies agrarinių teritorijų zonavimą atliko Valstybinis žemėtvarkos 
institutas kartu su Lietuvos žemdirbystės instituto specialistais (Optima-
lus ūkių žemėnaudų išdėstymas ir jų teritorijos tvarkymas…, 1998). 
Intensyvaus ūkininkavimo zona apima daugiausia Vidurio Lietuvos 
žemumoje esančius rajonus, valstybės remtino ūkininkavimo zona 
– Baltijos aukštumų ir Vakarų Lietuvos zonos rajonus. zonas sudarantys 
arealai suplanuoti nustatant tinkamiausių prekinių bei pašarams skirtų 
pasėlių rekomenduojamą derinį – numatyti šie arealai, tinkami auginti:

I–1 – kviečius, cukrinius runkelius, linus ir rapsus ( Joniškio 
ir Pakruojo rajonai, didžioji dalis Akmenės, Radviliškio, Kėdainių, 
Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų, dalis Panevėžio, Kauno, Šiaulių ir 
Mažeikių rajonų teritorijų) ;

I–2 – kviečius, linus ir rapsus (Pasvalio, Biržų, Jurbarko ir Šakių 
rajonai, dalis Kupiškio ir Raseinių rajonų teritorijų); 

I–3 – linus, javus ir rapsus (didžioji dalis Panevėžio ir Šiaulių rajonų 
teritorijų, dalis Kupiškio, Kėdainių, Jonavos, Radviliškio, Akmenės ir 
Mažeikių rajonų teritorijų);

I–4 – linus, bulves, javus ir rapsus (didžioji dalis Skuodo ir Kretin-
gos rajonų teritorijų, dalis Plungės ir Klaipėdos rajonų teritorijų);

I–5 – bulves ir javus (didžioji dalis Šilutės rajono teritorijos, da-
lis Klaipėdos, Kauno, Marijampolės, Prienų, Ukmergės, Anykščių ir 
Kupiškio rajonų teritorijų);

I–6 – linus, javus ir rapsus (didžioji dalis Tauragės rajono, dalis 
Raseinių ir Kelmės rajonų teritorijų).

Ekonomiškai efektyvaus ūkininkavimo zonoje vyrauja drenuoti 
dirvožemiai, išsidėstę lygaus ir banguoto reljefo teritorijose. Pagal žemės 
įvertinimą geros ūkinės vertės dirvožemiai (daugiau kaip 45 našumo 
balai) vyrauja I–1 ir I–2 arealuose, vidutinės ūkinės vertės dirvožemiai 
(35–45 našumo balai) vyrauja I–4, I–5 ir I–6 arealuose. I–3 arealas yra 
tarpinio įvertinimo (yra ir geros, ir vidutinės ūkinės vertės dirvožemių).
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II –7 – javus ir žoles, galima auginti javus, bet kitiems prekiniams 
žemės ūkio augalams – dirvožemiai netinkami (dalis Rokiškio, Anykščių, 
Jonavos , Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Plungės, Šilalės ir Klaipėdos 
rajonų teritorijų (teritorijos su vidutinės ir patenkinamos ūkinės vertės 
dirvožemiais ir banguotu ar mažiau kalvotu reljefu);

II– 8 – žoles ir javus – tai eroduojamų patenkinamos ir prastos ūkinės 
vertės dirvožemių teritorijos, kuriuose dėl dirvosaugos reikalavimų turi 
būti daugiausia auginama daugiamečių ir vienmečių žolių. (Zarasų, 
Utenos, Molėtų, Ignalinos, Širvintų rajonai, didžioji dalis Trakų, Aly -
taus, Lazdijų ir Telšių rajonų, dalis Rokiškio, Anykščių, Ukmergės, Vil-
niaus, Kaišiadorių, Varėnos, Prienų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šilalės, 
Kelmės, Plungės, Šilutės, Klaipėdos ir Kretingos rajonų); 

II–9 – bulves ir javus (Šalčininkų ir Švenčionių rajonai, didžioji 
dalis Vilniaus rajono, dalis Trakų ir Varėnos rajonų teritorijų, t.y. pras-
tos ir patenkinamos ūkinės vertės, lengvos granuliometrinės sudėties 
dirvožemių teritorijos).

Valstybės remtino ūkininkavimo zonoje net ir geresniuose (paten-
kinamos ir vidutinės ūkinės vertės) dirvožemiuose būtina valstybės para-
ma, nes dėl dirvožemių savybių ūkiai negali auginti pelningesnių prekinių 
žemės ūkio augalų ir didžioji augalininkystės produkcijos dalis skiriama 
pašarų gamybai. II–9 areale išauginamų bulvių derlingumas dėl prastos 
ūkinės vertės dirvožemių neleidžia gauti pakankamai pelno, reikalingo in-
tensyviam ūkininkavimui. Todėl valstybės rėmimo priemonės šioje zonoje 
būtinos ir ūkininkavimo sąlygoms išlyginti, ir gyvulininkystės speciali-
zacijos ūkiams sukurti arba alternatyvioms veiklos sritims plėtoti.

Teritorijos zonavimas pagal socialinės ekonominės plėtotės kryptis 
įgyvendinamas rengiant Lietuvos teritorijos ir apskričių teritorijų ben-
druosius planus ir atskiras specialias programas. Žemės ūkio plėtotės 
požiūriu ypač svarbi Ūkinės veiklos pertvarkymo mažiau palanki-
ose ūkininkauti teritorijose programa, parengta 1999 m. Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio ministerijos. Šioje programoje mažiau palankios 
ūkininkauti teritorijos nustatytos dirvožemių našumo pagrindu, taip pat 
– atsižvelgus į gyventojų tankumą ir ūkininkavimo stabilumą. 

2.7. Teritorijų planavimo sprendiniai –  
agrarinių teritorijų naudojimo reglamentavimas
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1. Darbo tikslas – pratybų ir seminarų metu įgyti gamybiniam 
darbui (teritorijų planavimo dokumentams rengti) reikiamų įgūdžių. 
Teritorijų naudojimo reglamentai nustatomi kiekvienai konkrečiai terito-
rijai (funkcinei zonai), kurių ribos projektuojamos rengiant savivaldybių 
teritorijų bendruosius planus ir žemėtvarkos schemas. Šiuose teritorijų 
planavimo dokumentuose pateikiamas zonų apibūdinimas ir jų naudoji-
mo reglamentai. Paprastai šie reglamentai yra rekomendacinio pobūdžio, 
tačiau jais gali būti vadovaujamasi nustatant valstybės paramos žemės 
ūkio veiklos subjektams prioritetus.

2�Projektui parengti reikiama kartografinė medžiaga. Planuo-
jami sprendiniai pirmiausia pažymimi žemėlapiuose M 1:50 000 arba 1: 
100 000, kuriuose turi būti pagrindiniai situacijos elementai: sutartiniais 
ženklais pažymėti keliai, hidrografijos elementai, užstatytos teritorijos, 
miškų, pelkių, žemės ūkio naudmenų kontūrai.

3. Pagalbinė agrarinėms teritorijoms zonuoti reikiama medžiaga:
– dirvožemių planai, kuriuose pažymėti dirvožemio kontūrai, juose 

įrašyti dirvožemio sistematinių vienetų (dirvožemio tipų) bei 
dirvožemio granuliometrinės sudėties simboliai;

– žemių melioracinės būklės planai (kartografinė medžiaga su 
pažymėtos nusausintos žemės plotais);

– žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo vertinimo planai;
– gamtinio karkaso planas, kuriame nustatytos ekologiškai jautrios 

teritorijos ir jose pažymėta: valstybiniai parkai ir draustiniai; Na-
tura 2000 teritorijos; gamtinio karkaso elementai – geoekologinės 
takoskyros, migraciniai koridoriai ir vidinio stabilizavimo arealai;

– statistiniai duomenys apie deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus pagal atskiras augalų rūšis. Šie duomenys kiek    -
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      vienos savivaldybės teritorijai randami Nacionalinės mokėjimo 
agentūros internetiniame puslapyje www.nma.lt/ Tiesioginės 
išmokos.Statistika. Esant galimybei, duomenys gaunami pagal 
zonuojamoje teritorijoje esančių žemės ūkio veiklos subjektų 
deklaravimo duomenis.

4. Zonavimo kriterijai. Agrarinių teritorijų zonavimo kriterijai nu-
rodyti žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymu patvirtintų Žemėtvarkos 
schemų rengimo taisyklių 23.9 punkte: „Teritorijos zonavimas pa-
gal žemės ūkio veiklos kryptis, įvertinant vietovės dirvožemių fizines 
ir agrochemines savybes, reljefą, žemės naudmenų sudėtį bei žemės 
melioracinę būklę“. Išnagrinėjus turimą medžiagą, formuojamos tokios 
agrarinių teritorijų žemės naudojimo zonos:

1� Intensyvaus ūkininkavimo zona geros ir labai geros ūkinės vertės 
žemėse (plane žymima indeksu I – LG-G). Tai nusausintos 
lygaus reljefo teritorijos, kurių dirvožemiai įvertinti daugiau kaip 
40 našumo balų.

2� Priemiestinio ūkininkavimo zona (II – Už). Į zoną išskiriamos 
teritorijos arti stambiųjų miestų (iki 5 km nuo rajono centro ir 10 
km nuo apskrities centro), kuriose yra tankesnis kelių ir sodybų 
tinklas, o ūkių veiklai įtakos turi miestų gyventojų poreikiai.

3� Intensyvaus ūkininkavimo zona vidutinės ūkinės vertės žemėse 
(III – Vž). Tai banguoto reljefo teritorijos su didesniais 
įsiterpusių kitų žemės naudmenų plotais; vidutinis dirvožemių 
našumas – iki 40 balų.

4� Pievų ir ganyklų zona (IV – PG). Į zoną išskiriamos teritorijos 
su didesniais durpiniuose ir puveninguose dirvožemiuose po sau-
sinimo įrengtais pievų ir ganyklų plotais, taip pat aliuviniuose 
dirvožemiuose esančios pievos.

5� Lengvų žemių zona (V – S). Tai teritorijos su vyraujančiais smėlio 
ir priesmėlio granuliometrinės sudėties dirvožemiais.

6� Kalvotų žemių zona (VI – E). Į zoną išskiriamos teritorijos su 
kalvotu, gūbriuotu ar kauburiuotu reljefu ir erozijos paveiktais 
dirvožemiais.

7� Saugomų teritorijų zona (VII – ST). Tai visos ekologiškai jaut-
rios teritorijos, esančios valstybiniuose parkuose, arba priskirtos 
gamtiniam karkasui.
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zonų ribos projektuojamos natūraliais ne žemės ūkio naudmenų 
kontūrais arba pagal dirvožemio savybių pokyčius žyminčias ribas – 
pasėlių laukų ribas ir kt.

5. Zonų aprašymas. Charakterizuojant išskirtas zonas, reikia nu-
rodyti:

– kaimus ar jų dalis, įeinančias į zoną, taip pat kitokį zonos dislo-
kacijos aprašymą;

– dirvožemių tipus, jų agrochemines savybes ir melioracijos būklę;
– turimą informaciją apie deklaruotų ir nedeklaruotų žemės ūkio 

naudmenų ploto santykį bei pasėlių ploto santykį pagal naudo-
jimo intensyvumą: javai ir techniniai augalai; kaupiamieji auga-
lai; kiti vienmečiai pasėliai; pūdymai; žoliniai augalai (pievos, 
ganyklos ir daugiametės žolės).

6. Zonų reglamentų nustatymas. Kiekvienai zonai nustatomi 
žemės naudojimo reglamentai. Jie skirstomi į:

1) rekomenduojamą ūkio specializaciją;
2) rekomenduojamą ūkininkavimo sistemą;
3) rekomenduojamus auginti pagrindinius žemės ūkio augalus�
Rekomenduojama ūkių specializacija priklauso nuo dirvožemio 

savybių. Paprastai nurodoma vyraujanti specializacija ir papildoma 
specializacija. zonose, kur vyrauja derlingi dirvožemiai, tinkami pre-
kiniams žemės ūkio augalams (kviečiams, miežiams, rapsams, linams, 
cukriniams runkeliams) auginti, taip pat zonose, kurių dirvožemiai ne-
tinkami daugiametėms žolėms auginti (tai lengvos žemės, kuriose augina 
mi prekinei produkcijai skirti pasėliai – rugiai, bulvės, lubinai, grikiai) 
ir nėra didesnių pievų bei ganyklų plotų, rekomenduojama pagrindinė 
augalininkystės specializacija. Kitose zonose rekomenduojama:

– pieno ir mėsos galvijininkystės specializacija – jeigu dirvožemiai 
tinkami pievoms ir ganykloms, kurių išauginama produkcija nau-
dojama pašarams, galvijų ūkiui plėtoti;

– kiaulininkystės specializacija – jeigu žalienoms tinkamų plotų 
nedaug, o dirvožemiai tinkamesni ne parduoti skirtai produk-
cijai, o pašariniams javams (kvietrugiams, avižoms, miežiams, 
varpinių ir ankštinių mišiniams grūdams) auginti;

– mišri specializacija (gyvulininkystės) rekomenduojama zonoms, 
kuriose galima auginti tiek kiaules, tiek karves ir mėsinius bei 
veislinius galvijus.
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Dažniausiai pasitaikantys ūkių specializacijos deriniai:
I zona – augalininkystė ir kiaulininkystė; augalininkystė ir 

gyvulininkystė;
II zona – gyvulininkystė ir augalininkystė;
III zona – gyvulininkystė ir augalininkystė;
IV zona – pieno ir mėsos galvijininkystė bei augalininkystė;
V zona – augalininkystė ir kiaulininkystė;
VI zona – pieno ir mėsos galvijininkystė bei augalininkystė;
VII zona – gyvulininkystė ir augalininkystė.
Rekomenduojamos ūkininkavimo sistemos priklauso nuo 

vietovės ekologinio jautrumo ir dirvožemio savybių. Yra skiriamos trys 
ūkininkavimo sistemos:

1) intensyvusis ūkininkavimas – kai siekiamam derliui pasiekti 
taikomos maksimalios trąšų normos ir neribojamas augalų apsaugos 
priemonių naudojimas. Ši ūkininkavimo sistema tinkama derlingiems 
priemolio ir molio dirvožemiams, turintiems daug augalams reikalingų 
maisto medžiagų;

2) ekologinis ūkininkavimas – kai ūkyje žemės ūkio augalai auginami 
nenaudojant mineralinių trąšų ir pesticidų, o organinės trąšos turi atitikti 
jų kokybei nustatytus reikalavimus, pvz., gaunamos iš tvartų, kuriuose 
gyvuliai šeriami ekologinės kilmės pašarais ir kt. Ši ūkininkavimo siste-
ma yra palyginti ekstensyvi, nes su augalų kenkėjais ir ligomis kovojama 
agrotechninėmis priemonėmis bei tinkamu žemės ūkio augalų kaitaliojimu 
sėjomainose. Tręšiant nepakankamai, žemės ūkio augalų derlingumas yra 
daug mažesnis nei optimalus, tačiau šiuose ūkiuose yra išauginama ir serti-
fikuojama ekologiška žemės ūkio produkcija, sumažėja aplinkos teršimas. 
Ekologiniai ūkiai gauna papildomą valstybės ir ES fondų paramą;

3) tausojamasis ūkininkavimas – tai ūkininkavimas laikantis 
mokslinių rekomendacijų sėjomainoms projektuoti (parenkant tinka-
mesnius priešsėlius), tręšti (į dirvą įterpiamose organinėse ir mineralinėse 
trąšose esančių maisto medžiagų kiekis turi atitikti augalų, iš dirvos 
pasisavinamų maisto medžiagų kiekį) ir humuso balansui (humuso kiekio 
sumažėjimas dėl dirvą alinančių pasėlių auginimo ir erozijos poveikio 
turi būti kompensuojamas daugiamečių žolių plotais ir įterpiamomis 
organinėmis trąšomis – mėšlu, kompostu, žaliajai trąšai auginamais 
pasėliais, susmulkintų šiaudų užarimu).
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Dažniausiai pasitaikantys rekomenduojamų ūkininkavimo sistemų 
variantai:

I, II ir III zonose – intensyvusis ūkininkavimas;
VII zonoje – ekologinis ūkininkavimas;
IV, V ir VI zonose – tausojamasis ūkininkavimas�
Rekomenduojami auginti žemės ūkio augalai dažniausiai nu-

rodomi tik tie, kurie skirti prekinei produkcijai gauti. Priklausomai nuo 
dirvožemio savybių, tai gali būti:

1) cukriniai runkeliai, kviečiai, miežiai – nusausintuose, nerūgščiuose 
priemolio ir molio dirvožemiuose;

2) rapsai, linai – kituose priesmėlio ir priemolio dirvožemiuose;
3) žieminiai rugiai, bulvės – sukultūrintuose priesmėlio ir smėlio 

dirvožemiuose.
Nustatant rekomenduojamus auginti žemės ūkio augalus detaliau, 

pagal jų rūšis, orientuojamasi į administracinių teritorijų deklaruotų 
pasėlių struktūrą.

7. Darbo užbaigimas. Pratybų darbai užbaigiami tokia tvarka:
1. Užrašomi parengtų brėžinių pavadinimai (1 brėžinys. N rajono 

savivaldybės N teritorijos zonavimas pagal dirvožemius. 2 brėžinys. 
N rajono savivaldybės N teritorijos žemės naudojimo reglamentai). 
Braižomi sutartiniai ženklai, nurodomas darbo autorius.

Sutartiniai ženklai pateikiami kairėje brėžinio pusėje. Pirmame ir ant- 
rame brėžiniuose stačiakampiuose braižomi ir spalvinami miškų, vandens 
telkinių, kelių pagal reikšmę, gyvenviečių,jei yra miestų, pelkių sutartiniai 
ženklai ir paaiškinimai. Po to pirmajame brėžinyje pateikiamos nuspalvintų 
dirvožemių spalvos su paaiškinimais, apibūdinant žemės vertę (gera, 
vidutinė ir pan.) ir pateikiant esamus dirvožemių tipus bei granuliometrinę 
sudėtį. Antrajame brėžinyje papildomai prie pagrindinių sutartinių ženklų 
pateikiamos gyvenviečių ar miestų plėtros teritorijos, numatomų viešųjų 
(geltona linija) ir vidaus kelių (žalia linija) sutartinių ženklų paaiškinimai. 
Pagrindiniai sutartiniai ženklai yra žemės naudojimo reglamentų zonos, 
kurios suformuojamos pagal vyraujančius dirvožemius atitinkama spalva, 
pvz., vidutinės ūkinės vertės žemės – pilka, o zonos centre užrašant III 
– Vž; zonos ribos brėžiamos 5 mm ilgio brūkšniais juoda spalva, paliekant 
2 mm tarpus. Dešinėje brėžinio dalyje apačioje rašoma, kas atliko – darbo 
autoriaus pavardė. Brėžinyje turi būti parodytos gretimybės, jei pakanka 
vietos – brėžinio kairėje viršutinėje dalyje.
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2. Rengiamas aiškinamasis raštas, kuriame turi būti pagrindžiamas 
zonavimas, zonos aprašytos, nurodyti jų plotai; 

Tekstas spausdinamas kompiuteriu A4 formato balto popieriaus 
lapuose vienoje jų pusėje, paliekant 30 mm kairėje pusėje, viršuje ir 
apačioje – 20 mm ir dešinėje – 15 mm. Rašoma Times New Roman šriftu, 
tarp eilučių paliekant 1,5 eilutės tarpą. Raidžių dydis 12 punktų. Pirmoji 
ir naujos eilutės pastraipa atitraukiama 12,7 mm. Tekstas, kaip nuro-
dyta kursinio darbo turinyje, skirstomas skyriais, poskyriais, punktais. 
Atskiras skyrius pradedamas naujame lape, rašant centruotai 12 pt Bold 
paryškintu šriftu. Tekstas po pavadinimo rašomas praleidus dvigubą 1,5 
eilutės tarpą. Žemesnio lygio pavadinimas rašomas tokio pat dydžio 
raidėmis kaip ir tekstas, neryškinant, centruojant, paliekant atstumus 
kaip ir tekste – 1,5 eilutės tarpus. Puslapiai numeruojami viršuje, lapo 
viduryje 10 pt dydžio neparyškintais skaitmenimis. Titulinis lapas, turi-
nys, užduotis ir įvado pirmasis lapas nenumeruojami, bet skaičiuojami 
pradedant rašyti skaičius nuo 5 ar 6 puslapio.

3. Atskirose lentelėse pateikiami žemės naudojimo reglamentai 
toms zonoms, kurios suformuotos plane.

Lentelės ir paveikslai į tekstą įterpiami po pastraipos, kurioje jie 
minimi. Lentelių pavadinimai rašomi viršuje centre 11 pt neparyškintu 
šriftu, tarp pavadinimo ir lentelės paliekant 1 eilutės tarpą. Tekstas 
lentelėse rašomas 12 pt šriftu. Lentelės numeruojamos. Numeris suside- 
da iš atskirto tašku skyriaus numerio ir lentelės eilės numerio tame sky-
riuje. Lentelėse pagrindinių skilčių pavadinimai pradedami didžiąja, o 
papildomų skilčių – mažąja raide. Paveikslais vadinamos visos iliustraci-
jos (schemos, brėžiniai, diagramos, nuotraukos ir kt.), tiesiogiai susijusios 
su tekstu. Pavadinimai po paveikslais rašomi 11 pt šriftu neparyškintomis 
raidėmis po paveikslu centruotai, be taško jo pabaigoje. Paveikslai nu-
meruojami kaip ir lentelės, pvz., l. l pav. (l skyriaus 1 paveikslas). Nuo 
teksto paveikslai atskiriami 1,5 eilutės tarpu.

4. Pridedama papildoma medžiaga, kuri buvo naudojama projekta-
vimo metu (dirvožemio planas ir kt.).

Prieduose dedama pagalbinė medžiaga, kuri papildo pagrindinį 
tekstą. Kiekvienas priedas pradedamas naujame puslapyje ir numeruoja-
mas eilės tvarka, dešinėje pusėje rašant, pvz., 3 priedas.

2.9. Išvados ir pasiūlymai
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Išvados ir pasiūlymai (1–2 p.) formuluojami pagal atliktus tyri-
mus ir gautus rezultatus. Tai labai glaustas ir aiškus tyrimų rezultatų 
bei agrarinės teritorijos komplekso raidos perspektyvų apibendrinimas. 
Išvadose turi būti atsakyta į darbo pradžioje iškeltus uždavinius. Jos 
gali būti sunumeruotos. Pasiūlymai turi būti konkretūs, susiję su darbe 
gautais rezultatais.

2.10. Literatūros sąrašas

Literatūros sąraše abėcėlės tvarka surašomi visi darbe nurodyti 
teisiniai dokumentai (Lietuvos Respublikos įstatymai, tarptautiniai ju-
ridiniai dokumentai, Vyriausybės nutarimai, taisyklės), moksliniai ir 
periodinių specializuotų leidinių straipsniai, knygos ir kiti leidiniai (ne 
mažiau kaip 10 literatūros šaltinių). Literatūros sąrašas turi būti pareng-
tas pagal bibliografines taisykles.

2.11. Priedai

Prieduose pateikiami pirminiai duomenys, darbo lentelės, kita pa-
pildoma medžiaga, kuri nepateikta aiškinamajame tekste. Kiekvienas 
priedas turi būti susijęs su tekstu, turi turėti eilės numerį ir pavadinimą.

2.12. Grafinė dalis

Rengiami du brėžiniai, kurių viršuje užrašomi pavadinimai: 1 
– N rajono savivaldybės N teritorijos zonavimas pagal dirvožemius. 2 
– N rajono savivaldybės N agrarinės teritorijos žemės naudojimo regla-
mentai. Apatinėje dalyje pateikiami sutartiniai ženklai, mastelis ir kiti 
žymėjimai.

3. MEDŽIAGOS KURSINIAM DARBUI 
RINKIMAS

Kursiniam darbui parengti reikiamą medžiagą studentai savarankiškai 
susirenka LŽŪU ar kitose bibliotekose, interneto puslapiuose. Dalį reikia-  
mos medžiagos pateikia darbo vadovas. Rekomenduojama prieš pradedant 
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kursinį darbą susipažinti su teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais 
teritorijų planavimą bei Teritorijų planavimo dalyko teorine dalimi.

N rajono savivaldybės N teritorijos dirvožemio žemėlapį studentai 
gauna kartu su kursinio darbo užduotimi. 

4. DARBO PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

Parengtas kursinis darbas pristatomas kursinio darbo vadovui iki 
užduotyje nurodytos datos. Jeigu darbas įskaitytas, šis darbas turi būti 
ginamas. Darbo vertę lemia ne apimtis, o kokybė ir gebėjimas paaiškinti 
kursinio darbo rengimo eigą, dalykinę pusę, žinoti atliktos užduoties 
prasmę. Taip pat reikia žinoti pagrindinius teisinius dokumentus, 
reglamentuojančius teritorijų planavimą bei dokumentų rengimo tvarką.

5. REKOMENDUOJAMI JURIDINIAI 
DOKUMENTAI IR LITERATŪRA

I. Lietuvos Respublikos įstatymai
1. Aplinkos apsaugos įstatymas – 2004 04 13, Nr. I–2223 // Valstybės 

žinios, 1992, Nr. 5 – 75; 2004, Nr. 60–2121. 
2. Miškų įstatymas – 2001 04 10, Nr. IX–240 // Valstybės žinios, 

1994, Nr 96–1872; 2001, Nr. 35–1161.
3� Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas – 2004 09 

28, Nr. IX–2452 // Valstybės žinios, 1995, Nr. 3–37; 2004, Nr. 
153–5571.

4� Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
– 2005 06 21, Nr. X–258 // Valstybės žinios, 1996, Nr. 82–965; 
2000, Nr 39–1092; 2005, Nr. 84–3105.

5� Saugomų teritorijų įstatymas – 2001 12 04, Nr. I–301 // Valstybės 
žinios, 2001, Nr.108–3902.

6. Teritorijų planavimo įstatymas – 2004 01 15, Nr. IX–1962 // 
Valstybės žinios, 1995, Nr. 107–2391; 2004, Nr. 21–617.

7� Žemės įstatymas – 2004 01 27, Nr. IX–1983 // Valstybės žinios, 
1994, Nr. 34 34–620; 2004, Nr. 28–868.
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II. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai
8. 2000 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. VIII–1728 „Dėl žemės ūkio 

ir kaimo plėtros strategijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 
2000, Nr. 50–1435.

9. 2002 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. IX–1154 „Dėl Lietuvos Re-
spublikos teritorijos bendrojo plano“ // Valstybės žinios, 2002, 
Nr. 110–4852; 2006, Nr. 111–4198. 

10. 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX–1187 „Dėl valstybės 
ilgalaikės raidos strategijos“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 113–
5029�

III. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

11. 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės 
ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ // Valstybė žinios, 1992, 
Nr. 22–652; 2005, Nr. 35–1140. 

12. 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr.1526 „Dėl Lietuvos Re-
spublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“ 
// Valstybės žinios, 2004, Nr. 174–6443.

IV. Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymai

13. 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.3D–130 D1–144 „Dėl miško 
įveisimo ne miško žemėje“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 55–1918.

14. 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D–476/D1–429 „Dėl 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo 
taisyklių patvirtinimo“// Valstybės žinios, 2004, Nr. 127–4581.

15. 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 3D–518/D1–490 „Dėl 
Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės 
žinios, 2004, Nr. 140–5148.

16. 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D–42/D1–513 „Dėl 
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir 
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, 
Nr. 149–5420.

V. Aplinkos ministro įsakymai
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17. 2003 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 76 „Dėl Lietuvos miškotvarkos 
taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 27–1102.

18. 2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1–263 „Dėl apskrities teri-
torijos bendrojo (generalinio) plano rengimo, Savivaldybės teri-
torijos bendrojo plano rengimo ir Miestų ir miestelių bendrųjų 
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, 
Nr.83–3029. 

VI. Knygos ir kiti leidiniai

19. BUČAS J. Kraštotvarkos pagrindai. Vadovėlis aukštųjų 
mokyklų studentams. – Kaunas: Technologija. 2002. 282 p.

20� BUIVYDAITĖ V., MOTŪZAS A. VAIČYS M. Naujoji Lietuvos 
dirvožemių klasifikacija (1999): metodinė priemonė/ parengė V. 
Buivydaitė, A. Motuzas, M. Vaičys. – Akademija: LŽŪU leidy-
bos centras, 2001.

21� Lietuvos dirvožemiai: kolektyvinė monografija. – Vilnius: Lietu-
vos mokslas, 2001. – Kn. 32. 1244 p.: iliustr., žml.

22� Lietuvos saugomos teritorijos . R. Baškytė, V. Bezaras, P. Ka-
valiauskas ir kt. – Kaunas: Lututė, 2006. – 328 p.: iliustr.

23. MOTUzAS A. Dirvotyra: vadovėlis/ A. Motuzas, V. Buivydaitė, 
V. Danilevičius ir kt. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei-
dykla. 1996.

24� TARVYDIENĖ M. E. Teritorijų planavimas: mokomoji knyga. 
– Kaunas: Ardiva, 2008.

25� Žemėtvarkos darbai� Valstybinis žemėtvarkos institutas. – Vil-
nius: VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, 2006. – 158 p.
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1 priedas
Kursinio darbo titulinio lapo pavyzdys

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 
(14 Bold šriftas)

VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETAS 
(12 šriftas)

ŽEMĖTVARKOS KATEDRA 
(12 šriftas)

N RAJONO SAVIVALDYBĖS N TERITORIJOS 
ŽEMĖS NAUDOJIMO PLANAVIMAS

(16 Bold šriftas)

Teritorijų planavimo kursinis darbas 
(14 šriftas)

Darbą parengė VŪŽF Žemėtvarkos spec. III k.
stud. Ž. Tvarkaitė

(12 šriftas)

Akademija, 2008
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2 priedas
Kursinio darbo užduoties pavyzdys

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
Žemėtvarkos katedra

Teritorijų planavimo dalykas

Tvirtinu ____________________________________
   Katedros vedėjas
200.. m. …………………….. mėn. ………d.
VŪŽF Žemėtvarkos spec. III k. … g. studentui (ei)
…………………………………………………………………………

KURSINIO DARBO UŽDUOTIS 

1. Tema. N rajono savivaldybės N teritorijos žemės naudojimo planavi-
mas .

2. Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai. Surinkti reikiamą informaciją 
apie planuojamą teritoriją, lokalizuoti aukštesnio lygmens planavimo 
dokumentų sprendinius, atlikti teritorijos zonavimą pagal dirvožemius, 
nustatyti teritorijos erdvinę koncepciją bei naudojimo reglamentus, 
pateikti išvadas.

3. Turinys. ĮVADAS. 1. BENDROJI TERITORIJOS APŽVALGA. 2. TIK-
ROSIOS BŪKLĖS ANALIzĖ. 3. TERITORIJOS NAUDOJIMO FUNK-
CINIAI PRIORITETAI PAGAL DIRVOŽEMIŲ TINKAMUMĄ PREKIN-
IAMS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAMS AUGINTI. 4. TERITORIJOS RAIDOS 
ERDVINĖ KONCEPCIJA. 5. AGRARINIŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO 
REGLAMENTAI. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.

4. Apimtis. Aiškinamojo rašto – daugiau kaip 15 p.; 2 grafiniai 
brėžiniai.

5. Terminas darbą baigti .. 200.. m. …………….. mėn. …….. d.

Užduotį gavau 200... m. ……………… mėn. …….. d. _____________
(studento parašas)

Vadovas ________________
200 .. m. …………………… mėn……. d.
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