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ĮVADAS 

 Anykščių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas aplinkos ministro 2008 m. 

gruodţio 31 d. įsakymu Nr. D1-699 (Ţin., 2009, Nr. 7-250). Joks planas negali numatyti visų 

ateityje iškilsiančių poreikių, pokyčių ir problemų. Siekiant darniai vystyti regioninio parko 

vertybių eksponavimą, paţintinį lankymą bei gyvenvietes, iškilo poreikis pakoreguoti Anykščių 

regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių sprendinius. 2011 m. vasario 8 d. Anykščių 

regiono parko direkcija paskelbė atvirą regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių korektūros 

konkursą. Korekcijos tikslai yra šie:  

 tvarkymo plano korekcijos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – 

sudaryti sąlygas darniai vystyti Anykščių šilelio vertybių eksponavimą ir paţintinį 

lankymą, nepaţeidţiant saugomų vertybių ir kraštovaizdţio; 

 tvarkymo plano korekcijos Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – sudaryti 

sąlygas tvariai Šeimyniškėlių kaimo plėtrai, nepaţeidţiant saugomų gamtos vertybių, 

kraštovaizdţio, išlaikant reikiamus atstumus nuo Elmės upės bei esamą uţstatymo liniją. 

 Konkursą laimėjo ir planavimo darbus vykdė Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. 

Planavimo darbai buvo atliekami vadovaujantis Anykščių regioninio parko direktoriaus 2011 m. 

vasario 4 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtinta Anykščių regioninio parko tvarkymo plano korektūros 

rengimo darbų programa (rengimo uţduotimi) ir vykdomi atskirais etapais (1 lentelė). 

1 lentelė. Planavimo darbų eiga. 

Eil. 

Nr. 
Tvarkymo plano rengimo proceso etapai ir darbai Įvykdymo terminas 

PARENGIAMASIS ETAPAS 

1. Planavimo tikslų ir uţdavinių nustatymas, planavimo darbų 

programos parengimas ir patvirtinimas,  paskelbimas visuomenės 

informavimo priemonėse apie priimtą sprendimą dėl Tvarkymo 

plano korekcijos rengimo pradţios ir planavimo tikslų 

2011 m. 4 mėn. 

RENGIMO ETAPAS 

2. Esamos būklės analizės stadija   2011 m. 5 mėn. 
3. Koncepcijos rengimo stadija – nustatoma kraštovaizdţio tvarkymo 

zonų sistema ir ją atitinkantys apsaugos ir tvarkymo principai 

2011 m. 6 mėn. 

4. Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami sprendiniai 

kraštovaizdţio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo 

apsaugai plėtoti, konservacinio prioriteto naudmenų tvarkymui, 

paţintinio turizmo ir rekreacinės infrastruktūros vystymui 

2011 m. 6-7 mėn. 

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS 

5. LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio 

vertinimas; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka 

atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

2011 m. 8 mėn. 

BAIGIAMASIS ETAPAS 

6. Sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – konsultavimasis ar 

viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas, 

tikrinimas 

 

2011 m. 8-9 mėn. 
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1. TVARKYMO PLANO KOREKCIJOS PAGRINDIMAS 

 Tvarkymo plano korekcijos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – 

sudaryti sąlygas darniai vystyti Anykščių šilelio vertybių eksponavimą ir paţintinį lankymą, 

nepaţeidţiant saugomų vertybių ir kraštovaizdţio. Siekiant šio tikslo, numatoma detalizuoti 

planuojamos teritorijos kraštovaizdţio tvarkomąjį zonavimą, patikslinti miškų priskyrimą 

grupėms, numatyti galimybę įrengti Medţių lajų paţintinį taką su apţvalgos bokštu ir Anykščių 

šilelio informaciniu centru bei dviratininkams ir pėstiesiems turistams skirtą tiltą per Šventosios 

upę.  

 Kraštovaizdţio tvarkymo zonos, kurios detalizuoja teritorijos apsaugos ir naudojimo 

reţimą, nustatomos pagal saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Ţin., 2004, Nr. 131-4704), 

atsiţvelgiant į teritorijos funkcinį prioritetą, saugomas vertybes, derinant apsaugos, naudojimo 

bei vystymo poreikius. Šiuo metu visa planuojama teritorija yra MEk – ekosistemų apsaugos 

miškų – kraštovaizdţio tvarkymo zonoje (1 priedas), nors joje yra ir atvirų plotų (pievos ir 

laukymės, įrengta stovyklavietė vandens turistams, poilsiavietė, automobilių stovėjimo aikštelė). 

Numatoma kraštovaizdţio tvarkomąjį zonavimą detalizuoti: Puntuko akmens – nekilnojamos 

kultūros paveldo vertybės – teritorijoje išskirti reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros 

paveldo objektų (KOr) kraštovaizdţio tvarkymo zoną, į pietus ir vakarus nuo Puntuko akmens, 

atvirose pievose ir laukymėse (Anykščių šilelio 876 kvartalo 14 sklypas, 877 kvartalo 27 ir 28 

sklypų dalys) išskirti specializuoto apsauginio ūkininkavimo agrarinių teritorijų (ŢAs) 

kraštovaizdţio tvarkymo zoną, o siūlomo paţintinio Medţių lajų tako teritorijoje (877 kvartalo 

14, 19 ir 21 sklypų dalys) išskirti subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos edukacinių sklypų 

(NDn) kraštovaizdţio tvarkymo zoną (1 pav.). 

 Atitinkamai numatoma pakoreguoti planuojamos teritorijos miškų priskyrimą grupėms. 

Subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos edukacinėje (NDn) kraštovaizdţio tvarkymo zonoje 

miškų grupę siūloma pakeisti iš IIA (ekosistemų apsaugos miškai) į III (apsauginiai miškai), 

tokiu būdu sudarant galimybę įrengti Medţių lajų paţintinį taką. Teritorijoje esančias pievas ir 

laukymes (ŢAs kraštovaizdţio tvarkymo zona) tikslinga išjungti iš valstybinės reikšmės miškų.  

 Numatomas Medţių lajų paţintinis takas būtų pirmas tokio pobūdţio objektas Lietuvoje. 

Tokie takai populiarūs Vakarų Europos, ypač Vokietijos, saugomose teritorijose, yra sukaupta 

nemaţa įrengimo ir eksploatavimo patirtis (3 priedas). Medţių lajų paţintinis takas sudarys 

galimybę paţinti Anykščių šilelio ekosistemą ir vertybes iš visai kitos perspektyvos nei įprasta 

(„iš viršaus“). Tokia gamtai neţalinga naujoviška priemonė neabejotinai padėtų pritraukti dar 

daugiau lankytojų į Anykščių kraštą, išplėstų gamtos vertybių eksponavimo galimybes šioje 

teritorijoje. Pabrėţtina, kad numatomoje Medţių lajų tako teritorijoje nėra nustatyta Europos 

Bendrijos svarbos buveinių ar saugomų rūšių, tad tako įrengimas jokiu būdu nepaţeis saugomų 

vertybių. Numatomas takas su priklausiniais uţims labai nedidelę NDn kraštovaizdţio tvarkymo 

zonos dalį, didţioji zonos dalis liks natūralus miškas, kuris ir bus eksponuojamas. Apţvalgos 

bokštas numatomas rytiniame NDn kraštovaizdţio tvarkymo zonos pakraštyje, kur aukščiausias 

paviršius, o Anykščių šilelio informacinis centras – vakariniame zonos pakraštyje, šalia kelio 

esančioje laukymėje. Medţių lajų tako įengimo Anykščių šilelyje idėją remia ir Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba bei Anykščių rajono savivaldybė. Anykščių regioninio parko direkcija 

jau yra paskelbusi tako idėjos konkursą. Išrinkus geriausią idėją ir patvirtinus tvarkymo plano 

korekciją, reiks parengti ir įgyvendinti techninį projektą.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=239586
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1 pav. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano korekcija – Anykščių šilelio kraštovaizdţio 

draustinio dalis. 

 Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinyje, rytinėje Šventosios slėnio pusėje, nuo 

Anykščių iki Puntuko akmens yra įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai. Deja, jie nėra ţiediniai – 

turistai turi grįţti atgal tuo pačiu maršrutu. Tai yra labai nepatogu lankytojams ir maţina takų 

patrauklumą. Tikslinga sudaryti sąlygas dviratininkams ir pėstiesiems turistams persikelti į kitą 

Šventosios upės krantą ir įrengti ţiedinius dviračių bei pėsčiųjų paţintinius takus abipus 



Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių korekcija. SPRENDINIAI 

 

6 

Šventosios upės. Tam numatoma įrengti dviratininkams ir pėstiesiems turistams skirtą tiltą per 

Šventąją. 

 Tvarkymo plano korekcijos Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – sudaryti 

sąlygas tvariai Šeimyniškėlių kaimo plėtrai, nepaţeidţiant saugomų gamtos vertybių, 

kraštovaizdţio, išlaikant reikiamus atstumus nuo Elmės upės bei esamą uţstatymo liniją.  

 

2 pav. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano korekcija – Elmės kraštovaizdţio draustinio 

dalis. 
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 Šeimyniškėlių kaimo dalyje, dešinėje kelio Anykščiai-Niūronys pusėje, uţ Elmės upelio 

slėnio ribos, numatoma patikslinti kraštovaizdţio tvarkomąjį zonavimą – išskirti sugrieţtinto 

vizualinio reguliavimo gyvenviečių (GAi) kraštovaizdţio tvarkymo zoną, apimant jau esamas 

sodybas ir ţemės ūkio paskirties sklypus tarp jų ir numatant galimybę sutankinti uţstatymą (2 

pav.). Tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos pagal esamą uţstatymo liniją, šalia jau esamų 

sodybviečių įsikurti keletui naujų sodybų. 

 Rengiamos tvarkymo plano atskirų dalių korekcijos strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo atranka bei sprendinių poveikio aplinkai vertinimas nustatė, kad planuojami 

sprendiniai dėl savo pobūdţio ir masto neturės neigiamo poveikio aplinkai, saugomoms 

vertybėms ir kraštovaizdţiui. 

 

2. TVARKYMO PLANO TEKSTINIŲ SPRENDINIŲ ATSKIRŲ DALIŲ KOREKCIJA 

 Siekiant įgyvendinti korekcijoje numatomus sprendinius, reikia papildyti Anykščių 

regioninio parko tvarkymo plano tekstinių sprendinių atskiras dalis ir punktus: 

2.1. papildyti tvarkymo plano tekstinių sprendinių 3.4 punktą, įrašant sugrieţtinto 

vizualinio reguliavimo gyvenviečių (GAi) ir subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos 

edukacinių sklypų (NDn) kraštovaizdţio tvarkymo zonas; 

2.2. papildyti tvarkymo plano tekstinių sprendinių 23.1 punktą, numatant dviratininkams 

ir pėstiesiems turistams skirto tilto per Šventosios upę įrengimą; 

2.3. papildyti tvarkymo plano tekstinių sprendinių 23.2 punktą, numatant Medţių lajų 

paţintinio tako su apţvalgos bokštu ir Anykščių šilelio informaciniu centru įrengimą Anykščių 

šilelyje, NDn kraštovaizdţio tvarkymo zonoje; 

2.4. papildyti tvarkymo plano tekstinių sprendinių 29 punktą, įrašant sugrieţtinto 

vizualinio reguliavimo gyvenviečių (GAi) kraštovaizdţio tvarkymo zoną. 
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3. TVARKYMO PLANO ATSKIRŲ DALIŲ GRAFINIŲ SPRENDINIŲ KOREKCIJA 
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1 priedas. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano iškarpa – Anykščių šilelio kraštovaizdţio 

draustinio dalis. 
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2 priedas. Anykščių RP tvarkymo plano iškarpa – Elmės kraštovaizdţio draustinio dalis. 
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3 priedas. Medţių lajų paţintinio tako pavyzdys (Vokietija). 
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SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. Nr. 920 nutarimu 

„Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Ţin., 2004, Nr. 13-4228), buvo atliktas Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių 

korekcijos sprendinių poveikio vertinimas. Sprendinių poveikis buvo įvertintas šiais aspektais: 

 poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai; 

 poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai; 

 poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdţiui. 

Rengiant planavimo sprendinius laikytasi aplinkosauginių ir visuomeninių interesų 

prioriteto ir darnaus vystymo principų. Buvo siekiama pagerinti saugomų vertybių eksponavimo, 

paţintinio lankymo ir gyvenviečių plėtros sąlygas, išsaugant gamtinės aplinkos kokybę, 

kraštovaizdţio estetinę ir ekologinę vertę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.  

Vertinami šie sprendiniai – Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių 

korekcijos sprendiniai: paţintinio lankymo infrastruktūros vystymo (Anykščių šilelio 

kraštovaizdţio draustinio dalyje) bei Šeimyniškėlių kaimo plėtros (Elmės kraštovaizdţio 

draustinio dalyje) įtaka. 

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Įgyvendinus 

planavimo sprendinius, planuojamose Anykščių regioninio parko dalyse bus darniai vystomas 

paţintinis lankymas ir gyvenamoji plėtra, išsaugant ir puoselėjant gamtinės aplinkos kokybę, 

kraštovaizdţio esterinę ir ekologinę vertę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes. 

Poveikis socialinei ir ekonominei aplinkai. Darnus paţintinio lankymo ir gyvenamosios 

plėtros vystymas kels vietos gyventojų gerovę, gerins gyvenimo, darbo, poilsio ir verslo sąlygas, 

didins materialinius teritorijos išteklius, pastatų ir ţemės vertę, turės teigiamą poveikį tiek vietos 

gyventojų, tiek teritoriją lankančių svečių sveikatai. Įrengus Medţių lajų paţintinį taką ir 

lankytojų aptarnavimo centrą bus sukurta naujų darbo vietų. Kita vertus, padidės išlaidos, 

susijusios su planuojamos rekreacinės infrastruktūros įrengimu ir prieţiūra, taip pat techninių 

projektų ir/ar detaliųjų planų, reikalingų numatytų priemonių įgyvendinimui, rengimu.  

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Sprendinių įgyvendinimas dėl savo masto ir 

pobūdţio neigiamo poveikio aplinkai ir kraštovaizdţiui neturės.  
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO 

VERTINIMO LENTELĖ 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 

Anykščių regioninio parko direkcija 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: 

Všį Gamtos paveldo fondas 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 

Anykščių regioninio parko tvarkymo plano atskirų dalių korekcija 

4. Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 

Anykščių regioninio parko tvarkymo planas 

5. Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 

dokumentais: 

Anykščių rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginis plėtros planas 

6. Status quo situacija: 

Dabartinės kraštovaizdţio tvarkymo zonos, kurios detalizuoja teritorijos apsaugos ir 

naudojimo reţimą, nepakankamai atitinka gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, teritorijos 

naudojimo bei vystymo poreikius. Planuojama Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio 

dalis yra MEk – ekosistemų apsaugos miškų – kraštovaizdţio tvarkymo zonoje, nors joje 

yra ir atvirų plotų (pievos ir laukymės, įrengta stovyklavietė vandens turistams, 

poilsiavietė, automobilių stovėjimo aikštelė, numatomas įrengti lankytojų aptarnavimo 

centras). Anykščių šilelyje ypač aktuali paţintinio lankymo plėtra (siūloma įrengti 

Medţių lajų paţintinį taką su apţvalgos bokštu ir Anykščių šilelio informaciniu centru, 

dviratininkams ir pėstiesiems turistams skirtą tiltą per Šventosios upę), tačiau dabartiniai 

tvarkymo plano sprendiniai tam nesudaro sąlygų. 

Planuojamoje Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje yra poreikis vystyti Šeimyniškėlių 

kaimą, tačiau dabartiniai tvarkymo plano sprendiniai tam nesudaro sąlygų. 

7. Tikslai, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 

 tvarkymo plano korekcijos Anykščių šilelio kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas 

– sudaryti sąlygas darniai vystyti Anykščių šilelio vertybių eksponavimą ir paţintinį 

lankymą, nepaţeidţiant saugomų vertybių ir kraštovaizdţio; 

 tvarkymo plano korekcijos Elmės kraštovaizdţio draustinio dalyje tikslas – sudaryti 

sąlygas tvariai Šeimyniškėlių kaimo plėtrai, nepaţeidţiant saugomų gamtos 

vertybių, kraštovaizdţio, išlaikant reikiamus atstumus nuo Elmės upės bei esamą 

uţstatymo liniją. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 

įvertinimas) 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 

poveikis 

Neigiamas 

(trumpalaikis, 

ilgalaikis) 

poveikis 

9. Sprendinio poveikis:   

 tvarkomasis zonavimas   

 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 

sričiai 

Sudaromos sąlygos tvariam teritorijos 

naudojimui, išplečiant galimybes 

paţintiniam lankymui ir gyvenamajai 

plėtrai, uţtikrinant tinkamą vertybių 

apsaugą, tvarkymą ir naudojimą. 

nenumatomas 
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 ekonominei ir socialinei 

aplinkai 

Sudaromos sąlygos paţintinio lankymo 

bei gyvenviečių plėtrai. 

nenumatomas 

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdţiui 

Uţtikrinamas tinkamas vertybių 

apsaugos ir naudojimo reţimas. 

nenumatomas 

10. gamtos, kultūros paveldo 

apsaugos, rekreacijos, 

gyvenviečių infrastruktūros 

plėtros krypčių ir priemonių 

nustatymas 

  

 teritorijos vystymo darnai ir 

(ar) planuojamai veiklos 

sričiai 

Sudaromos sąlygos darniam teritorijos 

vystymui ir naudojimui, išsaugant 

aplinkos kokybę, išteklius ir vertybes. 

nenumatomas 

 ekonominei ir socialinei 

aplinkai 

Sudaromos galimybės rekreacinių 

paslaugų ir verslo plėtotei, gyvenamajai 

plėtrai. 

nenumatomas 

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdţiui 

Uţtikrinamas gamtinės aplinkos 

kokybės, kraštovaizdţio estetinės ir 

ekologinės vertės, gamtos ir kultūros 

paveldo vertybių išsaugojimas. 

nenumatomas 

Išvada. Planavimo sprendiniai sudarys sąlygas efektyviai įgyvendinti regioninio parko 

tikslus, darniai naudoti ir vystyti regioninio parko teritoriją, gerinti ekonominę ir socialinę 

aplinką, užtikrinti gamtinės ekosistemos, kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo apsaugą. 

Atlikta analizė parodė, kad planavimo sprendiniai užtikrins gerą gamtinės aplinkos ir saugomų 

vertybių būklę bei paskatins socialinę-ekonominę plėtrą regioniniame parke, sudarys sąlygas 

išspręsti aktualias rekreacijos ir gyvenamosios plėtros problemas. Prognozuojamas teigiamas, 

ilgalaikis šių sprendinių poveikis Anykščių regioniniame parke saugomoms vertybėms, pažintinio 

lankymo ir gyvenamajai plėtrai, socialinei ir ekonominei aplinkai. Neigiamos sprendinių 

įgyvendinimo poveikis nenumatomas. 

 
 


