
 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto ,,Viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas 

saugomose teritorijose" (toliau – Projektas) (Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-017), finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto vykdymo metu siekiama sukurti 

viešąją turizmo infrastruktūrą, taip sudaryti palankesnes sąlygas darniai turizmo ir aktyvaus poilsio plėtrai Anykščių regioniniame parke ir Šventosios 

kraštovaizdžio draustinyje. Projektas vykdomas kartu su partneriais Anykščių regioninio parko direkcija, Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Valstybės 

įmone Anykščių miškų urėdija. Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas atiteks Projekto partneriams. 

Projekto uždavinys – įrengti viešąją vandens turizmo infrastruktūrą Anykščių regioniniame parke ir Šventosios kraštovaizdžio draustinyje. 

Projekto veikla – viešosios vandens turizmo infrastruktūros įrengimas Anykščių regioniniame parke ir Šventosios kraštovaizdžio draustinyje. 

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2009 m. birželio 5 d. - 2012 m. rugsėjo 30 d. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 

biudžeto lėšomis. 

Projekto vertė – 3 231 338,00 Lt. 

 Projekto įgyvendinimo metu sukurta viešoji turizmo infrastruktūra saugomose teritorijose: įrengta vandens turizmo infrastruktūra 2 saugomose teritorijose 

(Anykščių regioniniame parke ir valstybiniame Šventosios kraštovaizdžio draustinyje). Tokiu būdu suformuota vandens turizmo trasa, sudarytos aktyvaus turizmo 

galimybės ne tik vietiniams, bet ir užsienio turistams. Atsiradusi vandens turizmo infrastruktūra skatina privačias iniciatyvas ir investicijas į turizmo infrastruktūrą. 

Šio projekto įgyvendinimo metu buvo nestandartiniais būdais išnaudojama natūrali gamta aktyvaus ir sveikatingumo turizmo poreikiams. Viešosios turizmo 

infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose leis poilsiautojams susipažinti su gamtos ir kultūros paveldu ir aktyviai pailsėti nedarant žalos gamtai. 

 Projektas „Viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose“ įgyvendintas sėkmingai, nepaisant to, kad projekto finansavimo ir 

administravimo sutartis buvo pratęsta. Šiuo projektu sukurta viešojo vandens turizmo infrastruktūra Anykščių regioniniame parke ir Šventosios kraštovaizdžio 

draustinyje. Ji unikali ir novatoriška savo universalumu ir kompleksiškumu bei galimybe derinti labai įvairias turizmo ir poilsio rūšis (aktyvus, pažintinis, 



sveikatingumo, istorinis, kultūrinis ir kt. turizmas). Projekto įgyvendinimo metu įrengta viešoji turizmo infrastruktūra yra teritorijoje, kuri yra vertinga savo 

kraštovaizdžio savitumu, geologinėmis savybėmis ir kitų gamtinių vertybių visuma. Projekto veiklų įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir kultūros paveldo 

teritorinių kompleksų ir objektų išsaugojimo, juose esančių moksliniu ir pažintiniu aspektais vertingų gamtos ir kultūros vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo. Projekto įgyvendinimo dėka sukurta viešojo turizmo infrastruktūra saugomose teritorijose leis lankytojams susipažinti su saugomų teritorijų 

vertybėmis: gamtos ir kultūros paveldu bei aktyviai pailsėti. 

 











 


