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A. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
Aukštadvario regioninis parkas (toliau vadinama – Regioninis parkas) įsteigtas
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d.
nutarimu Nr. 1-1913 ,,Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30-913),
siekiant išsaugoti Aukštadvario apylinkėse esantį Verknės ir Strėvos aukštupių zonos
kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai
naudoti.
Regioninis parkas yra pietinėje Lietuvos dalyje, Dzūkų aukštumoje. Didžioji
Regioninio parko dalis yra Trakų rajono savivaldybėje, vakariniai pakraščiai patenka į Prienų
ir Kaišiadorių rajonų savivaldybes. Regioninio parko plotas – 17 032 ha. Regioniniame parke
yra 100 kaimų (didžiausias – Čižiūnai, apie 180 gyventojų), Aukštadvario miestelis (apie
1000 gyventojų), 1322 sodybos ir 2729 nuolatiniai gyventojai. Žemėnaudos struktūroje
vyrauja miškai (58 %) ir žemės ūkio naudmenos (27 %). Vandens telkiniai užima 9 %,
užstatytos teritorijos ir keliai 4 %, kitos naudmenos 2 %. Svarbiausia ir išskirtinė Regioninio
parko vertybė – ypač raiškus ir sudėtingas Aukštadvario kalvyno, Verknės ir Strėvos
aukštupių kraštovaizdis. Regioninis parkas pasižymi itin didele reljefo įvairove, geologinių,
geomorfologinių ir hidrogeologinių objektų gausa.
Regioninis parkas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-189 (Žin., 2005, Nr. 50-1672; 2011, Nr. 5-171)
patvirtintu tvarkymo planu, kitais teritorijų ir strateginio planavimo dokumentais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 412 patvirtintu
Regioninio parko apsaugos reglamentu.
Rengiant naują Regioninio parko tvarkymo planą, buvo įvertinta planavimo patirtis,
problemos, teritorijos apsaugos ir naudojimo poreikiai bei tendencijos.
Tvarkymo planas sudarys prielaidas darniam vystymuisi Regioniniame parke,
derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Planavimo metu įvertinami
Natura 2000 teritorijoms nustatyti reikalavimai, patvirtintų ir rengiamų teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių bendrųjų planų, specialiųjų planų, detaliųjų
planų, gamtotvarkos planų) sprendiniai. Jie derinami ir pagal poreikį integruojami į rengiamą
dokumentą.
Regioninio parko tvarkymo planas rengiamas vadovaujantis Saugomų teritorijų,
Teritorijų planavimo įstatymais, Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių
tvarkymo planų rengimo taisyklėmis, Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais ir
kitais teisės aktais. Planavimo darbai vykdomi etapais (1 priedas) pagal Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu
Nr. V-327 patvirtintą Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano rengimo darbų
programą (planavimo užduotį).

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27

5

Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Regioninio parko tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) sprendinius sudaro
tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) bei grafinė dalis (Tvarkymo plano brėžinys).
2. Tvarkymo plano tikslai yra šie:
2.1. nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas bei jų reglamentus;
2.2. nustatyti gamtos apsaugos kryptis ir priemones;
2.3. nustatyti kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones;
2.4. nustatyti rekreacinio naudojimo plėtros kryptis ir priemones;
2.5. nustatyti gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptis.
3. Kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir vietovių – kultūrinių draustinių bei jų
apsaugos zonų apsaugą, tvarkybą ir naudojimą reglamentuoja kultūrinių draustinių nuostatai,
apsaugos reglamentai ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentai, kurie rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose kultūros
ministro ir aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005,
Nr. 81-2973), nustatytais reikalavimais. Tvarkymo planas nenustato ir nekeičia
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų. Jos nustatomos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.
4. Siekiant užtikrinti Regioninio parko gyvybingumą, išsaugoti tradicinį kraštovaizdį
ir biologinę įvairovę būtina tvariai vystyti žemės ir miškų ūkį, racionaliai organizuoti
rekreacinį naudojimą. Dėl nederlingų dirvožemių ir sudėtingo reljefo žemės ūkio veikla
Regioniniame parke yra mažiau rentabili. Dalis žemių yra apleidžiama, užauga aukštaisiais
žolynais, krūmais ir medžiais – dėl to nyksta saugomas tradicinis kraštovaizdis, vertingos
pievų ir pelkių buveinės. Būtina didesnė parama ūkininkavimui nepalankiose vietovėse, pievų
ir pelkių buveinių tvarkymui.
5. Regioniniame parke siekiama išsaugoti atviras kraštovaizdžio erdves. Nauji miškai
neturi būti įveisiami kraštovaizdžio draustiniuose (išskyrus tvarkymo plano brėžinyje
numatytus miško įveisimo plotus), kitose raiškiu kraštovaizdžiu pasižyminčiose teritorijose
(Antakmenių ir Tabaliukų hidrografiniuose draustiniuose, ekologinės apsaugos prioriteto
zonoje tarp Aukštadvario miestelio ir Mergiškių kraštovaizdžio draustinio, Strėvininkų kaimo
apylinkėse, Aukštadvario, Drabužio-Šamuko, Grendavės, Strėvos, Stareinės ir Tolkiškių
rekreacinio funkcinio prioriteto zonose), botaniniu ir zoologiniu požiūriu vertingose
teritorijose (buveinių apsaugai svarbiose teritorijose, Ubiškių miško apylinkėse), prie
apžvalgos aikštelių, lankomų objektų ir vaizdingų turistinių trasų atkarpų (2 priedas). Žemės
ūkio naudmenose turi būti užtikrinama gera agrarinė būklė, apleistose žemėse atkuriama
žemės ūkio veikla, šalinami savaime plintantys sumedėję augalai.
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II. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS
6. Tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996
(Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos (3 priedas):
6.1. Konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
6.1.1. rezervatinių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – reguliuojamos
apsaugos (KMr) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.1.2. gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – reguliuojamos apsaugos (KOr) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
6.2. Miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
6.2.1. ekosistemų apsaugos miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.2.2. rekreacinių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus
pritaikymo (miško parkų) (MRe) ir intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
6.2.3. apsauginių miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – specializuoto
apsauginio ūkininkavimo (MAs) ir bendrojo apsauginio ūkininkavimo (MAb) kraštovaizdžio
tvarkymo zonos.
6.3. Žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
6.3.1. ekosistemas saugančių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (ŽEk) kraštovaizdžio
tvarkymo zona;
6.3.2. rekreacinių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
ekstensyvaus pritaikymo (ŽRe) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.3.3. apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) ir bendrojo apsauginio ūkininkavimo (ŽAb)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos.
6.4. Vandens ūkio tikslinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
6.4.1. ekosistemas saugančių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
išsaugančio ūkininkavimo (VEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.4.2. rekreacinių vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus
rekreacinio pritaikymo (VRe) ir intensyvaus rekreacinio pritaikymo (VRi) kraštovaizdžio
tvarkymo zona;
6.4.3. bendrojo naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenų kraštovaizdžio tvarkymo
zonų grupėje: ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
6.5. Kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
6.5.1. kultūros paveldo požiūriu vertingų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių
kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo (GEr)
kraštovaizdžio tvarkymo zona;
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6.5.2. rekreacinių miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekstensyvaus tvarkymo (GRe) ir intensyvaus tvarkymo (GRi) kraštovaizdžio
tvarkymo zonos;
6.5.3. apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio
tvarkymo zonų grupėje – sugriežtinto geoekologinio reguliavimo (GAe) ir sugriežtinto
vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
6.5.4. bendrojo tvarkymo miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio
tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus tvarkymo (GŪe) ir intensyvaus tvarkymo (GŪi)
kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
6.5.5. rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos (NRn) bei urbanizuotos rekreacinės
aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
6.5.6. pramoninės – komunalinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – ekstensyviai technogenizuotos aplinkos (NFn) ir intensyviai technogenizuotos
aplinkos (NFu) pramoninių – komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zonos;
6.5.7. komunikacinės – inžinerinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų
grupėje – intensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių – inžinerinių sklypų (NTu)
kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.5.8. edukacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
urbanizuotos aplinkos edukacinė (NDu) kraštovaizdžio tvarkymo zona;
6.5.9. gynybinės (karinės) paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje –
urbanizuotos aplinkos gynybinė (NHu) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
III. GAMTOS APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
7. Pagrindinės Regioninio parko gamtos apsaugos kryptys yra šios:
7.1. vertingų gamtinių kompleksų ir objektų išsaugojimas;
7.2. biologinės įvairovės išsaugojimas.
8. Siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus ir objektus, Regioniniame
parke yra suformuota gamtinių rezervatų, gamtinių ir kompleksinių draustinių sistema. Šiose
teritorijose prioritetas teikiamas kraštovaizdžio, gamtos paveldo vertybių išsaugojimui,
užtikrinamas teisės aktais ir Tvarkymo plano sprendiniais nustatytas apsaugos ir naudojimo
režimas. Gamtiniu ir biologinės įvairovės požiūriu vertingiausi yra kraštovaizdžio, botaniniai
ir botaniniai-zoologiniai draustiniai, kuriuose numatomos didžiausios gamtinių vertybių
apsaugos ir tvarkymo priemonių apimtys.
9. Saugomų gamtos paveldo objektų sistema Regioniniame parke dar nėra
suformuota. Nors Regioninis parkas pasižymi geologinių, geomorfologinių ir hidrogeologinių
objektų gausa, vos keletas jų yra paskelbti saugomais. Siūloma skelbti saugomais gamtos
paveldo objektais Gedanonių kalvą, Amerikos lobą, Albinavos, Antaveršio ir Gelionių
duobes, Lausgenių velniabalę ir raudonžemio išeigą, Antaveršio akmenį, Ustronės riedulyną,
Rangavos, Šafarnės ir Žaliosios šaltinius, Šaltinių kalnelį, Verknės ištakas, Škilietų
glaciokarstinius ežerėlius, Kamaravos liepas, Aukšlinio liepą ir Lausgenių eglę.
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10. Numatoma tvarkyti, pritaikant pažintiniam turizmui, šiuos gamtinius objektus ir
kompleksus: Amerikos lobą, Albinavos, Antaveršio, Gelionių ir Strėvos II duobes, Gelionių
kalvą, Lausgenių velniabalę ir raudonžemio išeigą, Ustronės riedulyną, Aukštadvario,
Rangavos, Šafarnės, Paverknės ir Žaliosios šaltinius, Šaltinių kalnelį, Verknės ištakas.
11. Vykdant specialiuosius kraštovaizdžio formavimo kirtimus bei šalinant
menkaverčius medžius ir krūmus numatoma atverti vaizdingas kraštovaizdžio apžvalgos
vietas: Vilkokšnio ežero vaizdą nuo Žuklijų piliakalnio; Aukštadvario kalvyno vaizdą nuo
Gedanonių kalno ir Gelionių apžvalgos aikštelės; Aukštadvario HE tvenkinio, Marčežerio,
Šamuko ežero, Tabaliukų ežerėlių ir Lavariškių piliakalnio vaizdą nuo magistralinio kelio
A16; Aukštadvario HE tvenkinio vaizdą nuo Kartuvių kalno; vaizdą į Albinavos duobę nuo
vietinės reikšmės kelio Albinavos kaime; vaizdą į Amerikos lobą; Bagdononių HE tvenkino
vaizdą nuo Strėvos piliakalnio ir magistralinio kelio A16 Strėvos kaime; Lausgenių
velniabalės ir Spindžiaus-Spindžiuko tarpežerio vaizdą nuo rajoninio kelio Nr. 4715; Sienio
ežero vaizdą nuo vietinės reikšmės kelio Nikronių kaime; Spindžiaus kaimo vaizdą nuo
vietinės reikšmės kelio; Stankos ežero vakarinę pakrantę; Šafarnės akivarų vaizdą; Tolkiškių
koplytėlės vaizdą nuo Tolkiškių–Žaliosios kelio; Verknės slėnio vaizdą nuo Derionių
apžvalgos aikštelės; Žaliųjų prūdelių vaizdą prie Žaliosios alko akmens.
12. Didžiausios grėsmės Regioninio parko biologinei įvairovei yra pievų ir pelkių
buveinių nykimas, invazinių rūšių plitimas, brandžių medžių ir stambios negyvos medienos
trūkumas miškuose, perinčių paukščių trikdymas pavasarį (balandžio-birželio mėn.) vykdant
miškų ūkio darbus, taip pat triukšmingai turistaujant ornitologiniu požiūriu vertingose
vietovėse (Spindžiaus, Verknės ir Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustiniuose, Mergiškių
kraštovaizdžio draustinio centrinėje dalyje, Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio rytinėje
dalyje, Verknės botaniniame-zoologiniame draustinyje). Siekiant išsaugoti ir didinti
Regioninio parko biologinę įvairovę numatoma:
12.1. išsaugoti (neužsodinti mišku, nesuarti) ir tvarkyti natūralias pievas, miškapieves,
miško aikšteles ir laukymes, šalinant menkaverčius medžius ir krūmus bei ekstensyviai
naudojant (ganant ir šienaujant);
12.2. atkurti ir palaikyti 5130 Kadagynų buveinę Vilkokšnio kraštovaizdžio
draustinyje, pašalinant nebūdingus medžius ir krūmus bei šienaujant ir (arba) ganant avis;
12.3. išsaugoti žvyro iškasos pietinės ekspozicijos atodangas Pakalninkų kaime –
smėliabičių, ilgažandžių bembiksų (Bembix rostrata) ir urvinių kregždžių (Riparia riparia)
buveines;
12.4. stiprinti ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugos funkcijas miškuose:
12.4.1. išsaugoti entomofaunai svarbius brandžius ir perbrendusius lapuočius medžius
Mergiškių miške (Mergiškių kraštovaizdžio draustinyje), Skrebio miške (Skrebio
botaniniame draustinyje), Ubiškių (Gubiškių) miške, Spindžiaus ir Strėvos miškuose
(Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje);
12.4.2. gerinti miško buveinių struktūrą, didinant negyvos medienos
stuobrių ir virtuolių, ypač kietųjų lapuočių) kiekį, pirmiausia vabzdžiams ir
paukščiams svarbiuose Mergiškių, Skrebio, Ubiškių (Gubiškių), Spindžiaus
miškuose, kuriuose turi būti paliekamas papildomas stovinčių negyvų medžių,
virtuolių skaičius (daugiau kaip 20 m³/ha);

(sausuolių,
geniniams
ir Strėvos
stuobrių ir

12.4.3. Mergiškių, Ubiškių (Gubiškių) ir Skrebio miškuose nevykdyti kirtimų, kurie
galėtų pabloginti 9160 Skroblynų buveinių būklę; vykdant sanitarinius kirtimus palikti kietųjų
lapuočių medžius, stambius sausuolius ir virtuolius;
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12.4.4. tinkamose buveinėse įrengti dirbtinius lizdus plėšriesiems paukščiams bei
juodiesiems gandrams, kelti inkilus uoksiniams paukščiams ir šikšnosparniams;
12.4.5. nevykdyti sanitarinių kirtimų ir medienos išvežimo balandžio, gegužės ir
birželio mėnesiais;
12.4.6. nesodinti svetimžemių rūšių medžių ir krūmų gamtinių ir kraštovaizdžio
draustinių miškuose;
12.5. naikinti savaime plintančias invazines rūšis, nurodytas Invazinių Lietuvoje
organizmų rūšių sąraše (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904), pirmiausia gausialapį
lubiną Antakalnio kaimo apylinkėse, Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje, Skrebio
miško aikštelėje ir šiauriniame miško pakraštyje, Sosnovskio barštį Verniejaus ežero
vakarinėje pakrantėje ir Giriotiškių kaimo apylinkėse, vėlyvąją ievą Skrebio botaniniame
draustinyje;
12.6. reguliuoti šernų, kiaunių, kranklių ir kormoranų gausą;
12.7. skatinti biotechnines priemones, kurios padidintų kiškių ir stirnų gausą;
12.8. reguliuoti plaukimą baidarėmis Verknės upe pavasarį ir vasaros pradžioje
(balandžio-birželio mėn.);
12.9. varliagyvių populiacijų būklės pagerinimui skatinti senų kūdrų išvalymą, o
zoologiniu požiūriu vertingose teritorijose – naujų kūdrų įrengimą;
12.10. išsaugoti perspektyvias bebravietes didesniuose pelkių masyvuose Verknės
botaniniame-zoologiniame draustinyje, Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje,
Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje;
12.11. įrengti žuvitakį Aukštadvario hidroelektrinėje, sudarant sąlygas lašišinių žuvų
(margųjų upėtakių, kiršlių) migracijai.
13. Numatoma išsaugoti (ganant, šienaujant, šalinant nendres ir menkaverčius
medžius ir krūmus) atviras pievų ir pelkių buveines, svarbias retiesiems augalams ir
gyvūnams, ypač entomofaunai ir paukščiams:
13.1. Drabužaičio, Mošios ir Žiežulio ežerų užpelkėjusiose pakrantėse;
13.2. Strėvos slėnyje ties Bagdononių kaimu;
13.3. Mergiškių miško pakraščiuose Gedanonių, Gelionių, Lavariškių, Mergiškių,
Paliesio, Pamiškės, Sredninkų, Škilietų kaimų apylinkėse;
13.4. Spindžiaus ir Strėvos miškų pakraščiuose Spindžiaus ir Drabužninkų kaimų
apylinkėse;
13.5. Ubiškių (Gubiškių) miško pakraščiuose Gubiškių, Keitonių, Mackantiškių,
Tamašiavos kaimų apylinkėse;
13.6. Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje;
13.7. Verknės kraštovaizdžio draustinyje ir Verknės botaniniame-zoologiniame
draustinyje;
13.8. Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinio rytinėje dalyje ties Antakalnio,
Galaverknio, Panošiškių ir Žydkaimio kaimais.
14. Tvarkant zoologiniu požiūriu vertingus Aukštadvario dvaro parko ir Tolkiškių
dvarvietės želdinius būtina palikti stambius sausuolius ir stuobrius, nupjovus pavojingas
šakas. Senuose, drevėtuose, džiūstančiuose Aukštadvario dvaro parko ir Tolkiškių dvarvietės
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lapuočių medžiuose gyvena niūraspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita), purpurinis
plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus), pelėdiniai paukščiai, šikšnosparniai.
15. Siekiant pagerinti raudonpilvės kūmutės (Bombina bombina) populiacijos būklę ir
sudaryti palankias veisimosi, migracijos bei žiemojimo sąlygas numatoma:
15.1. Verknės botaniniame-zoologiniame draustinyje išvalyti 3 esamas ir iškasti 3
kūdras, šalia kūdrų suformuoti žiemavietes, įrengti pralaidą per kelią su apsauginėmis
tvorelėmis;
15.2. Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje įrengti 4 žiemavietes;
15.3. Škilietų ežerų pakrantėse šienauti, iškirsti menkaverčius medžius ir krūmus, iš
nukirstų medžių ir krūmų suformuoti žiemavietes, tarpežeryje įrengti pralaidą per kelią su
apsaugine tvorele.
16. Siekiant išsaugoti gyvybingas saugomų rūšių populiacijas numatoma:
16.1. plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) buveinėje Paukšteliškių kaimo
apylinkėse šienauti, šalinti menkaverčius medžius ir krūmus;
16.2. europinio miežvienio (Hordelymus europaeus) ir stačiosios dirsuolės
(Bromopsis erecta) buveinėse Mergiškių gamtiniame rezervate išretinti ir pašalinti dalį krūmų
ir krūmų ardo medžių;
16.3. vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) augavietėse Spindžiaus miške retinti
pomiškį, formuoti ir palaikyti atviras aikšteles;
16.4. plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) augavietėse Spindžiaus miške ir
Žaliosios kaimo apylinkėse kirsti medžių ir krūmų atžalas.

17. Siekiant užtikrinti Regioninio parko gamtinės ekosistemos stabilumą bei stiprinti
gamtinio karkaso ekologinį potencialą būtina mažinti vietinę taršą:
17.1. nugriauti Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtus apleistus statinius, jų liekanas ir
sutvarkyti teritorijas;
17.2 Aukštadvaryje rekonstruoti vandenvietę ir vandens valymo įrenginius, plėsti
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus, Čižiūnuose pastatyti vandens gerinimo ir
nuotėkų valymo įrenginius, įrengti nuotėkų surinkimo tinklus, Grendavėje pastatyti vandens
valymo įrenginius, rekonstruoti vandenvietę ir nuotekų valymo įrenginius, plėsti vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus;
17.3. skatinama rūšiuoti atliekas, kompostuoti ar perdirbti susiskaidančias atliekas,
įrengti susiskaidančių atliekų surinkimo aikšteles, diegti ekologiškas technologijas vietos
gamybos įmonėse, ekologiškai ūkininkauti.
18. Siekiant vystyti ekologinį švietimą numatoma:
18.1. įkurti gamtos mokyklą;
18.2. įrengti gamtinį mokomąjį taką Skrebio miške;
18.3. pastatyti paukščių stebėjimo bokštelį Verknės botaniniame-zoologiniame
draustinyje.
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IV. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
19. Regioninio parko kultūros vertybių apsaugos kryptys yra šios:
19.1. kultūros vertybių išsaugojimas vietoje;
19.2. kultūros vertybių tvarkyba.
20. Pagrindinė nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos kryptis yra
išsaugojimas vietoje, pagrindinį dėmesį skiriant būklės stebėsenai, apsaugai nuo vizualinės
taršos, ryšių su aplinka išsaugojimui ir stiprinimui bei pritaikymui lankyti.
21. Į Kultūros vertybių registrą įrašyti kultūros paveldo objektai, vietovės taip pat jų
teritorijos ir apsaugos zonos tvarkomos, saugomos ir naudojamos vadovaujantis
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
22. Vienas svarbiausių uždavinių vystant kultūros paveldo apsaugą – kultūrinę vertę
atitinkančio apsaugos statuso suteikimas Regioniniame parke esantiems kultūros vertybių
požymių turintiems objektams. Siūloma saugoti šiuos kultūros vertybių požymių turinčius
objektus:
22.1. didesnės svarbos objektai: Aukštadvario miestelio senoji dalis, Aukštadvario
Kristaus atsimainymo bažnyčia, Aukštadvario senosios žydų kapinės, Babrauninkų,
Drabužninkų, Gedanonių, Nikronių, Pakalninkų ir Strėvininkų kaimų senosios kapinės,
Grendavės ir Tamelių I-ojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, Strėvos kapinynas,
Pamiškės senovės žemdirbystės vieta, Saloviškių senovės gamybos vieta (stiklo lydymo
kosnis), Antaveršio velniaduobė, Rangavos alko II šaltinis, Šafarnios alko II šaltinis, Strėvos
duobė, vad. Prasmegduobe, Strėvos šaltinio vieta, vad. Karališkąja virtuve, Verknės ištakų
šventvietė;
22.2. mažesnės svarbos objektai: Alešiškių ir Vladislavos radimvietės, Aukštadvario
ir Bagdononių hidroelektrinės, Albinavos velniaduobė, Drabužninkų, Galaverknio,
Mackantiškių, Pakalninkų, Strėvininkų ir Spindžiaus etnokultūriniai kaimai, etnokultūrinės
sodybos Amerikos, Tamelių ir Vigodkos kaimuose, Jankovicų, Mergiškių, Poliesio,
Tolkiškių ir Vladislavos dvarviečių želdiniai, Grinkavos ir Žaliosios vandens malūnų vietos ir
užtvankos, Guronių akmuo su pėda, Lavariškių akmuo, vad. Boba, Žaliosios akmuo, vad.
Perkūno akmeniu, Lausgenių velniabalė, Spindžiaus šaltinis, vad. Kiputka, Purvynų ir
Vladislavos senovės gamybos vietos, Vilniaus-Birštono ir Naujasodžių-Krakės senkelių
atkarpos, P. Kulikausko gimtoji sodyba Purvynų kaime, Žaliosios pilkapių vieta,
Žižniauskienės kapas, vad. Čigonės kryžiumi, Žydkaimio žydų maldos namų vieta.
23. Regioniniame parke į Kultūros vertybių registrą įrašytos kultūros vertybės
tvarkomos vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, atsižvelgiant į
nustatytus apsaugos tikslus ir režimą, naudojimo bei pritaikymo lankymui galimybes.
Kultūros vertybių požymių turintys objektai ir vietovės tvarkomi atsižvelgiant į jų naudojimo
bei pritaikymo lankymui galimybes:
23.1. archeologinio ir mitologinio kultūros paveldo vertybės – akmens, bronzos ir
geležies amžiaus radimvietės, piliakalniai su gyvenvietėmis, pilkapynai ir pavieniai pilkapiai,
kapinynai, Aukštadvario senojo miesto vieta, senosios šventvietės (alkakalniai, mitologiniai
akmenys, šaltiniai, pelkės, daubos) – tvarkomos taikant reguliuojamos apsaugos režimą
(KOr). Šios vertybės gali būti naudojamos pažintiniam turizmui bei visuomeniniams
renginiams. Pritaikant archeologinio ir mitologinio kultūros paveldo vertybes lankymui,
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tvarkomi želdiniai, gali būti atliekami kraštovaizdžio formavimo kirtimai, įrengiama saugų ir
vertybei nežalingą lankymą užtikrinanti infrastruktūra: laiptai, takai, sustojimo ir atokvėpio
vietos, apžvalgos aikštelės ir kita. Pirmiausia turi būti tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam
turizmui šie archeologinio ir mitologinio kultūros paveldo objektai ir kompleksai:
archeologinių paminklų kompleksas Žuklijuose – piliakalnis su gyvenviete (u. k. 24144) ir
piliakalnis II, vad. Piliakalniuku (u. k. 33656), Verknės ištakų šventvietė, Albinavos
pilkapynas (u. k. 32937), Naujasodžių pilkapynas (u. k. 31277), Pamiškės senovės
žemdirbystės vieta, Albinavos ir Antaveršio velniaduobės, Lausgenių velniabalė, Šafarnios
alko akivarai ir Rangavos alko šaltiniai;
23.2. architektūrinio, inžinerinio ir želdynų kultūros paveldo vertybės –
architektūriniu ar inžineriniu požiūriu vertingi statiniai, pastatai ir jų kompleksai ar liekanos,
dvarviečių parkai ir želdiniai, hidroelektrinės, senovės gamybos vietos, senkelių ruožai –
tvarkomos taikant reguliuojamos apsaugos režimą. Šiuose objektuose atliekami nustatyta
tvarka suplanuoti ir suderinti restauravimo, tvarkybos ir (arba) atkūrimo darbai, vertybės
pritaikomos visuomenės poreikiams, pirmiausia pažintiniam turizmui. Pirmiausia turi būti
tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam turizmui šie architektūrinio, inžinerinio ir želdynų
kultūros paveldo objektai ir kompleksai: Aukštadvario dvaro sodyba ir parkas, Vytautavos
(Saloviškių) stiklo gamybos vieta, Tolkiškių dvaro senųjų kapinių koplyčia;
23.3. etnografiniai kaimai tvarkomi taikant sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi)
režimą. Pirmiausia turi būti tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam turizmui vertingiausi –
Mackantiškių, Pakalninkų – etnokultūriniai kaimai. Tvarkant etnokultūrinius kaimus, mišku
apaugančiose naudmenose skatinama atkurti atvirą tradicinį kraštovaizdį, šalinant
menkaverčius medžius ir krūmus, ganant ir šienaujant;
23.4. istorinio ir memorialinio kultūros paveldo vertybės – iškilias krašto asmenybes
menančios vietos, kapai, senosios kaimų kapinės, Aukštadvario žydų kapinės, Pirmojo
pasaulinio karo karių kapinės, Žydkaimio žydų maldos namų vieta – tvarkomos taikant
reguliuojamos apsaugos režimą. Šiose vertybėse tvarkomi želdynai, kuriama ir (arba)
plėtojama pažintiniam lankymui būtina infrastruktūra. Pirmiausia turi būti tvarkoma ir
pritaikoma pažintiniam turizmui Lietuvos partizanų ir ryšininkų žūties vieta Grendavėje,
Mergiškių kaimo senosios kapinės, Tamelių Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės,
Žižniauskienės kapas, vad. Čigonės kryžiumi, Žydkaimio žydų maldos namų vieta;
23.5. urbanistinis kultūros paveldas – Aukštadvario miestelio senoji dalis – tvarkomas
taikant kraštovaizdžio atnaujinamojo tvarkymo (GEr) režimą;
23.6. nekilnojamosios dailės kultūros paveldo vertybės – kryžiai, paminklai,
skulptūros, koplytstulpiai, koplytėlės, stogastulpiai – tvarkomos ir pritaikomos pažintiniam
turizmui. Šioje vertybių grupėje kuriama ir (arba) plėtojama pažintiniam lankymui būtina
infrastruktūra, atliekami tvarkymo, restauravimo ir (arba) atkūrimo darbai.
24. Numatoma atkurti bei pritaikyti pažintiniam lankymui Aukštadvario dvaro sodybą
ir parką su tvenkiniais, kaip krašto istorijai ypač svarbų architektūrinį-istorinį kompleksą.
25. Kultūros paveldui eksponuoti ir populiarinti numatoma:
25.1. plėtoti kultūrinį turizmą pagal istorinių Vilniaus–Birštono ir Semeliškių–
Onuškio kelių ašis; istorinius kelius menančias vietas ir išlikusias vaizdingas senkelių
atkarpas panaudoti formuojant pažintinio turizmo trasas ir takus;
25.2. plėtoti kultūrinį turizmą aplink Vilkokšnio ežerą, įrengiant žiedinę pažintinio
turizmo trasą, tvarkant ir pritaikant lankymui kultūros paveldo vertybes: Žuklijų
archeologinių paminklų kompleksą, Verknės ištakų šventvietę, Didžiosios Kovos apygardos
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Siaubo būrio partizanų žūties vietą Grendavėje, Žydkaimio žydų maldos namų vietą,
pabrėžiant Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko atminimą (Tolkiškių
dvarvietė, Jankovicų palivarko vieta), kaimų raidos ir etnoarchitektūrines ypatybes;
25.3 didesnį dėmesį skirti nematerialiam paveldui, vietos tradicijų, papročių ir senųjų
amatų puoselėjimui ir gaivinimui, senųjų vietovardžių išsaugojimui.
V. REKREACINIO NAUDOJIMO PLĖTROS KRYPTYS IR PRIEMONĖS
26. Regioninio parko rekreacinio naudojimo plėtros kryptys yra šios:
26.1. pažintinio turizmo vystymas, įrengiant pažintinio turizmo trasas ir takus,
atnaujinant Regioninio parko lauko informacinę sistemą ir įrangą, saugant ir eksponuojant
tradicinį kaimišką kraštovaizdį, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, gyvąsias kultūrines
tradicijas ir raiškas, plėtojant gamtines ir kultūrines ekspozicijas;
26.2. poilsiavimo vystymas, plėtojant esamus bei statant ir įrengiant naujus
rekreacinės infrastruktūros objektus Tvarkymo plane numatytose vietose.
27. Rekreacinis naudojimas Regioniniame parke plėtojamas laikantis šių nuostatų:
27.1. poilsiavimas ir rekreacinė infrastruktūra plėtojama rekreacinio funkcinio
prioriteto zonose. Kitose Regioninio parko dalyse kuriama pažintiniam turizmui reikalinga
infrastruktūra;
27.2. rekreacinių paslaugų vystymas koncentruojamas Aukštadvario miestelyje ir
Grendavės kaime;
27.3. Regioninio parko draustiniuose vystomas pažintinis turizmas – įrengiamos
autoturizmo ir dviračių turizmo trasos, pėsčiųjų pažintiniai ir mokomieji takai, privažiavimai
ir priėjimai prie lankomų objektų, apžvalgos aikštelės, atokvėpio vietos, poilsiavietės, mažieji
kraštovaizdžio architektūros statiniai, kita;
27.4. vystant pažintinį turizmą Regioniniame parke ypatingą dėmesį numatoma skirti
geologinio paveldo eksponavimui;
27.5. autoturizmo ir dviračių turizmo trasos įrengiamos pritaikant ir pagerinant
esamus kelius. Dviračių turizmo trasos ir pėsčiųjų pažintiniai takai turi kuo mažiau sutapti su
intensyviai naudojamais automobilių keliais. Tose atkarpose, kur dviračių ir pėsčiųjų turizmo
trasos ir takai sutampa su magistraliniu keliu A16, dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami
atskiroje žemės juostoje šalia magistralinio kelio. Formuojant pažintinio turizmo trasas ir
takus tikslinga panaudoti išlikusias vaizdingas senkelių atkarpas;
27.6. stovyklavietės, kempingai, rekreaciniai pastatai ir kompleksai įrengiami ir
statomi Tvarkymo plane numatytose vietose. Urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu)
kraštovaizdžio tvarkymo zonų sprendiniai miško žemėje įgyvendinami tiek, kiek jie
neprieštarauja Miškų įstatymo 11 straipsnio nuostatoms;
27.7. automobilių stovėjimo aikštelės, atokvėpio vietos, poilsiavietės, apžvalgos
aikštelės ir mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai prie pažintinio turizmo trasų ir takų
bei lankomų objektų Regioninio parko direkcijos iniciatyva gali būti įrengiami ir statomi
Tvarkymo plane nenumatytose vietose;
27.8. Regioniniame parke esančios sodybos, nepriklausomai nuo funkcinio prioriteto
zonos, gali būti pritaikomos kaimo turizmo paslaugoms teikti.
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28. Regioninio parko rekreacinio funkcinio prioriteto zonose numatoma:
28.1. Aukštadvario rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – gerinti esamų rekreacinės
infrastruktūros objektų (Vilūnų stovyklavietės, poilsiavietės Navos ežero šiaurinėje
pakrantėje, Kartuvių kalno apžvalgos aikštelės ir kt.) įrangą, prie Navos ežero įrengti naują
poilsiavietę, stovyklavietę ir kempingą, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų taką nuo Aukštadvario iki
Vilūnų, plėtoti kaimo turizmo paslaugas ir infrastruktūrą Aukštadvario miestelyje,
Nevaršonių, Nikronių, Purvynų, Vilūnų ir Vladislavos kaimuose bei Krakės viensėdyje,
kraštovaizdžio formavimo kirtimais atverti šiaurines Aukštadvario HE tvenkinio pakrantes,
kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parkus;
28.2. Aukšlinio rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško parką,
Bagdononių HE tvenkinio pakrantėje įrengti stovyklavietę;
28.3. Drabužio rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, įrengti kempingą, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
miško parką;
28.4. Grendavės, Tolkiškių, Verniejaus rekreacinio funkcinio prioriteto zonose –
plėtoti kaimo turizmo paslaugas ir infrastruktūrą;
28.5. Gudžionių rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, pietinėje Vilūnų ežero pakrantėje įrengti stovyklavietę, išsaugant
saugomų rūšių augavietes ir buveines vakariniame ežero pakraštyje ir paežerės pelkėje;
28.6. Juodžiuko, Spindžiaus ir Ungurio rekreacinio funkcinio prioriteto zonose –
plėtoti kaimo turizmo paslaugas ir infrastruktūrą, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
miško parką;
28.7. Stareinės rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, ant Tado Blindos kalvos įrengti apžvalgos aikštelę;
28.8. Strėvos rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, tvarkyti senkelio atkarpą, rekonstruoti tiltą ties buvusio vandens
malūno užtvanka, gerinti poilsiavietės įrangą Stankos ežero šiaurinėje pakrantėje, Stankos
ežero pietinėje pakrantėje įrengti stovyklavietę ir kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
miško parką;
28.9. Tolkiškių II rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo turizmo
paslaugas ir infrastruktūrą, įrengti kempingą, tvarkyti Tolkiškių dvarvietės želdinius,
išsaugant zoologiniu požiūriu vertingus medžius;
28.10. Vilkokšnio-Kojos rekreacinio funkcinio prioriteto zonoje – plėtoti kaimo
turizmo paslaugas ir infrastruktūrą, rekonstruoti neveikiančius poilsio kompleksus, įrengti
poilsiavietes prie Saloviškių ir Pakojo ežerų, kurti ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo miško
parkus.
29. Regioninio parko pažintinio turizmo sistemą sudaro įvairaus dydžio ir pobūdžio
pažintinio turizmo trasos ir takai, lankomi paveldo objektai, lankymui ir poilsiui skirta
rekreacinė infrastruktūra (atokvėpio vietos, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės, stovyklavietės
ir kita). Regioniniame parke prioritetas teikiamas dviračių, pėsčiųjų ir vandens turizmui.
30. Ties įvažiavimais į Regioninį parką siūloma įrengti „parko vartus“ – sustojimo ir
trumpalaikio poilsio vietas su informaciniais stendais, kuriuose pateikiama informacija apie
Regioninio parko vertybes ir lankymo galimybes. „Parko vartus“ siūloma įrengti prie
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magistralinio kelio A16 ties Lavariškių ir Strėvos kaimais bei prie krašto kelio Nr. 221 ties
Čižiūnų kaimu.
31. Siūlomos Regioninio parko autoturizmo trasos:
31.1. nacionalinių ir regioninių autoturizmo trasų „Keturių sostinių kelias“, „Jono
Pauliaus II piligrimų kelias“, „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“ ir „Dzūkijos parkų
žiedas“ atkarpa pagal magistralinį kelią A16 (brėžinyje žymima A1): Lavariškės –
Aukštadvaris – Mackantiškės – Strėva – Stanislaviškės (apie 20 km);
31.2. tranzitinė autoturizmo trasa istoriniu Semeliškių-Onuškio keliu (A2; į Regioninį
parką patenka 7 km ilgio atkarpa Čižiūnai – Aukštadvaris – Totoriškės);
31.3. Aukštadvario regioninio parko autoturizmo trasa (A3): Strėva – Drabužninkai –
Lausgeniai – Karaliūnai – Jankovicai – Saloviškės – Žuklijai – Panošiškės – Galaverknis –
Antakalnis – Savaitiškės – Grendavė – Bičiūnai – Tolkiškės – Karaliūnai – Pakalninkai –
Derionys – Babrauninai – Nikronys – Vilūnai – Aukštadvaris (apie 58 km);
31.4. autoturizmo atkarpa Aukštadvaris – Velnio duobė (A4; apie 4 km);
31.5. autoturizmo atkarpa Semeliškės – Užuguostis – Gedanonys – Gelionys –
Lavariškės – Aukštadvaris (A5; apie 24 km).
32. Siūlomos Regioninio parko dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasos:
32.1. EuroVelo 11 koridoriaus“Rytų Europos takas“ atkarpa (D1): Gineitiškės –
Alešiškės – Gudžionys – Zabarauskai – Aukštadvaris – Vilūnai – Nikronys – Babrauninkai –
Derionys – Grinkavos malūnas – Drabužninkų kalvos – Pakalninkai – Karaliūnai –
Lausgeniai – Spindžiaus miškas – Strėva – Kozelkiškės – Bagdononys (apie 35 km);
32.2. dviračių turizmo trasa „Vilkokšnio žiedas“ (D2): Grendavė – Žalioji – Tolkiškės
– Derionys – Grinkavos malūnas – Drabužninkų kalvos – Pakalninkai – Karaliūnai –
Tolkiškės – Jankovicai – Saloviškės – Žuklijai – Panošiškės – Galaverknis – Žydkaimis –
Antakalnis – Savaitiškės – Grendavė (apie 35 km);
32.3. aternatyvi dviračių turizmo trasos „Vilkokšnio žiedas“ atkarpa tarp Saloviškių ir
Jankovicų (D2a): Saloviškių ežeras – Saloviškės (Saloviškių pilkapiai) – Vytautavos
bažnyčia – stiklo gamybos vieta – Kamaravos dvarvietė – Jankovicai (apie 8 km);
32.4. dviračių turizmo trasa „Verknės žiedas“ (D3): Aukštadvaris – Ravai – Rangava
– Rangavos šaltiniai – Šafarnios velniaduobės – Kruncikai – Kaliūkščiai – Gaižiūnai –
Jasudonys – Kareiviškės – Šadžiūnai – Alešiškės – Gudžionys – Zabarauskai – Aukštadvaris
(apie 25 km);
32.5. alternatyvi dviračių turizmo trasos „Mergiškių žiedas“ atkarpa tarp
Aukštadvario ir Antaveršio (DP1a): Aukštadvaris – Lavariškių piliakalnis – Vigodka –
Amerikos lobas – Ustronės riedulynas – Antaveršio kaimas (apie 7 km);
32.6. pietinė „Strėvos žiedo“ dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasa (DP3): Strėva –
Strėvos įgriuva – Drabužninkų pilkapynas – Spindžiaus ir Spindžiuko protaka – Lausgenių
pilkapiai – Lausgenių velniabalė ir raudonžemio išeiga – Lausgenių eglė – Spindžiaus kaimas
– Strėvos pilkapiai – Karališkoji virtuvė – Strėva (apie 14 km);
32.7. šiaurinė „Strėvos žiedo“ dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasa (DP4): Strėva –
Kozelkiškės – Bagdononių hidroelektinė – Grinapolis – Žiežulis – Bygaudo uosis – Aukšlinio
liepa – Aukšlinės kaimas – Strėvos piliakalnis – Strėva (apie 12 km).
33. Siūlomi Regioninio parko mokomieji pažintiniai takai:
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31.1. Gelionių mokomasis pažintinis takas (P3), apjungiantis Antaveršio ir Gelionių
duobes, Gelionių ežerą, Gelionių ąžuolą, Ustronės riedulyną (apie 3 km);
33.2. Skrebio miško mokomasis pažintinis takas (P4), skirtas supažindinti lankytojus
su Skrebio miško ekosistema, botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis bei Mošos
archeologiniu kompleksu (apie 3 km) ir sujungtas su Aukštadvario miesteliu bei Naujasodžių
senkeliu;
33.3. Škilietų mokomasis pažintinis takas (P4), skirtas supažindinti lankytojus su
Škilietų ežerų ir jų apylinkių gamtinėmis vertybėmis, Akmenių pilkapiais (apie 1,4 km).
34. Siūloma optimizuoti dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasos „Mergiškių žiedas“
maršrutą tarp Gedanonių ir Antaveršio kaimų, trasą vedant pro Gelionių kalvą ir Antaveršio
duobę.
35. Būtina nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Aukštadvario iki Vilūnų kaimo (šalia
magistralinio kelio A16, panaudojant išlikusias senelio atkarpas; apie 2 km). Šis takas yra
būtina EuroVelo 11 koridoriaus „Rytų Europos takas“ dalis, be to jis sujungs Aukštadvario
miestelį su Aukštadvario HE šiaurinėje pakrantėje esančiomis poilsiavietėmis, Skrebio miško
pažintiniu taku.
36. Numatoma pratęsti Velnio duobės taką, sudarant sąlygas turistams apeiti Velnio
duobę nenusileidžiant į duobės dugną.
37. Regioniniame parke vandens turizmas vystomas šiomis trasomis:
37.1. Verknės vandens turizmo trasa (V1). Turistų srautą šioje trasoje siūloma riboti
pavasarį ir vasaros pradžioje (balandžio-birželio mėn.), siekiant sumažinti neigiamą poveikį
perintiems paukščiams ir neršiančioms lašišinėms žuvims;
37.2. Strėvos vandens turizmo trasa (V2). Siekiant išvengti neigiamo poveikio
Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje saugomoms rūšims, šią trasą siūloma pradėti nuo
Strėvos kaimo.
38. Siekiant pagerinti kraštovaizdžio apžvalgos sąlygas numatoma:
38.1. įrengti apžvalgos bokštą Gedanonių kaime, rekonstruojant ir pritaikant 1960 m.
statytą televizijos retransliacijos bokštą (Aukštadvario kalvyno panoramai apžvelgti);
38.2. įrengti apžvalgos aikšteles Antakalnio kaime (prie kadagyno, Vilkokšnio ežero
panoramai apžvelgti), Derionių kaime (ant kalvos prie kelio į Babrauninkus, Verknės
aukštupio slėnio panoramai apžvelgti), Grinapolio kaime (prie kelio į Bagdononis, Strėvos
slėnio ir Bagdononių HE tvenkinio panoramai apžvelgti), Grendavės kaime (Vilkokšnio
ežero panorama apžvelgti), Julijanavos kaime (prie kelio į Strėvą, Spindžiaus kaimo
panoramai apžvelgti), Pakalninkų kaime (etnokultūrinio kaimo panoramai apžvelgti),
Savaitiškių kaime (Vilkokšnio ežero terasoms apžvelgti), Spindžiaus kaime (Spindžiaus ežero
panoramai apžvelgti), Stareinės kaime (ant Tado Blindos kalvos, kaimo ir ežero panoramai
apžvelgti), Tolkiškių kaime (Vilkokšnio ežero ir Verknės aukštupio selnio panoramai
apžvelgti), prie Antaveršio duobės, Aukštadvario-Vyšniūnų senkelio (Verknės vidurupio
slėnio panoramai apžvelgti), Drabužninkų kalvose (Verknės aukštupio slėnio panoramai
apžvelgti), Škilietų ežerėlių, Strėvos piliakalnio.
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VI. GYVENVIEČIŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS KRYPTYS
39. Pagrindinis gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros Regioniniame parke principas –
kompaktiškai užstatytų kaimų ir Aukštadvario miestelio vystymas ir viešosios infrastruktūros
gerinimas, siekiant patenkinti vietos gyventojų ir lankytojų reikmes.
40. Visuose kompaktiškai užstatytuose Regioninio parko kaimuose ir Aukštadvario
miestelyje gali būti įrengiami šiuolaikinį technologijos lygį atitinkantys inžineriniai tinklai,
gerinama kelių, gatvių, aikščių ir kiemų danga. Likusioje teritorijoje pirmenybė teikiama
individualioms vandens tiekimo bei nuotekų utilizavimo sistemoms. Prioritetas teikiamas
inžinerinei įrangai, kuo mažiau keičiančiai tradicinį gyvenvietės vaizdą bei esamą
kraštovaizdžio pobūdį. Siūloma kabeliuoti elektros perdavimo linijas, pirmiausia
kraštovaizdžio draustiniuose.
41. Miestelių ir kaimų plėtra ir užstatymo sutankinimas galimas kraštovaizdžio
atnaujinamojo tvarkymo (GEr), ekstensyvaus ir intensyvaus rekreacinio tvarkymo (GRe,
GRi), sugriežtinto geoekologinio ir vizualinio reguliavimo (GAe, GAi), ekstensyvaus ir
intensyvaus bendrojo tvarkymo (GŪe, GŪi) miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio
tvarkymo zonose. Siekiant užtikrinti harmoningą Aukštadvario miestelio vystymą tikslinga
parengti miestelio bendrąjį planą.
42. Bendrojo apsauginio ūkininkavimo agrarinių teritorijų (ŽAb) kraštovaizdžio
tvarkymo zonose leidžiama kurti naujas sodybas ne mažesniuose kaip 6 ha žemės ūkio
paskirties žemės sklypuose.
43. Regioniniame parke siekiama gerinti bendrojo naudojimo kelius, pagal poreikį
pritaikant juos pažintiniam turizmui. Tvarkant Regioninio parko kelius pirmenybė turi būti
teikiama Tvarkymo plane pažymėtoms atkarpoms ir numatomų pažintinio turizmo trasų bei
privažiavimų prie lankomų objektų įrengimui. Pirmiausia siūloma tvarkyti šias kelių
atkarpas:
43.1. kelias nuo Velnio duobės pro Škilietus, Pamiškės piliakalnį, Mergiškes iki
Gedanonių (dviračių turizmo trasos „Mergiškių žiedas“ atkarpa, apie 4,8 km);
43.2. kelias nuo Aukštadvario pro Albinavos duobę, Poliesio palivarkvietę iki
Gelionių duobės (dviračių turizmo trasos „Mergiškių žiedas“ atkarpa, apie 5,2 km);
43.3. kelias nuo Poliesio iki Gedanonių (dviračių turizmo trasos „Mergiškių žiedas“
atkarpa, apie 2,1 km);
43.4. istorinio kelio į Užuguostį atkarpa Aukštadvaris-Lavariškės-Rodomislė
(autoturizmo ir dviračių turizmo trasų atkarpa, apie 6,3 km);
43.5. kelias per Giriotiškių kaimą iki Gedanonių kalno
43.6. kelias nuo Ravų viensėdžio pro Tamelių I pas. karo vokiečių karių kapines,
Rangavos alko šaltinius ir Šafarnės velniaduobes iki Aukštadvario-Vyšniūnų senkelio
(dviračių turizmo trasos „Verknės žiedas“ atkarpa, apie 3,5 km);
43.7. kelias nuo Rodomislio per Giriotiškių kaimą iki Gedanonių kalvos (autoturizmo
trasų atkarpa, apie 3 km)
43.8. kelias nuo Saloviškių iki Žuklijų (autoturizmo ir dviračių turizmo trasų atkarpa,
apie 3,2 km);
43.9. kelias nuo Tolkiškių dvarvietės per Žaliosios kaimą iki Grendavės (dviračių
turizmo trasos „Vilkokšnio žiedas“atkarpa, apie 3 km);
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43.10. kelias nuo Panošiškių kaimo iki Galaverknio-Strėvos kelio (dviračių turizmo
trasos „Vilkokšnio žiedas“atkarpa, apie 0,7 km);
43.11. kelias nuo Ignatiškių iki Spindžiaus kaimo (dviračių ir pėsčiųjų turizmo trasos
„Strėvos žiedas“ atkarpa, apie 2,4 km).
44. Pažintiniam turizmui plėtoti būtina:
44.1 pastatyti tiltą dviratininkams ir autoturistams tarp Žaliųjų prūdelių (Žaliosios k.);
44.2. rekonstruoti automobilių tiltą ties buv. Strėvos vandens malūno užtvanka;
44.3. rekonstruoti dviratininkų ir pėsčiųjų tiltą per Samės upelį šalia Grendavės
paplūdimio.
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VII. PRIEDAI
1 priedas. Planavimo darbų eiga.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Tvarkymo plano rengimo proceso etapai ir darbai
PARENGIAMASIS ETAPAS
Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo darbų
programos parengimas ir patvirtinimas, reikalingų tyrimų
atlikimas, paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse apie
priimtą sprendimą dėl ribų ir zonų ribų bei tvarkymo planų
rengimo pradžios ir planavimo tikslų
RENGIMO ETAPAS
Esamos būklės analizės stadija – atliekamas kraštovaizdžio,
saugomų gamtos bei kultūros paveldo vertybių vertinimas,
kraštovaizdžio rekreacinio potencialo analizė, teritorijos vystymo
tendencijų ir probleminių situacijų bei arealų nustatymas
Koncepcijos rengimo stadija – nustatomi planuojamos teritorijos
prioritetai bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistema ir ją
atitinkantys tvarkymo principai
Sprendinių konkretizavimo stadija – parengiami sprendiniai
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo apsaugai
plėtoti, konservacinio prioriteto naudmenų tvarkymui, pažintinio
turizmo ir rekreacinės infrastruktūros vystymui
SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS
LR Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio
vertinimas; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas
BAIGIAMASIS ETAPAS
Sprendinių svarstymo stadija – konsultavimasis ar viešas
svarstymas
Sprendinių derinimo stadija – derinimas su institucijomis, ginčų
nagrinėjimas, tikrinimas

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27

Įvykdymo
terminas
2013-04-30–
2013-05-20

2013-05-21–
2013-11-20

2013-11-21–
2014-02-20
2014-02-21–
2014-05-20

2014-05-21–
2014-06-09

2014-06-10–
2014-08-05
2014-08-06–
2014-10-30
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3 priedas. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė.
Kraštovaizdžio tvarkymo zona (KTZ)

Indeksas

Konservacinės paskirties žemės KTZ

Kiekis

Plotas (ha)

%

34

223

1,3

Reguliuojamos apsaugos rezervatinių miškų KTZ

KMr

1

156

0,9

Reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų
teritorijų KTZ

KOr

33

67

0,4

174

9150

53,8

Miškų ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

MEk

49

3220

18,9

Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ

MRe

23

591

3,5

Intensyvaus rekreacinio pritaikymo (poilsio parkų) KTZ

MRi

2

5

0,03

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

MAs

72

2895

17,0

Bendrojo apsauginio ūkininkavimo KTZ

MAb

28

2439

14,3

209

5242

30,8

Žemės ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

ŽEk

38

863

5,1

Ekstensyvaus pritaikymo KTZ

ŽRe

18

255

1,5

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

ŽAs

128

2660

15,6

Bendrojo apsauginio ūkininkavimo KTZ

ŽAb

25

1463

8,6

101

1500

8,8

Vandens ūkio paskirties žemės KTZ
Ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo KTZ

VEk

21

251

1,5

Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo KTZ

VRe

25

351

2,1

Intensyvaus rekreacinio pritaikymo KTZ

VRi

1

0,5

0,0

Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo KTZ

VAe

54

898

5,3

45

721

4,2

Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties žemės KTZ
Kraštovaizdžio atnaujinančiojo tvarkymo KTZ

GEr

1

24

0,1

Ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo KTZ

GRe

13

109

0,6

Intensyvaus (pertvarkomojo) tvarkymo KTZ

GRi

2

74

0,4

Sugriežtinto geoekologinio reguliavimo KTZ

GAe

6

119

0,7

Sugriežtinto vizualinio reguliavimo KTZ

GAi

19

146

0,9

Ekstensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

GŪe

3

233

1,4

Intensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

GŪi

1

15

0,1

31

133

0,8

Rekreacinės paskirties žemės KTZ
Subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos KTZ

NRn

13

22

0,1

Urbanizuotos rekreacinės aplinkos KTZ

NRu

18

111

0,7

19

12

0,1

Pramoninės – komunalinės paskirties žemės KTZ
Ekstensyviai technogenizuotos aplinkos pramoniniųkomunalinių sklypų KTZ

NFn

17

7

0,04

Intensyviai technogenizuotos aplinkos pramoniniųkomunalinių sklypų KTZ

NFu

2

4

0,02

2

14

0,1

2

14

0,1

1

10

0,1

1

10

0,1

1

1

0,0

Komunikacinės – inžinerinės paskirties žemės KTZ
Intensyviai technogenizuotos aplinkos komunikaciniųinžinerinių sklypų KTZ

NTu

Edukacinės paskirties žemės KTZ
Urbanizuotos aplinkos edukacinė KTZ
Gynybinės (karinės) paskirties žemės KTZ

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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Urbanizuotos aplinkos gynybinė (karinė) KTZ

NHu
Iš viso:

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27

1

1

0,0

617

17005

100,0
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B. 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“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228), buvo atliktas Aukštadvario regioninio parko
tvarkymo plano (toliau vadinama – Tvarkymo planas) sprendinių poveikio vertinimas.
Sprendinių poveikis buvo įvertintas šiais aspektais:


poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai;



poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai;



poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei.

Rengiant Tvarkymo planą, siekta sudaryti prielaidas darniam vystymuisi
Regioniniame parke, derinant gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus.
Laikytasi aplinkosauginių ir visuomeninių interesų prioriteto, siekiant, kad sprendinių
įgyvendinimas kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros paveldo vertybėms
turėtų tik teigiamą poveikį. Taip pat siekta sudaryti sąlygas socialinei ir ekonominei plėtrai.
Vertinami šie sprendiniai:


Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano sprendiniai: gamtos ir kultūros
paveldo apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros
krypčių ir priemonių įtaka; apsaugos reglamentų (kraštovaizdžio tvarkymo zonų)
poveikis.

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Rengiant
Regioninio parko tvarkymo planą buvo įvertinti teritorijos apsaugos ir naudojimo poreikiai,
problemos bei tendencijos. Įgyvendinus planavimo sprendinius, tikimasi, kad Aukštadvario
regioniniame parke (toliau – Regioninis parkas) bus pasiekti šie tikslai: nustatyti apsaugos
reglamentai (kraštovaizdžio tvarkymo zonos), gamtos ir kultūros paveldo apsaugos,
rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptys ir priemonės.
Tvarkymo planas sudaro prielaidas darniam vystymuisi Regioniniame parke, derinant
gamtosauginius, ekonominius ir socialinius interesus. Planavimo metu buvo įvertinti Natura
2000 teritorijoms nustatyti reikalavimai, patvirtintų ir rengiamų teritorijų ir strateginio
planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių bendrųjų planų, specialiųjų planų, detaliųjų
planų, gamtotvarkos planų) sprendiniai. Jie buvo derinami ir pagal poreikį integruojami į
rengiamą dokumentą. Didelis dėmesys skirtas gamtos ir kultūros vertybių tvarkymui,
pritaikant pažintiniam turizmui, Regioninio parko rekreacinio naudojimo sistemos vystymui,
gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtrai. Įgyvendinus Tvarkymo plano sprendinius,
teigiamo poveikio tikimasi gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos, rekreacinio naudojimo,
gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros srityse. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Tvarkymo
plano sprendinių poveikis Aukštadvario regioninio parko kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei, saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios
infrastruktūros plėtrai. Neigiamas sprendinių įgyvendinimo poveikis nenumatomas.
Poveikis socialinei ir ekonominei aplinkai. Tikimasi, kad numatoma rekreacinio
naudojimo ir turistinės infrastruktūros plėtra, kaimų ir Aukštadvario miestelio bei viešosios
infrastruktūros plėtra pagerins ekonominę aplinką, gyvenamosios aplinkos kokybę, poilsio
gamtoje galimybes, padės pritraukti daugiau lankytojų, sudarys galimybes plėtoti rekreacines
paslaugas ir su jomis susijusius verslus, padidins gyventojų užimtumą.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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Įvertinus teikiamus Aukštadvario regioninio parko specialiųjų planų sprendinius
(regioninio parko, jo funkcinio prioriteto zonų ir buferinės apsaugos zonos ribas,
kraštovaizdžio tvarkymo zonas), vertybių ir miško grupių išsidėstymą, siūloma keisti miškų
grupes 372 ha plote. Visi siūlomi miškų grupių pakeitimai yra Trakų rajono savivaldybės
teritorijoje. Vakariniuose Aukštadvario regioninio parko pakraščiuose (Alytaus, Kaišiadorių,
Prienų rajonų savivaldybėse) miškų grupės tikslinamos šiuo metu; numatomos miškų grupės
iš esmės atitinka 2014 m. parengtų Aukštadvario regioninio parko specialiųjų planų
sprendinius, todėl papildomai jų tikslinti nesiūloma.
Trakų rajono savivaldybės miškų priskyrimas miškų grupėms pakeistas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 411. Aukštadvario
regioniniame parke ir jo buferinės apsaugos zonoje miškų grupės pakeistos pagal 2005 m.
patvirtintas Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribas bei kraštovaizdžio tvarkymo
zonas, todėl LRV nutarimu nustatytos miškų grupės ne visur atitinka 2014 m. parengtų
Aukštadvario regioninio parko specialiųjų planų sprendinius. Atsižvelgiant į projektuojamas
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribas, kraštovaizdžio tvarkymo zonas, apsaugos ir
naudojimo poreikius bei vertybių pasiskirstymą, kai kuriose vietose siūloma pakeisti
nustatytą miškų grupę arba atstatyti iki 2015-04-23 galiojusią miškų grupę (1 lentelė).
1 lentelė. Siūlymai miškų grupių tikslinimui Aukštadvario regioniniame parke (Trakų r. sav.).
SIŪLYMAS
Iš IIA į IIB

Plotas (ha)
3

Iš IIA į III

86

Iš IIB į III

63

Iš III į IIA
Iš III į IIA
(atstatyti iki
2015-04-23
galiojusią IIA
grupę)
Iš III į IIB
Iš IV į III
Iš viso:

8

188

14
10
372

Paaiškinimas
Įjungiama į rekreacinio funkcinio prioriteto zoną.
Patenka į specializuoto ar bendrojo apsauginio ūkininkavimo (MAs,
MAb, ŽAs, ŽAb) kraštovaizdžio tvarkymo zonas.
Daugiausia rekreaciniai miškai, patenkantys į Spindžiaus ir Strėvos
aukštupio kraštovaizdžio draustinius.
Verniejaus ežero salos (valstybinė žemė).
Biologinės įvairovės požiūriu ypač vertingos Vilkokšnio, Spindžiaus
ir Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinių dalys (Buveinių
apsaugai svarbios teritorijos, Europos Bendrijos svarbos buveinės,
kertinės miško buveinės ir kt.). Vyrauja valstybiniai miškai. Iki 201504-23 šiose teritorijose buvo IIA miškų grupė.
Patenka ar įjungiama į rekreacinio funkcinio prioriteto zoną.
Patenka ar įjungiama į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną.

Pagal teikiamus siūlymus, apsaugos ir naudojimo režimas lengvėtų 166 ha miškų
plote, griežtėtų 206 ha miškų plote (iš to 188 ha plote siūloma grąžinti iki 2015-04-23
galiojusią IIA miškų grupę).
Pagal teikiamus siūlymus apsaugos ir naudojimo režimas griežtėtų 6 privačiose miško
valdose, 10,5 ha plote. Visos šios valdos yra Spindžiaus kraštovaizdžio draustinyje, Buveinių
apsaugai svarbioje teritorijoje „Spindžiaus miškas“ (LTTRA0007). Jose yra kertinės miško
buveinės ir Europos Bendrijos svarbos buveinės (1 pav.). Iki 2015 m. čia buvo nustatyta IIA
miško grupė, tačiau LRV 2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 411 miško grupė buvo
pakeista į III (apsauginius miškus). Pakeitimas buvo padarytas remiantis 2005 m. patvirtintu
Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planu, kurio sprendiniuose šioje vietoje buvo
išskirta specializuoto apsauginio ūkininkavimo miškų (M3a) kraštovaizdžio tvarkymo zona.
2014 m. parengtuose Aukštadvario RP tvarkymo plano projektiniuose sprendiniuose, naujai
įvertinus vertybių išsidėstymą, čia buvo išskirta ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo miškų
(MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, siūlome šiose
miško valdų dalyse atstatyti IIA grupę, kuri galiojo iki 2015-04-23 pakeitimo.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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1 pav. Privačios miško valdos, kuriose siūloma griežtinti apsaugos ir naudojimo režimą.
Kompensacijų apskaičiavimą ir išmokėjimą privataus miško savininkams ir
valdytojams už papildomai nustatomus veiklos apribojimus reglamentuoja Kompensacijų

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma
teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai
realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 (Žin. 2004, Nr. 177-6554; 2012, Nr.
30-1401; TAR 2014, Nr. 20059).
Pagal Apraše nustatytą tvarką, privataus miško savininkams ir valdytojams pateikus
prašymą gali būti mokama vienkartinė kompensacija arba kasmetinė kompensacija:


vienkartinė kompensacija išmokama privataus miško savininkui ar valdytojui,
uždraudus saugomoje teritorijoje vykdyti pagrindinius kirtimus arba nustačius
papildomą reikalavimą visam laikui palikti neiškirstą tam tikrą dalį likvidinės
medienos;



kasmetinė kompensacija išmokama privataus miško savininkui ar valdytojui,
padidinus pagrindinių miško kirtimų amžių, uždraudus pagrindinio plyno kirtimo
būdą arba apribojus pagrindinio plyno kirtimo biržės plotą ar plotį. Kasmetinė
kompensacija kasmet mokama tiek metų, kiek metų atidedamas visos ar dalies
brandaus medyno likvidinės medienos iškirtimas.

Miško kirtimų taisyklės (TAR, 2015-09-30, Nr. 14478) nustato, kad ekosistemų
apsaugos miškuose (IIA grupė) leidžiama vykdyti neplynus pagrindinius kirtimus: grupinius
atrankinius pagrindinius miško kirtimus, o pasiekus gamtinės brandos amžių – atvejinius
pagrindiniu miško kirtimus (2 lentelė). Tuo tarpu III miškų grupės miškuose leidžiami plyni
pagrindiniai kirtimai (maksimalus biržės plotas 5 ha). Taigi, nurodytose miško valdose
grąžinus IIA miškų grupę, miško savininkams ir valdytojams pateikus prašymą turėtų būti
mokama kasmetinė kompensacija.
2 lentelė. Minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžiai.

Medžių rūšys

Pušis, maumedis, uosis,
klevas, bukas, guobiniai
Eglė
Ąžuolas
Beržas, juodalksnis
Liepa, skroblas
Drebulė
Baltalksnis, blindė, gluosnis

Minimalus pagrindinių miško kitimų amžius priklausomai nuo miškų
grupės ir taikomo miško kirtimo būdo
II miškų grupė:
IVA miškų
III miškų
atvejiniam būdui
atrankiniam
grupė
grupė
(gamtinės brandos
būdui
amžius)
101
111
111
171
71
121
61
61
41
31

81
141
61
71
41
31

81
141
61
71
61
31

121
201
91
91
81
51

Aprašo 16.2. punkte nurodoma, kad kasmetinės kompensacijos dėl atsiradusių
apribojimų apskaičiuojamos dabartine verte pagal susidarančius pajamų nuostolius kaip
vidutinės komercinių bankų už ilgalaikius terminuotus indėlius mokamos palūkanos, kurios
būtų gautos komerciniame banke laikant lėšas, gautas už realizuotą medieną, jeigu
apribojimai nebūtų nustatyti. Kasmetinė kompensacija mokama tiek metų, kiek metų
atidedamas medienos brandžiame medyne iškirtimas.
Kompensacinės išmokos privataus miško savininkas gali kreiptis už miško valdą (ar
jos dalį), kurioje medynai yra pasiekę pagrindinių miško kirtimų amžių.
VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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Kasmetinių kompensacijų dydžio nustatymas pateikiamas 3 lentelėje, o kompensacijų
dydžio suvestinė pagal metus pateikiama 4 lentelėje.

116

26

3

2A

116

27

3

2A

116

29

3

2A

116

30

3

2A

116

32

3

2A

116

33

3

2A

792000070024 116

27

3

2A

116

36

3

2A

116

37

3

2A

795000010086 124

17

3

2A

124

18

3

2A

795000010120 124
795000010123 124

21
18

3
3

2A
2A

795000010130 124

18

3

2A

8P
2B
8J
2B
7P
2E
1B
6J
4B
6E
3P
1B
6B
4J
6P
1E
2J
1B
7P
2E
1B
5B
3J
1P
1E
4P
1E
4J
1B
6P
3E
1J
9J
1B
10P
9J
1B
9J
1B

Medienos vertė**, €

2A

Kompensacijos
mokėjimo pradžia
(metai)
Kompensacijos mokėjimo pabaiga (metai)

3

Medienos tūris m3/ha

Esama miško grupė

24

Esamas miško kirtimo
amžius
Planuojamas miško
kirtimo amžius
Sklypo dalies plotas
(ha)

Miško sklypo Nr.

792000070006 116

Planuojama miško
grupė
Pirmo ardo rūšinė
sudėtis
Vyraujanti medžių
rūšis

Miško kvartalo Nr. *

Privati miško
valda (sklypo
kadastrinis
Nr.)

Medyno amžius

3 lentelė. Kompensacijų dydžio privataus miško savininkams ir valdytojams nustatymas.

P

69

111 171 0,33 401 2057 2117

3716

J

74

61

0,57 269 2016 2032

3023

P

119 111 171 1,20 245 2016 2067

8399

J

64

61

91

0,43 173 2016 2042

1519

E

34

81

121 0,14 168 2062 2102

658

B

64

61

91

1,39 238 2016 2042

7011

P

119 111 171 0,89 197 2016 2067

4678

P

119 111 171 1,22 245 2016 2067

8582

B

74

0,57 247 2016 2032

3213

P

119 111 171 0,83 179 2016 2067

3639

P

49

111 171 0,32 353 2077 2137

3177

J

64

61

2984

P
J

144 111 171 0,86 402 2016 2042 10241
64 61 91 0,47 199 2016 2042 1811

J

64

61

61

91

91

91

91

0,77 199 2016 2042

0,49 199 2016 2042

1886

* – visi sklypai yra Trakų urėdijoje, Aukštadvario girininkijoje;
** – pagal nuo 2015-01-01 galiojančias vidutines nenukirsto miško kainas.
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4 lentelė. Kompensacijų dydžio suvestinė pagal metus.
Laikotarpis
2016-2032
2033-2042
2043-2056
2057-2061
2062-2067
2068-2076
2077-2102
2103-2117
2118-2137

Medienos vertė, nuo
kurios skaičiuojama
kompensacija, €
56984
50748
25297
29013
29671
4374
7551
6893
3177

Kasmetinės kompensacijos dydis*, €
1140
1015
506
580
593
87
151
138
64

* – skaičiavimams naudota 2 % metinė palūkanų norma (nustatyta darant prielaidą, kad
kompensacijos mokėjimo metais jos dydis bus pastovus).
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Tikimasi, kad nustatyti apsaugos
reglamentai (kraštovaizdžio tvarkymo zonos), gamtos ir kultūros paveldo bei kraštovaizdžio
apsaugos priemonės turės teigiamą, ilgalaikį poveikį Aukštadvario regioninio parko
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, saugomoms vertybėms. Numatomos apsaugos ir
tvarkymo priemonės, rekomendacijos žemės ir miškų ūkio veiklai turėtų padidinti Regioninio
parko ekosistemos stabilumą ir kraštovaizdžio ekologinį potencialą.
Sprendinių poveikio išvadų santrauka pateikiama vertinimo lentelėje.

VšĮ Gamtos paveldo fondas, Vilnius, 2016-01-27
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO
VERTINIMO LENTELĖ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
VšĮ Gamtos paveldo fondas
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas
Sąsaja su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas
Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas
Alytaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Kauno apskrities teritorijos bendrasis planas
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas
Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Sąsaja su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Alytaus regiono plėtros planas 2010-2020 metams
Alytaus rajono savivaldybės 2013-2020 m. strateginis plėtros planas
Alytaus apskrities turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas
Kauno regiono plėtros planas iki 2020 metų
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas
Prienų rajono savivaldybės 2011-2019 m. strateginis plėtros planas
Vilniaus regiono plėtros planas 2007-2013 metams
Vilniaus regiono plėtros planas 2014-2020 metams (projektas)
Trakų miškų urėdijos miškotvarkos projektas 2011-2020 metams
Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginis plėtros planas
Elektrėnų savivaldybės 2014-2020 m. strateginis plėtros planas
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas
Status quo situacija:
Dabartinis Regioninio parko tvarkymo planas nepakankamai atspindi gamtos ir kultūros paveldo
vertybių išsidėstymą ir apsaugos poreikius, rekreacinio naudojimo (poilsiavimo ir pažintinio
turizmo), gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros plėtros poreikius.
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
- patikslinti apsaugos reglamentus (kraštovaizdžio tvarkymo zonas), gamtos ir kultūros paveldo
apsaugos, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptis ir priemones,
sudarant prielaidas darniam vystymuisi Regioniniame parke.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
Neigiamas
poveikis
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
Sprendinių poveikis:
Apsaugos reglamentų (kraštovaizdžio tvarkymo zonų), gamtos ir kultūros paveldo apsaugos,
rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros krypčių ir priemonių
nustatymas
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teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai

ekonominei ir socialinei
aplinkai

kraštovaizdžiui ir biologinei
įvairovei

Tvarkymo plano sprendiniai sudaro
prielaidas darniam vystymuisi
Regioniniame parke, derinant
gamtosauginius, ekonominius ir
socialinius interesus. Įgyvendinus
Tvarkymo plano sprendinius, teigiamo
poveikio tikimasi gamtosaugos, kultūros
paveldo apsaugos, kraštovaizdžio
tvarkymo, rekreacinio naudojimo,
gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros
srityse.
Numatoma rekreacinio naudojimo ir
turistinės infrastruktūros plėtra, kaimų ir
Aukštadvario miestelio bei viešosios
infrastruktūros plėtra pagerins
ekonominę aplinką, gyvenamosios
aplinkos kokybę, poilsio ir pažintinio
turizmo galimybes, padės pritraukti
daugiau lankytojų, sudarys galimybes
plėtoti rekreacines paslaugas ir su jomis
susijusius verslus, padidins gyventojų
užimtumą.
Nustatyti apsaugos reglamentai
(kraštovaizdžio tvarkymo zonos),
gamtos ir kultūros paveldo bei
kraštovaizdžio apsaugos priemonės
turės teigiamą, ilgalaikį poveikį
Aukštadvario regioninio parko
kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms. Numatomos
apsaugos ir tvarkymo priemonės,
rekomendacijos žemės ir miškų ūkio
veiklai turėtų padidinti Regioninio
parko ekosistemos stabilumą ir
kraštovaizdžio ekologinį potencialą.

nenumatomas

nenumatomas

nenumatomas

Išvada. Tvarkymo plano sprendiniai sudarys prielaidas užtikrinti kraštovaizdžio,
biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, gerinti ekonominę ir socialinę
aplinką, vystyti rekreacinį naudojimą. Prognozuojamas teigiamas, ilgalaikis Tvarkymo plano
sprendinių poveikis Aukštadvario regioninio parko kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei,
saugomoms vertybėms, rekreacinio naudojimo, gyvenviečių ir viešosios infrastruktūros
plėtrai.
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