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ĮVADAS 

 

 Lietuvos Respublikos bendrajame plane akcentuojamas būtinumas gerokai 

plėsti planavimo (projektavimo) darbus bei įgyvendinti konkrečias rekreacinės 

infrastruktūros formavimo priemones. Sėkmingai plėtrai užtikrinti rekreacijos poreikiai 

turi būti integruoti į visus teritorinio planavimo dokumentus ir į kitų ūkio šakų, 

pirmiausia miškų, programas. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, Anykščių miškų 

urėdija Valstybiniam miškotvarkos institutui užsakė parengti vidinės miškotvarkos 

projekto keitimą, siekiant gauti finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. 

  Vidinės miškotvarkos projekto keitimas atliktas papildant VĮ Anykščių 

miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą (2009-2018 m.), kuris buvo patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-884 

„Dėl valstybės įmonių Anykščių miškų urėdijos, Rokiškio miškų urėdijos, Ukmergės 

miškų urėdijos, Zarasų miškų urėdijos, Raseinių miškų urėdijos patikslinto ir Trakų 

miškų urėdijos patikslinto vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo“. 

 Galiojantis vidinės miškotvarkos projektas keičiamas vadovaujantis 

Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 

2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės 

miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, punktu 44.8 - planuojamas 

rekreacinių objektų įrengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomenės 

poreikiams. Vadovaujantis šiuo vidinės miškotvarkos projekto patikslinimu bus 

siekiama gauti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą. 

Keičiami šie   vidinės miškotvarkos projekto skyriai: „Rekreaciniai 

ištekliai“ ir „Socialinės miško funkcijos stiprinimas“. Keitimo sprendiniai išdėstyti 

tolesniuose šio aiškinamojo rašto skyriuose. 

  Projektavimas buvo atliktas remiantis sutartimi ir technine užduotimi su 

Anykščių miškų urėdija ir Anykščių regioninio parko direkcija, būsimo techninio 

projekto eskizais bei bendraisiais normatyviniais dokumentais. Šiame keičiamame 

projekte numatyta suprojektuoti: 
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1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimą  

Kavarsko girininkijoje: 

• Kavarsko girininkijos 581 kvartale dviračių taką, panaudojant esamą 

kelio trasą pagal užsakovo pateiktą schemą; 

• kraštovaizdžio formavimo kirtimus 581 kvartalo 2;3;4;6;9;10;14-

19;25;26 sklypuose; 

• rekreacinės infrastruktūros objektus, pritaikant Anykščių regioninio 

parko rengiamo tako projektinius sprendinius. 

 

Vidinės miškotvarkos keitimo projektinė dokumentacija 

TEKSTINĖ DALIS. „Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas 

Kavarsko girininkijoje  valstybinės reikšmės miške“. Aiškinamasis raštas. 

GRAFINĖ DALIS.  Projektuojamo dviračių tako schema Kavarsko girininkijos 

miške  M 1:5 000. 

 

1 Pav.  Būsimasis  dviračių takas  
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1. PROJEKTUOJAMŲ  OBJEKTŲ APIBŪDINIMAS 
 
 

 

Kavarsko girininkijoje planuojamo naujo rekreacijos objekto - dviračio tako 

vieta – Anykščių regioninio parko direkcijos idėja. Numatyta dviračių taką 

suprojektuoti Anykščių regioninio parko Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio 

teritorijoje, siekiant  regioninio parko ir miškų lankytojus supažindinti su draustinio 

kraštovaizdžiu ir jame esančiomis gamtinėmis vertybėmis – šaltiniu “Karalienės 

liūnu”, draustinio biologine įvairove.  

 Tokiu būdu būtų sukurtas naujas pažintinės rekreacijos objektas ne tik 

Kavarsko miestelio ar  Anykščių rajono gyventojams, bet ir poilsiauti atvykstantiems 

rajono svečiams, Anykščių regioninio parko ir Anykščių miškų urėdijos miško  

lankytojams. 

.  

2 pav. Projektuojamos teritorijos vieta 
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 Nauja dviračių turizmo atkarpa įsilies į Anykščių regioninį parko turizmo 

trasų sistemą, kurią jau sudaro esamos automobilių ir dviračių turizmo trasos,  

vandens turizmo trasa Šventosios upe, pažintiniai ir mokomieji takai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pav. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano fragmentas  

 

Šaltinis „Karalienės liūnas“. Tai vienas didžiausių gėlo vandens šaltinių Lietuvoje. 

Jis telkšo stataus Šventosios dešiniojo šlaito papėdėje. Vandens perteklius iš liūno 

persilieja į Šventosios upę mažu, griovio pavidalo upeliu. Pagal savo išvaizdą dabar 

liūnas panašus į ežerėlį ar kūdrą. Karalienės liūno plotas yra apie 0,7 ha, gylis siekia 

iki 3 m. Liūnas dėl savo gylio ir nuolatos į paviršių trykštančio vandens net 

šalčiausiomis dienomis neužšąla, toje vietoje kur trykšta vanduo lieka akivaras. 

Liūną iš visų pusių supa miškas, todėl čia visada tylu ir ramu. Liūnas išskirtinis ne tik 
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dėl savo dydžio, bet ir legendų. Pasakojama, kad į liūno gelmes nugarmėjusi 

karalienė kartu su savo karieta, varoma obuolmušių žirgų. Kita legenda byloja, kad 

vaidilutė kūreno deivės Mildos aukurą ir nusiskandino, kadangi nenorėjo krikštytis. 

Koordinatės (WGS) 55.491425, 25.058299 

                   (Pagal Anykščių regioninio parko direkcijos informaciją) 

 

 

4 Pav.  Šaltinis „Karalienės liūnas“  žiemą  
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1. DARBO TEISINIAI PAGRINDAI  
 

 

 Visuose miškuose, net ir tuose, kur numatoma intensyvinti miškų ūkį ir 

didinti medienos naudojimą, būtina, kaip nurodyta Lietuvos bendrajame plane, 

užtikrinti ir kitų - socialinių bei ekologinių - funkcijų vykdymą. Ypatingas valstybės 

dėmesys skirtinas pažintinio turizmo, apimančio tiek gamtinį, tiek kultūrinį krašto 

pažinimo aspektus, plėtrai šalyje, nes būtent ši rekreacijos forma vaidina svarbiausią 

vaidmenį tiek ugdant gimtojo krašto sampratą bei meilę šalies viduje, tiek 

reprezentuojant Lietuvą tarptautiniu mastu. Bendrasis prioritetas šalies rekreacinės 

sistemos raidoje teiktinas pažintinio turizmo ir bendrojo poilsio gamtoje, tarp jų 

kaimiškoje, plėtrai. Pažintinio turizmo sistema numatyta plėtoti turint tikslą atskleisti 

visų gamtinių bei kultūrinių Lietuvos regionų savitumus. Turi būti tvarkomi ir rodomi 

pažintinę vertę turintys gamtiniai bei kultūriniai objektai, jų grupės bei kompleksai, 

reiškiniai. 

Pagal Anykščių regioninio parko tvarkymo planą teritorija, kurioje bus 

pažintinės rekreacijos objektas, priklauso Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustiniui, 

MEK – išaugančio ūkininkavimo miškų tvarkymo zonai.  

 Rekreacijos infrastruktūros ir pažintinio turizmo plėtrą VĮ Anykščių 

miškų urėdijos teritorijoje tiesiogiai įtakoja daugybė įvairių institucijų rengtų 

programų ir projektų: 

1. Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų 

planas, 2008. 

2. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, 2008. 

3. LR teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRS nutarimu „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano“, 2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-115. 

4. Anykščių regioninio parko tvarkymo planas, 2008. 

  Būtina pabrėžti, kad yra svarbūs ir visi kiti teisiniai miškų naudojimo 

rekreacijai pagrindai, sukurti per daugelį metų, kurie buvo įtvirtinti Lietuvos 
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teritorijos bendrajame plane, o vėliau išvystyti ir kituose teisės aktuose (Miškų, 

Saugomų teritorijų, Turizmo, Teritorijų planavimo įstatymuose, Specialiosiose žemės 

ir miško naudojimo sąlygose, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 

įsakymuose („Dėl rekreacinių objektų rengimo ir priežiūros“, „Dėl aplinkosauginių ir 

rekreacinių objektų tvarkymo“, „Dėl informacinių stendų įrengimo“ ), Rekreacinių 

teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai, Turizmo ir rekreacijos schemų 

ir planų rengimo taisyklės, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos raštai („Dėl pažintinių takų ir rekreacinės infrastruktūros pasų rengimo“  

ir kiti.) 

Taigi, Lietuvoje iš esmės sudarytos būtiniausios teisinės prielaidos miškų 

panaudojimui  pažintinės rekreacijos reikmėms.  

 Labai svarbūs rekreacijos ir turizmo vystymui yra Anykščių regioninio 

parko teritorijų planavimo dokumentai. Šie dokumentai išsprendė daugumą lig tol 

buvusių neaiškių pažintinio turizmo planavimo, projektavimo ir praktinio jos 

įgyvendinimo valstybiniuose miškuose klausimų. 

 VĮ Anykščių miškų urėdijos pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų norma, 

nustatyta LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-943 „Dėl 

metinės pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų 

valdytojams 2016 metams patvirtinimo“ nebus keičiama. 



11 

3.SOCIALINĖS FUNKCIJOS STIPRINIMAS 

 

3.1.  Rekreacinės ir pažintinės  infrastruktūros poreikis 

 

Kavarsko girininkijos Pienionių miško gamtinės savybės tinkamos 

rekreacinei infrastruktūrai kurti. Raiškus miško reljefas didina vietovės vizualinę 

kokybę bei rekreacinį patrauklumą. Miškai lemia palankų mikroklimatą, fitoncidus, 

oro grynumą bei vietovės vaizdingumą.  

Didėjant visuomenės susidomėjimui gamtos ir kultūros ištekliais ir kylant 

rekreacinio naudojimo intensyvumui, nepakanka pažintiniam turizmui parengtų 

objektų ir esamos rekreacinės įrangos: trūksta pažintinių takų, informacinės sistemos 

elementų, lauko baldų ir kt. Kai kur reikėtų atlikti kraštovaizdžio formavimo 

kirtimus. Tai rodo Kavarsko girininkijos miško aplinkos sutvarkymo būtinybę.  

Taigi, nors tirtos teritorijos yra turtingos rekreaciniais gamtiniais ir 

kultūriniais ištekliais, dabartinės jų naudojimo sąlygos dar nėra pakankamos. Šis 

projektas sudarys galimybes tinkamai organizuoti poilsį, gerinant teritorijos lankymo 

bei savito gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir pažintinio turizmo 

urėdijos miškuose galimybes. 

Pagrindinė siūloma koncepcija, tinkanti išnaudoti esamus miško išteklius– 

miško rekreacinės infrastruktūros gerinimas, sudarant ramaus poilsio gamtoje 

(grybavimas, pasivaikščiojimas miške ir kita) galimybes bei kuriant pažintinius takus 

dviratininkams tikslu susipažinti regioninio parko gamtinio kraštovaizdžio 

vertingosiomis savybėmis. Reikalinga infrastruktūra: 

� pažintinio dviračių tako esamo keliuko vietoje projektavimas; 

� informaciniai stendai, nuorodos į poilsio vietas; 

� dviračių tako infrastruktūra su pažintiniais informaciniais elementais, 

naujais rekreaciniais objektais bei įranga tikslu eksponuoti 

kraštovaizdžio vertingąsias savybes. 
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3.2. POILSIO ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI. PROJEKTO 

KONCEPCIJA.  REKOMENDACIJOS TECHNINIAM PROJEKTUI 

  

 Vidinės miškotvarkos projekto papildymas pateikia rekreacijos vystymo 

valstybiniuose miškuose strategiją, sprendžia miško rekreacinės infrastruktūros 

objektų išdėstymo, kraštovaizdžio formavimo klausimus, tuo tarpu rekreacijos objektų 

- takų, mažosios architektūros elementų ir kt. išdėstymo konkrečiame objekte bei 

įrengimo detalūs sprendimai bei techninės specifikacijos, įrangos brėžiniai su detaliais 

ekonominiais skaičiavimais numatomi tik techniniuose projektuose. 

Objektas: Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros plėtra 

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijos Pienionių miško 581 kvartalo  

teritorijoje, įrengiant pažintinį dviračių taką. 

Projekto tikslas: Plėtojant rekreacinę infrastruktūrą, vykdant švietimą ir 

edukaciją, įgyvendinti pagrindinius aplinkosaugos tikslus: gerinti kraštovaizdžio ir 

aplinkos kokybę bei estetinę vertę, miško rekreacinį naudojimą bei biologinę 

įvairovę.  

Rekomendacijos techniniam projektui:  

• rasti patrauklų planinį ir architektūrinį sprendimą rekreacinių įrenginių 

kompleksui įrengti; 

• įrengti sveikatingumo, švietimo ir edukacijos tikslams naudojamą 

linijin ę rekreacinę infrastruktūrą – dviračių taką, kuriuo naudotųsi miško 

poilsiautojai ir regioninio parko lankytojai. 

Projektavimo uždaviniai - Kavarsko girininkijos miško 581 kvartalo teritorijoje 

suprojektuoti šią rekreacinę ir pažintinę infrastruktūrą ir kitus reikalingus darbus bei 

priemones: 

• atokvėpio vietą (miško baldai, dviračių stovai); 

•  3 informacinius stendus; 

• pažintinį  dviračių taką  apie 1200 m ilgio; 

• laiptus nusileisti prie šaltinio; 
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• pakabinamą tiltą; 

• numatyti kraštovaizdžio formavimo kirtimus 23,2 ha plote, siekiant 

sudaryti sąlygas apžvelgti miško kraštovaizdį, atverti vaizdą į 

„Karalienės liūną“, atidengti vertingas perspektyvas. 

 

 

5 pav.  Būsimasis dviračių takas žiemą 
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3.3. Rekreacinės infrastrukt ūros elementai 

 

Numatomuose poilsio objektuose planuojama įrengti lauko baldus, 

informacijai skirtus statinius ir įrenginius – stendus, nuorodas ir kt.  

Projektuojami miško baldai – mažosios architektūros elementai. Tai 

neatskiriama poilsiautojų sambūrio vietų dalis. Jų vaidmuo poilsio aikštelėse yra 

labai svarbus, nes padeda pajusti aplinkos mastelį, tenkina miško lankytojų 

utilitarinius ir estetinius poreikius bei padeda išsaugoti aplinkos dvasią ir grožį. 

Mažosios architektūros objektai projektuoti laikantis šių principų: 

• Mažosios architektūros objektai turi sudaryti vieningą komplektą. Šis 

komplektas turi būti naudojamas visiems šio miško rekreaciniams 

objektams, takams, tiek projektuojamiems, tiek perspektyviniams, siekiant 

paryškinti miško stilistinį vientisumą bei savitumą. 

• Mažosios architektūros objektai turi pasižymėti stilistine vienove: vieninga 

kompozicija, objekto nomenklatūros optimalumu, vieninga konstrukcija ir 

medžiagomis, vieninga spalvų gama. 

• Rekreacinės įrangos elementai (lauko baldai, vizualinės informacijos 

objektai) projektuojami atsižvelgiant į regiono architektūros formas, 

proporcijas, medžiagas, spalvas, tekstūras, atsižvelgiant į urėdijos įdirbį ir 

patirtį šioje srityje, labiausiai pavykusius pavyzdžius. 

• Naudojamas medis, elementai dengiami tamsios spalvos impregnantu. 

Metalinės detalės paliekamos natūralios metalo spalvos. Respektuojant 

gamtines formas, saikingai naudojami tradiciniai rekreacinės architektūros 

puošybos elementai. 

• Visais atvejais siekiama, kad objektų skaičius, įeinantis į komplektą būtų 

optimalus. 

Rekreacinės infrastruktūros elementams impregnuoti galėtų būti naudojami 

“Pinotex”, “Sadolin”, “Imprex Aguador” ar kiti impregnantai. Siūlomos mažosios 
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architektūros elementų spalvos – Pinotex Ultra, Tiko medis (dengti vieną kartą), 

Pinotex Ultra, juoda spalva (dengti vieną kartą), Sadolin Focus, Charcoal (dengti 

vieną kartą) ir pan. Siekiant žaismingumo galima panaudoti skirtingas spalvas 

atskiruose įrangos elementuose, pavyzdžiui: vizualinės informacijos priemones 

dažant skirtingai negu mažosios architektūros elementus: nukreipiančiąsias ir 

informacines rodykles- žalsvos, kitus mažosios architektūros elementus – bespalviais 

dažais.  

Miško baldų (suolai, stalai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir kt. ) išdėstymo ir 

įrengimo principai bei techniniai brėžiniai bus pateikiami techniniame projekte.  

 

 

6 pav. „Karalienės liūno“ informacinis stendas  
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3.4.  Kraštovaizdžio formavimo kirtimai 

 

Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais (KFK) medžiai ir krūmai kertami 

prie miškuose esančių poilsiui skirtų objektų, siekiant tikslingai formuoti miškingą 

kraštovaizdį, vizualiai išryškinti estetiniu, gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingą 

kraštovaizdį, jo elementus, sudaryti galimybes apžvelgti vaizdingas erdves ar 

objektus arba siekiant formuoti miško erdvinę struktūrą ir medžių rūšių sudėtį taip, 

kad ji kiek galima labiau atitiktų vietovės, kurioje vykdomas šis miško kirtimas, 

apsaugines ir rekreacines funkcijas. 

Kavarsko girininkijos miške numatytas tik neintensyvus kraštovaizdžio 

formavimas: uždaro kraštovaizdžio tipo medynų su tankiu traku retinimas, paverčiant 

juos gerai apžvelgiamu ir praeinamu mišku. Šiais kirtimais reikėtų paįvairinti medynų 

monotoniją, atveriant įdomesnius vaizdus, trako paslėptus medynus, atidengti 

Karalienės liūno grožį. Projektuoti tik kompleksinio kraštovaizdžio formavimo 

kirtimai 23, 2 ha plote, iškertant 270 m3.  

Palei takus, keliukus, ežero pakrantę kraštovaizdžio formavimo kirtimus – 

apatinio ardo kirtimą – atlikti vizualinio matomumo juostoje (neužsibrėžiant aiškių 

juostos pločio parametrų) siekiant formuoti natūralią vingiuotą užnugario liniją. 

Vykdyti šiuos kirtimus reikėtų nuolatos. Pradėti nuo menkaverčio trako ir 

pomiškio iškirtimo, vėliau kirsti ir nepageidaujamus medžius, formuojant estetiniu 

požiūriu priimtinas, patogias poilsiui erdves. Medyno formavimą kraštovaizdžio 

formavimo kirtimais reikėtų kartoti kas 2 metai, pašalinant tai, kas atsiranda 

nereikalinga: želiantis nepageidaujamas trakas ar pomiškis, nauji sausuoliai, virteliai, 

vėjolaužos bei skurstantys prasto estetinio vaizdo medeliai bei kiti nepageidaujami 

medžiai. 
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1 lentelė. Projektuojami kraštovaizdžio formavimo kirtimai  

 
 

Girininkija  Kv. Skl. Plotas, 
ha 

Iškertamas 
maksimalus 

tūris, 
m3 

Kirtimų pobūdis  
 
 

Kavarsko 581 2 
3 
4 
9 
10 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
25 
26 
 

2,0 
3,1 
1,1 
0,1 
1,8 
1,0 
3,0 
1,9 
0,6 
0,4 
2,8 
4,2 
1,3 

30 
40 
10 

-  
20 
15 
45 
20 
15 
10 
25 
25 
15 
 

Retinti tankų traką, pomiškį, 
iškirsti sausuolius ir kitus 
nusilpusius, neišvaizdžius 
medžius, tokiu būdu formuojant 
vaizdingesnį, nemonotonišką 
medyną, akcentuojant 
vertingesnių medžių ir krūmų 
grupes bei formuojant geriau 
apžvelgiamus ir praeinamus 
medynus. Trako ir pomiškio 
retinimą rekomenduojama kartoti 
kas 2 metai .Pažintinio tako 
trasoje retinti lazdyno, ievos, 
sausmedžio, šermukšnio  traką 
siekiant  eksponuoti biologinę 
įvairovę ir esamą kraštovaizdį. 

 
 
 2 lentelė. Kraštovaizdžio formavimo kirtimų suvestinė 

 
Kirtimų rūšis KF kirtimų plotas, 

 ha 
KF kirtimais iškertamas 
maksimalus tūris,  
Ktm 

Kompleksinio 
kraštovaizdžio formavimo 
kirtimai  

23,2 270 
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3.5. Rekreacinės infrastrukt ūros kapitalinis remontas ir atnaujinimas 

 

Bet kokie rekreacinės infrastruktūros objektai palikti be priežiūros greitai 

sunyktų bei taptų šiukšlynais. Kad to išvengti, būtina organizuoti šių objektų 

priežiūrą. Objektų priežiūrą sudarytų  šie darbai: 

-objektų apžiūra, sutvarkymas ir paruošimas lankymo sezonui; 

-pastovus šiukšlių surinkimas ir išvežimas sezono metu ; 

-pastoviai atliekami einamojo remonto darbai. 

Vienas iš pačių svarbiausių priežiūros darbų - šiukšlių surinkimas ir išvežimas 

- turi būti atliekamas bent kartą- du  per savaitę sezono metu.  

Einamojo remonto darbai (sulūžusių ar aplaužytų miško baldų sutvarkymas ir 

kt.) turėtų būti atliekami prieš poilsiavimo sezono pradžią, o vėliau – esant reikalui. 

Visus šiuos darbus turėtų atlikti pastoviai rekreacinės infrastruktūros objektus 

prižiūrintys žmonės. 

Kapitalinio remonto darbus reikėtų atlikti kas 5 metai. Per tiek laiko miško 

sąlygomis daugelis medinių įrenginių stipriai apipūva ir juos tenka remontuoti 

kapitališkai, pakeisti kai kurias jų dalis arba ir visą įrenginį. Kapitalinis remontas 

galėtų būti atliekamas ir rečiau, jei greitai pūvančios įrenginių dalys būtų daromos iš 

kietmedžio medienos arba bent į žemę įkasamas dalis daryti iš spygliuočių medienos, 

prieš tai jas stipriai apdeginant lauže. Šie darbai galėtų būti atliekami ne rekreacinio 

sezono metu, tų žmonių, kurie prižiūri rekreacinę infrastruktūrą. Einamojo remonto 

darbai – miško baldų, informacinių priemonių bei ir kitų įrenginių smulkų remontą, 

užtikrinantį užtikrinantis jų estetinio vaizdo ir eksploatacinių savybių išsaugojimą, 

reikėtų atlikti esant reikalui, geriausia - kasmet. 
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4. PROJEKTINI Ų SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

 

Projektuojama rekreacinė infrastruktūra neigiamo poveikio aplinkai 

neturės. Priešingai – jos įrengimas ugdys miško lankytojų sąmoningumą, populiarins 

gamtines ir kultūrines vertybes, padidins miškų lankymo galimybes (pagerins 

rekreacijos sąlygas), skatins pažintinį turizmą bei tuo pačiu, tinkamai pritaikant 

miškus lankymui, apsaugos jas nuo galimo neigiamo poilsiautojų poveikio. 

Galimas nedidelis poveikis aplinkai mažosios architektūros ir 

informacinės sistemos elementų, poilsio aikštelių įrengimo bei eksploatacijos metu.  

  Ekonominis vertinimas. Projekto sprendinių ekonominis įvertinimas 

negalimas, nes miško valdoje nėra numatytas ūkinis medieninis miško naudojimas, o 

pagrindinė funkcinė miško paskirtis  - rekreacinė. 

Ekologinis vertinimas. Projektuojama rekreacinė infrastruktūra neigiamo 

poveikio saugomai teritorijai, saugomoms gyvūnų, augalų ir grybų rūšims bei jų 

bendrijoms neturės. Priimti sprendiniai miško plotų kaitai, miško ekosistemų rūšinei 

sudėčiai, amžiaus struktūrai, našumui ir stabilumui apčiuopiamos įtakos neturės. 

Įrengiant mažosios architektūros elementus kai kur reikės pašalinti tik menkaverčius 

medžius ir krūmus. 

Fizinis ir vizualinis rekreacinės įrangos poveikis kraštovaizdžiui bus 

lokalus ir poveikio kraštovaizdžio tipui, žemėnaudų struktūrai, kraštovaizdžio 

mozaikiškumui, biotopų fragmentacijai, ekotoniškumui, estetinei kraštovaizdžio 

vertei, gamtiniam karkasui nebus.  

Rekreacinė infrastruktūra (informacinės sistemos ir mažosios 

architektūros elementai, atokvėpio vieta) projektuojami greta esamų kelių bei takų, 

todėl papildomai takų įrengti nereikės. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai 

projektuojami, siekiant atverti vaizdingas kraštovaizdžio panoramas ir didinti 

projektuojamo objekto miško aplinkos rekreacinį potencialą. Šie kirtimai bus 

vykdomi tik ties projektuojamu dviračių taku, siekiant atverti vaizdingą 
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kraštovaizdžio panoramą, didinti miško aplinkos rekreacinį potencialą. Jie nebus 

intensyvūs. 

Socialinis vertinimas. Priimti sprendiniai turės didelę teigiamą įtaką 

Anykščių rajono gyventojų bei Anykščių regioninio parko bei Anykščių urėdijos 

miškų lankytojų laisvalaikio praleidimui bei poilsiui gamtoje. Naujai sutvarkytas ir 

rekreacijai paruoštas miško kvartalas turėtų tapti svarbiu poilsiautojų traukos centru. 

 

 

7 pav. Šaltinis „Karalienės liūnas“. Tai vienas didžiausių gėlo vandens 

šaltinių Lietuvoje. 
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Medžių lajų takas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 
VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA 

VĮ Valstybiniam miškotvarkos institutui 
Pramonės pr. 11 A 

2017-03-03 Nr . R2-
Į 2017-02-21 Nr . S-161 

51327 Kaunas 

DĖL VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMO DERINIMO 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 

D1-945 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 

„Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" 

pakeitimo" Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių III skyriaus 21 punktu, deriname Jūsų 

parengtą VĮ Anykščių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimą 2017-2018 metams. 

Vidinės miškotvarkos projekto keitimą galima teikti Aplinkos ministerijai tvirtinti. 

Direktorius Paulius Zolubas 

Tadeuš Ablačinskij, (8-5) 2333 165, tadeus.ablacinskij(g)amvmt.lt 

j Atkurtai 
• Lietuvai 



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYB ĖS ĮMONI Ų ANYKŠČIŲ IR TRAK Ų MIŠKŲ URĖDIJŲ VIDIN ĖS

MIŠKOTVARKOS PROJEKT Ų KEITIM Ų PATVIRTINIMO

2017 m. balandžio 13 d. Nr. D1-314
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  miškų  įstatymo  14  straipsnio  3  dalimi  ir  Vidinės
miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų
rengimo taisyklių patvirtinimo“, 44.6 ir 44.8 papunkčiais:

T v i r t i n u pridedamus:
1.1 valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimą;
1.2. valstybės įmonės Trakų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimą.
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. šis įsakymas be priedų skelbiamas Teisės aktų registre;
2.2. valstybės įmonių Anykščių ir Trakų miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektų keitimų

originalai  saugomi  Aplinkos  ministerijos  Miškų  departamento  Miškotvarkos  ir  miško  išteklių

skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Aplinkos ministras    Kęstutis Navickas

Parengė

Viktoras Karašauskis 



PAKEISTO V Į ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VIDIN ĖS MIŠKOTVARKOS

PROJEKTO 

S A N T R A U K A

VĮ  Anykščių   miškų  urėdijos  vidinės  miškotvarkos  projektas  2009-2018  metams  buvo
parengtas 2008 m. valstybinės miškų inventorizacijos duomenų pagrindu ir patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-884 „Dėl valstybės įmonių
Anykščių  miškų  urėdijos,  Rokiškio  miškų  urėdijos,  Ukmergės  miškų  urėdijos,  Zarasų  miškų
urėdijos,  Raseinių  miškų  urėdijos  patikslinto  ir  Trakų  miškų  urėdijos  patikslinto  vidinės
miškotvarkos projektų tvirtinimo“.

Galiojantis  vidinės  miškotvarkos  projektas  keičiamas  vadovaujantis  Vidinės
miškotvarkos projektų  rengimo taisyklių, patvirtintų  LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu  Nr.  D1-406  „Dėl  Miškų  tvarkymo  schemų  ir  vidinės  miškotvarkos  projektų  rengimo
taisyklių  patvirtinimo“,  44.8   punktu  -  planuojamas  rekreacinių  objektų  įrengimas  miškuose,
siekiant juos pritaikyti visuomenės poreikiams. Vadovaujantis šiuo vidinės miškotvarkos projekto
keitimu bus siekiama gauti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą.

Keičiami  šie    vidinės  miškotvarkos  projekto  skyriai:  „Rekreaciniai  ištekliai“  ir
„Socialinės miško funkcijos stiprinimas“. Keitimo sprendiniai išdėstyti tolesniuose šio aiškinamojo
rašto  skyriuose,  suprojektuojant  viešojo  naudojimo  rekreacinės  miško  infrastruktūros  įrengimą
Kavarsko girininkijoje.

Projektavimo uždaviniai:
1. Suprojektuoti Kavarsko girininkijos 581 kvartale dviračių taką, panaudojant esamą kelio

trasą pagal užsakovo pateiktą schemą.
2. Suprojektuoti  kraštovaizdžio formavimo kirtimus  581 kvartalo  2;3;4;6;9;10;14-19;25;26

sklypuose.
3.  Suprojektuoti rekreacinės infrastruktūros objektus, pritaikant Anykščių  regioninio parko

rengiamo tako projektinius sprendinius.

Pagrindiniai sprendiniai:
 Kavarsko girininkijos miško 581 kvartalo teritorijoje suprojektuota ši rekreacinė ir pažintinė

infrastruktūra ir kiti reikalingi darbai bei priemonės:
• atokvėpio vieta (miško baldai, dviračių stovai);
•  3 informaciniai stendai;
• pažintinis  dviračių takas  apie 1200 m ilgio;
• laiptai nusileisti prie šaltinio;
• pakabinamas tiltas;
• suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai 23,2 ha plote, siekiant sudaryti

sąlygas apžvelgti miško kraštovaizdį, atverti vaizdą į „Karalienės liūną“, atidengti
vertingas perspektyvas.

              Priimti sprendiniai turės teigiamą Anykščių regioninio parko bei Anykščių urėdijos miškų
lankytojų laisvalaikio praleidimui bei poilsiui gamtoje. Naujai sutvarkytas ir rekreacijai paruoštas
miško kvartalas turėtų tapti svarbiu poilsiautojų traukos centru.
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