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Bus rengiami du specialieji teritorijų planavimo dokumentai:
1) Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribų planas,
2) Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas.
Rengiami planavimo dokumentai pakeis šiuo metu galiojančius Aukštadvario regioninio
parko ribų ir tvarkymo planus. Rengiant naujus planavimo dokumentus bus įvertinta sukaupta
planavimo patirtis, teritorijos naudojimo ir vertybių apsaugos poreikiai, patvirtintų ar
rengiamų teritorijų ir specialiojo planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų,
gamtotvarkos planų, miškotvarkos projektų) sprendiniai, išanalizuotos probleminės situacijos
ir pasiūlyti jų sprendimo būdai. Siekiama sudaryti prielaidas darniam vystymuisi
Regioniniame parke, suderinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius interesus.
Kiekvieną parengtą planavimo dokumentą sudarys: tekstiniai sprendiniai (plano
aiškinamasis raštas ir pagrindiniai aiškinamojo rašto teiginiai), grafiniai sprendiniai (plano
brėžiniai) ir planavimo proceso metu parengti procedūrų dokumentai. Taip pat bus pateikta
esamos būklės analizė (aiškinamasis raštas ir brėžinys).
Specialieji planai rengiami vadovaujantis Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo
įstatymais, Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisyklėmis, Valstybinių parkų,
biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklėmis, Saugomų teritorijų
apsaugos reglamentais bei kitais teisės aktais.
Planų sprendiniai derinami su sąlygas išdavusiomis institucijomis – Būsto ir urbanistinės
plėtros agentūra, savivaldybių administracijomis, regionų aplinkos apsaugos departamentais,
Kultūros paveldo departamento teritoriniais padaliniais, Valstybine miškų tarnyba,
Aukštadvario regioninio parko direkcija.
Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų ribų planą tvirtins Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, o tvarkymo planą – aplinkos ministras.
Specialiuosius planus numatoma parengti iki 2014 m. lapkričio mėn. Visuomenės
supažindinimas su parengtų planų sprendiniais numatomas 2014 m. birželio mėn.
AUKŠTADVARIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANAS
Regioninio parko ir jo zonų ribų plano sprendiniais nustatomos (koreguojamos) regioninio
parko ir jo funkcinio prioriteto zonų bei buferinės apsaugos zonos ribos, taip pat nustatomi
(tikslinami) konservacinio funkcinio prioriteto zonų (draustinių ir rezervatų) tikslai. Ribų
plano brėžinys rengiamas masteliu 1:10 000.
Regioninio parko ir jo zonų ribos yra nusistovėję, jų smarkiai keisti nenumatoma. Rengiant
ribų planą pagrindinis dėmesys bus skiriamas ribų patikslinimui ir optimizavimui.
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Regioninio parko ir jo zonų ribų keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais, jis turi būti
gerai pagrįstas. Ribų koregavimas gali būti sąlygotas nepakankamo esamų ribų detalumo ir
aiškumo, gamtos ir kultūros vertybių apsaugos poreikių, taip pat rekreacinio naudojimo ir
gyvenviečių plėtros poreikių.
AUKŠTADVARIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANAS
Regioninio parko tvarkymo plano sprendiniais nustatomos kraštovaizdžio tvarkymo zonos
(apsaugos ir naudojimo reglamentai), gamtos apsaugos, kultūros paveldo apsaugos,
rekreacinio naudojimo plėtros, gyvenviečių ir infrastruktūros plėtros kryptys ir priemonės.
Kraštovaizdžio tvarkymo zonos nustatomos pagal saugomų teritorijų tipinius apsaugos
reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d.
nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), atsižvelgiant į teritorijos funkcinį prioritetą,
vertybių apsaugos ir teritorijos naudojimo poreikius.
Gamtos apsaugos priemonės numatomos siekiant išsaugoti ir eksponuoti vertingus
gamtinius kompleksus ir objektus, biologinę įvairovę (saugomas rūšis ir buveines), mažinti
vietinę taršą ir užtikrinti regioninio parko gamtinės ekosistemos stabilumą, atkurti pažeistus
gamtinius objektus ar kompleksus. Tvarkymo plane bus išskirtos svarbiausios gamtos
vertybės, pasiūlytos jų apsaugos, tvarkymo ir pritaikymo pažintiniam turizmui priemonės.
Taip pat bus pateiktos rekomendacijos biologinei įvairovei Regioniniame parke saugoti ir
didinti, gamtinio karkaso ekologiniam potencialui stiprinti, žemės ir miškų ūkio veiklai
reguliuoti. Gali būti siūlomi kraštovaizdžio formavimo kirtimų, miškų įveisimo ar apsauginių
želdinių formavimo plotai, invazinių rūšių naikinimo plotai ir kitos priemonės.
Kultūros paveldo apsaugos priemonės numatomos siekiant išsaugoti kultūros paveldo
vertybes, sudarant sąlygas jas naudoti ir pritaikyti pažintiniam turizmui. Tvarkymo plane bus
pasiūlyti nauji kultūros paveldo objektai, pirmaeiliai tvarkomi ir pritaikomi pažintiniam
turizmui objektai bei kompleksai, atskirų kultūros paveldo grupių tvarkymo, pritaikymo ir
naudojimo nuostatos. Gali būti siūlomas atskirų kultūros paveldo vertybių arba jų dalių
atkūrimas.
Rekreacinio naudojimo plėtra yra ypač svarbi tiek vietos gyventojams, tiek turistams, tiek
pačios saugomos teritorijos tikslams pasiekti, todėl šiai sričiai rengiamame tvarkymo plane
bus skiriamas ypatingas dėmesys. Tvarkymo plane bus numatytos Regioninio parko
rekreacinio naudojimo plėtros nuostatos ir kryptys, atskirų rekreacinio funkcinio prioriteto
zonų vystymo nuostatos, nauji rekreacinės infrastruktūros objektai (rekreaciniai kompleksai,
kempingai, stovyklavietės, trumpalaikio poilsio vietos, apžvalgos aikštelės, apžvalgos bokštai
ir kita), pažintinio turizmo (automobilių, dviračių, pėsčiųjų, vandens) trasos ir takai.
Rekreacinė infrastruktūra regioniniame parke bus vystoma taip, kad nepakenktų
saugomoms vertybėms ir tradiciniam kraštovaizdžiui. Poilsiavimas ir rekreacinė infrastruktūra
koncentruojama rekreacinio funkcinio prioriteto zonose. Kitose regioninio parko dalyse
kuriama pažintiniam turizmui reikalinga infrastruktūra. Regioniniame parke esančias sodybas
(nepriklausomai nuo funkcinio prioriteto zonos) galima pritaikyti kaimo turizmui.
Vienas iš rengiamo tvarkymo plano uždavinių – racionaliai reguliuoti gyvenviečių ir
infrastruktūros plėtrą. Tvarkymo plane numatomos vietos gyvenamajai plėtrai, prioritetinės
kelių gerinimo atkarpos, kiti regioninio parko lankymui ir apsaugai būtini infrastruktūros
objektai.
Tvarkymo plano brėžinys bus rengiamas masteliu 1: 15 000. Esant poreikiui gali būti
rengiami papildomi (pavyzdžiui, rekreacinio naudojimo sistemos) brėžiniai.
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