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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“, 20-23 punktais:
1. T v i r t i n u Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės
sklypų (kadastro Nr. 4380/0004:250; Nr. 4380/0004:251 ir Nr. 4380/0004:252) miškų vidinės
miškotvarkos projektą;
2. N u r o d a u :
2.1. vidinės miškotvarkos projekto santrauką paskelbti Valstybinės miškų tarnybos
interneto svetainėje;
2.2. patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą registruoti Lietuvos Respublikos miškų
valstybės kadastre.
3. Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų
(kadastro Nr. 4380/0004:250; Nr. 4380/0004:251 ir Nr. 4380/0004:252) miškų vidinės
miškotvarkos projekto (originalas) saugomas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro
skyriaus archyve Pramonės pr. 11A, Kaunas.

Direktorius

Įsakymo kopiją įteikti:
S. Kuksienienei, B. Bitauskui

Karolis Mickevičius

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO DERINIMO
(Zarasų)

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-12-08 Nr. (39.8)-R2-2910

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

KAROLIS MICKEVIČIUS, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-07 19:24:48

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-12-07 19:25:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-10 - 2021-10-09

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vilija Česnavičienė, Administratorė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-08 08:19:12

Parašo formatas

Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-09 - 2021-01-08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v.
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2020-12-08 08:19:26

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2020-12-08 atspausdino Vilija Česnavičienė

Paieškos nuoroda

ZARAS RAJONO SAVIVALDYB S PATIK JIMO TEISE VALDOM VALSTYBIN S
ŽEM S SKLYP (KADASTRO NR. 4380/0004:250; 4380/0004:251; 4380/0004:252) MIŠK
VIDIN S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO
SANTRAUKA
Projekto objektas - trys Zaras rajono savivaldyb s patik jimo teise valdomi mišk

kio

paskirties valstybin s žem s sklypai (kadastro Nr. 4380/0004:250; 4380/0004:251; 4380/0004:252).
Žem s sklyp

naudojimo b das – rekreacini

mišk

sklypai. Bendras ši

sklyp

plotas pagal

nekilnojamojo turto registro duomen bank – 4,0241 ha. Juose miško žem s plotas - 3,9 ha.
Visi miško plotai priskirti IIB mišk grupei – specialios paskirties rekreaciniams miškams,
rekreacini miško sklyp pogrupiui. Vidutinis medyn amžius - 79 metai. Seniausi yra pušynai (84
metai). Vidutinis bendras medyn

t ris – 305 m3/ha. Projektuojamoje teritorijoje vyrauja 2

augaviet s: 1,0 ha sudaro Ndp augaviet , 2,2 ha - Ncl. Pagal vyraujan i medži r š , pušyn plotas
sudaro 56,4 proc., liepyn – 25,6 proc., juodalksnyn – 18,0 proc.
projektuojam teritorij patenka kult ros paveldo objekto - Antrojo pasaulinio karo
Soviet S jungos kari palaidojimo vietos (u.k. 11368) vizualin s apsaugos pozonis.
2019 m. buvo parengtas „Vieš j erdvi prie Zarasai io ežero sutvarkymo ir aktyvaus
poilsio infrastrukt ros rengimo supaprastintas projektas“ (reng jas - UAB „Želdynai“, projekto
vadovas – V. Pilkauskas), kuriame numatytas šios teritorijos rekreacin s infrastrukt ros vystymas.
Zaras rajono savivaldyb s administracija užsak parengti vidin s miškotvarkos projekt , kuriame
b t

integruoti šio dokumento sprendiniai, suprojektuoti specialieji kirtimai bei kitos

kin s

priemon s. Pagal š vidin s miškotvarkos projekt bus tvarkomi, naudojami, atkuriami ir saugomi
miškai 2020-2030 metais.
Svarbiausias projekto uždavinys - suprojektuoti patog rekreacin tak , skirt p stiesiems
ir dviratininkams, kuris b t pritaikytas žmoni su negalia poreikiams. Projektuojamas 3 m plo io
ir 292 m ilgio takas, leisdamasis žemyn link ežero, daro kilp , apjuosdamas tinklinio aikštel ir
jungdamas vis kit projektuojam infrastrukt r : lauko treniruokli erdv , iškyl aikšteles su lauko
baldais, vaik žaidim aikštel , vaik maudykl s zon pakrant je.
Projektuojamoje teritorijoje kraštovaizdžio formavimo kirtimai suprojektuoti 2,8 ha plote,
iškertamas t ris - iki 90 m3. Iš j 2,2 ha plote suprojektuoti erdvi formavimo kirtimai (iškertamas
t ris – iki 52 m3), 0,6 ha – sud ties formavimo (iškertamas t ris – iki 38 m3).
1,1 ha plote numatytas trako kirtimas.
Teritorijos erdv se suprojektuotas kr m sodinimas. Projektuojam kr m r šys parinktos
pagal tinkan ias augimo s lygas bei pagal erdvi organizavimo kriterijus. Teritorijos pakraš iuose

ir vietose, kur norima atriboti, sukurti žali fon , sodinami gsmingi, esam medži pav syje
augantys kalninis serbentas (Ribes alpinum), baltuog meškyt (Symphoricarpus albus), raudonoji
sedula (Cornus sanguinea). Akcentin se vietose puošiama žydin iomis lanksvomis. Keli r ši
lanksvos žyd s skirtingu metu, tod l vis vasar teritorijoje bus žydin i kr m .
Projekto sprendiniai pagerins Zarasai io ežero pasiekimo galimybes (ypa žmon ms su
negalia ir žmon ms su vaik vežim liais) bei tuo pa iu, tinkamai pritaikant mišk lankymui, bus
apsaugotos jautresn s reljefo vietos, ypa tos, kurios link
poveikio. Sutvarkyta teritorija tur s teigiam

erozij , nuo galimo neigiamo lankytoj

tak Zaras miesto gyventoj ir kit atvykstan i

lankytoj laisvalaikio praleidimui bei aktyviam sportavimui, poilsiui gamtoje, lankymuisi greta
esan iame papl dimyje.

