
 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS 
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, NUMATANT 

DVIRAČIŲ TAKĄ APLINK PAEŽERIŲ EŽERĄ 
PLANAS

 
 

rengimo etapas                        SPRENDINIAI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
                  
 

Vilnius, 2021 
  



 
 

 
TPD Nr.: S-VT-39-19-594 
TPD rūšis: Specialusis planas 
Porūšis: Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas 
Lygmuo: Vietovės 
TPD pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių 

taką aplink Paežerių ežerą planas 
Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.REG122323; 

2019-10-25) 
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) Neatliekamas 
Etapas: Parengiamasis etapas 
Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 
Rengėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Projekto vadovas: JURGIS ZAGORSKAS 
 
DARBO VYKDYTOJAI: 

 
 

 
 
  

  
  

 

 
 
 
 

 
 

  

 Jurgis Zagorskas 
Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė 
Marija Burinskienė 
Vaida Vabuolytė 
 

  



 
 

TURINYS 

1 Įvadas .............................................................................................................................................. 1 

 Administracinis teritorijos skirstymas ..................................................................................... 2 

 Sąnaudų ir naudos analizė ....................................................................................................... 3 

1.2.1 Siūlomi naudos (žalos) komponentai, įverčiai ir jų pasirinkimo argumentai ................... 3 

 Planuojamos dviračių tako trasos apžvalga ............................................................................. 5 

 Susisiekimas ............................................................................................................................. 5 

 Inžinerinė infrastruktūra .......................................................................................................... 5 

 Kraštovaizdis ............................................................................................................................ 6 

 Hidrografinis tinklas ................................................................................................................. 7 

 Gamtinis karkasas .................................................................................................................... 7 

 Kultūros paveldas .................................................................................................................... 8 

 Paviršinių vandens telkinių apsauga ........................................................................................ 8 

2 Rekreacinis potencialas ................................................................................................................... 9 

3 Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų analizė ................................................................... 10 

 Bendrieji planai ...................................................................................................................... 10 

 Specialieji planai .................................................................................................................... 10 

 Detalieji planai ....................................................................................................................... 12 

4 Išvados ir apibendrinimai .............................................................................................................. 13 

 Problemos .............................................................................................................................. 13 

 Esamos būklės analizės išvados: ............................................................................................ 13 

 Preliminarūs kainos skaičiavimai ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams .................... 14 

5 Literatūros sąrašas ir šaltiniai ....................................................................................................... 15 

 
 



1 
 

 

1 ĮVADAS 
Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink 

Paežerių ežerą planas rengiamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, LR Kelių įstatymu, LR 
Žemės įstatymu, Lr Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 
Nr. XIII-2166., Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-10-25 sprendimu Nr. B-TS-223 „Dėl 
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių 
ežerą plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”, kitais teisės aktais. 

Planuojama teritorija – Paežerių ežeras ir aplinkinė teritorija. Bendras plotas – apie 731 ha, iš kurio 
ežero plotas – 398 ha. 

 
Planavimo tikslai: 
1. Numatyti optimalią dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą; 
2. Atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės 

paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ar valstybinės žemės padalijimą, suformuojant atskirus 
sklypus; 

3. Numatyti dviračių takui ir poilsio aikštelėms funkcionuoti reikalingas teritorijas,  servitutus, 
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 

4. Esant reikalui rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams;  
5. Derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir 

susisiekimo infrastruktūros plėtojimo teritorijoje sąlygų.  
 
Planavimo uždaviniai: 
1. Numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas; 
2. Numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos 

zonas; 
3. Numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialisias žemės 

naudojimo sąlygas; 
4. Numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai funkcionuoti reikalingų statinių išdėstymą; 
5. Atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvauotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės 

paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ir valstybinės žemės padalijimą, parengiant atskirų 
sklypų suformavimo schemas, nurodant knkrečius plotus ir koordinates; 

6. Parengti prašymo NŽT paimti žemę visuomenės poreikiams projektą, pagrįstą sąnaudų ir naudos 
analizės rezultatais, taip pat visuomenės naudos, efektyvumo ir rcionalumo principais; 

7. Atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui. 
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 Administracinis teritorijos skirstymas 
 
Planuojama teritorija užima 731 ha ploto (kartu su Paežerių ežero plotu 398 ha) ir yra šalia Vilkaviškio 

miesto, rytinėje jo pusėje.  
Administraciškai teritorija priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, Vilkaviškio miesto ir Šeimenos 

seniūnijoms. Didžioji ežero pakrančių dalis yra Šeimenos seniūnijoje, o į Vilkaviškio miesto seniūniją 
patenka tik vakarinė užstatyta ežero pakrantė (pav. 1). 

Planuojama dviračių tako trąsa siekiasi su Paežerių dvaro teritorija, Patunkiškių k. 
 

 
1 pav. Planuojamos teritorijos administracinis suskirstymas – Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos 
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 Sąnaudų ir naudos analizė 
Sąnaudų ir naudos analizė atlikta pagal „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-

ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodiką“ (patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės 
projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1). 

Dviračių tako aplink Paežerių ežerą preliminari statybos kaina skaičiuota pagal „Statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“, 2020 m. spalio  mėn. statinių statybos 
skaičiuojamąsias sąnaudas (UAB „Sistela“ katalogą). 

Sąnaudų ir naudos analizė pateikiama atskira byla prie šio projekto sprendinių. 

1.2.1 Siūlomi naudos (žalos) komponentai, įverčiai ir jų pasirinkimo argumentai 
Naudos (žalos) komponentai buvo parinkti pagal  „Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-

ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos“ skyrių „Urbanistinė plėtra“. Naudos (žalos) 
komponentų pasirinkimas buvo grindžiamas patvirtintų bendrų urbanistinės plėtros sektoriaus projektų 
tipų sąrašu (1 lentelė). Pagal šioje metodikoje nurodytus projektų tipus, Paežerių ežero dviračių tako 
įrengimas tiesiogiai gali būti laikomas Inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektu, bet 
netiesiogiai gali būti priskirtas tiek kompleksinei Vilkaviškio miesto plėtros, tiek kaimo gyvenamųjų 
vietovių atnaujinimo, tiek apleistos infrastruktūros ir teritorijos konversijos projektui. Taip pat jam galima 
taikyti naudos komponentus, taikytinus parko sutvarkymo projektams, nes dviračių takas eitų per 
rekreacines teritorijas, naudojamas miesto gyventojų kaip parkas. 

1 lentelė Urbanistinės plėtros sektoriaus projektų tipai ir rūšys, tinkami rengiamam planui 

Projektų tipai Projekto rūšis 

1. Viešųjų erdvių ir bendruomeninės 
infrastruktūros atnaujinimas bei oro 
kokybės gerinimas 

1.1. Miestų kompleksinė plėtra; 
 

1.2. Inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra; 
 

1.3. Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas; 
 

1.4. Apleistos infrastruktūros ir teritorijos konversija; 
 

1.5. Parko sutvarkymas. 

 
Urbanistinės plėtros intervencijomis siekiama integruotos miestų plėtros tenkinant šias pagrindines 

gyventojų ir verslo subjektų poreikių grupes1: 

• Vietinių paslaugų kiekio didinimas ar kokybės gerinimas; 
• Viešųjų erdvių estetinės ar funkcinės vertės didinimas; 
• Rekreacinių išteklių kiekybinė ir kokybinė plėtra; 
• Nekilnojamojo turto vertės didinimas; 

 

1 Remiantis „Urban Development in the EU:50 Projects supported by the European Regional Development Fund 
during the 2007-13 period, 2013 kovas, Europos Komisija 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf ir kitais 
šaltiniais. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf
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Urbanistinės plėtros projektai padidina tam tikros teritorijos „naudotojams“ (kurie gali būti tiek gyventojai, 
tiek turistai, tiek verslas) teikiamų gėrybių ir paslaugų kiekį bei gerina jų kokybę. Integruotų urbanistinės plėtros 
projektų pagrindinė tikėtina nauda kyla iš bendro visų intervencijų rezultato ir apima konkrečios teritorijos 
patrauklumo jos naudotojams padidėjimą. 
 

Toliau pateiktas detalus naudos (žalos) komponentų pasirinkimo pagrindimas (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Naudos (žalos) komponentų pasirinkimo argumentai 
 

Komponentas 
 

Tipas 
Pasirinkimo argumentai (teorija, precedentai, atitiktis strateginiams 
tikslams ir tikėtinai sektoriaus plėtrai) 

1. Vietovės 
patrauklumo 
namų  ūkiams 
padidėjimas 

Tiesioginis 
poveikis 

Gyvenamosios vietos patrauklumas padidėtų dėl atsiradusio dviračių tako 
ir atnaujintų viešųjų erdvių, bei pagerėjusios prieigos prie rekreacinių 
teritorijų. Ši nauda atitinka ES sanglaudos politikos prioritetus ir Lietuvos 
nacionalinį strateginį tikslą padidinti savo gyvenamąją vietovę (miestą) 
teigiamai vertinančių gyventojų dalį 15 proc. (2014–2020 m. Nacionalinės 
pažangos programa). 

2. Vietovės 
patrauklumo 
verslui 
padidėjimas 

Tiesioginis 
poveikis 

Miesto patrauklumas taip pat susijęs su sudarytomis galimybėmis verslo 
plėtrai. Dviračių takas parūpintų tinkamas erdves verslui ir mažmeninės 
prekybos parduotuvėms, maitinimo paslaugų įmonėms įsikurti, sukurtų 
palankesnę aplinką verslo investicijoms. Tai kuria palankias sąlygas 
gyventi ir leisti laisvalaikį. 

3.  Anglies 
dioksido ir 
metano  (kaip 
šiltnamio efektą 
sukeliančių 
dujų) emisijos 
sumažėjimas 

Netiesioginis 
poveikis 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjimas yra ES ir globaliu 
lygmeniu keliamas tikslas. Jis susijęs su tvarios ekonominės plėtros 
principu 2 , kuriuo daugiausiai remiamasi kovojant su klimato kaita ir 
skatinant mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ekonomiką. 
Paežerių ežero dviračių takas tarnautų ne tik rekreacinėms reikmėms, bet 
ir susisiekimui tarp Vilkaviškio miesto ir sodų bendrijų, bei gretimų 
gyvenviečių ir kaimų. 

4. Transporto 
keliamos oro 
taršos pokyčiai 

Netiesioginis 
poveikis 

Oro taršos mažinimas yra vienas iš strateginių tikslų tiek ES, tiek Lietuvoje. 
Kaip ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjimą atspindinčių 
naudos komponentų atveju, prie oro taršos mažinimo prisideda 
investicijos į dviračių takus ar atnaujinamų erdvių apželdinimą. 
Paežerių ežero dviračių tako įrengimas prisidėrų prie esamų transporto 
srautų sumažėjimo, nes vietiniams gyventojams tarnautų ir susisiekimui 
tarp Vilkaviškio miesto ir sodų bendrijų, bei gretimų gyvenviečių ir kaimų. 

 
 
 

 
2Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions - Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review 
of the European Union Strategy for Sustainable Development, COM/2009/0400 final. 
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 Planuojamos dviračių tako trasos apžvalga 
 
Svarbiausi objektai Paežerių ežero prieigose yra Vilkaviškio miestas, Paežerių ežero 

pakrantėse esančios sodų bendrijos, Paežerių dvaro sodyba, Paežerių gyvenvietė, Patunkiškių 
gyvenvietė. 

Planuojama dviračių tako trasa didžiąja dalimi eitų per laisvą valstybinę žemę (esamus 
privažiavimo kelius, gatves). Tik keliose vietose į planuojamą dviračių tako trasą patenka  
privatūs žemės sklypai (žemės ūkio pagrindinės naudojimo paskirties).  

Planuojamas dviračių takas nuo miesto pliažo eitų Medžiotojų gatve iki esamo dviračių 
tako Vytauto gatvėje. Iki Paežerių dvaro teritorijos būtų naudojamas esamas dviračių takas 
Vytauto gatvėje. Į Paežerių dvarą planuojama įrengti vieną naują jungtį  arčiausiai miesto, 
palei Kąstinės upę. Toliau takas eitų palei Paežerių dvaro sodybos teritoriją. Už dvaro 
teritorijos pakrante, didžiąja dalimi laisvoje valstybinėje žemėje, dalinai per privačius žemės 
sklypus su servitutine teise pravažiuoti, eina mažai naudojamas lauko kelias, šalia kurio 
planuojama įrengti dviračių tako trasą. Atstumas nuo ežero pakrantės iki žemės ūkio sklypų 
ribų 5-12m. Šis lauko kelias baigiasi ties Paežerių g. Toliau dviračių tako trasą planuojama 
pratęsti palei Paežerių gatvę (gatvės pakraščiu) visa rytine ir šiaurine ežero pakrante iki pat 
posūkio į Kisiniškius. Nuo šio posūkio planuojama dviračių tako trasa vėl eitų ežero pakrante 
per laisvą valstybinę žemę ir išperkamas privačių žemės ūkio žemės sklypų dalis. 
 

 Susisiekimas 
Į pietus nuo planuojamos teritorijos eina magistralinis kelias A7(E28) Marijampolė–Kybartai–

Kaliningradas, šalia kurio yra nutiestas dviračių takas. Kiti vietinės reikšmės keliai,  juosiantys 
ežerą, turi žvyro arba dalinai asfalto/žvyro dangą. Nemaža pakrančių dalis yra pasiekiama grunto 
dangos keliais (lauko keliais). 

Tankiausiai urbanizuota vieta yra rytinė ežero dalis, besiribojanti su Vilkaviškio miestu ir 
pietrytinė dalis, besiribojanti su sodų bendrijų teritorijomis. Pietrytinėje planuojamos teritorijos 
dalyje įsikūrę Paežerių, vakarinėje - Patunkiškių kaimai. Likusiose planuojamos teritorijos dalyse 
vystoma žemės ūkio veikla, plyti dirbami laukai. 

 

 Inžinerinė infrastruktūra 
Planuojamoje teritorijoje esantiems elektros infrastruktūros objektams 

(transformatorinėms, oro ir požeminėms elektros linijoms) galioja apsaugos zonos numatytos 
specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose. 
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 Kraštovaizdis 
Pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą (3 pav.) analizuojama teritorija patenka į 

Vidurio Pabaltijo žemumų kraštovaizdžio morfologinį ruožą, pietvakarių Lietuvos žemumos 
srities, Nemuno žemupio mažai miškingą agrarinį lygumų rajoną. Pagal integruotas 
kraštovaizdžio tvarkymo zonas, planuojamoje teritorijoje išskirta: 

 agrarinis mažai urbanizuotas  tausojančio bei intensyvaus naudojimo ežeruoto 
duburio kraštovaizdis - au’4E; 

 urbanistinis upėtas tausojančio bei intensyvaus naudojimo molingos lygumos 
kraštovaizdis - us4L’; 

 agrarinis  upėtas tausojančio bei intensyvaus naudojimo molingos lygumos 
kraštovaizdis - a4L’. 

 

 
3 pav. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinio iškarpa, LR Aplinkos 

ministerija, 2014. 

 
Šiose kraštovaizdžio tvarkymo zonose rekomenduojama vystyti aplinką tausojantį 

ūkininkavimą, skatinti ekologinę žemdirbystę, nenaudojamus žemės plotus apsodinti mišku. Taip 
pat siūloma intensyviai vystyti teritorijos rekreacinį naudojimą, keičiant žemės paskirtį į 
rekreacinę, gamtinę aplinką pritaikant intensyviam lankytojų srautui, įrengiant pėsčiųjų, 
dviratininkų turizmo takų, poilsio bei apžvalgos aikštelių sistemą, kuriant reikalingą rekreacinės 
infrastruktūros sistemą. 

Paežerių ežerui būdingos atviros, neapaugusios mišku pakrantės. Tokios pakrantės sudaro 
galimybes apžvelgti visą ežero teritoriją, sukuria vizualinę trauką tarp ežero pakrantėse esančių 
objektų. Iš kitos pusės atvirose erdvėse susidaro vėjo gūsiai ir nepalankios sąlygos rekrecijai, 
vaikščiojimui ir važinėjimui dviračiu šaltuoju metų laiku. 
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 Hidrografinis tinklas 
 Paežerių ežeras yra antras po Vištyčio pagal dydį Vilkaviškio rajono ežeras. Ežero plotas 

siekia 398 ha, vidutinis gylis 7-8 metrai, didžiausias gylis - 12 metrų. Į ežerą įteka ir iš jo išteka 
upė Kastinė. Planuojamoje teritorijoje yra melioracijos griovių tinklas. 35% planuojamos 
teritorijos yra melioruota, sausinta drenažu. Drenažo būklė gera, blogos būklės drenažo sistema 
yra vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje. 

 Gamtinis karkasas 
Gamtinį karkasą sudaro geoekologinės takoskyros, vidinio stabilizavimo arealai, migracijos 

koridoriai - slėniai, raguvynai, dubakloniai ir kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi 
geodinaminė bei bioinformacinė apykaita, augalų bei gyvūnų rūšių migracija. 

Didžioji planuojamos teritorijos dalis patenka į vidinio stabilizavimo arealą, likusi – į vietinio 
lygmens gamtinio karkaso teritoriją (4 pav.). 

 
4 pav. Vilkaviškio rajono gamtinis karkasas. Duomenų šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas, 

2008. 
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 Kultūros paveldas 
Paežerių ežero apylinkėse pagal Kultūros vertybių registrą yra 2 kultūros paveldo objektai. 

Pagrindinis ir didžiausią lankytojų bei turistų srautą pritraukiantis objektas yra Paežerių dvaro 
architektūrinis ansamblis. Dabartinį architektūrinį ansamblį sudaro rūmai, oficina, Belvederio bokštas 
ir parkas. Dvaro pastatai rekonstruoti,  veikia Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro 
muziejus. Kitas kultūros paveldo objektas – Patunkiškių k. senosios kapinės. Abiejų kultūros 
paveldo objektų būklė yra gera. Detali informacija apie kiekvieną kultūros paveldo objektą 
pateikiama 1 lentelėje.  

1 lentelė. Kultūros paveldo objektai  
Eil. Nr. 1 2 
Unikalus objekto 

kodas 1029 23053 

Pilnas pavadinimas Paežerių dvaro 
sodyba Patunkiškio k. senosios kapinės 

Adresas 
Vilkaviškio r. sav., 

Paežerių k. (Šeimenos 
sen.) 

Vilkaviškio r. sav., Patunkiškių k. 
(Šeimenos sen.) 

Statusas Paminklas Valstybės saugomas 
Objekto 

reikšmingumo lygmuo nacionalinis valstybinis 

Vertingųjų savybių 
pobūdis 

Istorinis (lemiantis 
reikšmingumą, 
svarbus), 
Kraštovaizdžio, 
Architektūrinis 
(lemiantis 
reikšmingumą, retas), 
Želdynų (lemiantis 
reikšmingumą, svarbus) 

Neaptvertos. Stovi aukštas medinis 
kryžius, pakeltas ir įtvirtintas į dvi 
metalines sijas. Kryžių juosia medinių 
lentelių tvorelė, prie jo auga gėlės. 
Kapinėse auga žolė, teritorijos kampuose 
- keturi beržai, į š. nuo kryžiaus - alyvų 
krūmai. Palaidoti Patunkiškių k. 
gyventojai. 

Teritorijos plotas 14,6 ha 0,07 ha 
Fizinio apsaugos 

zonos pozonio plotas - 0,04 ha 

Vizualinio apsaugos 
zonos pozonio plotas 21,4 ha - 

 Paviršinių vandens telkinių apsauga 
Pagal Paviršinių vandens telkinių  apsaugos zonų  ir  pakrančių  apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu 
Nr. 540, Paežerių ežerui yra nustatoma nuo 5 iki 25 metrų vandens apsaugos juosta bei 500 
metrų vandens apsaugos zona, kuri sutampa su planuojamos teritorijos ribomis. Kastinės upei 
nustatoma 2,5 metrų pločio vandens apsaugos juosta bei 100 metrų pločio vandens apsaugos 
zona. Visos vandens pakrančių apsaugos juostos ir zonos vaizduojamos sprendinių brėžinyje. 
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2 REKREACINIS POTENCIALAS 
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane planuojama teritorija patenka į didelio 

rekreacinio potencialo (Vilkaviščio-Vyštyčio) arealą. Jame plėtojamos regioninės reikšmės 
rekreacinės sistemos. Šiame areale prioritetinės rekreacijos vystymo rūšys yra pažintinė 
rekreacija bei poilsis gamtoje. Kitos vystytinos rekreacijos rūšys yra pramoginė ir sportinė 
rekreacija. 

Per planuojamą teritoriją pagal LR bendrąjį planą praeina rekomenduojamas nacionalinis 
automobilių maršrutas „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys” bei kerta maršrutas „Suvalkijos 
parkų žiedas”. 

Esama rekreacinė infrastruktūra. Planuojama teritorija yra gerai pasiekiama tiek viešuoju, 
tiek privačiu transportu - dviračiais ar pėsčiomis ir turi nemažą rekreacinį potencialą. Nuo 
Vilkaviškio ir palei kelią Nr. A7(E28) Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas praeina nacionalinė 
autoturizmo trasa, Suvalkijos dviračių žiedo trasa bei įrengtas dviračių takas. Šiaurinėje ežero 
dalyje savivaldybės sklypuose įrengtos dvi trumpalaikio poilsio zonos, viena skirta daugiau 
žvejams, kita - vietos gyventojų poreikiams (Vilkaviškio miesto paplūdimys). Didelę trauką turi 
Paežerių dvaro sodyba. Dvaras pritaikytas lankytojams, jame įrengtas Vilkaviškio krašto 
muziejus. Šalimais dvaro įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Ežero pakrantėje yra tiltas, prie 
kurio galima atplaukti ir išsilaipinti. Paežerių dvaro sodybos iškyšulyje, vadinamame „Aukso 
ragu”, įrengta pavėsinė.  

Miesto teritorijoje prie Paežerių ežero rytinės pakrantės yra įsikūręs buriuotojų klubas 
„Škvalas”. Jame vaikai mokomi buriavimo. Prie klubo įrengtas tiltas švartavimuisi. Daug lankytojų 
pritraukia kasmetinės buriavimo varžybos.  

Rekreacijos plėtra pastebima ir privačių sklypų ribose. Vakarinėje ežero dalyje privačiame 
sklype numatoma kurti kaimo turizmo sodybą, teikti maitinimo ir nakvynės paslaugas. 
Paežeriuose įsikūręs privatus kempingas teikia savo paslaugas. Patunkiškėse įrengta poilsiavietė. 

Rekreacinės infrastruktūros išsidėstymas pateiktas Esamos būklės analizės brėžinyje. 
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3 GALIOJANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

 Bendrieji planai 
 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659. Šio plano „Rekreacijos, turizmo, 
gamtos ir  kultūros paveldo plėtojimas” brėžinyje numatomi rekreaciniai ir turizmo 
infrastruktūros objektai: kempingas, prieplaukos, pramogų centras, automobilių trasa (5 
pav.). 

 
5 pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas. „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir  kultūros paveldo 

plėtojimas” 

1. Dalis bendrajame plane numatomų sprendinių jau iš dalies įgyvendinta. Tai šiaurrytinėje 
Paežerių ežero dalyje sklypui, skirtam kempingo įrengimui, patvirtintas detalusis planas. Šiuo 
metu teritorijoje įrengta trumpalaikiui poilsiui skirta infrastruktūra, sutvarkytas paplūdimys.  

 Vikaviškio miesto bendrasis planas 2010-2020 metams, patvirtintame Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-245. Plano  „Rekreacijos, 
turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo” brėžinyje planuojamoje teritorijoje numatytas 
dviračių takas ir automobilių stovėjimo aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelei parengtas 
detalusis planas. 

 

 Specialieji planai 
 Paežerių dvaro sodybos apibrėžtų teritorijų ribų planas, 2009. Šiuo planu nustatytos Paežerių 

dvaro sodybos, kaip kultūros paveldo komplekso, zonos ir ribos (6 pav.). 
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6 pav. Paežerių dvaro sodybos apibrėžtų teritorijos ribų planas 

 
 Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, 2005. 

Schemos sprendiniai nepatenka į planuojamos teritorijos ribas, nes aplink Paežerių ežerą 
vyrauja našios žemės, tinkamos žemės ūkiui. 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 
schema, 2008. Schemoje išskirti esami bei projektuojami viešieji keliai. Projektuojami vietinės 
reikšmės viešieji keliai schemoje pažymėti geltonai (7 pav.). Šiuo metu šie keliai nėra įrengti, 
jie susiformavo važinėjant automobiliais pietvakarine Paežerių ežero pakrantės dalimi.  

 
7 pav. Iškarpa iš Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos 

schemos 
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 Detalieji planai 
 0,50 ha kitos paskirties žemės sklypo, rekreacinės teritorijos suformavimo, tvarkymo režimo 

nustatymo Šeimenos sen., Vilkaviškio rajone, prie Paežerių ežero detalusis planas, patvirtintas 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2005 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-616. Planas 
įgyvendintas, teritorija sutvarkyta, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, privažiavimas prie 
vandens, pontoninis tiltas, trumpalaikiam poilsiui skirtos pavėsinės, laužavietė (13 pav.). 

 Kitos paskirties žemės, komercinės paskirties objektų teritorijos būdo, prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybos pobūdžio tai pat rekreacinės teritorijos būdo, prekybos, paslaugų 
ir pramogų objektų statybos pobūdžio taip pat rekreacinės teritorijos būdo, ilgalaikio 
(stacionaraus)poilsio pastatų statybos ir trumpalaikio poilsio statinių statybos pobūdžio, 
4,9582 ha ploto sklypo suformavimo Vilkaviškio r., Šeimenos sen., Kiškėnų k., detalusis planas, 
patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2005 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-
905. Planu siekiama sudaryti galimybes įrengti 4 klasės kempingą. Kol kas kempingui skirti 
sprendiniai neįgyvendinti; 

 Kitos paskirties, inžinerinės infrastruktūros ir rekreacinės teritorijos žemės sklypo 
suformavimo trumpalaikio poilsio poilsiavietei Uosių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., 
detalusis planas, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2005 m. spalio 26 d. 
sprendimu Nr. B-TS-906. Suprojektuotame 0,82 ha sklype numatoma automobilių parkavimo 
aikštelė su minimalia rekreacine infrastruktūra be kapitalinių pastatų statybos. Šio plano 
sprendiniai kol kas neįgyvendinti. 

 0,1977 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr.3905/0002:763, esančio Vilkaviškio r. sav., Šeimenos 
sen., Patunkiškių k., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio į kitą nustatant rekreacinės teritorijos 
būdą, trumpalaikio poilsio statinių statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo nustatymo, detalusis planas, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2013 
m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. BĮV-1333. Juo numatoma įrengti trumpalaikio poilsio 
infrastruktūros įrenginius (suoliukus, pavėsinę, WC statinį, vaikščiojimo takus). Šio plano 
sprendiniai kol kas neįgyvendinti. 

 Tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į  konservacinės 
paskirties žemę, kultūros paveldo objektų žemės sklypų būdo nustatymo, 12,0939 ha ploto 
Paežerių dvaro teritorijos žemės sklypo, kuriam nustatomos šio sklypo ir nekilnojamų daiktų 
tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos (išsaugant Paežerių dvaro teritoriją kaip paveldo 
objektą ir pritaikant jį visuomenės poreikiams, sukuriant daugiafunkcinį turizmo traukos 
centrą) suformavimo Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Uosių k., detalusis planas,  patvirtintas 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-943. Šio 
plano dalis sprendinių įgyvendinta (Paežerių dvaro sodyba renovuota ir  pritaikyta pažintiniam 
turizmui – įrengtas Vilkaviškio krašto muziejus). 
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4 IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI 
 

 Problemos 
Išanalizavus planuojamą teritoriją, galima išskirti šias problemas ir konfliktus: 

 Netinkamas ežero pakrantės naudojimas. Ežero pakrančių teritorijos yra patrauklios poilsiui 
ir rekreacijai, todėl reikėtų jas labiau pritaikyti šiai funkcijai. 

 Rekreacinių teritorijų ir rekreacinės infrastruktūros trūkumas. Ežero prieigose trūksta įrengtų 
poilsio zonų ir tinkamos rekreacinės infrastruktūros.  

 Vandens transportas. Nevyksta susisiekimo vandeniu tarp priešingų ežero krantų, nors toks 
poreikis yra. Ežero racionaliam naudojimui ir pažinimui reikalingas patogus susisiekimas tarp 
atraktyviausių teritorijos vietų, tam reikia įrengti prieplaukas ir kitą vandens transportui 
reikalingą infrastruktūrą. 

 Esami keliai. Esama kelių būklė aplink ežerą kai kuriose atkarpose yra bloga, reikalingi kelių 
gerinimo darbai. Dviračių tako įrengimas padėtų išspręsti šią problemą. 

 Ekologiniai pažeidimai. Didžiojoje planuojamos teritorijos dalyje plyti dirbami laukai. Vykdant 
žemės ūkio veikla, trąšos ir kt. gali patekti ir į ežerą. Tai sąlygotų spartesnę ežero eutrofikaciją 
bei vandens kokybės ir ežero gyvūnijos būklės blogėjimą. Šią problemą spręsti padėtų 
buferinė zona ežero pakrantėje, kurioje galėtų būti įrengtas dviračių-pėsčiųjų takas. 

 Esamos būklės analizės išvados: 
 Planuojamoje teritorijoje vyrauja agrarinis mažai urbanizuotas tausojančio bei intensyvaus 

naudojimo ežeruoto duburio kraštovaizdis. Šiame kraštovaizdyje aukštesnio lygmens 
teritorijų planavimo dokumentai numato plėtoti tausojantį žemės ūkį bei intensyvinti 
rekreaciją. 

 Planuojamos teritorijos rekreacinis potencialas yra didelis, jį lemią rekreacinis gamtinės bei 
kultūrinės aplinkos turtingumas. Svarbiausias kultūros paveldo objektas planuojamoje 
teritorijoje – Paežerių dvaro sodyba.  Šio objekto integravimas ir išlaikymas Paežerių ežero 
rekreacinėje sistemoje yra vienas iš pagrindinių uždavinių, siekiant sukurti optimalią 
rekreacinę sistemą planuojamoje teritorijoje.  

 Planuojama teritorija yra strategiškai palankioje vietoje, arti miesto, jos rytinėje dalyje yra 
geras susisiekimas su Vilkaviškio miesto gatvėmis, tačiau toliau susisiekimo infrastruktūra 
nėra išplėtota, sudėtingas patekimas pėsčiomis ir dviračiu į Paežerių dvaro teritoriją, toliau 
nuo miesto esančias pakrantes. Dėl to esamas rekreacinis potencialas išnaudojamas 
nepakankamai. 

 Aplink Paežerių ežerą esančių vietinės reikšmės kelių būklė tam tikrose atkarpose yra  bloga, 
lauko kelių būklė neleidžia keliauti aplinkui ežerą pėsčiomis arba dviračiu. Dviračių-pėsčiųjų 
tako įrengimas padėtų išspręsti šias problemas. 

 Daugelyje ežero pakrančių nesilaikoma paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų 
reikalavimų, statomi rekreacinės infrastruktūros objektai, užtveriami praėjimai palei ežerą. 
Šias problemas padėtų spręsti dviračių –pėsčiųjų takas einantis ežero pakrante. 
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 Preliminarūs kainos skaičiavimai ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams 
 
Planuojama dviračių trąsa preliminariai būtų apie 12km ilgio. Be to numatomos jungtys su 

miesto teritorija per Paupio, Pietario ir Medžiotojų gatves, Kąstinės upės pakrante, bei jungtys 
su esamu dviračių taku einančiu palei Vytauto ir Uosių g. Kai kurios dviračių tako atkarpos eina 
palei esamas gatves ir dviračių takas ten nebus įrengiamas (detalesnį aprašymą žiūrėti 3 
lentelėje). 

Specialiojo plano įgyvendinimas numatomas dviem etapais – pirmąjame etape įrengiamos 
dviračių tako atkarpos ir krantinė aplinkui Paežerių ežerą. Antrąjame etape įrengiamos dviračių 
tako jungtys. 

Dalis dviračių tako eitų esamu vietinės reikšmės keliu ir gatvių važiuojamosios dalies 
pakraščiu, tokiu atveju šių dviračių tako atkarpų įrenginėti nereikia, reikalingas tik įspėjamųjų 
kelio ženklų atnaujinimas.  

Sąnaudų ir naudos analizės dalyje yra pateikti apytiksliai planuojamų dviračių tako atkarpų 
ilgiai ir sąnaudos pagal  sustambintų rodiklių vertinimo metodiką (UAB „Sistela“ 2020 m. 
duomenis). 

Skaičiuotos keturios galimos tako įrengimo alternatyvos: Skaldos atsijų takas be bortų, 
skaldos atsijų takas su bortais, trinkelių dangos takas, asfalto dangos takas. Kokį dangos tipą 
kuriose atkarpose parinkti bus numatyta techninio projekto rengimo metu.  

Pirmuoju etapu įrengiamų dviračių tako atkarpų (šio plano dviračių tako atkarpų schemoje 
pažymėtų Nr. 1-13) įrengimo apytikslė kaina, priklausomai nuo dangos tipo būtų nuo 242 944 iki 
673 826 eurų. 

Antruoju etapu įrengiamų dviračių tako atkarpų (šio plano dviračių tako atkarpų schemoje 
pažymėtų Nr. J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9) įrengimo apytikslė kaina, priklausomai nuo 
dangos tipo būtų nuo 321 289 iki 564 888 eurų. Dviračių tako jungtys J-1, J-2, J-3, J-9 planuojamos palei 
esamas miesto gatves, kur jos siūlomos įrengti betono trinkelių arba asfalto dangos, o jungtys J-4, J-5, J-
6, J-7 nebus naujai įrengiamos, nes čia susisekimas vyks esamų gatvių ir vietinės reikšmės kelių 
važiuojamosios dalies pakraščiu. Eismas šiuose keliuose yra iki 1 000 aut./parą. 

Dviračių tako trasa kerta keletą privačių sklypų. Šių sklypų dalis numatoma išpirkti pagal žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams tvarką. Šių žemės sklypų duomenys, bei reikalingas išpirkti plotas 
pateikiami 3 lentelėje žemiau. Šie sklypai taip pat yra pažymėti pagrindiniame specialiojo plano brėžinyje. 

3 lentelė. Privatūs žemės sklypai, kurių dalis numatoma paimti visuomenės poreikiams dėl planuojamo dviračių 
tako įrengimo 

Sklypo kad. Nr. 
Sklypo plotas, 
ha 

Žemės sklypo 
vertė, EUR 
(2020-01-01) 

Išperkamas plotas, 
ha 

Išperkamos 
žemės vertė, 
EUR 

3905/0009:11 9,9450 36 497 0,0498 182,76 
3905/0004:37 10,7905 39600 0,0341 125,14 
3905/0009:80 5,2180 19 149 0,0096 35,23 
3905/0004:9940 1,6252 5 964 0,1410 517,45 
3905/0004:9950 1,1074 4 064 0,1378 505,71 
3905/0004:9951 1,1705 4 295 0,0645 236,70 

    
Viso: 1602,99 
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