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Projekto įgyvendinimo tikslas – sukurti kompleksinę viešąją turizmo infrastruktūrą,
užtikrinančią sąlygas keliauti p÷sčiomis, dviračiais aplink Platelių ežerą, panaudojant gamtinį ir
rekreacinį Žemaitijos nacionalinio parko potencialą.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – įrengti aktyviam poilsiui pritaikytus p÷sčiųjų - dviračių
takus ir kitą rekreacinę infrastruktūrą.
Projektas skirtas vienai dinamiškiausiai besivystančių turizmo krypčių - aktyviam poilsiui
gamtin÷je aplinkoje skatinti, siekiant kompleksiškai ir subalansuotai panaudoti Platelių ežero
apylinkių gamtinį ir rekreacinį potencialą. Planuojamos veiklos orientuotos į daugiapusišką
teritorijos panaudojimą atvykstančių lankytojų ir turistų poilsiui, turizmui ir į kompleksinių turizmo
paslaugų teikimą.
Vykdant projektą, numatoma įrengti 21,420 km žiedinę turizmo trasą aplink Platelių ežerą
su greta būtina infrastruktūra - poilsiaviet÷mis, pontonin÷mis prieplaukomis, atokv÷pio vietomis,
mažosios architektūros elementais: mediniais suoleliais, dviračių stovais, informaciniais stendais.
Projekto veiklos leis sukurti ypatingą, tik Plung÷s rajonui būdingą, produktą, kuris sudarys
sąlygas tolimesniam ekologinio ir aktyvaus poilsio paslaugų vystymui. Vadovaujantis patvirtintu
Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plung÷s miesto specialiuoju planu, numatytas
kompleksinis „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plung÷s miesto“ projektas, kuris
yra suskirstytas į tris etapus.
Pirmas įgyvendinimo etapas - žiedin÷s trasos aplink Platelių ežerą įrengimas. Trasos ilgis
(be esamų dviračių takų) - 21,420 km. Etapas apima:
1. Pakastuvos p÷sčiųjų-dviračių tako įrengimas, tako ilgis - apie 4,322 km.
2. Paplatel÷s dviračių tako įrengimas, tako ilgis - apie 5,669 km, numatoma įrengti 1
pontoninę prieplauką.

3. Platelių miestelio p÷sčiųjų-dviračių tako įrengimas, tako ilgis - apie 1,083 km,
numatoma įrengti 1 pontoninę prieplauką.
4 dalis - Šeir÷s p÷sčiųjų-dviračių tako pritaikyto neįgaliesiems įrengimas, tako ilgis - apie 6
km.
5 dalis - Plokštin÷s dviračių tako įrengimas, tako ilgis - apie 4,346 km.
Antrasis tęstinis projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plung÷s
miesto infrastruktūros pl÷tra“ etapas apima dvi atkarpas - nuo Plokščių kaimo (Platelių ežero
vakarin÷ dalis) per Beržoro kaimą ir dalį Pakastuvos p÷sčiųjų-dviračių tako įrengimo. Šiame etape
taip pat numatyta alternatyva jau I-ame etape įgyvendinamai dviračių-p÷sčiųjų tako atkarpai –
Paplatel÷s antrasis takas (šiaurin÷je Platelių ežero pus÷je). Antrojo etapo 2-jų takų atkarpos ilgis apie 6,77 km.
Trečiasis ir galutinis projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plung÷s
miesto infrastruktūros pl÷tra“ etapas apima dviračių trasos jungtį iki Plung÷s miesto. Linijin÷s
dviračių trasos iki Plung÷s miesto, tiksliau, iki geležinkelio stoties ilgis - apie 13,0 km. Tokiu būdu
bus užbaigas viso Platelių ežero žiedinis maršrutas bei jungtis su Plung÷s miestu.
Projektas įgyvendinamas, siekiant kompleksin÷s turizmo pl÷tros. Numatoma įrengti viešąją
turizmo infrastruktūrą, kuri yra būtina, siekiant:
 pritraukti įvairių poreikių, amžiaus, tautyb÷s turistus, kuriems svarbus yra ne tik vasaros,
bet ir rudens, pavasario bei žiemos sezonai, kai gamta sukuria išskirtines galimybes
vaikščioti, vačiuoti dviračiu, šliuožti slid÷mis;
 pritraukti privačių investuotojų, kurie investuos į apgyvendinimo, maitinimo,
sveikatingumo, aktyvaus poilsio įrangą bei kitas prid÷tines veiklas;
 įrengta infrastruktūra gali naudotis kiti paslaugų teik÷jai, kas skatins naujų dviračių,
vandens, žiemos sporto paslaugų teikimo augimą, nardymo paslaugų, žvejybos
organizavimą.
Projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtinas daugelio institucijų
bendradarbiavimas, finansinių ir žmogiškųjų išteklių sujungimas, viešo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimas. Ekonominis planuojamų veiklų įgyvendinimas galimas tik užtikrinus
valstyb÷s disponuojamų finansinių išteklių (įskaitant Europos Sąjungos paramą) pritraukimą bei
aktyvų Savivaldyb÷s ir valstyb÷s bei privataus verslo dalyvavimą.
Projekto vykdytojas - Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija. Projektas įgyvendinamas
su partneriais - Žemaitijos nacionaliniu parku, VĮ Telšių miškų ur÷dija ir VĮ „Telšių regiono
keliai“.
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