
8

Trakø rajono savivaldybë labai vertina prasidëjusià diskusijà dël naujø

Lietuvos objektø átraukimo á Pasaulio kultûros paveldo sàraðà. Plaèiai þino-

ma, kad kultûros ir gamtos vertybiø átraukimas á Pasaulio kultûros paveldo

sàraðà garsina ðalá, sudaro daug palankesnes sàlygas tas vertybes saugoti ir

pristatyti savo ðaliai ir pasauliui.

Trakø istorinis nacionalinis parkas yra ákurtas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tary-

bos � Atkuriamojo Seimo 1991 04 23 d. nutarimu Lietuvos istorinio valstybingumo centro

Trakuose kultûriniams kompleksams su jø autentiðka gamtine aplinka saugoti. Ðiuo metu tai

yra vienintelis Europoje tokio tipo � istorinis nacionalinis parkas. Ir netgi jo ákûrimo tikslai

nusako, kad ðioje nedidelëje teritorijoje yra sukauptas milþiniðkas Lietuvos istorijos ir kultûros

paveldo potencialas, kuris tarpsta nuostabios gamtos apsuptyje. Vien Galvës eþero kraðtovaiz-

dþiai, Varnikø botaninio zoologinio draustinio sengirës, sausapieviø ir pelkynø, Plomënø orni-

tologinio draustinio vertybës, esanèios tiesiog Trakø miesto administracinëse ribose, sukuria

nepakartojamà kultûros ir gamtos paveldo dermæ.

Trakø rajono savivaldybë ásitikinusi, kad Trakø istorinio nacionalinio parko kultûros ir

gamtos vertybës turi ne tik milþiniðkà ir jau nekvestionuojamà kultûrinæ vertæ, bet yra ir

didþiulis turistinis resursas ir bazë turizmo plëtrai. O tai ypaè aktualu Trakø rajonui, kuria-

me yra labai ribotos galimybës plëtoti pramoninæ ar þemës ûkio gamybà ir kurá administruo-

jant jau ne vienerius metus  susiduriama su rimtomis finansinëmis problemomis. Trakø isto-

rinio nacionalinio parko áraðymas á Pasaulio paveldo sàraðus neabejotinai sudarys daug

palankesnes sàlygas turizmo, kaip perspektyviausios Trakams ûkio ðakos, plëtrai ir, be jo-

kios abejonës, duos impulsà iðsauganèiai ir subalansuotai plëtrai.

Iniciatyvà átraukti Trakø istoriná nacionaliná parkà á Pasaulio paveldo sàraðus palaikë ir

ankstesnës kadencijos Trakø rajono savivaldybë.

Trakø rajono savivaldybë pritaria Trakø istorinio nacionalinio parko átraukimui á Pasaulio

paveldo sàraðus ir savo ruoþtu pasiruoðusi dëti visas pastangas, kad ðis darbas bûtø rezultatyvus.

Ðiame darbe mus remia ir partneriai ið Vokietijos Reinës miesto, su kuriuo Trakus sieja

ilgas ir vaisingas bendradarbiavimas.

KÆSTUTIS RAMANAUSKAS

Trakø rajono savivaldybës administracijos direktorius

DËL TRAKØ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO ÁTRAUKIMO Á

PASAULIO PAVELDO SÀRAÐUS


