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PANEVĖŽIO RAJONO REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALUSIS PLANAS
Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „PANEVĖŽIO RAJONO
REKREACINIŲ TERITORIJŲ SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“ pagal 2012 m. liepos
26 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.
Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorjų planavimas“.
Projekto tikslas – užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą rajone,
nustatyti rekreacines teritorijas (zonas), rekreacinių vietovių ir/ar atskirų tvarkymo zonų ribas,
įvertinti gamtinio ir kultūrinio patrauklumo rekreacinei veiklai vystyti potencialą, apibrėžti
planuojamos teritorijos tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti jų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos
režimus, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones pagal teritorijos
tvarkymo zonas, žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, formuoti
rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis,
prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių
paslaugų struktūrą ir įvairovę. Projektas įgyvendintas už 73.240,50 Lt, iš jų – 62.254,42 Lt Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 10.986,08 Lt savivaldybės įnašas į projektą.
Specialiojo plano rengėjas UAB „URBANISTIKA“.
Projekto metu sukurtas rekreacinių teritorijų specialusis planas, sudarantis galimybes geriau
įvertinti rajono potencialą ir kryptingai taikyti projekto sprendinius tolimesniuose projektuose,
Projekto sprendiniai apibrėžė planuojamos teritorijos tvarkymo svarbiausias kryptis, nustatyti jų
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimai, kraštovaizdžio formavimo kryptys ir teritorijų tvarkymo
priemonės pagal teritorijos tvarkymo zonas, žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo
intensyvumą; pateikti tiksliniai formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestietiško kraštovaizdžio
struktūros optimalumo (kokybės) rodikliai, įvertinantys visų galimų skirtingo prioriteto
(konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus.
Parengtas rekreacinių teritorijų specialusis planas ir jo spendiniai yra aktualūs planuojamoms
teritorijoms ir turi tęstinumą, kuris pasireikš tolimesniuose teritorijų planavimo, pastatų bei statinių
projektuose bei jų įgyvendinime. Projektas užbaigtas ir pasiekti planuoti rezultatai.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti:
projekto vadovė - Svaja Trečiokienė, Architektūros skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8~45) 508 207, el. p. svaja.treciokiene@panrs.lt ;
projekto koordinatorius - Virginijus Masilionis, Architektūros skyriaus vyr. specialistas,
tel. (8~ 45) 508 207, el. p. virginijus.masilionis@panrs.lt .
Panevėžio rajono savivaldybės informacija

