PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ

UPYTĖS ŽEMĖS PAVELDO IR KULTŪRINIO TURIZMO OBJEKTŲ
PRITAIKYMAS VIEŠAJAM TURIZMUI
2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Upytės žemės
paveldo ir kultūrinio turizmo objektų pritaikymas viešajam turizmui“ finansavimo ir
administravimo sutartį.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2013 m. rugpjūčio 26 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d.
Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriamas iki 663 255,00 Lt finansavimas.
Iš jų : Europos Sąjungos lėšos – 563 767,00 Lt , Savivaldybės biudžeto lėšos – 99 488,00 Lt .
Pagrindinis projekto tikslas – plėsti Panevėžio r. viešąją turizmo infrastruktūrą,
skatinančią lankytojus atvykti į Upytės Tarnagalos piliakalnį bei aplankyti Upytės paveldo objektus,
užtikrinant atvykstančiųjų turistų poreikių tenkinimą.
Projekto uždavinys – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant
gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.
Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.
Pagrindinės įgyvendinamo projekto veiklos – veiklos yra nukreiptos į trijų objektų
Upytės seniūnijoje – Upytės Tarnagalos piliakalnio aplinkoje, Upytės kaime ir Linų muziejaus
Stultiškių kaime – viešosios turizmo infrastruktūros įrengimą ir pritaikymą turizmo poreikiams bei
rinkodaros priemonių įgyvendinimą. Projekto metu numatoma įrengti pėsčiųjų takus, suoliukus,
stalus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, laužavietes, lauko tualetus, automobilių stovėjimo aikšteles,
turistinius stacionaraus informacinius stendus ir kt., sutvarkyti želdinius ir vejas.
Laukiami projekto rezultatai – įrengta viešoji turizmo infrastruktūra Upytės
Tarnagalos piliakalnio (u. k. 5431) aplinkoje, Upytės kaime, prie Linų muziejaus Stultiškių k.
Viešųjų pirkimų būdu nustatyti rangovai – pagal UAB „Šiaulių hidroprojektas“
parengtus techninius projektus infrastruktūros įrengimo darbus atlieka UAB „Autairas“. Darbų
techninę priežiūrą vykdo UAB „SDG“.
Projekto vadovas – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Rimas Samkus, tel. 58 29 63,
el. p. rimas.samkus@panrs.lt.

