PROJEKTAS „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
PANEVĖŽIO RAJONE I ETAPAS“

pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
įgyvendinamo projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0004

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Projekto rengimo poreikis: Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje didžiausią neigiamą poveikį
kraštovaizdžio struktūrai daro spartus žaliųjų erdvių mažėjimas, priemiesčio urbanizacijos plėtra, erozijos
procesai, taip pat apleistais statiniais, karjerais ir durpynais pažeistos teritorijos. Siekiant pagerinti Panevėžio
rajono kraštovaizdžio teritorijų būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant
pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, pradedamas įgyvendinti
„Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Panevėžio rajone I etapas“ projektas. Projekto vykdymo
metu numatoma:
1. įgyvendinti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemones gamtinio karkaso
teritorijoje Liūdynės dvaro parke Velžio seniūnijoje. Projekto metu bus sutvarkytas, atnaujintas Liūdynės
dvaro parkas: įvertinta parko vertingųjų savybių būklė ir numatytos priemonės jų gerinimui; atnaujintos
parko takų-alėjų trasų dangos; bus sutvarkytos bei taps patrauklesnėmis parko teritorijos žaliosios erdvės
Liūdynės kaimo bendruomenei, gyventojams ir svečiams;
2. likviduoti tris bešeimininkius apleistus pastatus Slabados k. ir Vadaktų k., Krekenavos seniūnijoje
bei Pašilių II k., Ramygalos seniūnijoje. Projekto metu žemė bus atstatyta į natūralią jos būklę –
sutvarkytos apleistais statiniais pažeistos teritorijos. Sutvarkyti žemės sklypai išliks valstybinės žemės
teritorijomis;
3. sutvarkyti kasybos darbais pažeistą žemę Naujarodžių k., Krekenavos seniūnijoje. Projekto metu
bus sutvarkyta kasybos darbais (karjero) pažeista teritorija, kuri projekto įgyvendinimo pabaigoje bus
kadastriniais matavimais suformuota kaip kitos paskirties (naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos) žemės
sklypas. Sutvarkyta teritorija, skirta rekreacijai bei poilsiui, taps patrauklesne lankytina vieta rajono
gyventojams ir svečiams.
Projektą įgyvendinanti organizacija: Panevėžio rajono savivaldybė, atstovaujama Savivaldybės
administracijos direktoriaus, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48,
fax. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt.
Rangovai: UAB „NODAMA“, Parko g. 2, Noriūnų k., Kupiškio r., tel. (8 459) 56 294, el. p.:
info@uabnodama.lt;
UAB „Ogasta“, M. Valančiaus g. 12, Panevėžys, tel. 8 670 34997, el. p. ogasta3@gmail.com;
UAB „ARUNTA IR KO“, Rūtų g. 3, 85112 Naujoji Akmenė, tel. 8 616 31911. el. p. arunta@inbox.lt;
UAB „Panevėžio melioracija“, Dembavos g. 32, Dembavos k., Panevėžio r., tel. (8 45) 59 44 53,
faksas (8 45) 59 41 18, el. p. panmel@delfi.lt.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondų) lėšomis ir Savivaldybės
biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 376.334,43 Eur, iš jų 319.884,26 Eur Europos Sąjungos struktūrinių
fondų (Sanglaudos fondų) lėšos ir 56.450,17 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.
Bendra projekto trukmė: Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 30 d.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė – Svaja Trečiokienė, Panevėžio rajono
savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 45) 58 26 31.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija

