
 

Projekto 

pavadinimas 

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro 

parke Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0005 

Projekto vykdytojas Pasvalio rajono savivaldybės administracija 

Paramos suma 346 200,39 Eur 

Paramos šaltinis 

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 

darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 

priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Europos 

struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis 

Projekto vykdytojo 

lėšos 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija (61 094,19 Eur) 

Projekto vertė 407 294,58 Eur 

Projekto vykdymo 

laikas 

Veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. vasario 6 d. 

Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0005 

„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“ pagal 2014–

2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo“ 

įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“. 

VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2017 m. 

gegužės 14 d. pasirašė projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0005 „Kraštovaizdžio formavimas ir 

ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“ sutartį. 

Projekto tikslas – Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Joniškėlio dvaro parko kraštovaizdžio 

arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje. 

Projekto metu tvarkomos parko teritorijos plotas – 19,40 ha. Bus atlikti sutvarkymo darbai: 

 



1. sumažinta parko kraštovaizdžio fragmentacija (esamų želdinių, gėlynų tvarkymas, 

išsaugojimas, jų būklės gerinimas atkuriant originalų parko kraštovaizdį);  

2. padidinta biologinė ir dendrologinė įvairovė (medžių ir krūmų kompaktiškų grupelių 

įveisimas, erdvių aplink jas formavimas, vietinės gyvūnijos išsaugojimas biotechninėmis 

priemonėmis);  

3. įrengiami nauji kieto pagrindo pėsčiųjų takai ir sujungiami į sistemą, remiantis unikaliu 

parko kraštovaizdžiu, pakeista grindinio danga aplink dvaro rūmų pastatą; 

4. išplėsta infrastruktūra parko teritorijoje: įrengiami mažosios architektūros elementai 

(suoleliai, šiukšliadėžės, pavėsinė, tilteliai, vabzdžių viešbučiai), informaciniai stendai. 

Planuojamas projekto rezultatas – įgyvendinus projektą bus pagerinta parko kraštovaizdžio ir 

ekologinė būklė, sudaryta galimybė visuomenei pažinti ir saugoti kraštovaizdį, atkurtas kiek 

įmanoma tikresnis istorinis parko vaizdas, sukurta erdvė turizmui, edukacijai (informaciniai 

stendai), laisvalaikiui ir sveikatingumui. Bus sukurtas naujas traukos centras Pasvalio rajone. 

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį pagrindinėms tikslinėms grupėms – vietos 

gyventojams, bendruomenėms, organizacijoms, mokiniams, taip pat kitų Lietuvos miestų 

gyventojams. Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti 

įgyvendinamas. 

Daugiau informacijos apie projektą – Gražvydas Balčiūnaitis, Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel.: 8 658 34201, 8 

689 38888, el. paštu g.balciunaitis@pasvalys.lt.  

mailto:g.balciunaitis@pasvalys.lt

