ĮSPŪDINGA KELIONö DVARŲ PARKAIS VISUS METUS (FOUR SEASONS EXCITING
JOURNEY IN MANOR PARKS) 4SEASONSPARKS
Projekto pavadinimas:

Įspūdinga kelion÷ dvarų parkais visus metus

Projekto kodas:

LLI-313

Finansavimo šaltiniai

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų
(Europos regionin÷s pl÷tros fondo l÷šų)
Tvari ir švari aplinka

Veiksmų programos prioritetas:

Projekto partneris:

Didinti programos teritorijos lankytojų skaičių gerinant ir
tobulinant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir
produktus
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto būsena:

Įgyvendinamas

Projekto įgyvendinimo pradžia:

2018 m. kovo 31 d.

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:

veiklų pradžia:

2018-03-31

veiklų pabaiga:

2020-02-29

Veiksmų programos prioriteto
priemon÷:

Bendra projekto vert÷:

692 246,78 Eur

Pakruojo projekto vert÷:

135 207,72
Projektui skirtas
finansavimas:
ES dalis (ERPF
l÷šos):
Savivaldyb÷s
dalis:
tinkamos
finansuoti l÷šos:
netinkamos
finansuoti l÷šos:

114 926,56
114 926,56
20 281,16
20 281,16
0,00

Projekto aprašymas
Projekto tikslas – išsaugoti dvarų parkus, rūpintis jais, užtikrinti jų tvarumą ir prieinamumą
dabartin÷ms ir būsimoms kartoms, pl÷toti įvairią, patrauklią tarpvalstybinio turizmo paklausą ir skatinti
kultūros paveldo išsaugojimą.
Partneriai iš Latvijos ir Lietuvos (Jelgavos savivaldyb÷, Žemgal÷s planavimo regionas,
Koknes÷s savivaldyb÷, Rokiškio krašto muziejus, Pakruojo r. savivaldyb÷) įgyvendindami projektą
bendradarbiaus siekdami išsaugoti savo dvarų parkus, rūpindamiesi jais, taip siekdami užtikrinti dvarų
parkų tvarumą ir prieinamumą dabartin÷ms ir būsimoms kartoms. Projektas pad÷s pl÷toti įvairią,
patrauklią tarpvalstybinio turizmo paklausą ir skatins kultūros paveldo išsaugojimą abiejose valstyb÷se
partner÷se. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti 4 dvarų parkus, esančius Elejoje,
Koknes÷je, Rokiškio raj. ir Pakruojo raj., sukurti naujus turistinius maršrutus, suorganizuoti mokymus
100 turizmo specialistų ir 50 parkų prižiūr÷tojų-valdytojų, suorganizuoti išvykstamuosius susitikimus su
partneriais, kurių metu būtų dalinamasi gerąja patirtimi, suorganizuoti susitikimus su žurnalistais.
Kiekvienas partneris organizuos reklaminį renginį, kurio tikslas viešinti projekto veiklas, įtraukti plačią
auditoriją. Projekto partneriai dalyvaus 2 turizmo mug÷se - "Balttour" (Rygoje) ir "Vivatour" (Vilniuje),
kurių metu bus pristatyti atnaujinti dvarų parkai, sukurti turizmo maršrutai ir kt. Įgyvendinus projektą bus
pagerinta parkų infrastruktūra, lankytojams bus sudaryta galimyb÷ pasinaudoti sudarytais bendrais
turistiniais maršrutais, bus tobulinamos turizmo specialistų ir parko priežiūros specialistų žinios. Projekto
įgyvendinimo rezultatai bus viešinami Latvijos Žiemgal÷s regione, Panev÷žio ir Šiaulių rajonuose
Lietuvoje.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija projekto įgyvendinimo metu planuoja įrengti
g÷lyną prieš Pakruojo dvaro centrinius rūmus, įrengti multifunkcinį interaktyvų stendą (konsolę),
dalyvauti kitose bendrose projekto veiklose.

Asmuo kontaktams

Orinta Ramanauskien÷
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Strategin÷s pl÷tros ir
statybos skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio programų
koordinator÷
Tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt

