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Žaliosios infrastruktūros 
vystymas žemumų upių 

kraštovaizdyje

Projekto partneriai Latvijoje:
Baltijos aplinkos forumas
www.bef.lv

Jelgavos savivaldybė
www.jelgavasnovads.lv

Bauskės savivaldybė
www.bauska.lv

Rundalės savivaldybė
www.rundale.lv

Vadovaujantis partneris: 

Žiemgalos planavimo regionas
www.zemgale.lv
www.facebook.com/Zemgale/ 

Projekto partneriai Lietuvoje:

Biržų rajono savivaldybės administracija
www.birzai.lt

Biržų regioninio parko direkcija
www.birzuparkas.lt

Žagarės regioninio parko direkcija
http://zagaresrp.am.lt

Projektą iš dalies finansuoja:                                                                                                                           
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną programa
www.latlit.eu

Europos Sąjungos tinklapis:
www.europa.eu 

Enhancement of Green Infrastructure 
in the Landscape of Lowland Rivers



Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas: LLI-291 “Žaliosios infrastruktūros 
vystymas žemumų upių kraštovaizdyje”

Akronimas: “ENGRAVE”

Projekto įgyvendinimo laikas: nuo 2018 
m. gegužės iki 2020 m. balandžio. Projekto veiklose 
dalyvauja aštuoni partneriai iš Latvijos ir Lietuvos.

Projekto tikslas: Sustiprinti upių žaliosios 
infrastruktūros valdymą, integruojant ekosistemų ir 
kraštovaizdžio koncepcijas į žemupių upių planavimą 
ir valdymą vietos ir regionų mastu.

Tikslo bus siekiama stiprinant 
bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus ir kitų 
suinteresuotų visuomenės grupių bei gerinant vietos 
valdžios gebėjimus praktiškai įgyvendinti žaliosios 
upių ir kitų vandens telkinių infrastruktūros planavimo, 
apsaugos ir valdymo priemones.

Projekto veiklos:
• sukurti kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros 

išsaugojimu, planavimu ir valdymu suinteresuotų 
visuomenės grupių bendradarbiavimo tinklą;

• parengti Regioninę kraštovaizdžio ir žaliosios 
infrastruktūros planavimo žemumų upių teritorijose 
metodologiją; 

• parengti 4 kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros 
planus;

• organizuoti pažintinę ir mokomąją kelionę į Jungtinę 
Karalystę, paskaitas ir praktinius užsiėmimus 
Lietuvoje, teminius įvairių suinteresuotų grupių 
gebėjimų vystymo seminarus Latvijoje;

• išvalyti Mūšą ir Mėmelę Bauskės savivaldybės 
teritorijoje nuo perteklinės vandens augmenijos 
panaudojant mašiną amfibiją;

• pateikti konsoliduotas projekto rekomendacijas dėl 
integruoto planavimo metodo naudojimo, paremtas 
projekto partnerių bendra ir individualia patirtimi 
bei žiniomis, įgytomis projekto įgyvendinimo metu;

• sutvarkyti Vina Kalns Bauskės gamtos parke, 
Rundalės savivaldybės teritorijoje ir sutvarkyti 
Apaščios upės pakrantę Biržų mieste bei įrengti ten 
dviračių ir pėsčiųjų taką;

• sutvarkyti infrastuktūrą apie smegduobes ir olas 
Karajimiškio kaime, Biržų rajone ir Žagarės vyšnių 
sode. 

Projekto rezultatai:
• sukurtas kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros 

išsaugojimu, planavimu ir valdymu suinteresuotų 
visuomenės grupių bendradarbiavimo tinklas;

• parengta Regioninė kraštovaizdžio ir žaliosios 
infrastruktūros planavimo žemumų upių 
teritorijose metodologija;

• parengti 4 kraštovaizdžio ir žaliosios infrastruktūros 
planai/projektai: Žiemgalos planavimo regiono, 
Bauskės savivaldybės, Svėtės upės baseino, Biržų 
miesto;

• įgyvendintos įvairios veiklos, stiprinančios 
ir saugančios žaliąją infrastruktūrą pasienio 
teritorijose;

• sukurtas veiksmingas pasienio regionų žemumų 
upių ekologinės infrastruktūros valdymas.

Visas projekto biudžetas:  
583 300.34 Eur 
(įskaitant ERPF finansavimą 495 805.26 Eur)

Foto: Juris Kālis
Dizainas: Lolita Piterniece

Šis bukletas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. 
Už šios informacijos  turinį atsako Žiemgalos planavimo regionas. 
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos 
Sąjungos nuomonę


