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PASTABOS
1. Remiantis Pasvalio rajono
zonavimo planas (Pasvalio rajono
www.pasvalys.lt);
2.

teritorijos realios
analize, parengtas dvaro parko
teritorijos bendrasis planas - Tikrosios

funkcinis
. Galima rasti adresu:
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„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei šiaulių apskrityse tyrimas“

Priedas Nr.2 9.2 punktas

nauji

Prieiga prie parko. Dvaro parkas yra lengvai pasiekiamas. Jis įsikūręs Beržėnų kaime, Ķelmės savivaldybėje, 5 km į vakarus nuo Šaukėnų miestelio, kairiajame
Ventos krante. Dvaro ansamblio pietų pusėje valstybinis kelias 159 prisijungia prie Užvenčio ir Kuršėnų miestų. Per 8 minutes nueisite iki dviejų autobusų stotelių,
o iki dvaro - 650 metrų. Netoliese esantys keliai yra be šaligatvių ir dviračių takų, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas sumažėja. Yra mažai informacijos apie dvaro
ansamblį ir jo veiklą interneto aplinkoje.

Augalija
Vejos teritorija, aikštelės

Parko prieinamumas. Dvaro ansamblio teritorija yra prieinama iš kelių pusių. Įėjimai nėra matomi. Nėra skelbimų lentų ir nuorodų. Dvaro ansamblio rytinėje
pusėje yra senos alėjos fragmentai išilgai istorinės važiuojamosios kelio dalies. Privažiavimas žvyrkeliu. Parko teritorija nuo pietinės ir rytinės pusių apstatyta
nedideliais pastatais, todėl stebimas kelių ir pėsčiųjų judėjimas per dvaro ansamblio teritoriją į ir iš gyvenamųjų pastatų teritorijoje. Parke yra asfalto dangos.

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

1. Iš važiuojamosios dalies atsiveria vaizdas į dvaro
vakarinį fasadą ir istorinę paradinę aikštę. Rūmai
buvo struktūriškai išlaikyti geros kokybės, tačiau su
laiko sluoksniais. Iš dalies aukštas vaizdas.
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2. Vaizdas iš dvaro rytinės pusė parke. Laukas ir
medžių grupės išliko geros struktūros. Iš dalies
aukštos kokybės vaizdas.
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3. Vaizdas iš tako į dvaro rytinį fasadą. Atskiros
medžių ir krūmų grupės išliko struktūriškai geros.
Kelių dangos neatitinka istorinės padėties. Iš dalies
aukštas vaizdas.
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4. Vaizdas iš pėsčiųjų tako į parką ir dvaro fasadą.
Kelio tinklas iš dalies atitinka istorinę situaciją,
struktūriškai išlikęs vidutinės kokybės. Rūmų
pastatas yra uždengtas medžių ir krūmų. Iš dalies
aukštas vaizdas.

PASTABOS
1. Žr. šį puslapį "Parko plėtros analizė - Beržėnų dvaro parkas" puslapis.
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BERŽĖNŲ DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS
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Funkcija. Antrojo pasaulinio karo metu dvaras buvo sugriautas ir apleistas. XX a. dvaro teritorijoje buvo alkoholio gamykla. Sovietiniais laikais teritorija
priklausė Šiaulių autobusų parkui, dvaro rūmuose buvo sanatorija. XXI a. pradžioje dvaras buvo parduotas naujam savininkui, kurio iniciatyva buvo pradėti
rekonstrukcijos darbai. Tačiau dėl finansinių išteklių stokos dvaro renovacijos darbai buvo sustabdyti.
Valdymas ir
Šiandien istorinio dvaro ansamblio teritorija suskirstyta į keletą dalių. Parko plotas ir pastatai nenaudojami, apleistiir jų būklė toliau
blogėja. Plotas iš dalies valdomas ir prižiūrimas. Mažos vertės medžiai, puošnūs dekoratyviniai augalai, kraštovaizdžio elementai, takai ir išvalyti tvenkiniai.
ansamblio
Bendra dvaro struktūra išliko gera, o istorines parko ribas galima lengvai nustatyti. Buvo išsaugoti keli
dvaro ansamblio pastatai: neogotikinio stiliaus dvaro rūmai, skalbyklos namai, koplyčia prie važiuojamosios kelio dalies dvaro teritorijoje, ūkiniai pastatai.
Parke likę XX a. veikusios spirito varyklos liekanos. Išsaugotos angliško stiliaus parko savybės: tvenkiniai su salelėmis, medžių ir alėjų eilės, estetinės
perspektyvos, pusiau vingiuoti takai, atitinkantys istorinę situaciją.
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Beržėnų dvaro ansamblio ūkių planas, 1901 m. (Šaltinis: Kultūros
pažeidžiamumo registras: www.kvr.kpd.lt)

Istoriniuose šaltiniuose Beržėnų dvaras paminėtas
nuo XV a., jis siejamas su Žemaitijos dvarininkų
Šemetų šeima. 1636 m. turtą įsigijo Korfų šeima.
Vėliau, XVIII a. antroje pusėje jis tapo Gorskių šeimos
nuosavybe. XIX a. pradžioje dvaro savininkas buvo
grafas Adolfas Čapskis.
Dvaras
pastatytas
XIX
a. 1885–1887 m. rekonstruotas neogotikiniu stiliumi
pagal architekto K. Lorenzo projektą. Dvarą supa
didelis vaizdingas angliško stiliaus parkas, iškasta
tvenkinių ir salelių.

Medžių grupės / eilutės
Paskirties kryptys
Kelių infrastruktūra

INIS
REGION
VARNIŲ 5.8 KM]
S [3
PARKA

Takai
Nuosavybės ribos
Kultūrinio paveldo riba
turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis su
natūraliais biotopais
0

PASTABOS
1. Prie dvaro parko ribų esančių teritorijų funkcinis zonavimo planas parengtas remiantis žemėlapiu "Kelmės rajono teritorijos
bendrojo plano pakeitimas" (galima rasti adresu www.kelme.lt);
2. Žr. šį puslapį „Esamos padėties analizė - Beržėnų dvaro parkas “ puslapis.
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stendas su informacija apie istorinę
dvaro raidą. Teritorijoje ar šalia jos
nėra automobilių stovėjimo aikštelės.
Parke galite matyti kai kuriuos takus.
Teritorija aplink rūmus yra padengta
betoninėmis plokštėmis.

1. Vaizdas nuo kelio į rūmų fasadą. Rūmai buvo
struktūriškai išlaikyti geros kokybės, tačiau su laiko
sluoksniais. Būtina pašalinti eglę, augančią priešais
rūmus. Iš dalies aukštas vaizdas.
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3. Vaizdas iš rūmų šiaurės rytų pusės į parką.
Lauko ir atskirų medžių grupės išliko geros
struktūros. Daug mažos vertės sodinukų ir krūmų. Iš
dalies aukštas vaizdas.

4. Vaizdas iš važiuojamosios dalies į istorinį kelią.
Alėja yra struktūriškai išlaikyta geros kokybės,
lengvai matoma aplinkoje, tačiau turi tam tikrų
trūkumų. Daigai auga tarp medžių. Iš dalies aukštas
vaizdas.

PASTABOS
1. Žr. šį puslapį "Parko plėtros analizė - Diktariškių dvaro parkas" puslapis.
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Pakruojis
ŠIAULIAI

Funkcija. Dvaro parko teritorija yra susiskaidžiusi ir priklauso keliems privatiems asmenims. Sovietmečiu 1820 m. pastatytas dvaras veikė kaip mokykla.
Šiandien mokyklos nebėra, o parko teritorija blogėja. 2017 m. "Facebook" socialinio tinklo svetainėje buvo sukurta grupė, kurioje pateikiama informacija
apie planuojamas ir įgyvendintas dvaro srities iniciatyvas ir veiklą. Dvaro parkas yra įtrauktas į dviračių maršrutą "Radviliškio rajono dvaro kelias".
Valdymas ir
Dvaro ansamblio teritorija priklauso privačiam asmeniui. Parkas nėra reguliariai prižiūrimas - atžalos, nesveiki medžiai,
nepašalinami, veja nepjaunama, lapai negrėbiami. Nuo 2017 m. rengiamos parko valymo akcijos.
ansamblio
Iš dalies išsaugotos dvaro ansamblio istorinės ribos ir struktūros. XIX a. klasicizmo stiliaus dvaras buvo
išsaugotas aukštu autentiškumo laipsniu, ir išsaugoti du ūkiniai pastatai. Parko teritorijoje yra tvenkinys, atskiras takas, alėjos liekanos, medžių grupės,
krūmų grupių apsupta krantinė. Parko pusėje galite įžiūrėti terasą tvenkinio kryptimi. Sodo liekanos yra dvaro šiaurės rytų pusėje. Parko šiaurėje yra tiesus
įvažiavimas su sena medžių alėja, kultūros paminklo ribose. Į parką įeina istorinės padėties neatitinkančios konstrukcijos - vandens bokštas ir medinis
pastatas.Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien. Iš dalies išsaugotos dvaro ansamblio istorinės ribos ir struktūros. XIX a. klasicizmo stiliaus dvaras
buvo išsaugotas aukštu autentiškumo laipsniu, ir išsaugoti du ūkiniai pastatai. Parko teritorijoje yra tvenkinys, atskiras takas, alėjos liekanos, medžių
grupės, krūmų grupių apsupta krantinė. Parko pusėje galite įžiūrėti terasą tvenkinio kryptimi. Sodo liekanos yra dvaro šiaurės rytų pusėje. Parko šiaurėje
yra tiesus įvažiavimas su sena medžių alėja, kultūros paminklo ribose. Į parką įeina istorinės padėties neatitinkančios konstrukcijos - vandens bokštas ir
medinis pastatas.
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Diktariškių dvaras pirmą kartą paminėtas 1674 m.
Keletą šimtmečių dvaras priklausė Šemetų šeimai.
Rūmai buvo pastatyti XIX a. klasicizmo stiliumi,
statytojas - Šiaulių apskrities bajorų maršalas Tadas
Šemeta (1774-1835). Parkas kurtas nuo 18 iki 19 a.
Tado sūnus Juozapas Šemeta išplėtė parką ir 1850
m. įkūrė kapines. Po 1865 m. dvaro savininkai
dažnai keitėsi, o prieš Antrąjį pasaulinį karą dvaras
jau priklausė Šiaulių savivaldybei.
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PASTABOS
„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
Reg. Nr. LV43603058426
pavadinimas
1. Prie dvaro parko esančių teritorijų funkcinis zonavimo planas pagrįstas topografiniu žemėlapiu, kurį galima rasti www.regia.lt.
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
Radviliškio rajono Diktariškių kaimo teritorinio plano funkcinis zonavimas nėra viešai prieinamas;
tel.: +371 22007585
2. Žr. šį puslapį "Esamos padėties analizė - Diktariškių dvaro parkas" puslapis.

Priedas Nr.2 9.2 punktas

Z

1. Dvaro rūmų centrinės alėjos vaizdas. Alėja yra
struktūriškai geros kokybės. Aukštos kokybės
vaizdas.

Prieiga prie parko. Joniškėlio
dvaro
parkas
yra
lengvai
pasiekiamas, jis yra Joniškėlio
miesto pakraštyje - gatvės yra
asfaltuotos. Taip pat yra pėsčiųjų
takai, kertantys teritorijos vakarinę
dalį, , tačiau palei dvaro pietinę dalį
kertančią gatvę nėra pėsčiųjų
infrastruktūros, o dvaro teritorijoje
nėra pėsčiųjų takų. Netoliese nėra
dviračių takų. Per 5 minutes nueisite
iki autobusų stotelės. Informacija
apie dvarą lietuvių kalba pateikiama
keliose turizmo svetainėse ir
oficialioje
miesto
interneto
svetainėje.

Srautas iš gyvenamųjų rajonų į ūkinis
teritorijas dvaro teritorijoje

13

14

8

2. Iš pagrindinio parko žiūrėkite į konservatoriją.
Alėja yra struktūriškai geros kokybės. Aukštos
kokybės vaizdas.

4

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
Kultūrinio paveldo riba
Medžių grupės / eilutės / alėjos
Įėjimas, pėsčiųjų judėjimas
Įėjimas, transporto judėjimas
Geležinkelis
Kelių infrastruktūra
Takai
1

12

7

P

PASTABOS
1. Žr. šį puslapį "Parko plėtros analizė - Joniškėlio dvaro parkas" puslapis.

Poilsio vieta su stalu ir
sėdynėmis

Pažeista arba nevaldoma teritorija

9
3

Srautas palei dvarą nuo
miesto iki gyvenamųjų
rajonų

4. Vaizdas iš parko kelio į upės slėnį. Vaizdo kokybė
yra gera, nes yra vaizdas į angliško stiliaus
kraštovaizdžio parką. Iš dalies aukštas vaizdas, nes
priekiniai augalai ir lapija neleidžia visko pamatyti.

Iš dalies valdoma sritis

1

2
9

Turistų srautas iš miesto į
lankytinas vietas - siaurieji
vagonai ir dvaro pilis. Taip pat
nuo miesto iki gyvenamųjų rajonų

10

5

Dviračių stovas

8

Automobilių srautas iš
miesto į kitas
gyvenvietes

2

10

15

Nuotraukų fiksavimo kryptis ir eilės
numeris
Valdoma sritis

11

6

3. Vaizdas iš ūkio pastato į rūmus. Pievų vejos
struktūra išliko gera. Iš dalies aukštos kokybės
vaizdas - elementai, neatitinkantys istorinės
padėties.

Vejos teritorija, aikštelės

Parko prieinamumas. Netoli dvaro
yra
nemokama
automobilių
stovėjimo aikštelė
ir
dviračių
saugykla. Teritorijoje yra įvairių
šaligatvių - asfalto, betono plokštės,
žvyras ir takai. Pagrindiniai dvaro
atstumo keliai yra tinkami aplinkos
prieinamumui. Įėjimą į parką lengva
pamatyti, tačiau kviečiantys ženklai
yra tik viename iš įėjimų. Dvaro
parko teritorijoje nėra papildomų
ženklų ar kitų informacinių stendų.

Įėjimas į miestą iš Linkuvos

Pagrindinis įėjimas į dvaro
parką automobilių
stovėjimo aikštelėje

Augalija

3

7
4

EKSPLIKACIJA
5

6

1
Pėsčiųjų srautas iš
gyvenamųjų rajonų per
parką iki miesto

0 25 50 75 100

8

Gyvenamasis namas

9

Tarnautojų namai

1

Senoji pilis / muziejus

2

Naujoji pilis

10

Arklių arklidžių liekanos

3

Ūkinis pastatas

11

Ūkinis pastatas

4

Tvartas

12

Žirgynas

5

Svirnas

13

Šiltnamio / sodininko namai

6

Vandens malūnas

14

Svirnas

7

Kaltiniai

15

Tarnautojų namai
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JONIŠKĖLIO DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

5. Dvaro

6.

Plotas yra

jis 7.
istoriniai

pagrindinis

8.

9. Senas dvaras.

vidutinis, prarasta keletas

parke. Parko

geros

buvo

kiemas.

- atskiri keliai ir

keli
fasadas nematomas

geometrinis dizainas

10. Vaizdas

tik

dalies,

JONIŠKĖLIO DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS PANEVĖŽIO APSKRITIES RŪMŲ IR
DVARŲ PARKAI

Biržai
Pasvalys
Rokiškis

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.

Funkcija. 1858 m.
Felicijonas Karpis
dvaras buvo nacionalizuotas ir 1967 m. jame
Lietuvos
bendras kompleksas yra 34 ha. Dvaro
taip pat yra
tamsiomis paros valandomis.
metu dvaro parke,

iki 1915 m. 1924 m. dvaras tapo Mary Joan
nuosavybe. 1940 m.
instituto
bandomosios stoties eksperimentinis
metu
regioninis muziejus.
programa
organizuojama tik
projektas
projektavimo ir
gerinimas
dvaro

2.

Valdymas ir priežiūra. Dvaras yra

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien. Erdvus ir turtingas, dalies
Komplekse yra dvi
taip pat atskiros
reljefu. Nuo dvaro ansamblio
daugiau nei

atskirus pastatus naudoja ir valdo

institutas. Atkurtas senas dvaras. Parkas yra

stiliaus parkas, dalies
Parko
rytuose yra
laipsnis yra skirtingas,

sodas. Parke yra daugiau nei 120
parkas su
ir
kad tai yra istoriniaipastatai.

Kupiškis

PANEVEŽYS

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

Z

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Vandens telkiniai, tvenkiniai

parko prieinamumas

biotopais

Vasarnamiai
Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai

formuojamos ekotonas,
parkui pereinant prie

dvaro teritorija.
1860 m.
registras,
kvr.kpd.lt)

Paskirties kryptys

Dvaras

XVII a. Nuo XVIII a
(del Carpio)
Dvaro
klasicizmo
stiliaus su liaudies
Parkas
XVIII a.
antroje
yra
dalies
stiliaus parkas,
dalies

]

8

AL

parko prieinamumas

prieiga prie parko

P

teritorijos bendruoju planu, parengtas dvaro parko
teritorijos bendrasis planas - Tikrosios

funkcinis
(galima:

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
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„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

KURŠĖNŲ DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTO ANALIZĖ
Prieiga prie parko. Dvaro parkas yra lengvai pasiekiamas. Jis
mieste,
1,5 km nuo miesto centro. Parko teritorijos
yra palanki - nuo
yra prie
kelio E272 ir Lietuvos valstybinio kelio
- Palanga).
yra
5
kelio
arba 450
nuo dvaro
interneto
pakankamai informacijos apie
dvaro parke.
Parko prieinamumas. Parko zona pasiekiama
ir
yra keturi
- du veda link
vienas
turi
kiti du yra prie
ir
centro, taip pat
nebuvo
informaciniai stendai ir (arba)
Per dvaro parko
galima pamatyti
miesto centro ir

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Augalija

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

1. Vaizdas
tako dvaro
Dvaro
buvo
geros
be
tinklas
atitinka
Parkas yra tvarkingas ir

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Kiti statiniai

Z

ta

Ven

Takai
9
2. Vaizdas
Ventos

dvaro
Tvenkinys yra

1

8

prie tvenkinio ir
geros

Valdoma sritis

10
3

4
7

7

12

numeris

56

1

1

2

11

P

9

4

Arklid

5

Dvaro pastatas

6

Dvaro pastatas

7

Parkas

6
8

Transporto prieiga prie

2
10

P

4

3. Vaizdas

tako

Parko

5

ir plotas

3
13

11
12

8
9
EKSPLIKACIJA

tako
yra geros

grupes parke. Kai kurios

2

vaizdas.
0

PASTABOS
1.

10
11

1
4. Vaizdas

centras

40

80

120

160

Oficina

12

3
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Namos
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„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Esamos padėties analizė -

Priedas Nr.2 9.2 punktas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

KURŠĖNŲ DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

7.
vaizdas

8. Istorinio elemento liekanos

parko teritorijoje

PARKAI

Naujoji
Akmene

1.
2.

Joniškis

3.

Pakruojis
ŠIAULIAI

Funkcija. Pirmojo pasaulinio karo metu parkas ir dvaras buvo sunaikinti. 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas. Šiuo metu dvaro ansamblio centras yra
etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, o parkas - Kuršėnų miesto parkas.
Valdymas ir
Dvaro parko teritorija priklauso Kuršėnų savivaldybei. 2010 m. buvo parengtas projektas „Kuršėnų dvaro pastato
rekonstrukcija, pritaikymas ir parengimas turizmo tikslais“ („Kuršėnų dvaro rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo turizmo reikmėms techninio projekto
rengimas“), įskaitant inžinerines geologines, archeologines ir architektūrines studijas. Projekto tikslas - skatinti turizmo infrastruktūros plėtrą. 2017 m. atlikti
svarbiausi dvaro restauravimo ir parko ploto gerinimo darbai. Projektų įgyvendinimo darbai tebevyksta. Parko teritorija nuolat prižiūrima.Galvenās
ansambļa struktūras mūsdienās.
ansamblio
Pagrindinės parko struktūros išliko gerai. Istorinio dvaro ansamblyje išliko dvaro pastatas, kuris yra
vertingas medinis architektūros paveldas Šiaulių rajone, kai kurie ūkiniai pastatai. XX a parko teritorijos viduryje pastatyti nauji pastatai, neatitinkantys
istorinės padėties ir stilistikos: kultūros namai, gyvenamieji namai, garažai. Istorinės medžiagos nėra prieinamos, todėl sunku įvertinti dabartinės padėties
atitiktį istorinei situacijai.

Radviliškis
Kelme

Dvaro parko vieta žemėlapyje (pirmojo turo metu apžiūrėtas dvaras)
20 km

Dvaro parko vieta žemėlapyje (kiti Šiaulių apskrities dvarai)

]

Z

3

.
27

KM

[
AI

AU
ŠI

LI

Augalija

turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

Viešojo pastato teritorija
turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis su
natūraliais biotopais

A11 KELIAS
A)
(ŠIAULIAI – PALANG

Kultūros paveldo vietų teritorijos
Ven

turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis
su natūraliais
biotopais

Mišri ir gyvenamieji rajonai

ta

Kraštovaizdžio ir poilsio zonos
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai

Kuršėnų pilis 1910 m.

Paskirties kryptys

NIA KELMĖ
I RE
GIO [44.8 K
NAL
M]
P
[58. ARK
9 KM
]

Kelių infrastruktūra

VAR

Kuršėnų dvaras istorinėse medžiagose paminėtas nuo 1564
metų. Jį valdė Žygimantas Augustas. Vėliau 1621 m. dvaras
perėjo į Jurgio Gruževskio nuosavybę. XVIII a. pabaigoje
dvarą perėmė Steponas Gruževskis. 1811 m. pastatyti nauji
mediniai rūmai, restauruotas sodininko namas, koplyčia ir kiti
ūkiniai pastatai. 1846 m. dvaras tapo Edvardo Gruževskio
nuosavybe. Įkurtas kraštovaizdžio parkas, iškasti tvenkiniai.

Nuosavybės ribos
ŠI

AU
LI

AI

[3

3.

4

KM

]

PASTABOS
1. Funkcinis zonavimas plane teritorijų ribojasi su dvaro parke buvo sukurta remiantis “Kuršėnų miesto bendrasis planas. Teritorijų naudojimo
prioritetai ir veiklos apribojimai" (galima: www.siauliuraj.lt);
2. Žr. šį puslapį "Esamos padėties analizė - Kuršėnų dvaro parkas" puslapis.

Aukščiausios kategorijos kelias

turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
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„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“

Priedas Nr.2 9.2 punktas

KURTUVĖNŲ DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ
SRAUTO ANALIZĖ

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

1. Vaizdas

dvaro parko

tvenkinius.
geros

8

8

7

P
Lauko

gerai.

Augalija

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas
Dvaro pilies balustratas

Parko prieinamumas.
sritis yra
dalies prieinama
su
negalia.
yra
matomas ir
Keliose
vietose yra informacijos
ir
stendai. Dvaro teritorijoje yra
taip pat

12

Prieiga prie dvaro
ansamblio
teritorijos ir

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Prieiga prie parko. Parkas yra
lengvai pasiekiamas. Jis
kaime. Galima patekti
asfaltuotu keliu ir geros
Prie dvaro yra
transporto
dvaro centras turi
interneto
- www.kurtuvas.lt
- kur galima rasti
apie
dvaro
ir
LT, LV, DE,
EN kalbomis.

Kiti statiniai
Tvora
Akmens tvora

9

2

6

1

3

5

8

2

6

7

Takai

1

4
10

9

1

5
3

10

Valdoma sritis

11
3. Vaizdas
baliustrados
medinius
pastatus
Plotas yra
geros
sritis buvo atkurta pagal

atstatytus

6

4

EKSPLIKACIJA

11

2
3

matosi

balustrada ir

PASTABOS
1.

30

60

90

Oficina (dabar KRP
direkcija)
Svirnas (dabar KRP

9
10

Turizmo informacijos centras
Arklides, palivarkas (dabar KRP

4

Virtuve (dabar gyv.
namas)

11

5

Sodininko namelis,
sodas

12

iki
0

7
8

1

4.

numeris

120
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

KURTUVĖNŲ DVARO PARKAS

Priedas Nr.2 9.2 punktas

NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

8.

pastato

10. Parko gerinimas

regioninio

parko

11. Parko gerinimas

KURTUVĖNŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS ŠIAULIŲ APSKRITIES RŪMŲ IR DVARŲ PARKAI DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES

Naujoji
Akmene

1.

Joniškis

Pakruojis
ŠIAULIAI

Funkcija. XX a.
dvaras vis dar buvo apskrities ekonominis ir
centras. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu
dvaras valdomas
buvo
modeliniu
dvaras
tarybiniam
XX
a.
regioninio parko administracija. Nuo 2006 m.
atnaujintame svirne vyksta koncertai, parodos ir konferencijos.
regioninio parko
direkcija
renovuotoje oficinoje, buvusiose dvaro
o

2.

Valdymas ir priežiūra.
dvaro parko

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien. Iki
beveik visas istorinis kompleksas,
istorinio pastato dalis ir senas geometrinis
parkas. Kompleksas renovuotas
remiantis archeologiniais tyrimais ir
situacijomis.
istorinis
tinklas,

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Augalija

teritorijoje atlikti archeologiniai tyrimai. 2008 m. buvo atnaujinta
tvora, gyvenamoji terasa su baliustrada, sodininko namelis,

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Poilsio zonos

Radviliškis
Kelme

Dvaro istorinis apstatymas
20 km

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

Kiti statiniai

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

Tvora

Z

Akmens tvora

parko prieinamumas

XIX a.

Paskirties kryptys

dvaro planas.

Takai

registras, kvr.kpd.lt)
Dvaras ir parkas yra
nuo
1495 m. Tai buvo turtingas
dvaras, kuris jau daugiau nei 450
buvo regiono ekonominis ir
centras.
Francis Wladyslaw Nagurskis ir
Jacob
Ignotas
Nagursky.
Paskutinis savininkas, Pliateris,

formuojamos ekotonas,
biotopas

0

PASTABOS
1.
dvaro parko teritorijoje
funkcinis zonavimo planas parengtas remiantis
bendrasis planas - Teritoriju naudojimo reglamentu ir veiklos" ( galima: www.siauliuraj.lt);
2.

miestelio
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Kurtuvėnų dvaro parkas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

MALDŽIŪNŲ DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTO ANALIZĖ
Prieiga prie parko.
dvaro ansamblio

dvaro parko pasiekiamumas yra sunkus. Jis
apgyvendintame
kaime.
Per 2 minutes nueisite iki
Internete yra labai
informacijos apie

Parko prieinamumas. Dvaro ansamblio

galima pasiekti

dangos keliai veda
parko
e.

ir

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Augalija

Teritorijoje

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas
1. Vaizdas
lauko naujosios pilies
Pilis
geros
akis augo
sodinukai ir
laikotarpiu vaizdas nematomas.
dalies

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

Kiti statiniai

Takai
2. Vaizdas
Laukas ir

naujos pilies pietinio fasado lauke.
yra
Laukas
ir

1

5
teritorijomis

numeris

6

10

4

5
3

9

EKSPLIKACIJA

7

6

8

3

1

1
3. Nuo tilto atsiveria vaizdas
ir
tinklas yra
prastos
gamtoje
Matymui trukdo

2
be

4

e
sel

11

2
12

Naujoji pilis

2

by
Du

3
4
7

Tvartas

5

1

6

8

i
7
4.

rytinio fasado atsiveria vaizdas
gyvenamuosius pastatus ir
grupes
dalies
vaizdas. Reikalingas
parko ploto valymas.

PASTABOS
1.

8
0
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Gyvenamasis namas
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

MALDŽIŪNŲ DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

Priedas Nr.2 9.2 punktas

MALDŽIŪNŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS ŠIAULIŲ APSKRITIES RŪMŲ IR DVARŲ
PARKAI
Naujoji

Akmene
Joniškis

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1. Funkcija. Po
dvaro nacionalizavimo 1940 m. Dvaro
asmuo,
realizuoti savo kaimo turizmo verslo ir istorinio pastato restauravimo

dvaro
ir parko
Buvo surengti keli renginiai ir

2.

Valdymas ir priežiūra. Dabar dvaro parko teritorija suskirstyta

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien.
dvaro parko riba ir
parko
formos pastatai:
gyvenamasis namas,
tvartas,
pastatai ir
Pagrindines parko
yra sunku
stiliaus parke yra

privatus
dvaro

dalis parko priklauso privatiems asmenims. Dvaro ansamblio

Parko

geros. Buvo
susideda

keli dvaro ansamblio

Pakruojis
ŠIAULIAI

Radviliškis
Kelme

20 km

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

Z

formuojamos ekotonas,

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Augalija
6

5
4

3

Vandens telkiniai, tvenkiniai

7

2
1

Dvaro istorinis apstatymas

9

S [15.3 K

A
ROZALIM

M]

Kiti statiniai
Paskirties kryptys

8

e

sel

by
Du

Dvaras pastatytas XIX a., kai dvaro savininkas buvo baronas
von Ropas. Dvaro ansamblio teritorijoje

M]
6K
I [5. 8 KM]
A
I
ON AI [7.
I
DIK
ME SNIUP
ALK

parko prieinamumas
0

PASTABOS
1. Funkcinis zonavimas plane
2.

ribojasi su dvaro parke buvo sukurta remiantis plano

rajono
teritorijos
( galima: www.radviliskis.lt);
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

MANTAGAILIŠKIŲ DVARO PARKAS
SUTARTINIAI ŽENKLAI
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTO ANALIZĖ
Prieiga prie parko. Parkas yra lengvai pasiekiamas. Jis
yra 400 m
15

Parko prieinamumas. Parkas yra

nuo dvaro yra

dalies prieinamas
ir (arba) prie

bet tik 8
transporto

kelio automobiliu nuo
Informacija apie

Augalija

miesto.
kalba pateikiama

Vandens telkiniai, tvenkiniai

yra matomas ir
Parke yra nemokama
Parko dalyje yra geologinis takas, kuriame yra informacijos
su informacija

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai

1. Vaizdas

parko

Laukas

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

6

Takai

5

7

11

10
3

1

2

4

1

9

2. Vaizdas nuo kelio parke prie dvaro

2

6

7

1

P

Valdomas sritis

3

5

numeris

4

8
9

EKSPLIKACIJA

8
10

1
2

Automobilio prieiga nuo kelio iki
gyvenamieji rajonai
3. Vaizdas nuo dvaro
geros
vaizdas.

iki

yra

Dvaro pilis

3

11 m

in

4

Antro pastato vieta

5
6

7
8
4. Vaizdas
yra

parko

18 min

ir dvaro

9

geros
0

PASTABOS
1.

Monteball
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Puslapio
pavadinimas

„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Esamos padėties analizė -

Priedas Nr.2 9.2 punktas

MANTAGAILIŠKIŲ DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

6. Dvaro pastatas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

MANTAGAILIŠKIŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS PANEVĖŽIO APSKRITIES RŪMŲ IR
DVARŲ PARKAI

Biržai
Pasvalys

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.

Funkcija. 1924 m. Juozas
nupirko
dvaro
Bronislavos
1949 m.
buvo
dvaras nacionalizuotas.
1994 m. dalis dvaro teritorijos buvo
palikuonims,
naujas savininkas - Sigitas Kalkys. Savininkas
organizuoja
parke, kuris yra unikalus
su kamuoliu Lietuvoje. Dvaro teritorija yra
regioninio parko ribose. Dvaro parke ir jo
yra retas gamtos
Netoli parko yra geologinis
takas, turistai,
geologiniame take, toliau
dvaro

2.

Valdymas ir priežiūra.
dvaro

3.

Rokiškis

dvaro

dvaras yra privati
metu savininkas atlieka
restauravimo darbai. Taip pat
parko teritorija

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien. Erdvus unikalus dvaro parkas su senais
parko teritorija, kuri vadinama
Gojumi. dvaro ansamblio
pastatai.

dvaro srities

ir

lankytojams skirta

Yra
labai

dalies

ir
daugiausia

Dalis parko yra plati
- dvaro
ir du

Kupiškis

PANEVEŽYS

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Z

Vandens telkiniai, tvenkiniai

formuojamos ekotonas,
parkui pereinant prie

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
parko prieinamumas

Paskirties kryptys
dvaro
1939 m.

teritorija.
BAU

SKA

[42,5
KM

]

registras, kvr.kpd.lt)
Dvaro
turi
- XVII
a.
jis
Juzef
Naronovich-Naronski. XVIII a.
dvaro
dvaro savininku
tapo
baronas
Dabartinis dvaras, keli
pastatai ir
parkas
buvo pastatyti
XIX a.
viduryje.
buvo klasicizmo
stiliaus.

PASTABOS
1. Prie dvaro parko
www.regia.lt);
2.

biotopas

0

funkcinis zonavimo planas yra

teritorijos topografiniu

( galima:
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

NAUDVARIO DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTO ANALIZĖ
Prieiga prie parko. Parkas yra lengvai pasiekiamas,
miesto. Kelias yra asfaltuotas, o kelias paveldo

Augalija
nedideliame Naudvario kaime, 18,5 km arba 22
Netoliese
transporto

-

kelio automobiliu nuo
ar
Informacija apie

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Parko prieinamumas. Teritorija netinka

su negalia.
yra matomas, bet ne
informaciniai stendai ir
Transporto ir
keliai daugiausia yra skirti privataus transporto patekimui gyvenamuosius rajonus arba

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai

1. Dvaro

vaizdas.
gera.
dalies
Lauke atsirado elementai ir

teritorija
vaizdas.
neatitinkantys

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

Takai
Nuolydis
10
2. Vaizdas
dvaro
teritorija
gera.
dalies
vaizdas. Lauke atsirado elementai ir

1

11

numeris

Laidojimo vieta
EKSPLIKACIJA
3

9

7

2

1

84
3
10

3.

Vaizdas

dvaro

parko.

2
7

1

5
6
4

La
b

gerai.

9

2

8

1

Dvaro pilis

6

5

3

Tvartas

4

Tvartas

a
5
6

Laidojimo vieta
7
8
9

10
0
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Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Esamos padėties analizė - Naudvario dvaro parkas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

NAUDVARIO DVARO PARKAS

Priedas Nr.2 9.2 punktas

4. Atkurtas dvaro fasadas, po rekonstrukcijos yra šiek 5. Vietinis jaunimas naudojasi dvaro paradinėje aikštėje
sukurtomis veiklos sritimis
tiek supaprastintas

6. Dvaro paradinės aikštės apžvalga nuo dvaro pagrindinio įėjimo, simetriškai įrengti gyvenamieji pastatai

7. Dvaro rūmai, esantys vakarų pusėje, yra apgyvendinti

8. Vaizdas iš dvaro šiaurinės pusės į parką

9. Poilsio vieta parke šalia klevo

10. Riešutų alėjos dalis parko vakarinėje dalyje

NAUDVARIO DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS PANEVĖŽIO APSKRITIES RŪMŲ IR
DVARŲ PARKAI

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.

Funkcija. Iki Antrojo pasaulinio karo dvaras buvo gyvenamas. 1941 m.
o dvare
centras, kontora. 1944 m.
sudegino
pokario metais jis buvo atstatytas. Nuo 1982 m.
buvo mokykla,
ji buvo
XXI a. pr.
metu dvaro teritorijoje ir
pastatuose gyvena vietos gyventojai.
Valdymas ir priežiūra. Dvaro ansamblis yra
Naudvario dvaras ir dvaro parkas buvo
rajono strateginius
planus kaip vienas
- dvaro ansamblio pritaikymas
ir
poreikiams. 2008 m. UAB
paveldo
valdymo organizavimo
organizavimas)
dvaro
restauravimo
kuriame buvo
fotogrametriniai, statybos ir

2.

Biržai
Pasvalys

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien.

dalies

dvaro

Parko

sudaro

apaugimas,

laukai,

Rokiškis
Kupiškis
Naudvario dvaro parkas

PANEVEŽYS

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

PAKRUO

JIS [36 K

M]

Z

Vandens telkiniai, tvenkiniai

parko prieinamumas

formuojamos ekotonas,
parkui pereinant prie

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
Paskirties kryptys

Naudvario dvaro parko schema.
1982
m
tvenkinys

Naudvario dvaras
1787
m.
Buvo
Kerbedio.

XVIII a.
Stanislovo

La

biotopas

ba

0

PASTABOS
1. Prie dvaro parko
www.regia.lt);
2.

funkcinis zonavimo planas yra

teritorijos topografiniu

( galima:
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Naudvario dvaro parkas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

ONUŠKIO DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ
SRAUTO ANALIZĖ

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

per paveldo ribos
1. Vaizdas

dalies dvaro
formos

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Prieiga prie parko. Parkas yra
gana sunkiai pasiekiamas. Jis yra
miesto
- kaimo
prie teritorijos galima tik
Netoliese
transporto,
ar
Informacija
apie
pateikiama
interneto
kalba

Augalija

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

ir
yra

Kiti statiniai

nepakankamai

Parko prieinamumas.
sritis
prieinama
su negalia ir
yra gana sunku
nes ji yra
labai
yra
prie
informacinis stendas. Teritorijoje
lankytojams
vietos automobilio
parkavimui,
Plotas

1
5

2

2. Vaizdas
Teritorijos

3

priekio
prastos
kai kurie istoriniai augalai.

daugiausia

naudojamas

Takai

6
1

2

7

3

1
2

11

8

numeris

9
4

10

EKSPLIKACIJA

4

3. Vaizdas
kol

1

lamai

2

5

ir
vaizdas

3
4
paveldo ribos

4. Vaizdas nuo parko tvenkinio
fasadas yra

ir

ir
kurie

0

PASTABOS
1.
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Puslapio
pavadinimas
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Esamos padėties analizė -

Priedas Nr.2 9.2 punktas

Priedas Nr.2 9.2 punktas

ONUŠKIO DVARO PARKAS
NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

6.

dvaras. Vietiniai eina. pastate naudojamos

10. Valtis prie parko tvenkinio.
tvenkinio krantas,
galima
prie tvenkinio

tvenkinys ir
nuo istorinio planavimo

ONUŠKIO DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS PANEVĖŽIO APSKRITIES RŪMŲ IR
DVARŲ PARKAI

Biržai

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.

Funkcija. 1922 m.
reformos metu dvaro teritorija buvo padalyta.
buvo sudeginti I pasaulinio karo metu.
teritorijos dalis yra apleisti,
ir nyksta. Vietiniai gyventojai naudoja atskirus dvaro pastatus, kurie yra geros

2.
3.

Valdymas ir priežiūra.
Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien.
parko
yra
daug kas
kur palyginti su istoriniais planais. Taip pat yra viena
yra prastos
Dvaro sodai
Parko istoriniai takai ir vaizdai

ir atskiros
matomi.

ir
dvaras ir dvaro parkas yra

Parke yra didelis tvenkinys. Yra didelis
Dvaro
ir kai kurie
teritorija turi
kuris

pastatai
buvo vienas

Pasvalys
Rokiškis
Kupiškis

PANEVEŽYS

ISTORINĖS MEDŽIAGOS
Z

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

DV
AR
AS

[3

KM
]

Z

EN
BE
RG
O

Augalija

ILZ

Vandens telkiniai, tvenkiniai

1 - pilsdrupas

5 - pamatu drupas

1958

K - Abies sibirica
P - Pinus strobus
M - Larix decidua
B - Betula pendula youngii

parko schema,
m.

dvaras
XVI

jau
XVIII a.
pabaigoje
nupirko Juzefas
Komaras. Po jo mirties 1847 m.
jo
Teofilis.
Jis
klasicizmo stiliaus

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
Paskirties kryptys

formuojamos ekotonas,
parkui pereinant prie

0

PASTABOS
1. Prie dvaro parko
www.regia.lt);
2.

funkcinis zonavimo planas yra

teritorijos topografiniu

( galima:
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Priedas Nr.2 9.2 punktas

Z

Prieškambaris į dvaro ansamblio teritorijoje
iš gyvenamųjų pastatų teritorijose
Prieiga prie gyvenamojo
pastato

Fontanų
liekanos

Įėjimas į socialinės globos centro
teritoriją
2

1. Nuo centrinio kelio į šiaurinį dvaro fasadą. Rūmai
ir paradinė pusė yra struktūriškai geros kokybės.
Centrinio tako danga - asfaltbetonis, neatitinka
istorinės padėties. Iš dalies aukštas vaizdas.

Takas

3

Laiptai

5

Vejos teritorija, aikštelės
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai

Barjeras

Įėjimas į parko
teritoriją nuo
važiuojamosios
dalies

i

11

Barjeras

13

8

12

1

Transporto srautas
iš gyvenamųjų
pastatų per dvaro
ansamblio teritoriją
iki 157 kelių

3

7
7

7

2

6

P
8

Medžių grupės / eilutės / alėjos

Parko
prieinamumas.
Dvaro
ansamblio teritorija pasiekiama iš
pietų ir šiaurės pusių. Prie pietinio
įėjimo yra pasenęs stendas su
informacija apie Pagryžuvio piliakalnį.
Per istorinę dvaro ansamblio teritoriją
eina asfaltuotas 157 kelias. Įėjimas
ir parkavimas Aukštelkės socialinės
globos centro teritorijuje leidžiamas
tik globos centro darbuotojams. Prie
įėjimo yra kelio užtvara. Dvaro
ansamblio
lankytojams
nėra
automobilių
stovėjimo
vietos.
Šiaurinėje
dvaro
pusėje
vietoj
istorinės paradinės aikštės yra
pasenusių asfaltuotų takų, kurie iš
dalies atitinka aplinkos prieinamumo
reikalavimus. Parko infrastruktūra
neatitinka
aplinkos
prieinamumo
reikalavimų.

1
4

2. Vaizdas iš dvaro šiaurinės pusės į paradinę
aikštę, skulptūrą ir maumedžių grupes. Paradinės
aikštės simetrija ir kompozicija išliko struktūriškai
geros. Tarp centrinės trasos ir paradinės zonos
trūksta dviejų simetriškų takų kompozicijos
pabaigoje. Iš dalies aukštas vaizdas.

Augalija

Prieiga prie parko. Dvaro parkas yra
lengvai pasiekiamas. Jis įsikūręs
Pagryžuvio kaime, Kelmės rajono
savivaldybėje. Teritorija yra šalia
valstybinės reikšmės kelio 157 Kelmė
- Tytuvėnai. Autobusų stotelė už 5
minutčių kelio arba už 400 metrų nuo
dvaro.
Pėsčiųjų
ir
dviratininkų
infrastruktūros nėra. Internete nėra
oficialios dvaro svetainės, tačiau yra
daug informacijos apie istorinį dvaro
ansamblio vystymąsi.

10
9

4

7

Laiptai

Įėjimas, pėsčiųjų judėjimas
Įėjimas, transporto judėjimas
Kelių infrastruktūra
Takai
1

Nuotraukų fiksavimo kryptis ir eilės
numeris
Valdoma sritis
Iš dalies valdoma sritis
Pažeista arba nevaldoma teritorija
Nuosavybės ribos

Istorinio tilto vieta

Kultūrinio paveldo riba
EKSPLIKACIJA

i
3. Vaizdas iš dvaro pietinės pusės į parką ir
Pagryžuvio piliakalnį. Parkas yra geros kokybės.
Prieš žiūrovą atsirado nauji medžiai ir sodinukai,
užstojantys vaizdą lapų augimo periodu. Iš dalies
aukštas vaizdas.

1

Dvaro rūmai (dabar socialinės rūpybos
centras)

2

Barn griuvėsiai

3

Tarnautojų namai (dabar gyvenamasis
namas)

4

Virtuvė / skalbykla (dabar apleistas
pastatas)

5

Kuldas (dabar ūkinis pastatas)

6

Tarnautojų namai (dabar gyvenamasis
namas)

7

Ūkinis pastatas

8

Tvartas

6
5

Dvaro ansamblio įėjimo salė nuo kelio
157 Ķelme - Tītuvēni
Prieiga prie gyvenamojo pastato

4. Vaizdas iš istorinės tilto vietos iki parko viršutinės
terasos ir dvaro pietinio fasado. Terasa su rūmais
yra geros kokybės. Lapų augimo laikotarpiu pilies
fasadas nebus matomas. Iš dalies aukštas vaizdas.

PASTABOS
1. Žr. šį puslapį "Parko plėtros analizė - Pagryžuvio dvaro parkas" puslapis.
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Pakruojis

Funkcija. Po Pirmojo pasaulinio karo Pagryžuvio dvaras buvo nacionalizuotas, o Antrojo pasaulinio karo pradžioje dvaro rūmuose buvo jėzuitų
vienuolynas. 1951 m. dvarelyje buvo įkurta tuberkuliozės sanatorija. Nuo 2006 m. dvare veikia socialinės globos centras (Aukštelkės socialinės globos
namai). Remiantis 2017 m. internete turima informacija, tikimasi, kad Aukštelkės globos namai bus iškeldinti. Dvaro parkas yra įtrauktas į krikščioniškosios
organizacijos pėsčiųjų maršrutą.
Valdymas ir
Šiuo metu dvaro parko teritorija suskirstyta į keletą dalių. Didžioji dalis parko priklauso savivaldybei. Prižiūrimas dvaro ansamblio
reprezentacinis plotas. Dalis parko yra iš dalies prižiūrėta: nereguliariai sodinami dekoratyviniai augalai, šalinami nunykę medžiai.
ansamblio
Dvaro ansamblio ribos išliko geros. 1859 m. dvaro istorinėje teritorijoje išlikę dvaro pastatai, renovuotai
dvaro rūmai, ūkinių pastatų griuvėsiai, 2 tarnų namai, apleista virtuvė / skalbykla ir tvartas (dabar gyvenamasis namas). Laikui bėgant atsirado struktūros,
neatitinkančios istorinės situacijos dvaro ansamblio teritorijoje. Parke yra dvi terasos - rūmai viršuje, apačioje Gryžuvos upė. Galima įžvelgti atskirus
istorinius takus, medžių eiles ir grupes.

ŠIAULIAI

Radviliškis
Kelme

Dvaro parko vieta žemėlapyje (pirmojo turo metu apžiūrėtas dvaras)
20 km

Dvaro parko vieta žemėlapyje (kiti Šiaulių apskrities dvarai)

Z
Žemės ūkio plotai
Gyvenamųjų pastatų plotas
Pramonės plėtros sritis

turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis
su natūraliais
biotopais

Vandens telkiniai, tvenkiniai

turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

Dvaro istorinis apstatymas
Kiti statiniai
formuojamos ekotonas,
parkui pereinant prie žemės
ūkio paskirties žemių

Pagryžuvio dvaro parko istorinis planas, nežinomi
metai
Pagryžuvio dvaras istoriniuose dokumentuose
minimas nuo XVI a. pabaigos. Jis priklausė Šemetų
šeimai, vėliau tapo Pšeciševskių šeimos nuosavybe.
XIX a. pradžioje dvarą valdė maršalas Adam
Pecichevsky, kuris vėliau jį perdavė savo sūnui
Jeronimui. Dvaro statyba prasidėjo 1859 m. Dvaras
romantizmo stiliaus, pastatytas pagal architekto
Fulgeto Rimgailos projektą. Rūmai apjungia
klasicizmo ir baroko architektūros bruožus. Iš
pradžių tai buvo vieno aukšto pastatas, o XX a.
pastatytas antrasis aukštas. Parkas buvo kurtas nuo
1840 iki 1863 m. pagal to paties architekto projektą.
1878 m. dvaras tapo Isidoriaus Romerio nuosavybe,
kuris dvarą valdė iki I pasaulinio karo.

LYDUVENAI

Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
Kultūros paveldo teritorijos

[15.2 KM]
[16.8 KM]

Miško ekosistemų apsaugos
teritorija

piliakalnis
turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis su
natūraliais biotopais

Paskirties kryptys
Kelių infrastruktūra
Nuosavybės ribos
Kultūrinio paveldo riba

formuojamos ekotonas, parkui pereinant
prie žemės ūkio paskirties žemių

PASTABOS
1. Funkcinis zonavimas plane teritorijų ribojasi su dvaro parke buvo sukurta remiantis žemėlapyje "Kelmės rajono teritorijos
bendrojo plano pakeitimas" ( galima: www.kelme.lt);
2. Žr. šį puslapį "Esamos padėties analizė - Pagryžuvio dvaro parkas" puslapis.
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„Dvarų ir rūmų parkų žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
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PARAGIŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ
SRAUTO ANALIZĖ

Z

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Prieiga prie parko. Dvaro parkas
yra lengvai pasiekiamas. Jis
kaime,
rajone.
Netoliese
transporto

Augalija

interneto
apie
dvaro
ansamblyje,
yra
daug
informacijos apie dvaro ir parko

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

1. Vaizdas

dvaro
teritorija ir tvartas yra

objektus.

ir tvarto

Kiti statiniai
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dvaro valdymas ir
pritaikymas
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Prie
yra
dangos parkavimo
ir
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informacinis stendas su dvaro
ansamblio ir muziejaus ekspozicijos
Yra pakankamai
aplinkos
prieinamumo reikalavimus parke.
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5. Vaizdas iš tako į dvaro namo pietrytinį fasadą ir tvarto 6. Parko scenos ir medžių eilės bei pirtis fone. scena yra
pastatą. Ponų namo pastatas yra struktūriškai išsaugotas naujas objektas, nesuderinamas su istorine situacija, bet
neatsiskiria vizualiai ir suderinamas su istoriniu dvaro
geros kokybės. Aukštos kokybės vaizdas.
ansamblio pastatu. Pirtis ir medžių eilė išliko struktūriškai
geros.

7. Dvaro ansamblio teritorijos apylinkės apžvalga. Dvaro ansamblio pastatas ir parkas išliko geros struktūros
kokybės. Nauji medžiai atsodinami abiejose važiuojamosios kelio dalies pusėse ir sukurta alėja. Atsižvelgiant į
turimą medžiagą, jos reikšmė istorinei situacijai negali būti nustatyta. Apskritai, vaizdas yra aukštos kokybės.

8. Blogos būklėsgriuvėsiai. Karkasas išliko struktūriškai 9. Renovuoti mediniai ūkiniai pastatai. Struktūriškai
vidutinės kokybės, beveik visiškai prarastas. Griuvėsiai išlaikyta geros kokybės. Atnaujinta pagal istorinę formą.
yra istorinio dvaro raidos įrodymas.

PARKAI

Naujoji
Akmene

1.

Joniškis
2.

3.

Pakruojis
ŠIAULIAI

Funkcija. 1940 m. sovietinė valdžia nacionalizavo dvarą, o 1966 m. dvaras buvo renovuotas ir jame įkurtas rašytojams skirtas memorialinis muziejus.
Šiandien parko teritorijoje vyksta tradicinis teatro, poezijos ir literatūros festivalis, kuriame dalyvauja menininkai iš visos Lietuvos. Vasarą Paragių dvaro
parkas organizuoja kasmetines kūrybines stovyklas, švenčia buvusių dvarų savininkų gimtadienius, organizuoja studentų mokymą ir Europos paveldo
dienas. Dvaro parkas yra esamas turistų traukos objektas.
Valdymas ir
Šiandien Paragių dvaro parko teritorija priklauso Akmenės rajono savivaldybei. Dvaro ansamblio teritorija buvo atnaujinta ir
apželdinta. 2015 m. Įgyvendintas Akmenės rajono savivaldybės projektas „Paragių dvaro valdymas ir pritaikymas turizmo reikmėms“ („Paragvajaus dvaro
valdymas ir pritaikymas turizmo reikmėms“). Projekto metu teritorijoje įrengta lauko scena, restauruoti pastatai - dvaras (dabar muziejus), ūkiniai
pastatai, pirtis, sodas ir parkas yra prižiūrimi. Parkas yra reguliariai prižiūrimas.
ansamblio
Istorinės dvaro ansamblio ribos yra lengvai matomos. Išlikęs dvaras, kuris yra medinės architektūros
pavyzdys, tvartas, pirtis, kiti ūkiniai pastatai ir jų griuvėsiai. Parko plotas yra mažas, dominuoja vietinės medžių rūšys. Išliko atskiros medžių eilės, alėjos.
Parkas yra apželdintas, restauruoti istoriniai takai ir parapijos aikštė dvaro pietrytinėje pusėje. Pagrindiniai parko statiniai išliko aukštu aukšto autentiškumo
lygiulygio.

Radviliškis
Kelme

Dvaro parko vieta žemėlapyje (pirmojo turo metu apžiūrėtas dvaras)
20 km

Dvaro parko vieta žemėlapyje (kiti Šiaulių apskrities dvarai)

Z
Miško teritorijos
PAP

ILE

Augalija

[13.
9

K
[8 K M]
M]
[6.3
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]

Žemės ūkio plotai
Gyvenamųjų pastatų plotas
Vandens telkiniai, tvenkiniai

Paragių dvaro parkas Latvijos armija 1920-1940 m metų kortelės
fragmentas

turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

Dvaro istorinis apstatymas

atsinaujinančio parko
ryšys natūraliais
biotopas

Kiti statiniai
Istorinio dvaro pastato griuvėsiai

Paragių dvaras pirmą kartą buvo paminėtas 1684 m. teismo
rašte, kai jo savininkas buvo Jonas Ivanauskas. Vėliau turtą
paveldėjo Ksaveras Ivanauskas (? –1850).
XVIII a Dvaro pastatas buvo sudegintas XIX a., vėliau buvo
atkurtas.
XIX a. antrojepusėje dvarą paveldėjo dailininkas Nikodemas
Ivanauskas
(1845–1931),
rašytojų
Sofijos
Ivanauskaitės-Pskibiliauskienės (1867–1926) ir Marijos
Ivanauskaitės - Lastauskienės (1872–1957) tėvas.
Seserys pasirašinėjo bendru slapyvardžiu „Lazdynų
pelėda“ ir buvo dvaro savininkės iki jo nacionalizavimo.

Paskirties kryptys
Kelių infrastruktūra
Nuosavybės ribos
Kultūrinio paveldo riba

formuojamos ekotonas, parkui pereinant
prie žemės ūkio paskirties žemių
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PASTABOS
„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
pavadinimas
1. Prie dvaro parko esančių teritorijų funkcinis zonavimo planas pagrįstas topografiniu žemėlapiu, kurį galima rasti www.regia.lt. Reg. Nr. LV43603058426
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
Akmenės rajono Paragių kaimo teritorijų plano funkcinis zonavimas nėra viešai prieinamas;
tel.: +371 22007585
2. Žr. šį puslapį "Esamos padėties analizė - Paragių dvaro parkas" puslapis.

Priedas Nr.2 9.2 punktas

SALOČIŲ DVARO PARKAS
AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ
SRAUTO ANALIZĖ
Prieiga prie parko. Parkas yra
lengvai pasiekiamas. Jis
kaime. Galima patekti
asfaltuotu keliu.
transporto
yra netoli parko 300 m arba 4
Informacijos apie dvaro
internete nedaug.

DVARO PARKO DABARTINĖS PADĖTIES PLANAS IR ANALIZĖ

Z

SUTARTINIAI ŽENKLAI
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4. Paminklinis akmuo, skirtas 1918–1919 m. Saločiuose 5. Istorinis dvaro rūsys, likęs nuo istorinio dvaro pastato
žuvusiems savanoriams už krašto nepriklausomybę

6. Ūkio pastatas

7. Medinis tiltas parke

8. Parko augmenija ir takas

9. Medemų šeimos kapas

10. Petasites hybridus - retas augalas

11. Vaizdas nuo kelio į parką

SALOČIŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS PANEVĖŽIO APSKRITIES RŪMŲ IR
DVARŲ PARKAI

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.
2.

Funkcija.
Valdymas ir priežiūra. Parkas yra

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien.
ir individualiai

Parko dalis, kurioje yra scena,
dvaro parko
Per parko

yra
teka

parko teritorijos dalis
gerai
Parko
susideda
palyginti su 1984 m. istoriniu parku, vienas parko

Biržai
Pasvalys
Rokiškis
Kupiškis

PANEVEŽYS

ISTORINĖS MEDŽIAGOS

FUNKCINIS TERITORIJŲ ESANČIŲ GRETA DVARO PARKO ZONAVIMAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

SKA

BAU

Z

Vandens telkiniai, tvenkiniai

M]

[25 K

parko prieinamumas

L - Tilia cordata (diam-110)
TKV - Populus suaveolens (diam-54)
V - Ulmus (diam-143)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

senas kapenes
aka
mednieku vieta

Apstatymas
parko

1984

m.
registras, kvr.kpd.lt)

biotopas

Paskirties kryptys
formuojamos
ekotonas, parkui

dvaras
jau
XVI a. Nuo XVIII a. dvaras
buvo
1863 m.
baronas
Eugene von Haren.

]

PASVALYS [23 KM
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AUKŠTOS KOKYBĖS VAIZDAI
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TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ
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6.
dvaro
pastatas

7. Parko tvenkinys

pastatas.

pagalbinis

ŠAUKĖNŲ DVARO PARKAS
DVARO PARKO SUSIEJIMAS SU KITAIS ŠIAULIŲ APSKRITIES RŪMŲ IR DVARŲ PARKAI

Naujoji
Akmene
Joniškis

DVARO PLĖTRA NUO XX A. IKI DABARTIES
1.

Funkcija. Po Antrojo pasaulinio karo

buvo renovuoti ir ten pastatyta psichiatrijos

2.

Valdymas ir priežiūra. Plotas yra

3.

Pagrindinės ansamblio struktūros šiandien. Iki
yra
du istoriniai pastatai, kurie
dabar yra valdomi
ir apie 15 ha parkas su tvenkiniais ir
ansamblio
suardyta tvoromis ir
statyba
Istorinis

Parkas yra reguliariai
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-

Vandens telkiniai, tvenkiniai
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Dvaro istorinis apstatymas
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Kiti statiniai

Z

Paskirties kryptys

A - ozoli
L - liepas

2 - ambulance

G - gobas
V - ievas

5 - liepu aplis
D - baltais grimonis

E - egles
M - lapegles

dvaro parko schema,
parengta 1959 m.
registras,
kvr.kpd.lt)

]
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Prieiga prie parko. Žagare dvaro parkas yra lengvai pasiekiamas. Jis įsikūręs Žagarės centre. Istorinę dvaro ansamblio teritoriją kerta valstybinės reikšmės
kelias 153 (Joniškis - Naujoji Akmenė). Žagarės dvaro ansamblis neturi savo viešai prieinamos interneto svetainės, tačiau daug informacijos apie istorinę
dvaro raidą, apie tai, kas vyksta ir planuojama veikla kitose interneto šaltiniuose.

Augalija

Parko prieinamumas. Žagarės dvaro ansamblio istorinė sritis yra didelė. Ją galima pasiekti iš visų pusių. Pagrindinis įėjimas yra pietuose ir prijungtas prie
kelio 153. 100 metrų nuo kelio yra informacinės nuorodos iš abiejų kelio pusių. Pietvakarių pusėje yra prieigos prie parko iš miesto gyvenamųjų rajonų. Prie
įėjimo yra informacinis stendas. Parką taip pat galima pasiekti iš pietvakarių, istoriniu keliu tarp dviejų eilių alėjos. Parko teritorijoje yra automobilių stovėjimo
aikštelė. Yra pėsčiųjų takai, atitinkantys aplinkos prieinamumo reikalavimus parke. Atskirų pastatų įėjimai turi rampas.

Vejos teritorija, aikštelės
Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

1. Žagarės dvaro, medžių alėjos ir fontano vaizdas į
pietvakarių pusę. Dvaro rūmai, perspektyvą
formuojanti medžių alėja, struktūriškai išliko geros
kokybės. Aukštos kokybės vaizdas. Patartina
pagerinti regėjimo perspektyvą ir perkelti šiukšlinę.

Kiti statiniai
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Medžių grupės / eilutės / alėjos
Įėjimas, pėsčiųjų judėjimas
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Sv

6

Įėjimas, transporto judėjimas
Prieiga prie dvaro
ansamblio ir gyvenamųjų
namų iš gyvenamųjų
rajonų ir atvirkščiai

Kelių infrastruktūra

13

i

13

Takai

13
8

4

2. Iš dvaro pietvakarinės pusės matosi fontanas,
alėja ir parkas. Medžių grupės išliko struktūriškai
geros. Parkas tvarkomas ir prižiūrimas. Aukštos
kokybės vaizdas.

i

3

Įėjimas į dvaro parką
(istorinis važiuojamosios
kelio dalies)

11 8
10

7
6

4

2

1

3

Valdoma sritis

P

Nuosavybės ribos

2

5

11

Kultūrinio paveldo riba

9
11

Prieiga prie parko ir
KK153 greitkelio iš
gyvenamojo pastato ir
atvirkščiai

12

Prieiga prie žydų genocido
aukų memorialo ir
lenktynių

i
i
3. Vaizdas iš dvaro šiaurės vakarų į krūmų grupes.
Krūmų grupėsišliko struktūriškai geros. Aukštos
kokybės vaizdas, būdingas kraštovaizdžio parkui.

Transporto srautas
per KK153
nacionalinį kelią

i
Įėjimas į dvaro ansamblį
iš greitkelio KK153

7

9

Prieiga prie
gyvenamojo
pastato

5

P
Prieiga prie
socialinės priežiūros
centro
Prieiga prie KK153 greitkelio iš
gyvenamųjų rajonų ir atvirkščiai

4. Vaizdas iš važiuojamosios dalies į istorinį kelią.
Alėja yra struktūriškai geros kokybės. Aukštos
kokybės vaizdas.
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PASTABOS
1. Žr. šį puslapį "Parko plėtros analizė - Žagares dvaro parkas" puslapis.

Nuotraukų fiksavimo kryptis ir eilės
numeris

10

EKSPLIKACIJA

1

Dvaro rūmai ir ledainė

2

Maniežas

3

Sodininko namas

4

Sodininko namas

10

Ligoninės pastatas

5

Pietinis sargo namas

11

Žydų genocido kapai

6

Šiaurinis sargo namas

12

II pasaulinio karo karių kapai

7

Rytinis sargo namas

13

Ūkinis pastatas

8

Hipodromas
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Malūnas
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Stadionas
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„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
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NUOTRAUKŲ FIKSAVIMAS

8. Sodininko namas
fasade

9. Informacijos stendas

10. Suoliukas parke

PARKAI

Naujoji
Akmene

1.

Joniškis
2.
3.

Pakruojis
ŠIAULIAI

Funkcija. 1915 m. Dvaro ansamblio pastatas sudegė. 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas, paskutinis jo savininkas buvo įkalintas. Šiuo metu dvaro
centriniuose rūmuose yra Žagarės regioninio parko direkcija ir informacijos centras. Įgyvendinti keli dvaro ansamblio renovacijos ir vystymo
projektai, pavyzdžiui, 2018 m. Žagarės dvaras buvo pristatytas projekte „Dvaro paveldas Joniškio regioninėje istorijoje ir kultūroje“ („Paveldo paveldas
Joniškio krašto istorijos ir kultūros kontekste“). Dvaro parke vyksta įvairios socialinės-ekonominės veiklos ir renginiai: tradicinis Žagarės vyšnių
festivalis, dviračių velomaratonas maršrutu Joniškis - Žagarė. Sukurtas turizmo objektas.
Valdymas ir
Šiuo metu dvaro parką valdo Joniškio rajono savivaldybė. Plotas yra gerai prižiūrimas, - veja yra reguliariai šienaujama, apsodinta
naujais dekoratyviniais augalais, grebiami lapai ir šalinami mažos vertės medžiai.
ansamblio
Dvaro ansamblis restauruotas: restauruoti dvaro rūmai, arklidės, sodininko namas, antrasis sodininko
namas, pietinis sargo namas, šiaurinis sargo namas, vakarinis sargo namas ir keliai ūkių pastatai. Parkas iš dalies išsaugojo istorinį medžių grupių ir alėjų
eilių tinklą.

Radviliškis
Kelme

Dvaro parko vieta žemėlapyje (pirmojo turo metu apžiūrėtas dvaras)

Poilsio zona

20 km

Dvaro parko vieta žemėlapyje (kiti Šiaulių apskrities dvarai)

turi būti išsaugotas
parko biotopų ryšis su
natūraliais biotopais
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Gyvenamųjų pastatų plotas
Centro pastato plotas
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Kita naudojimo sritis
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Žagarės dvaras 1948 m. Žemėlapio fragmente

V
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D

Apsaugota ir ekologiška žaluma
turi būti išsaugotas
parko prieinamumas

Vandens telkiniai, tvenkiniai
Dvaro istorinis apstatymas

Istorinėje medžiagoje Žagarės dvaras pirmą kartą
paminėtas XVI a., kai jis priklausė Šiaulių teritorijos
ūkiui ir sudarė atskirą ekonominį - administracinį
vienetą. 1795 m. Rusijos carienė Jekaterina II dvarą
padovanojo savo favoritui - princui Platonui Zubovui.
Dvaro ansamblio pastatai buvo mediniai. 1858 m.
Dvarą įsigijo grafas Dmitrijus Naryškinas, pastatęs
naujus klasicizmo stiliaus rūmus, o vėliau ir kitus
pastatus.
Pradėtas
kurti
angliško
stiliaus
kraštovaizdžio parkas. Nuo 1898 iki 1900 m. Parkas
buvo išplėstas pagal Vokietijos kraštovaizdžio
architekto Geoffo Kefalta projektą.

PASTABOS
1. Funkcinis zonavimas plane teritorijų ribojasi su dvaro parke buvo sukurta remiantis "Žagarės miesto teritorijos bendrasis planas"
(galima: www.joniskis.lt);
2. Žr. šį puslapį "Esamos padėties analizė - Žagarės dvaro parkas" puslapis.

SKAIST

GIRYS
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M]
[27.4 K
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Kiti statiniai
Paskirties kryptys
Kelių infrastruktūra

formuojamos
ekotonas, parkui
pereinant prie
žemės ūkio
paskirties žemių
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„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Puslapio
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Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
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