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Priemonės kodas: VP3- Priemonės pavadinimas: Vandens telkinių būklės gerinimas
1.4-AM-04-R
Projektinio
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos, jų apimtis,
Eil. Projekto
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
pasiūlymo
siektini rezultatai)
Nr. pavadinimas
Bendra projekto
ES fondų lėšų suma, Valstybės
Kitų finansavimo
teikėjas
vertė, Lt.
Lt.
biudžeto lėšų šaltinių lėšų suma,
suma, Lt.
Lt.

1.

2.

Projekto tikslas - pagerinti vandens telkinių, esančių Skuodo rajono
Barstyčių miestelyje, ekologinę būklę. Gerinant vandens telkinių būklę,
numatytos šios gerinimo priemonės: 1 Vandens telkinių valymas,
pašalinant iš tvenkinių dumblą (sapropelį), turintį daug biogeninių
medžiagų; 2) Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinių
ekosistemų šalinant su šaknimis pakrančių makrolitus (nendres,
Barstyčių miestelio Skuodo rajono Skuodo rajono švendres, lūgnes, menkaverčius medžius ir kt.). Pagrindinė tikslinė
tvenkinių vandens savivaldybės savivaldybės
grupė yra Skuodo rajono Barstyčių seniūnijos gyventojai, kurių
būklės gerinimas
administracija administracija pagrindinis poreikis yra švarūs vandens telkiniiai skirti rekreacijai bei
turizmui. Įgyvendinus projektą Barstyčių tvenkinių Nr.5 ir Nr.6
ekologinė būklė prisidės prie Barstyčių miestelio patrauklumo didinimo,
turistų bei poilsiautojų pritraukimo. Rezultato rodiklis: vandens
telkiniai, kuriems taikytinos būklės gerinimo priemonės – 2 vnt.
Produkto rodiklis: vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis
sutvarkytas plotas – 0,87 ha.
Projekto tikslas – pagerinti Kapstato ežero dalies Klaipėdos rajone
ekologinę būklę. Projekte numatytos šios vandens telkinių būklės
gerinimo priemonės: vandens telkinių valymas ir tvarkymas mažinant
aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) biogeninių medžiagų koncentraciją
vandenyje bei dugno nuosėdose ir gerinant vandens ekosistemų būklę;
Kapstato ežero
Klaipėdos
Klaipėdos
vandens telkinio pakrantės (apsauginių juostų ir zonų) gamtosauginis
dalies ekologinės
rajono
rajono
tvarkymas. Kapstato ežero dalies išvalymas ir dalies jo priekrančių
būklės gerinimas II savivaldybės savivaldybės
sutvarkymas turėtų užtikrinti geresnę vandens telkinio ekologinę būklę,
etapas
administracija administracija o tai teigiamai paveiktų Klaipėdos rajono gyventojų gyvenamosios
aplinkos kokybę bei išplėstų ežero rekreacinį potencialą. Vandens
telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – apie 16 ha.
Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1,0
vnt. (Kapstato ežeras).
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pradžia ir
pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanči
ajai
institucijai
terminas

611.939,97

550.745,97

-

61.194,00

2012.072013.09

14

2012.04.27

7.607.000,00

6.846.300,00

-

760.700,00

2012.092014.11

26

2012.06.29

3.

Kretingos dvaros
sodybos teritorijos
II tvenkinio
išvalymas

Projekto tikslas – pagerinti Kretingos dvaro sodybos II tvenkinio
ekologinę ir cheminę vandens būklę. Projektu siekiama sutvarkyti
Kretingos dvaro sodybos II tvenkinį, pritaikant vandens telkinio būklės
gerinimo priemones. Projektui įgyvendinti numatomos veiklos:
techninio projekto parengimas; atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
Kretingos
Kretingos
atlikimas; Kretingos dvaro sodybos II tvenkinio išvalymas; išvalymo
rajono
rajono
darbų ir projekto vykdymo priežiūra. Įgyvendinus projektą, labai
savivaldybės savivaldybės
pagerėtų šią vietą pamėgusių miestiečių ir atvykstančių lankytojų poilsio
administracija administracija
kokybė – tvenkinys džiugintų akį savo estetine išvaizda. Rezultato
rodiklis: vandens telkiniai, kuriems taikytinos būklės gerinimo
priemonės – 1 vnt. Produkto rodiklis: vandens telkinių būklės gerinimo
priemonėmis sutvarkytas plotas – 3,87 ha.
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