PATVIRTINTA
Panevėžio regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. R 2-30
(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. kovo 27 d.
sprendimo Nr.51/4S-5 redakcija)
PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1
PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS
TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ VP3-1.4-AM-06-R ,,PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“, SĄRAŠAS NR.51

Eil.
Nr.

Projekto

1.

Molainių buvusių
filtracijos laukų
rekultivavimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas

Preliminari
projekto vertė:
1. preliminari
ES fondų lėšų
suma
2. preliminari
LR valstybės
biudžeto lėšų
suma
3. preliminari
pareiškėjo ir /
ar partnerio
lėšų suma

Preliminari
projekto
pradžia

Preliminarus
projekto
laikotarpis

ParaišProjekto
kos
parengtumo
pateiki- lygis
mo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas –
sumažinti požeminių ir
paviršinių vandenų taršą iš
teritorijų, užterštų aplinkai
pavojingomis
medžiagomis.
Siektini rezultatai:
1. Išvalytos teritorijos
plotas – 62,3 ha.
2. Įgyvendintas 1
projektas.

420 545,19 EUR:
1. 399 517,93 EUR
2. 0 EUR
3. 21 027,26 EUR

2009 m.
rugsėjo
mėn.

36 mėn.

2010 m.
kovo 31 d.

pavadinimas

1999-12-20
parengtas
Panevėžio miesto
kanalizacinių
filtracinių laukų
grunto geocheminis
įvertinimas.
2001-06-20
parengtas
Panevėžio miesto
kanalizacinių
nuotekų filtracinių
laukų rekultivacijos
projektas.
2007-12-04
parengtas Molainių

Išvada dėl
administracinės
atitikties ir
tinkamumo
finansuoti
vertinimo

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės
pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

2

2.

Nenaudojamų
gręžinių likvidavimas
Rokiškio rajone

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – tvarkyti
kraštovaizdį bei saugoti
požeminį vandenį nuo
esamos ir potencialios
taršos aplinkai
pavojingomis
medžiagomis, likviduojant
nenaudojamus vandens
gręžinius Rokiškio rajone.
Projekto veiklos:
nenaudojamų gręžinių
likvidavimas (26 vnt.).
Siektini rezultatai:
1. Likviduoti gręžiniai –
26 vnt.
2. Įgyvendintas projektas –
1 vnt.

64 099,44 EUR:
1. 60 894,45 EUR
2. 0 EUR
3. 3 204,99 EUR

2012 m.
sausio
mėn.

24 mėn.

2012 m.
balandžio
29 d.

buvusių nuotekų
filtracijos lakų
dirvožemio
užterštumo
sunkiaisiais
metalais apžvalga.
Visi privalomieji
atlikti
parengiamieji
darbai bus atlikti
iki projekto
paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiai
institucijai.
2011 m. rugsėjo 29
d. Rokiškio rajono
apylinkės teismo
sprendimu
bešeimininkiu turtu
pripažinta 50
vandens gręžinių.
Visi šie gręžiniai
Rokiškio rajono
savivaldybės
tarybos 2011-11-18
sprendimu Nr.TS15.200 „Dėl
nekilnojamojo turto
nurašymo ir
likvidavimo“, kurie
pripažinti
bešeimininkiais ir
perduoti Rokiškio
rajono
savivaldybės
nuosavybėn
pripažinti
netinkamais
(negalimais)
naudoti dėl

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės
pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

3

3.

Bešeimininkių
pastatų likvidavimas
Rokiškio rajone

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – gerinti
aplinkos kokybę ir
sutvarkyti kraštovaizdį,
likviduojant apleistus
statinius ir kitus aplinką
žalojančius objektus
Rokiškio rajono Kriaunų
seniūnijoje.
Projekto veiklos: apleistų
pastatų ir kitų aplinką
žalojančių objektų
likvidavimas (15 vnt.).
Siektini rezultatai:
1. Likviduoti
bešeimininkiai pastatai –
15 vnt.
2. Įgyvendintas projektas –
1 vnt.

176 654,85 EUR:
1. 167 822,09 EUR
2. 0 EUR
3. 8 832,76 EUR

2012 m.
sausio
mėn.

24 mėn.

2012 m.
balandžio
29 d.

funkcinio
nusidėvėjimo. Šiuo
metu rengiami
projekto veiklų
pirkimo dokumentų
projektai. Visi
privalomi atlikti
parengiamieji
darbai bus atlikti
iki projekto
paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiai
institucijai datos.
2009 m. rugpjūčio
17 d., 2011 m.
rugpjūčio 29 d.
Rokiškio rajono
apylinkės teismo
sprendimais
bešeimininkiu turtu
buvo pripažinta ir
perduota Rokiškio
rajono
savivaldybės
nuosavybėn 30
statinių esančių
įvairiose Rokiškio
rajono seniūnijose.
Visi šie statiniai
Rokiškio rajono
savivaldybės
tarybos 2011-11-18
sprendimu Nr.TS15.200 „Dėl
nekilnojamojo turto
nurašymo ir
likvidavimo“ buvo
pripažinti
netinkamais
naudoti dėl

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės
pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

4

4.

Nenaudojamų
vandens gręžinių
sutvarkymas
Panevėžio rajone

Panevėžio
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – gerinti
aplinkos kokybę ir saugoti
požeminį vandenį nuo
esamos ir potencialios
taršos aplinkai
pavojingomis
medžiagomis Panevėžio
rajone.
Projekto veiklos:
nenaudojamų gręžinių
likvidavimas.
Siektini rezultatai:
1. Likviduoti gėlo
vandens gręžiniai – 14 vnt.
2. Įgyvendintas projektas –
1 vnt.

30 267,57 EUR:
1. 28 754,19 EUR
2. 0 EUR
3. 1 513,38 EUR

2012 m.
birželio
mėn.

Iš viso :
projektų vertė – 691 567,05 EUR
ES fondų lėšų suma – 656 988,66 EUR
LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 EUR
pareiškėjo lėšų suma – 34 578,39 EUR
_______________________________

18 mėn.

2012 m.
balandžio
29 d.

funkcinio
nusidėvėjimo. Šiuo
metu rengiami
projekto veiklų
pirkimo dokumentų
projektai. Visi
privalomi atlikti
parengiamieji
darbai bus atlikti
iki projekto
paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiai
institucijai datos.
Visi privalomi
atlikti
parengiamieji
darbai bus atlikti
iki projekto
paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiai
institucijai datos.

Projektinis
pasiūlymas iš
esmės
pateiktas
tinkamai.
Projektiniame
pasiūlyme
pateiktas
projektas iš
esmės yra
tinkamas
finansuoti.

