Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
4 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.51/7VL-8
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.51/7S– 28)
Utenos regiono rezervinių projektų finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonę ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“
rezervinių projektų sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr.VP3-1.4-AM-04-R-91R
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Tikslas – 1. Zarasaičio ežero ir Laukesos upės būklės gerinimas
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir išvalyta arčiausiai miesto centro esanti šiaurinė Zarasaičio ežero pakrantė
ir Laukesos upės dalis:
Veiklos:
1.1.1 – Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies vandens būklės
- parengta reikalinga dokumentacija;
- iš ežero ir upės dugno pašalintas dumblas;
tyrimų ir tvarkymo programos parengimas
1.2.1 – Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies valymo ir - surinkti ir izoliuoti teršalai, esantys vandenyje bei dugne;
pakrantės tvarkymo darbai.
- pašalinti pakrantėje esantys makrofitai (nendrės, švendrai ir kt.);
- ežero ir upės dalies apsauginė juosta apželdinta tinkamais želdiniais.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:
Rezultato rodiklis - vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės-2;
Produkto rodiklis - sutvarkytas vandens telkinių būklės gerinimo priemonės plotas - 5 ha.
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