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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;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr.51/7S-80;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. spalio 1 d. sprendimu Nr.51/7S-91)
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
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Palaukinio ežero
vakarinės dalies valymas
ir pakrančių
gamtosauginis tvarkymas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracij
os
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracisavivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
Pagerinti Palaukinio ežero ir jo pakrančių ekologinę būklę

Bendra
projekto
vertė

1.702.222.23

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo ir
lėšų suma
valstybės
partnerių lėšų
biudžeto
suma
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
1.532.000.00
170.222.23

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą, numatoma:
iškastas dumblas – iš apie 4 ha ploto.

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2013 04 01
2014 09 30

18

2012-11-30

2

Eil.
Nr.

2.

Eil.
Nr.

3.

Veiklos:
Palaukinio ežero ekologinės būklės gerinimas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

Skryto ežero valymo
užbaigimas (III etapas)

Visagino
savivaldybės
administracijo
s direktorius

Visagino
savivaldybės
administracija.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

šiukšlių, augmenijos valymo ir tvarkymo darbai – apie 1200 m. pakrantėse
Detalūs būtini apskaičiavimai ir tyrimai bus pateikti paraiškoje atlikus techninį projektą.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo
Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
finansavi
pradžia ir
vertė
biudžeto
lėšų suma
mo
pabaiga
(bendrojo
šaltinių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
921.225,68
829.103,00
92.122,68
2014-03
10
2015-01

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Rezultatų rodiklis: Bus pagerinta 1 ežero būklė.
Tikslas:
Pagerinti Skryto ežero ekologinę būklę bei sukurti prielaidas Produkto rodiklis: 3 ha.
aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio potencialo
plėtrai.
Veiklos:
Skryto ežero valymas – 1 ežeras. 3 ha
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
projekto
lėšų suma
valstybės
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
biudžeto
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
(bendrojo
lėšų suma suma
finansav.)
lėšų suma
Pastovėlio ežero Molėtų
Molėtų rajono Molėtų rajono 930.000,00
837.000,00
93.000,00
2012-09
mieste išvalymas
savivaldybės
savivaldybės
2014-12
administracijos administracija.
direktorius
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 1,03 ha;
Tikslas:
Pagerinti Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų mieste, Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt,
paviršinio vandens telkinio (Pastovėlio ežero), ekologinę būklę.
Pašalinto dumblo kiekis ~ 23.000,00 m3

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
2012-11-30

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

28

2012-08-10

3
Veiklos:
– Ežero dugno valymas. 23000 m3 dumblo, 1,03 ha
– Techninės bei projekto vykdymo priežiūros vykdymas
projekto įgyvendinimo metu. 2 vnt.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

1.1.1
1.1.2
Eil.
Nr.

4.

Zarasaičio ežero ir
Laukesos upės dalies
būklės gerinimas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų rajono 1.659.978,00
savivaldybės
administracija.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
Zarasaičio ežero ir Laukesos upės būklės gerinimas Veiklos:
1.1.1
– Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies vandens
būklės tyrimų ir tvarkymo programos parengimas
1.2.1 – Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies valymo ir
pakrantės tvarkymo darbai.

Iš viso
5.213.425,91

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir partnerių
biudžeto
lėšų suma
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma
1.493.981,00
165.997,00

Kitų
finansavi
mo
šaltinių
lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2011-10
2013-09

24

2011-11-25

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta ir išvalyta arčiausiai miesto centro esanti šiaurinė Zarasaičio ežero
pakrantė ir Laukesos upės dalis:
- parengta reikalinga dokumentacija;
- iš ežero ir upės dugno pašalintas dumblas;
- surinkti ir izoliuoti teršalai, esantys vandenyje bei dugne;
- pašalinti pakrantėje esantys makrofitai (nendrės, švendrai ir kt.);
- ežero ir upės dalies apsauginė juosta apželdinta tinkamais želdiniais.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:
Rezultato - vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės-2;
Produkto - sutvarkytas vandens telkinių būklės gerinimo priemonės plotas - 5 ha.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
4.692.084.00
521.134,91

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2013 m.
iš viso

11.722.022.00

11.722.022.00

