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Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono
plėtros tarybos sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. kovo 10 d. sprendimu Nr.153-8,
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.153-40,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.153-7,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 01 d. sprendimu Nr.153-15,
koreguota ir papildyta
Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.153-33,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.153-51,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2010 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr.153-61
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S–28,
koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 51/7S– 42,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 51/7S–98,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 51/7S–66,
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2012 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 51/7S- 92;
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 kovo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-23;

2
tikslinta Utenos regiono plėtros tarybos
2013 spalio 4 d. sprendimu Nr. 51/7S-78)
UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“
sąrašas 2007-2010 metų laikotarpiui Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Siesarties upės baseino
dalies, esančio Molėtų
miesto teritorijoje,
išvalymas, gamtosauginis
sutvarkymas (Pastovio,
Pastovėlio , Promislavo
ežerai)

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto vertė

4 261128,99

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Pagerinti Siesarties upės baseino dalies, esančios
Molėtų mieste, paviršinio vandens telkinio(Pastovio, Pastovėlio
ir Promislavo ežerų), esančio Molėtų mieste, ekologinę ir
cheminę būklę.
Uždaviniai:
- Atlikti paruošiamuosius darbus
- Išvalyti Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerus,
esančius Molėtų mieste
- Sutvarkyti Pastovio, Pastovėlio ,Promislavo ežerų,

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų LR
Pareiškėjo
suma
valstyb ir
ės
partnerių
biudžet lėšų suma
o
(bendro
jo
finansa
v.) lėšų
suma
3 835 016,09
426 112,90

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010 -04 –
2014 -10

55

2009 m.
rugpjūčio
31 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultato kriterijus: išvalyti 3 ežerai
Produkto kriterijus: išvalyta 23,9 ha ežerų ploto
Iš vandens telkinio pašalinta ~95 tūkst. m3 dumblo
Numatomi projekto rezultatai:
Išvalyti Molėtų miesto teritorijoje esantį Pastovio, Pastovėlio , Promislavo ežerus;
Sutvarkyti ežerų pakrantes;
Atkurti ežerų faunos bei floros balansą ir populiacijas.
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Eil.
Nr.

2.

Eil.
Nr.

3.

esančių Molėtų mieste pakrantes ir artimiausią aplinką
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
Bendra
teikėjas
projekto
vertė

Visagino ežero valymas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija,
biudžetinė
įstaiga

875 079,13

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR
Pareiškėjo
lėšų suma
valstybės
ir
biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.)
lėšų suma
787 571,21
87 507,92

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekt
o
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinanč
iajai
institucijai
terminas

2010- 05-11
2013-01-31

32

iki 2010 m.
sausio 1 d.

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
2009 metais parengus galimybių studiją bei atlikus ekologinius tyrimus bus išaiškintos pagrindinės
Tikslas – pagerinti Visagino ežero ekologinę būklę bei sukurti
priežastys,
dėl kurių taip intensyviai vyksta ežero dumblėjimas ir pakrančių pelkėjimas.
prielaidas aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio
2010
metais įgyvendinus projektą bus išvalyta iš Visagino ežero dumblas ir mikrofitai.
potencialo plėtrai.
Kol neatlikti išsamūs tyrimai daroma prielaida, kad valomas plotas sudarys 4 ha ir reikės iškasti apie 60
Uždavinys – atlikti Visagino ežero valymą pašalinant iš telkinio
tūkst. m³ dumblo.
dumblą, nendres, meldus
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR
Pareiškėjo ir Kitų
teikėjas
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
valstybės
partnerių
finansavim įgyvendinimo
pradžia ir
čiajai
vertė
biudžeto
lėšų suma
o šaltinių
pabaiga
institucijai
(bendrojo
lėšų suma
terminas
finansav.)
lėšų suma
Paplovinio ežero rytinės
Ignalinos
Ignalinos
1 057 155,68 951 439,53
105 716,15
2010-12-27 –
24
2010-09-30
dalies valymas ir pakrančių rajono
rajono
2012-11-27
gamtosauginis tvarkymas
savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę,
Iškastas eutrofikacijos dumblas – iš apie 3 ha ploto.
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Eil.
Nr.

4.

Eil.
Nr.

gerinant Paplovinio ežero ir jo rytinės pakrantės būklę, vykdant
Šiukšlių, augmenijos valymo ir tvarkymo darbai – apie 500 m. rytinėje pakrantėje.
valymo ir tvarkymo darbus.
Detalūs būtini apskaičiavimai ir tyrimai bus pateikti paraiškoje.
Uždaviniai:
- Atlikti valymo ir tvarkymo darbus Paplovinio ežere.
- Parengti projekto įgyvendinimui būtiną dokumentaciją
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
Dūkšto ežero valymas ir
Ignalinos
Ignalinos
900 360,48 810 323,89
90 036,59
2010 10 01 –
pakrančių gamtosauginis
rajono
rajono
2011 09 30
tvarkymas
savivaldybės
savivaldybės
administracijos administracidirektorius
ja,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Pagerinti Dūkšto ežero ir jo pakrantės būklę, atliekant
Įgyvendinus projektą, numatoma:
valymo ir tvarkymo darbus.
iškastas dumblas – iš apie 3 ha ploto.
Šiukšlių, augmenijos valymo ir tvarkymo darbai – apie 500 m. pakrantėse
Veiklos:
- Dūkšto ežero valymo ir tvarkymo darbai (ežero plotas 3 ha,
Detalūs būtini apskaičiavimai ir tyrimai bus pateikti paraiškoje.
pakrantė 500 m.)
- Projekto techninės dokumentacijos rengimas, poveikio
aplinkai vertinimas (1 techninis projektas, 1 poveikio aplinkai
vertinimas)
- Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir pan. paslaugos (1
vnt.)
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų
Bendra
ES fondų lėšų LR
Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
projekto vertė suma
valstyb ir
finansavimo
pradžia ir
ės
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
biudžet lėšų suma suma
o
(bendro
jo
finansa
v.) lėšų

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
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2010 09 30

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

5
suma
5.

Eil.
Nr.

6.

Skryto ežero valymas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija,
biudžetinė
įstaiga

1 665 320,98

1 498 788,88

166 532,1

2011-03–
2012-12

22

Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Siektini rezultatai
Tikslas – Pagerinti Skryto ežero ekologinę būklę bei sukurti
Rezultatų rodiklis: Bus pagerinta 1 ežero būklė.
prielaidas aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio
Produkto rodiklis: Skryto ežero valomas plotas bus nustatytas po galimybių studijos parengimo.
potencialo plėtrai..
Veiklos:
-Skryto ežero valymas – 1 ežeras.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
Bendra
ES fondų lėšų LR
Pareiškėjo ir Kitų
teikėjas
mėn.
projekto
suma
valstybė partnerių
finansavim įgyvendinimo
pradžia ir
vertė
s
lėšų suma
o šaltinių
pabaiga
biudžeto
lėšų suma
(bendroj
o
finansav
.) lėšų
suma
Skryto ežero valymas (II
Visagino
Visagino
2 479 504,16 2 231 553,74
247 950,42
2012-03
30
etapas)
savivaldybės
savivaldybės
2014-09
administracijos administracidirektorius
ja.
Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Pagerinti Skryto ežero ekologinę būklę bei sukurti
prielaidas aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio
potencialo plėtrai.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Rezultatų rodiklis– pagerinta 1 ežero būklė.
Produkto rodiklis– 10 ha

iki 2010 m.
rugsėjo 30
d.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2011 m.
spalio 1d.

6
Eil.
Nr.

7.

Veiklos– Skryto ežero valymas.
Projekto pavadinimas
Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Palaukinio ežero vakarinės
dalies valymas ir pakrančių
gamtosauginis tvarkymas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracijo
s
direktorius

Projekto
pareiškėjas

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracisavivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos
Tikslas:
Pagerinti Palaukinio ežero ir jo pakrančių ekologinę būklę
Veiklos:
Palaukinio ežero ekologinės būklės gerinimas.

Iš viso
12 361 986,05

Bendra
projekto
vertė

1 123 436,63

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų LR
Pareiškėjo ir
suma
valstyb partnerių lėšų
ės
suma
biudžet
o
(bendro
jo
finansa
v.) lėšų
suma
1 011 092,97
112 343,66

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

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Įgyvendinus projektą, numatoma:
iškastas dumblas – iš apie 4 ha ploto.
šiukšlių, augmenijos valymo ir tvarkymo darbai – apie 1200 m. pakrantėse
Detalūs būtini apskaičiavimai ir tyrimai bus pateikti paraiškoje atlikus techninį projektą.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
11 125 786,31
1 236 199,74

___________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
11 722 022

11 722 022

