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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Babruko ežero
Trakų rajono
praeities taršos
savivaldybės
padarinių šalinimas administracijos
direktorė

2.

Širvintų mieste
esančio Beržės
upelio būklės
gerinimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

3.

Šalčios upės ruožo
išvalymas ir
gamtosauginis
sutvarkymas

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

4.

Elektrėnų marių
dalies, esančios
šiaurinėje miesto
dalyje, išvalymas

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Projekto tikslas
1.939.740,80
Pagerinti Babruko ežero ekologinę būklę.
Siektini rezultatai
Babruko ežero dalies (7,7ha) išvalymas nuo susikaupusio
dumblo, turinčio aplinkai kenksmingų teršalų ir daug biogeninių
medžiagų, menkavertės perteklinės vandens ir pakrančių
augmenijos, bei ežero pakrančių sutvarkymas ir išvalymas nuo
susikaupusių šiukšlių.
Projekto tikslas
670.675,62
Pagerinti Širvintų mieste esančios Beržės upelio atkarpos būklę
ekologiniu požiūriu.
Siektini rezultatai
Išvalyta Širvintų mieste esanti Beržės upelio atkarpa pašalinant
dumblą; sutvarkyti želdiniai esantys prie Beržės upelio
tvarkomos atkarpos.
Projekto tikslas
Siekti pagerinti Šalčios upės aplinkosauginę ir optimizuoti
ekologinę situaciją bei sukurti prielaidas aplinkosauginiu
požiūriu subalansuoto rekreacinio potencialo vystymui.
Siektini rezultatai
Gamtosauginiu požiūriu sutvarkyta Šalčios upės atkarpa nuo
72,1 km iki 71,0 km, įskaitant Šalčininkų tvenkinį, kurio plotas
yra 4 h.
Projekto tikslas
Likviduoti praeities taršos padarinius Elektrėnų marių dalyje,
esančioje šiaurinėje miesto dalyje, bei jų pakrantės zonoje,
pagerinti aplinkosauginę ir ekologinę situaciją.
Siektini rezultatai
Likviduoti praeities taršos padarinius 1,3 km ilgio pakrantės
atkarpoje (Elektrėnų marių dalis, esanti šiaurinėje Elektrėnų
marių dalyje) bei 2 ha marių ploto pakrantės zonoje, pagerinti
aplinkosauginę ir ekologinę situaciją bei sukurti prielaidas
aplinkosauginiu požiūriu subalansuoto rekreacinio potencialo

698.804,70

736.924,34

1.730.852,00

-

208.888,80

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas
2007/04
45
2009/05

603.552,12

-

67.123,50

2009/06

12

2009/06

628.924,22

-

69.880,48

2010/05

6

2009/12

-

110.538,79

2009/05

32

2010/03/30

Preliminari
Preliminari
valstybės biuES fondų lėšų
džeto lėšų susuma, Lt
ma, Lt

626.385,55

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

2
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

5.

Lentvario miesto
Bevardžio ežero
ekologinės būklės
gerinimas

Trakų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorė

6.

Širvintų mieste
esančio tvenkinio
būklės gerinimas

Širvintų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

vystymui.
1.357.970,33
Projekto tikslas
Pagerinti Lentvario miesto Bevardžio ežero ekologinę būklę
Siektini rezultatai
Bevardžio ežero dalies (7 ha) išvalymas nuo susikaupusio
dumblo, menkavertės perteklinės vandens ir pakrančių augalijos
bei krūmų.
3.401.463,54
Projekto tikslas
Pagerinti Širvintų tvenkinio būklę ekologiniu požiūriu.
Siektini rezultatai
Išvalyta Širvintų tvenkinio dalis nuo P.Cvirkos g. tilto iki
Totorių g. tilto Širvintų miesto ribose, pašalinant dumblą su
augalų liekanomis; sutvarkytos pakrantės prie tvenkinį
tvarkomos atkarpos. Sutvarkytas plotas – 8 ha.
Suma: 8.805.579,33

Preliminari
Preliminari
valstybės biuES fondų lėšų
džeto lėšų susuma, Lt
ma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

1.222.173,29

-

135.797,04

2011/03

30

2011/09

3.061.317,19

-

340.146,35

2013/01

18 mėn.

2012/11

7.873.204,37

-

932.374,96

