Priemonių programos vandensaugos tikslams
Nemuno upių baseinų rajone pasiekti
1 priedas
PRIEMONIŲ PROGRAMOS VANDENSAUGOS TIKSLAMS NEMUNO UPIŲ BASEINŲ RAJONE PASIEKTI PIRMOJO ETAPO
(2010-2015 METAI) PAPILDOMOS PRIEMONöS
Uždaviniai

1. Sumažinti
vandenų taršą iš
sutelktųjų taršos
šaltinių

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s
Šalies mastu
taikomos
priemon÷s

Merkio pabaseinis

Priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

1.1. Atlikti papildomus tyrimus, kurių metu būtų nustatyta biogeninių, skendinčių,
naftos medžiagų koncentracija į vandens telkinius išleidžiamose paviršin÷se
nuotekose Utenos miesto teritorijoje į Vyžuonos upę, Vilkaviškio miesto teritorijoje
į Šeimenos upę, Panev÷žio miesto teritorijoje į Nev÷žio upę, Neringos miesto į
Kuršių marias, Klaip÷dos miesto į Akmenos-Dan÷s ir Smeltal÷s upes, Palangos
miesto teritorijoje į Raž÷s upę. Klaip÷dos jūrų uosto teritorijoje be biogeninių,
skendinčių, naftos medžiagų koncentracijos papildomai įvertinti ir pavojingų
medžiagų koncentraciją, atsižvelgiant į uoste esančių įmonių veiklos pobūdį.
Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus įvertinti paviršinių nuotekų valymo sistemų pl÷tros
poreikį aukščiau min÷tuose miestuose.
1.2. Parengti fosforo sumažinimo/ uždraudimo detergentuose poveikio nuotekų
kokybei galimybių studiją, įvertinant galimą fosforo sumažinimo/ uždraudimo
poveikį ekonominei ir socialinei aplinkai.

Savivaldyb÷s

2012-2014

40 tūkst. Lt kasmet

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

Valstyb÷s biudžetas/
savivaldyb÷s

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011-2012

50 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

Šalčininkų
savivaldyb÷

2011-2015

Neries mažųjų
intakų pabaseinis

1.3. Šalčininkų NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 6,5 t BDS7 ; 1,4 t amonio azoto; 0,5 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines
apkrovas.
1.4. Kaišiadorių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 0,7 t amonio azoto ir 0,35 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines apkrovas.

Kaišiadorių
savivaldyb÷

2011-2015

Nev÷žio
pabaseinis

1.5. Baisiogalos NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 0,5 t amonio azoto ir 0,25 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines apkrovas.

Radviliškio
savivaldyb÷

2014-2015

1.6. Pakiršinio NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 0,2 t amonio azoto išleidžiamas metines apkrovas.

Radviliškio
savivaldyb÷

2014-2015

240 tūkst. Lt 2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
792 tūkst. Lt 2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
800 tūkst. Lt 2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
300 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

1.7. Bukonių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes nei
0,25 t amonio azoto, 0,11 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines apkrovas.

Jonavos
savivaldyb÷

2014-2015

Šešup÷s
pabaseinis

1.8. Kybartų NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes nei
2,3 t amonio azoto išleidžiamas metines apkrovas.

Vilkaviškio
savivaldyb÷

2014-2015

Jūros
pabaseinis

1.9. Raseinių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes nei
0,75 t amonio azoto ir 0,24 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines apkrovas.

Raseinių
savivaldyb÷

2014-2015

1.10. Kretingos NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 6,7 t BDS7, 0,65 t amonio azoto ir 0,7 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines
apkrovas.
1.11. Pravieniškių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne
didesnes nei 1 t amonio azoto ir 0,4 t bendrojo fosforo išleidžiamas metines
apkrovas.

Kretingos
savivaldyb÷

2011-2015

Kaišiadorių
savivaldyb÷

2014-2015

1.12. Klausučių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 0,3 t amonio azoto išleidžiamas metines apkrovas.

Jurbarko
savivaldyb÷

2011-2015

1.13. Lek÷čių NV išvalymo efektyvumo didinimas siekiant užtikrinti ne didesnes
nei 0,3 t amonio azoto išleidžiamas metines apkrovas.

Šakių
savivaldyb÷

2011-2015

Pajūrio upių
baseinas
Nemuno mažųjų
intakų pabaseinis.

2. Sumažinti
vandenų taršą iš
pasklidosios
taršos šaltinių

Priemon÷s

Šalies mastu
taikomos
priemon÷s

2.1. Peržiūr÷ti organinių ir mineralinių trąšų naudojimą ir tvarkymą
reglamentuojančią nacionalinę teisinę bazę ir atitinkamuose teis÷s aktuose nustatyti:
2.1.1. maksimalų leistiną azoto trąšų kiekį viename hektare, nepriklausomai nuo to,
ar tręšiama organin÷mis ar mineralin÷mis trąšomis;
2.1.2. maksimalų leistiną fosforo trąšų kiekį viename hektare, nepriklausomai nuo
to, ar tręšiama organin÷mis ar mineralin÷mis trąšomis;
2.1.3. nustatyti reikalavimą rengti tręšimo planus ūkiams tręšiantiems mažiau kaip
150 ha žem÷s ūkio naudmenų;
2.1.4. nustatyti reglamentavimą tręšimo planus rengiantiems fiziniams ir
juridiniams asmenims;
2.1.5. nustatyti aplinkosauginius m÷šlo tvarkymo reikalavimus ūkiams, turintiems
mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

2011
2011
2011
2011
2011

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

100 tūkst. Lt 2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
200 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
160 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
468 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
3000 tūkst. Lt kasmet 2
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
300 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
120 tūkst. Lt2 kasmet
Sanglaudos fondas /
savivaldyb÷
Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2012-2015

50 tūkst. Lt kasmet
Valstyb÷s biudžetas

2.3. Parengti ir įteisinti tręšimo planų rengimo metodiką, kuria vadovaujantis
galima būtų apskaičiuoti ekonomiškai optimalų trąšų kiekį.

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

2011-2012

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2.5 Įvertinti pagal 2.4 punktą pateiktus siūlymus bei imtis reikiamų veiksmų jų
įgyvendinimui.

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

2011

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2.6. Įvykdyti pilotinį projektą, įgyvendinantį drenažu nutekančių teršalų sulaikymo
priemones, siekiant įvertinti tokių priemonių efektyvumą Lietuvos sąlygomis.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
Aplinkos
apsaugos
agentūra

2012-2014

340 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2012-2015

12 tūkst. Lt kasmet

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2012

25 tūkst. Lt

2013

175 tūkst. Lt

Lietuvos
Respublikos

2011-2015

Valstyb÷s biudžetas
14 tūkst. Lt kasmet

2.7. Vykdyti tiriamąjį monitoringą teritorijose, kur įgyvendinta 2.6 priemon÷.

Šalies mastu
taikoma priemon÷

Terminai

2.2. Parengti kasmetinius 2.1 punkte nurodytomis priemon÷mis nustatytų teisinių
reikalavimų vykdymo kontrol÷s planus, juos vykdyti ir teikti informaciją apie
rezultatus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamiems padaliniams.

2.4. Pateikti siūlymus Žem÷s ūkio ministerijai d÷l KPP 2007-2013 m. pakeitimo bei
naujos KPP programos papildymo efektyvesn÷mis priemon÷mis, kurios sudarytų
sąlygas ūkininkams pasinaudoti parama vandens telkinių taršai iš žem÷s ūkio
mažinti.

3. Pagerinti
vandens telkinių
hidromorfologinę
būklę

Vykdytojai

3.1. Atlikti upių renatūralizavimo pilotinį projektą Merkio pabaseinyje (Grūdos
up÷je).

3.2. Vykdyti HE veikiamų vandens telkinių tiriamąjį monitoringą aukščiau
užtvankos.

Valstyb÷s biudžetas

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Minijos
pabaseinis

Merkio pabaseinis

Priemon÷s

Vykdytojai

aplinkos
ministerija
3.3. Parengti finansavimo programą HE turbinų, darančių žalą aplinkai, pakeitimui.
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija
3.4. Įrengti žuvų migracijos taką Minijos up÷je prie Gargždų malūnų slenksčio **.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.5. Pertvarkyti Meding÷nų akmenų slenksčio liekanas Minijos up÷je.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.6. Įrengti žuvų migracijos taką Sausdravo up÷je prie Žlibinų užtvankos.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.7. Pertvarkyti Pagraumenos malūno akmenų slenksčio liekanas Šalp÷s up÷je**.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.8. Pertvarkyti Vainaičių malūno akmenų-betono užtvankos liekanas Sausdravo Žuvininkyst÷s
up÷je.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.9. Įrengti žuvų migracijos taką Duobupio up÷je (poilsiaviet÷je ,,Merkys“).
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.10. Įrengti žuvų migracijos taką Ūlos-Pelesos up÷se (Rudnios užtvanka)***.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

Valstyb÷s biudžetas
2011-2013

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2011

270 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2015

16 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2015

126 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2011

46 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2015

36 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2012

84 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2012

140 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

3.11. Įrengti žuvų migracijos taką Merkio up÷je prie šliuzo-reguliatoriaus ties
Merkio-Vok÷s kanalu***.

Šventosios
pabaseinis

Neries mažųjų
intakų pabaseinis

Vykdytojai

Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.12. Rekonstruoti žuvų migracijos taką Šventosios up÷je prie Anykščių Žuvininkyst÷s
užtvankos**.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.13. Išvalyti Virintos up÷s vagą ties Klabinių malūno užtvanka.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.14. Išvalyti Siesartis up÷s vagą ties Siesarties malūno užtvanka bei nuardyti Žuvininkyst÷s
akmenų slenksčius prie Kazliškio ir Ciesarkos malūnų.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.15. Rekonstruoti žuvų migracijos taką Vilnios up÷je prie Rokantiškių
Žuvininkyst÷s
užtvankos**.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.16. Įrengti žuvų migracijos taką Vok÷s up÷je prie Grigiškių ir Mūro Vok÷s Žuvininkyst÷s
užtvankų***.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.17. Suremontuoti žuvų migracijos taką Str÷vos up÷je prie Str÷vos užtvankos.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.18. Pertvarkyti Skirgiškių (Tartokų) malūno užtvankos liekanas Žalesos up÷je.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.19. Įrengti žuvų migracijos taką Rieš÷s up÷je prie žemutin÷s Rieš÷s slenksčio***.
Žuvininkyst÷s

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

2012

105 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2011

86 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2015

6 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2015

35,6 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2011

180 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2012

430 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2014

25 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2015

35 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2014

93 tūkst. Lt*

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Žeimenos
pabaseinis

Šešup÷s
pabaseinis

Dubysos
pabaseinis

Priemon÷s

Vykdytojai

tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.20. Pilnai atidaryti vandens pralaidą Bezdon÷s up÷je prie Gamernio užtvankos***. Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.21. Pertvarkyti Vaidotų ir Papiškių užtvankas Vok÷s up÷je.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.22. Išardyti Kragžlių užtvankos betono slenksčio liekanas Bražuol÷s up÷je.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.23. Įrengti papildomus basein÷lius iš akmenų Mus÷s up÷je prie Musninkų malūno Žuvininkyst÷s
užtvankos****.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.24. Išardyti Nemenčin÷s malūno užtvankos betono liekanas Nemenčios up÷je.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.25. Rekonstruoti Kertuojų užtvankos žuvitakį, įrengiant migruojančių žuvų Žuvininkyst÷s
apsaugos priemones
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.26. Įrengti žuvų migracijos įrenginius Šešup÷s up÷je prie Kudirkos Naumiesčio Žuvininkyst÷s
užtvankos***.
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
3.27. Įrengti žuvų migracijos įrenginius Kražant÷s up÷je prie Kelm÷s užtvankos***.
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2011

5 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2015

85 tūkst. Lt,
Valstyb÷s biudžetas

2015

5 tūkst. Lt,
Valstyb÷s biudžetas

2015

50 tūkst. Lt,
Valstyb÷s biudžetas

2015

14 tūkst. Lt,
Valstyb÷s biudžetas

2014

12 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2014

220 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2011

112 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

3.28. Pertvarkyti Klump÷s akmenų užtvanką Dubysos up÷je.

3.29. Pertvarkyti Maslauskiškių akmenų užtvanką (įrengti baseinus iš akmenų)
Dubysos up÷je.

Jūros pabaseinis

3.30. Rekonstruoti žuvų migracijos įrenginį su žuvų keltuvu prie Taurag÷s
užtvankos Jūros up÷je į žuvų taką**.

3.31. Įrengti žuvų migracijos taką (laiptuotą lataką) Ančios up÷je prie Skaudvil÷s
užtvankos***.

3.32. Įrengti žuvų migracijos taką (laiptuotą lataką) Šunijos up÷je prie Lomių
užtvankos.

3.33. Pertvarkyti Gir÷nų malūno akmenų slenksčio liekanas Aitros up÷je .

Nemuno mažųjų
intakų pabaseinis

3.34. Įrengti žuvų migracijos taką (laiptuotą lataką) Verkn÷s up÷je prie Jundeliškių
užtvankos***.

3.35. Pertvarkyti Alesiškių malūno akmenų slenksčio liekanas Sam÷s up÷je.

Vykdytojai

LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s
ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
LR Žem÷s

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

biudžetas

2015

36 tūkst. Lt,
Valstyb÷s biudžetas

2015

18 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2011

104 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2013

500 tūkst. Lt*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2013

250 tūkst. litų*
ES fondai ir valstyb÷s
biudžetas

2015

18 tūkst. litų, valstyb÷s
biudžetas

2014

277 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2015

10 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

ūkio
ministerijos
3.36. Išardyti Tadaravos užtvankos akmenų slenksčio liekanas Str÷vos up÷je.
Žuvininkyst÷s 2015
5,3 tūkst. Lt
tarnyba prie
LR Žem÷s
Valstyb÷s biudžetas
ūkio
ministerijos
3.37. Išardyti Katyčių malūno užtvankos akmenų slenksčio liekanas Šyšos up÷je.
Žuvininkyst÷s 2015
5,8 tūkst. Lt
tarnyba prie
LR Žem÷s
Valstyb÷s biudžetas
ūkio
ministerijos
*Žuvų migracijos takų įrengimas ir buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, šalinimas finansuojami iš Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetin÷s krypties „bendro intereso priemon÷s“ priemon÷s „vandens faunos ir floros apsaugai ir pl÷tojimui skirtos priemon÷s“ ir iš valstyb÷s
biudžeto.
** Pirmo prioriteto priemon÷s Nemuno upių baseinų rajone.
*** Pirmo prioriteto priemon÷s konkrečiame pabaseinyje.
**** Veikla leistina gavus leidimą iš Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio.
4.Pagerinti
Šalies mastu bei
4.1. Parengti invazinių rūšių, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Aplinkos
2011
30 tūkst. Lt
tarpinių ir
tarpiniuose ir
2009 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. D1-663, steb÷senos paviršiniuose vandens apsaugos
priekrant÷s
priekrant÷s
telkiniuose metodiką.
agentūra
Valstyb÷s biudžetas
vandenų būklę
vandenyse
taikomos
priemon÷s
Pajūrio upių
4.2. Parengti detalią Klaip÷dos uosto akvatorijos vandens būkl÷s problemų
Lietuvos
2012
130 tūkst. Lt
baseinas
priežasčių nustatymo bei priemonių vandens būkl÷s problemoms spręsti parinkimo
Respublikos
studiją.
aplinkos
2013
130 tūkst. Lt
ministerija
2014
80 tūkst. Lt
Lietuvos
Respublikos
Valstyb÷s biudžetas
susisiekimo
ministerija
4.3. Organizuoti makrofitų sąžalyno šienavimą Kuršių marių pakrant÷se.
Nemuno UBR 2011-2015
300 tūkst. litų kasmet
savivaldyb÷s
Valstyb÷s biudžetas/
savivaldyb÷s

4.4. Parengti

ir

patikrinti

filtruojančių

moliuskų

Lietuvos

2012

45 tūkst. Lt

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

(dreisenų) auginimo ir surinkimo metodiką biogeninių medžiagų šalinimui iš
vandens telkinių.

Vykdytojai

Respublikos
aplinkos
ministerija

Terminai

2013

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

15 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

5. Pagerinti
požeminio
vandens telkinių
būkl÷s steb÷seną.

Nemuno UBR
(Nev÷žio,
Dubysos, Šešup÷s
ir Jūros
pabaseiniai)

6. Sustiprinti
pavojingų
medžiagų
naudojimo
kontrolę ir
nustatyti jų
patekimo į
vandens telkinius
šaltinius.

Šalies mastu
taikomos
priemon÷s

7. Nustatyti
neigiamo
poveikio vandens
telkinių būklei
kilmę ir šaltinius.

Priemon÷s
svarbios šalies
mastu

5.1. Parengti teis÷s aktą, įpareigojantį vandens tiekimo įmones, eksploatuojančias >
10 m3/d požeminio vandens ir esančias rizikos grupei priskirtuose požeminio
vandens baseinuose, vykdyti probleminių kokyb÷s rodiklių (Cl ir SO4) monitoringą
ir teikti duomenis Lietuvos geologijos tarnybai.

Lietuvos
geologijos
tarnyba

2013

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

6.1. Parengti teis÷s aktą, nustatantį rekomendacijas nuotekų valykloms d÷l nuotekų
toksiškumo vertinimo

Aplinkos
apsaugos
agentūra

2013

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

6.2. Parengti teis÷s aktą, nustatantį rekomendacijas pavojingų medžiagų
inventorizacijai TIPK leidimus gaunantiems ūkio subjektams ir šiuos leidimus
išduodančioms valstybin÷ms institucijoms

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2013

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2011-2015

8 tūkst. Lt kas met.

7.1. Atlikti tiriamąjį monitoringą (įskaitant priedugnio) ir taršos šaltinių
inventorizaciją siekiant nustatyti šių rizikos ežerų taršos kilmę (ežeras patiria
antropogeninį poveikį d÷l praeities ar d÷l dabartin÷s taršos):
7.1.1. Dusia (Lazdijų r.);
7.1.2. Didžiulis (Trakų r.);
7.1.3. Draudenių ežeras (Taurag÷s r.);
7.1.4. Dviragis (Rokiškio r.);
7.1.5. Gelvan÷s ežeras (Širvintų r.);
7.1.6. Kavalys (Alytaus r.);
7.1.7. Kem÷šys (Utenos r.);
7.1.8. Kiementas (Mol÷tų r.);
7.1.9. Kretuonykštis (Švenčionių r.);

Aplinkos
apsaugos
agentūra
Aplinkos
apsaugos
agentūra

Valstyb÷s biudžetas

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

7.1.10. Luksn÷nų ežeras (Alytaus r.);
7.1.11. Niedus (Lazdijų r.);
7.1.12. Orija (Kalvarijos r.);;
7.1.13. Paežerių ežeras (Vilkaviškio r.);
7.1.14. Širvio ežeras (Vilniaus r.);
7.1.15. Sp÷ra (Širvintų r.);
7.1.16. Urkis (Mol÷tų r.);
7.1.17. Veisiejis (Lazdijų r.).

7.2. Atlikti tiriamąjį monitoringą ir taršos šaltinių inventorizaciją siekiant
patvirtinti arba paneigti šių ežerų priskyrimo prie rizikos vandens telkinių
pagrįstumą (praeities tarša ar natūraliai senstantys ežerai):
7.2.1. Antakmenių ežeras (Trakų r.);
7.2.2. Juodas Kauknoris Lazdijų r.);
7.2.3. Šlavantas (Lazdijų r.);
7.2.4. Zapsys (Lazdijų r.);
7.2.5. Gauštvinis (Kelm÷s r.);
7.2.6. Latežeris (Druskininkų sav.).

7.3 Vykdyti tiriamąjį monitoringą rizikos upių, kurių taršos priežastis neaiški.
Neries pabaseinis
Nemuno mažųjų
intakų pabaseinis
Žeimenos
pabaseinis
Priemon÷s
svarbios šalies
mastu

7.4. Vykdyti sugriežtintą vandens pa÷mimo žuvininkyst÷s ūkio reikm÷ms kontrolę
šiuose ežeruose:
7.4.1. Žąslių ežeras (Kaišiadorių r.);
7.4.2. Ilgio ežeras (Elektr÷nų sav.);
7.4.3. Pravalas (Vidugiris) (Mol÷tų r.).
7.5. Atlikti tiriamąjį monitoringą ir taršos šaltinių inventorizaciją siekiant nustatyti
blogą šių tvenkinių būklę sąlygojančias priežastis:
7.5.1. ,,Ekrano“ gamyklos tvenkinys;
7.5.2. Angirių tvenkinys;
7.5.3. Barkuškių tvenkinys;
7.5.4. Bublių tvenkinys;
7.5.5. Janušonių tvenkinys;
7.5.6. Kadr÷nų tvenkinys;
7.5.7. Kriv÷nų tvenkinys;
7.5.8. Stepanonių tvenkinys;
7.5.9. Vaitiekūnų tvenkinys.

Aplinkos
apsaugos
agentūra

2011-2015

Aplinkos
apsaugos
agentūra
Kauno RAAD
Vilniaus
RAAD

2011-2015

Aplinkos
apsaugos
agentūra

2011-2015

3 tūkst. Lt kasmet
Valstyb÷s biudžetas

2011-2015

44 tūkst. Lt kasmet.
Valstyb÷s biudžetas
Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

4 tūkst. Lt kasmet.
Valstyb÷s biudžetas

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

8. Užtikrinti
visuomen÷s bei
ūkio subjektų
informuotumą
apie priemonių
programose
numatytas
priemones, jų
vykdymo būdus
bei paskatinti jų
aktyvų
dalyvavimą
vandens valdyme

Priemon÷s svarbi
šalies mastu

8.1. Organizuoti kasmet mokymus, informacines kampanijas ūkininkams apie
maksimalias leidžiamas tręšimo normas bei tręšimo planų rengimo tvarką, jų
teikiamus privalumus.

Priemon÷s svarbi
šalies mastu

Vykdytojai

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

Terminai

2011-2013

15 tūkst. Lt kasmet
Valstyb÷s biudžetas /
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai

2011-2013

8.2. Organizuoti kasmet mokymus tręšimo planus rengiantiems fiziniams ir
juridiniams asmenims.

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

15 tūkst. Lt kasmet

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija
Priemon÷s svarbi
šalies mastu

8.3. Organizuoti kasmet:
-Informacines kampanijas visoje Lietuvoje ūkiams, laikantiems iki 10 sąlyginių
gyvulių, apie privalomą m÷šlo ir srutų tvarkymą vadovaujantis Pažangaus
ūkininkavimo taisykl÷mis ir patarimais.
-Mokymus (tame tarpe ir parodomuosius darbus) apie šių reikalavimų vykdymą.

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

2011-2013

Nev÷žio,
Šventosios ir
Šešup÷s
pabaseiniai

8.4. Organizuoti informacines kampanijas dalyvaujantiems Kaimo pl÷tros 20072013 m. programos priemon÷je „Agrarin÷s aplinkosaugos išmokos“.

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerija

2012-2013

Valstyb÷s biudžetas/
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai
15 tūkst. Lt kasmet
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai

15 tūkst. Lt kasmet
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai

Uždaviniai

Nemuno UBR
dalis, kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s
Priemon÷ svarbi
šalies mastu

Priemon÷ svarbi
šalies mastu

Priemon÷ svarbi
šalies mastu

Priemon÷ svarbi
šalies mastu

Priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

8.5. Organizuoti kasmet informacines kampanijas priemonių programų vykdytojams
bei plačiajai visuomenei, atskiroms interesų grup÷ms apie Nemuno UBR priemonių
programą, joje numatytas priemones, atsakingus vykdytojus bei visuomen÷s, atskirų
jos grupių vaidmenį įgyvendinant priemones bei prižiūrint jų vykdymą.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011-2015

15 tūkst. Lt kasmet

8.6. Organizuoti kasmet informacines kampanijas regionuose apie atskiroms
teritorijoms numatytas priemones (įtraukiant skatinamąsias) ir problemas kurias jos
išspręstų, priemonių atsakingus vykdytojus bei visuomen÷s vaidmenį kontroliuojant
šių priemonių įgyvendinimą.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011-2015

Valstyb÷s biudžetas/
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai
15 tūkst. Lt kasmet

8.7. Organizuoti visuomen÷s įtraukimą į vandensaugos problemų identifikavimo
procesą (nelegalių taršos šaltinių registravimą ir kt.) naudojantis šiuolaikin÷mis
interaktyviomis internetin÷mis informacin÷mis technologijomis (maps.lt ar
panašiomis sistemomis).

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011-2015

Valstyb÷s biudžetas/
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai
10 tūkst. Lt kasmet

8.8. Organizuoti mokymus ir seminarus apie pavojingas medžiagas, jų šaltinių
nustatymą ir patekimą į vandenį, jų poveikį, jų nustatymą žaliavose, pavojingų
medžiagų kontrolę, mažinimo priemones, įskaitant mokymus, kaip tinkamai
vertinti saugos duomenų lapus.

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2012-2015

1

– visos l÷šos paskaičiuotos 2008-2009 m. kainomis
– 5 proc. finansuojami iš savivaldyb÷s, 10 proc. iš valstyb÷s biudžeto l÷šų, 85 proc. iš Sanglaudos fondo l÷šų
3
– 20 proc. finansuojama valstyb÷s biudžeto, 80 proc. – Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai l÷šos
2

_________

Valstyb÷s biudžetas/
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai
15 tūkst. Lt kasmet
Valstyb÷s biudžetas/
Europos žem÷s ūkio
fondas kaimo pl÷trai

