Priemonių vandensaugos tikslams Ventos
upių baseinų rajone pasiekti programos 1
priedas
PRIEMONIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAMS VENTOS UPIŲ BASEINŲ RAJONE PASIEKTI PROGRAMOS PIRMOJO ETAPO (20102015 METAI) PAPILDOMOS PRIEMONöS
Uždaviniai

1. Sumažinti
vandenų taršą iš
sutelktųjų taršos
šaltinių

2. Sumažinti
hidroelektrinių
daromą poveikį

Teritorija,
kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s
Šalies mastu
taikomos
priemon÷s

Šalies mastu
taikomos
priemon÷s

Priemon÷s

1.1. Parengti Lietuvos Vyriausyb÷s nutarimo projekto pakeitimą d÷l specialiųjų
žem÷s ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652) įtvirtinant naujus
nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonų dydžius, atsižvelgiant į
šiuolaikinį nuotekų valymo technologijų išvystymo lygį.

2.1. Atlikti Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95),
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr.
33 (Žin., 1997, Nr. 70-1790), pakeitimus:
2.1.1. Numatyti pareigą HE, kurių galia 100 kW ir daugiau, savininkams
registruojamus vandens lygių duomenis automatiniu būdu teikti kas valandą
į Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazę.
2.1.2. Numatant prievolę hidroelektrinių savininkams sudaryti ir kasmet tikslinti
sausmečio žemutinių bjefų debito kreives;
2.1.3. Nustatant reikalavimą naujai statomoms hidroelektrin÷ms parinkti tinkamą
reguliuojamų turbinų veikimo pradžios galią ir turbinų skaičių siekiant sumažinti
neigiamą hidroelektrinių poveikį vandens telkinių būklei.
2.2. Parengti hidroelektrinių daromos žalos vandens telkiniams, kuri atsiranda d÷l
aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo, įvertinimo metodiką.

2.3. Pertvarkyti akmenų slenksčio liekanas Šerkšn÷s up÷je

2.4. Įrengti žuvų migracijos taką Šerkšn÷s up÷je, Bugenių užtvankoje

Vykdytojai

Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministerija
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerijos
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

2011-2012

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2011-2012

Priemon÷s
įgyvendinimas l÷šų
nereikalaus

2014-2015

30 tūkst.
Valstyb÷s biudžetas

2014- 2015

24 tūkst. Lt *

2014- 2015

152 tūkst. Lt *

Uždaviniai

Teritorija,
kurioje
reikalingos
papildomos
priemon÷s

Priemon÷s

Vykdytojai

Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerijos
2.5. Pertvarkyti akmenų slenksčio liekanas Šatos up÷je
Žuvininkyst÷s
tarnyba prie
Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerijos
*Valstyb÷s biudžetas, jeigu žuvų migracijos kliūčių šalinimo projektams nebūtų skiriamos l÷šos iš ES ar kitų paramos finansavimo mechanizmų.
3. Nustatyti
Ventos UBR
3.1. Atlikti Als÷džių ir Tausalo ežerų tiriamąjį monitoringą, nustatyti taršos šaltinius Aplinkos
neigiamo poveikio
taikomos
ir jų poveikį norint išsiaiškinti šių rizikos ežerų taršos kilmę.
apsaugos
vandens telkinių
priemon÷s
agentūra
būklei kilmę ir
šaltinius.
3.2. Atlikti Masčio ežero ir Sablauskių tvenkinio tiriamąjį monitoringą, nustatyti Aplinkos
taršos šaltinius ir blogą šių vandens telkinių būklę sąlygojančias priežastis.
apsaugos
agentūra

3.3. Atlikti išpl÷stinius Biržulio ežero morfometrinių, fizikinių-cheminių, biologinių
rodiklių, tyrimus bei nustatyti taršos šaltinius ir jų poveikį.

4. Užtikrinti
Priemon÷ svarbi
4.1. Organizuoti kasmet informacines kampanijas priemonių programų vykdytojams
visuomen÷s bei
Ventos UBR
bei plačiajai visuomenei, atskiroms interesų grup÷ms apie Ventos UBR priemonių
ūkio subjektų
mastu
programą, joje numatytas priemones, atsakingus vykdytojus bei visuomen÷s, atskirų
informuotumą apie
jos grupių vaidmenį įgyvendinant priemones bei prižiūrint jų vykdymą.
Programoje
numatytas
priemones, jų
vykdymo būdus bei
paskatinti jų aktyvų
dalyvavimą
vandens valdyme
1
– visos l÷šos paskaičiuotos 2008-2009 m. kainomis
_________

Terminai

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis

2014- 2015

24 tūkst. Lt *

2012
2014

20 tūkst. Lt
15 tūkst. Lt
Valstyb÷s biudžetas

2012
2014
2015

57 tūkst. Lt
40 tūkst. Lt
8 tūkst. Lt

Aplinkos
apsaugos
agentūra

2012
2015

Valstyb÷s biudžetas
10 tūkst. Lt
8 tūkst. Lt

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

2011-2013

Valstyb÷s biudžetas
10 tūkst. Lt kasmet
ES parama

