
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ" PRAEITYJE UŽTERŠTŲ

TERITORIJŲ TVARKYMAS "

2011 m. lapkričio 3 d. Nr.51/6S-3Q
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446,2011, Nr. 105-4943) patvirtinto
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo 9 punktu bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų
lėšų panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

1. Patikslinti Alytaus 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 plėtrai " įgyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-06-R
"Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas", sąrašąNr. 11 (sąrašas pridedamas).

Pirmininko pavaduotojas

Parengė:
Vidas Raštikis,
2011-10-20

Regioninės plėtros departamento
prie VRM Alytaus ap ities
skyriaus vedėj

Feliksas Džiautas



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 21 d.
sprendimu Nr.(10.18)-7R-3
(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
lapkričio 3 d. sprendimu Nr.5116S- 39)

Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui, 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 VP3-1.4-AM-06-R "Praeityje

užterštų teritorijų tvarkymas", sąrašas Nr. 11

Lazdijų
rajono

savivaldyb
ės užterštų
teritorijų
tvarkymas

Lazdij Ų

rajono
savivaldybės
administraci

Ja
pateikta

2009-03-04

Projekto tikslas
-sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš
teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis
Lazdijų rajono savivaldybėje.
Siektini rezultatai:
Užterštose teritorijose bus nugriautos nebenaudojamų
sandėlių pastatų liekanos, iškastas ir išvežtas užterštas
gruntas, 0 taip pat pašalinti pesticidų ir kitų cheminių
medžiagų likučiai, taip nuo praeities taršos išvalant 0,5 ha
bendro ploto teritorijos Lazdijų rajone.

337.252,47 286.663,71 50.588,76 0,00 0,00 2009/06 24 2010.02.15



Buvusios
katilinės Pagrindinis tikslasVeisiejų g.

17, Druskininkų -išvalyti, sutvarkyti ir atkurti buvusios katilinės Veisiejų g.

Druskinin savivaldybės 17, Druskininkuose, naftos bazės teritorijos būklę.

2 kuose, administraci Siektini rezultatai: 750.053,09 712.550,44 37.502,65 0,00 0,00 2009/05 48 2010.07.30

naftos ja - Buvusios katilinės Veisiejų g. 17, Druskininkai, naftos

bazės Pateikta bazės teritorijos išvalymas ir būklės atkūrimas - 1,5 ha.

teritorij os
2009-03-04 - Įgyvendintas projektas - I.

sutvarkym
as

Projekto tikslas
- sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš
teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis

Praeities Alytaus Alytaus rajono Krokialaukio seniūnijoje.
taršos rajono Siektini rezultatai:

likvidavim savivaldybės Įgyvendinus projektą "Praeities taršos likvidavimas 466.395,58 396.436,24 69.959,34 0,00 0,00 2009/09 18 2009.09.10
3 as administraci Krokialaukio seniūnijoje" bus nugriautas nebenaudojamas

Krokialau Ja sandėlio pastatas, iškastas ir išvežtas užterštas gruntas, 0

kio pateikta taip pat pašalinti pesticidų ir kitų cheminių medžiagų
seniūnijoje 2009-07-01 likučiai taip nuo praeities taršos išvalant 0,3 ha bendro

ploto užterštos teritorijos Krokialaukio seniūnijoje, Alytaus
ra one.

Iš Pagrindinis tikslas
rezervinių

sąrašo Alytaus
- sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą iš

rajono
teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis

Praeities savivaldybės
Alytaus rajono Nemunaičio seniūnijoje.

į Siektini rezultatai:
taršos administraci - bus nugriautas nebenaudojamas sandėlio pastatas;

361.332,54 307.132,66 54.199,88 0,00 0,00 2010/04 12 2010/03/1 0
likvidavim ja

as pateikta
- iškastas ir išvežtas užterštas gruntas;

Nemunaiči 20 10-01-19
- pašalinti taršos židinio likučiai taip nuo praeities taršos

0
išvalant apie 0,3 ha bendro ploto užterštos teritorijos

senIūnIjoje
Nemunaičio seniūnijoje, Alytaus rajone.

Pirmininko pavaduotojas

Parengt: Vidas Raštikis, 2011-10-20
Regioninės plėtros depar:t~mento
prie VRlvl Alxtaus aps IMS
skyri d'-

Feliksas Džiautas
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