
 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

 

DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ 

„VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“  

 
2015 m. spalio 26 d.  Nr.51/6S-35   

 

Lazdijai 

 

 

 Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778, 

Žin.,2010, Nr.69-3446, Žin., 2011, Nr. 105-4943) 9 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų 

Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą, 

 Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a: 

 Tikslinti Alytaus regiono projektų sąrašą Nr.11 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-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“, 

patikslinant: 

1.Druskininkų savivaldybės administracijos projekto „Vijūnėlės tvenkinio vandens 

būklės gerinimas“ finansavimo šaltinius, t.y. vietoje bendra projekto vertė „1.132.492,09 Eur“ 

įrašant „1.130.538,30 Eur“, vietoje ES lėšos „1.027.062,62 Eur“ įrašant „1.017.484,46 Eur“, 

vietoje pareiškėjo lėšos  „114.008,07 Eur“ įrašant „113.053,84 Eur“ (sąrašas pridedamas).  

  

   

 

 

Pirmininkas                                                                                                 Vytautas Grigaravičius                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Regioninės plėtros departamento  

prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė 

Nijolė Vagnorienė 

2015-10-19 

 

 

 



 

 

 

PATVIRTINTA 

Alytaus regiono plėtros tarybos 

2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr.(10.18) - 9R-1 

(Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26  d. sprendimu 

Nr. 51/6S-35  atlikta redakcija) 

 

 

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-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“  

sąrašas Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 
Pareiškėjas 

Projekto aprašymas 

(pagrindinis tikslas, 

siektini rezultatai) 

Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai Projekto terminai 

Paraiškos 

pateikimo 

įgyvendi-

nančiai 

instituci-

jai 

terminas 

Bendra 

projekto vertė, 

Eur 

ES fondų lėšų 

suma, Eur 

Pareiškėjo ir 

partnerio lėšų 

suma Eur 

LR 

valstybės 

biudžeto 

(bendrojo 

finansavi-

mo) lėšos 

Eur 

Kitų 

finansa-

vimo 

šaltinių 

lėšų 

suma, 

Eur 

Numato-

mas 

projekto 

veiklų 

įgyvendi-

nimo 

pradžia 

Preli-

minari 

projek-

to 

veiklų 

įgyven-

dinimo 

trukmė, 

mėn. 

1. 

 

 

 

 

Žiežulio ežero 

rytinės dalies 

išvalymas 

Varėnos 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-17 

 

Projekto tikslas  

-išvalyti Žiežulio ežero 

rytinę dalį, kad būtų 

pasiekta gera vandens 

telkinio būklė. 

Siektini rezultatai:   

  1. Pasiekta, kad Žiežulio 

ežero būklė būtų gera. 

  2. Išvalyta 1,65 ha ploto 

ežero dalis. 

  3. Sutvarkytas ir 

pritaikytas rekreacijai 1,8 

ha pakrantės ruožas. 

243.590,65 207.052,05 36.538,60 0,00 0,00 2009/03 30 2010/03/01 

2. 

 

 

Karloniškės 

ežero 

išvalymas“ 

 

Varėnos  

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-21 

 

 

Pagrindinis tikslas –  

išvalyti vandens telkinį 

prie Varėnos „Ryto“ 

vidurinės mokyklos 

(Karloniškių ežerą), kad 

būtų pasiekta gera vandens 

telkinio būklė.  

Siektini rezultatai:     

1. Pasiekta, kad 

Karloniškių ežero būklė 

būtų gera; 

98.489,01 83.715,66 14.773,35 0,00 0,00 2009/03 20 
2009/10/15 

 



2. Išvalytas 0,62 ha ploto 

vandens telkinys; 

3. Ežeras pagilintas iki 3 

m gylio; 

4. Sutvarkyta ir pritaikyta 

rekreacijai 780 m ilgio 

pakrantės ruožas. 

3. 

Baltajo ežero 

dalies 

išvalymas ir 

tvarkymas 

Lazdijų 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-03-04  

Pagrindinis tikslas –  

Išvalyti Baltajo ežerą apie 

5 ha dalyje, sumažinti 

dumblo kiekį ir 

uždumblinimą, padidinti 

vandens gylį ir sudaryti 

sąlygas jo vandens 

kokybės pagerinimui 

Siektini rezultatai:     

1. Išvalyti Baltajo ežero 

apie 5 ha dalį, padidinant 

vandens gylį bent iki 4,0 

m.  

2. Sudaryti sąlygas ežero 

vandens kokybės 

pagerinimui, pašalinus dalį 

susikaupusio dumblo ir 

sumažinus organinių 

medžiagų apkrovą ežero 

vandeniui.  

3. Pagerinti žuvų 

gyvavimo ir mitybos 

sąlygas, sutvarkant ežero 

pakraščius, pašalinus 

dumblą iki mineralinio 

dugno, užpilant smėliu.  

4. Pagerinti Lazdijų m. ir 

aplinkinių kaimų 

gyventojams palankias 

rekreacines sąlygas.  

346.737,92 294.727,18 52.010,74 0,00 0,00 2009/07 17 2009/10/31 

4. 

Didžiosios 

Dailidės, 

užterštos 

sunkiais 

metalais, 

išvalymas ir 

sutvarkymas 

(III-etapas) 

Santrumpa: 

Didžiosios 

Dailidės 

išvalymas 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-03-04 

 

Pagrindinis tikslas –  

Išvalyti Didžiosios 

Dailidės ežerą, užterštą 

sunkiaisiais metalais. 

Siektini rezultatai:      

Bus išvalyta Didžiosios 

Dailidės ežero teritorija, 

iškasta apie 168.000 m3 ir 

išvežta užteršto dumblo.  

Iškastas dumblas bus 

išvežtas į grunto 

sandėliavimo aikštelę 

Alytaus regiono 

nepavojingų atliekų 

379.211,65 324.240,21 54.971,44 0,00 0,00 2009/08 

 

30 2009/08/01 

 

 



sąvartyne.  

5. 

 

 

 

 

Vijūnėlės 

tvenkinio 

vandens 

būklės 

gerinimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-04-20  

Projekto tikslas - 

pagerinti Vijūnėlės 

tvenkinio ekologinę ir 

cheminę vandens būklę  

Siektini rezultatai:      

1. Vandens telkiniai, 

kuriems taikytos būklės 

gerinimo priemonės – 1 

vnt. 

2. Vandens telkinių būklės 

gerinimo priemonėmis 

sutvarkytas plotas – 12,64 

ha. 

1.130.538,30 1.017.484,46 113.053,84 0,00 0,00 2009/05 67 2010/03/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Talokių  

ežero  

išvalymas“ 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

pateikta 

2009-12-14 

Projekto tikslas – 

– pagerinti paviršinių 

vandens telkinių Alytaus 

rajone ekologinę būklę. 

Šiam tikslui pasiekti 

iškeltas uždavinys – 

pagerinti Talokių ežero 

būklę. 

Siektini rezultatai: 
Tikimasi, jog įgyvendinus 

projektą bus išvalytas (15 

ha) Alytaus rajone esantis 

Talokių ežeras, o taip pat 

sutvarkyta priekrantė. To 

pasekoje turėtų pagerėti 

vandens telkinio ekologinė 

būklė ir išaugti jo 

panaudojimo rekreacijai 

galimybės. 

Šiuo projektu taip pat 

siekiama: 

1. Sudaryti sąlygas ežero 

vandens kokybės 

pagerinimui, pašalinus dalį 

susikaupusio dumblo ir 

sumažinus organinių 

medžiagų apkrovą ežero 

vandeniui. 

348.593,84 302.885,39 45.708,45 0,00 0,00 2010 /06 18 2010/03/08 



2. Pagerinti žuvų 

gyvavimo ir mitybos 

sąlygas, sutvarkant ežero 

pakraščius, pašalinus 

dumblą iki mineralinio 

dugno, užpilant smėliu. 

3. Pagerinti aplinkinių 

kaimų gyventojams 

palankias rekreacines 

sąlygas. 

7.  

 

 

 

Dailidės 

ežerėlio 

išvalymas  

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2010-06-28 

 Tikslas-  išvalyti Dailidės 

ežerėlį, esantį I Alytuje, 

taip pagerinant ežero 

ekologinę ir cheminę 

būklę. 

Siektini rezultatai: 

Projekto metu bus išvalyta 

Dailidės ežerėlis. Iškastas 

dumblas bus išvežtas į 

sandėliavimo aikštelę  

Alytaus regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartyne. 

Šiuo projektu siekiama 

įjungti Dailidės ežerėlį į 

rekreacinę Alytaus miesto 

žaliojo žiedo sistemą. Šis 

projektas prisidės prie 

gyvenamosios aplinkos 

gerinimo miesto 

gyventojams, tinkamai 

išnaudojant gamtos 

išteklius bei sukuriant 

sąlygas aktyviam jų 

poilsiui.  Jis taip pat 

prisidės prie gamtos 

išteklių išsaugojimo bei 

pritaikymo gyventojų 

reikmėms. Šioje 

teritorijoje numatyta 

organizuoti Alytaus miesto 

gyventojų poilsį.  

22.044,75 19.840,28 2.204,47 0,00 0,00 
2010/ 

10 
24 

2010/10 

/01 

8. 

Mažosios 

Dailidės ežero 

išvalymas 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

2010-06-29 

Tikslas - išvalyti 

Mažosios Dailidės ežerą, 

taip pagerinant ežero 

ekologinę ir cheminę 

būklę.   

Siektini rezultatai; 

Projekto metu bus išvalyta 

Mažosios Dailidės ežeras, 

iškasta apie 3 830 m3 

158.839,95 142.955,95 15.884,00 0,00 0,00 
2010/ 

10 
24 

2010/10 

/01 



dumblo ir 5 000 m3 

grunto. Iškastas dumblas 

bus išvežtas į grunto 

sandėliavimo aikštelę 

Alytaus regiono 

nepavojingų atliekų 

sąvartyne. 

Šiuo projektu siekiama 

įjungti Mažosios ežerėlį į 

rekreacinę Alytaus miesto 

žaliojo žiedo sistemą. Šis 

projektas prisidės prie 

gyvenamosios aplinkos 

gerinimo miesto 

gyventojams, tinkamai 

išnaudojant gamtos 

išteklius bei sukuriant 

sąlygas aktyviam jų 

poilsiui.  Jis taip pat 

prisidės prie gamtos 

išteklių išsaugojimo bei 

pritaikymo gyventojų 

reikmėms. Šioje 

teritorijoje numatyta 

organizuoti aktyvų, tiek 

ramų Alytaus miesto 

gyventojų poilsį. 

      
Bendra suma 2.728.046,07 2.392.901,18 335.144,89 0,00 0,00 

      

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                          Vytautas Grigaravičius                                                 
 

 
 

 

 

 

 

Parengė: 

Regioninės plėtros departamento  

prie Vidaus reikalų ministerijos 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė,  

Nijolė Vagnorienė, 2015-10-19 

 

 

 


