Priemonių vandensaugos tikslams
Lielup÷s upių baseino rajone pasiekti
programos 1 priedas
PRIEMONIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAMS LIELUPöS UPIŲ BASEINO RAJONE PASIEKTI PROGRAMOS PIRMOJO ETAPO
(2010-2015 METAI) PAPILDOMOS PRIEMONöS
Uždaviniai
1. Sumažinti vandenų
taršą iš pasklidųjų
taršos šaltinių

2. Sumažinti vandenų
taršą iš sutelktųjų taršos
šaltinių

3. Pagerinti vandens
telkinių
hidromorfologinę būklę

Teritorija, kurioje reikalingos
papildomos priemon÷s
Priemon÷ svarbi šalies mastu

Lielup÷s UBR taikomos
priemon÷s

Priemon÷s

Vykdytojai

Terminai

1.1. Pakeisti Aplinkosaugos reikalavimų m÷šlui tvarkyti aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žem÷s ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-367/3D-342 (Žin., 2010, Nr. 85-4492) , įtvirtinant, kad
laikančiųjų 50 SG ir daugiau dokumentai, įrodantys teis÷tą m÷šlo ir
(ar) srutų panaudojimą, perdavimą arba realizavimą, turi būti
saugomi mažiausiai 2 metus.

Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministerija

1.2. Sustiprinti 1.1 punkte nustatyto ir maksimalaus leistino azoto ir
fosforo trąšų kiekio viename hektare naudojimo, ūkių rengiančių
tręšimo planus, ūkių, turinčių mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių,
aplinkosauginių reikalavimų laikymosi kontrolę.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija

2012-2015

98 tūkst. Lt
kasmet
Valstyb÷s
biudžetas

2.1 Atlikti Rokiškio mieste paviršinių nuotekų tyrimus, siekiant
nustatyti BDS7, biogeninių ir naftos medžiagų bei sunkiųjų metalų
apkrovas, patenkančias su paviršin÷mis nuotekomis į Laukup÷s ir
Nemun÷lio upes.
2.2. Nustatyti Rozalimo ir Mikoliškio gyvenviečių išleidžiamų
nuotekų poveikį atitinkamai Daugyven÷s ir Amatos up÷ms.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija

2012

10 tūkst. Lt

Aplinkos apsaugos
agentūra

2012

10 tūkst. Lt

Lietuvos žem÷s ūkio
ministerija

2013

Priemon÷s
įgyvendinimas
l÷šų nereikalaus

2014-2015

10 tūkst. Lt*

2014-2015

148 tūkst. Lt*

2014-2015

11 tūkst. Lt*

Priemon÷ svarbi šalies mastu

3.1. Parengti finansavimo iš ES fondų programą 2014-2020 m.,
kurioje būtų numatytas finansavimas kliūčių, trukdančių žuvų
migracijai šalinimo priemon÷ms*

Mūšos pabaseinis

3.2. Įrengti žuvų migracijos taką L÷vens up÷je Akmenių HE
užtvankoje

2012

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis
Priemon÷s
įgyvendinimas
l÷šų nereikalaus

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija

Žuvininkyst÷s tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministerijos
Mūšos pabaseinis
3.3. Įrengti žuvų migracijos taką L÷vens up÷je Pasvalio užtvankoje
Žuvininkyst÷s tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministerijos
Mūšos pabaseinis
3.4. Išardyti Karsakiškio malūno akmenų slenksčio liekanas L÷vens
Žuvininkyst÷s tarnyba prie
up÷je.
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.

Uždaviniai
4. Nustatyti neigiamo
poveikio vandens
telkinių būklei kilmę ir
šaltinius.

Teritorija, kurioje reikalingos
papildomos priemon÷s
Lielup÷s UBR taikomos
priemon÷s

Priemon÷s
4.1. Atlikti Skaist÷s ežero tiriamąjį monitoringą, nustatyti taršos
šaltinius ir jų poveikį.

Vykdytojai
Aplinkos apsaugos
agentūra

Terminai
2012
2014

L÷šos, Lt1
/ l÷šų šaltinis
13 tūkst. Lt
10 tūkst lt
Valstyb÷s
biudžetas

4.2. Atlikti Talkšos ežero tiriamąjį monitoringą, nustatyti taršos
šaltinius ir blogą būklę sąlygojančias priežastis.

Aplinkos apsaugos
agentūra

2013
2015

45 tūkst. Lt
45 tūkst. Lt
Valstyb÷s
biudžetas

4.3. Atlikti Notigal÷s ežero tiriamąjį monitoringą, nustatyti taršos
šaltinius norint patikrinti priskyrimo rizikos vandens telkiniams
pagrįstumą.

Aplinkos apsaugos
agentūra

2012
2014

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

4.4. Atlikti išpl÷stinius R÷kyvos ežero morfometrinių, fizikiniųcheminių, biologinių rodiklių, erozijos procesų tyrimus bei nustatyti
taršos šaltinius ir jų poveikį.

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

Priemon÷ svarbi Lielup÷s UBR
mastu

1– visos l÷šos paskaičiuotos 2008-2009 m. kainomis

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

Aplinkos apsaugos
agentūra

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija

2012
2015

2011-2013

12 tūkst. Lt
10 tūkst. lt
Valstyb÷s
biudžetas
10 tūkst. Lt
kasmet
ES fondai,
Valstyb÷s
biudžetas/

