EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBöS BIUDŽETO
LöŠOMIS FINANSUOJAMOS 2007-2010 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINö IR URBANISTINö PLöTRA, KULTŪROS
PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLöTRAI“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONö VP3-1.4-AM-04-R „VANDENS TELKINIŲ BŪKLöS
GERINIMAS“
PROJEKTAS „PLUNGöS MIESTE ESANČIŲ BABRUNGO UPöS DALIŲ IŠVALYMAS
IR SUTVARKYMAS“
Projekto vykdytojas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto numeris

VP3-1.4-AM-04-R-81-005

Projekto vert÷

931 039,14 Lt

ES l÷šos

837 935,14 Lt

Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

93 104,00 Lt

Įgyvendinimo trukm÷

15 m÷nesių

Projekto tikslas – pagerinti Plung÷s mieste, Palank÷s gatv÷je, esančio užteršto vandens
telkinio ekologinę būklę, siekiant apsaugoti vandens telkinio apylink÷se gyvenančių žmonių
sveikatą bei sustabdyti taršos plitimą į gruntinius ir paviršinius vandenis.
Šiam tikslui pasiekti numatomi du uždaviniai:
1. Iškasti ir nusausinti Plung÷s mieste, Palank÷s gatv÷je, esančio užteršto vandens
telkinio dumblą.
2. Vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų) sutvarkymas pagal
gamtosaugos reikalavimus.
Projekto esm÷. Projekto įgyvendinimas prisid÷s,
vykdant 2000/60/EB direktyvą,
reikalaujančią iki 2015 metų pasiekti gerą vandens telkinių būklę, daugiausia d÷mesio skiriant
biologiniams paviršinio vandens telkinių kokyb÷s elementams. Būtina pasiekti visų vandens
telkinių gerą ekologinę būklę. Hidrologiniu požiūriu vertinama teritorija yra Minijos up÷s baseine,
tod÷l tarša patenka į Minijos upę, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m.
rugs÷jo 8 d. nutarimu Nr. 1144, priskirta prie ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių.
Šiuo metu reikšmingos prietakos į vandens telkinį n÷ra. Sanglaudos fondo l÷šomis
įgyvendinus projektą „Plung÷s miesto nuotekų valymo įrenginių, tinklų bei vandens tiekimo
sistemų renovacija“, nebus teršiamas vandens telkinys.
Darbų metu numatoma sutvarkyti Plung÷s mieste, Palank÷s g., esantį vandens telkinį (0,69
ha), išvalyti susikaupusias sąnašas, pašalinti biogenines medžiagas iš vandens telkinio ekosistemos,
atlikti vandens telkinio pakrančių gamtosauginį tvarkymą bei natūralių vandens ekosistemų
atkūrimą. Iškastą ir nusausintą iki 55% dr÷gnumo dumblą išvežti į specialią aikštelę.
Artimiausiu metu planuojama pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartį.
Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą „Plung÷s mieste esančios Babrungo up÷s dalių
išvalymas ir sutvarkymas“, bus sustabdytas taršos plitimas į Minijos up÷s vandenis, bus apsaugoti
gruntiniai vandenys ir užtikrinta vandens telkinio apylink÷se gyvenantiems gyventojams geriamojo
vandens kokyb÷ bei sveikata.

Išnyks vandens telkinio apylink÷se gyvenančių žmonių diskomforto jausmas d÷l iš vandens
telkinio sklindančio blogo kvapo. Iš dalies pager÷s Plung÷s miesto įvaizdis bei padid÷s miesto
patrauklumas.
Išvalius vandens telkinį ir toliau ji eksploatuojant, bus stebimas jo uždumbl÷jimas.
Nustačius, kad jame susikaupusio dumblo sluoksnis pasiek÷ 0,5 m, bus organizuojamas jo
išvalymas, išlaikant jo akumuliacines galimybes. Tai apsaugos jį nuo uždumbl÷jimo. Bus užtikrinta
kasmetin÷ vandens telkinio priežiūra, pašalinant naujai užaugusius augalus ir menkavertę augmeniją
priekrant÷se. Po valymo darbų 5 metus kas ketvirtį bus vykdoma bendrųjų fizikinių-cheminių
parametrų steb÷sena.
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