LIETUVOS KAIMO PLöTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONöS „ŽEMöS
IR MIŠKŲ ŪKIO VEIKLA IR JOS INFRASTRUKTŪRA“ VEIKLOS SRITIS „ŽEMöS
ŪKIO VANDENTVARKA“
PROJEKTAS „PLUNGöS RAJONO VARDUVOS, BEBRöS, SAUSDRAVO, ALANTO IR
LUKNOS UPELIŲ BASEINŲ SAUSINIMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“
Projekto vykdytojas

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija

Projekto numeris

1IG-KE-09-1-003269-PR001

Bendra projekto vert÷

991 402 Lt

Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai l÷šos

553 054,50 Lt

Lietuvos valstyb÷s biudžeto l÷šos

184 351,50 Lt

Valstyb÷s biudžeto asignavimai PVM apmok÷ti

154 855,00 Lt

Projekto vykdytojo įnašas

99 141,00 Lt

Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

2010 m. birželio 22 d. – 2011 m. spalio 31 d.

Projekto įgyvendinimo eiga

Projektas vykdomas

Projekto tikslai:
· Sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros pl÷trai Plung÷s rajono kaimuose bei gyvenviet÷se,
kuri pagerintų žem÷s ir miškų ūkio konkurencingumą.
· Pagerinti Plung÷s rajono savivaldyb÷s kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas.
· Atstatyti bendrojo naudojimo melioracijos inžinerin÷s infrastruktūros techninę būklę .
Projekto įgyvendinimo teritorijos ir rekonstruojami melioracijos statiniai:
- Žemaičių Kalvarijos sen., Galvyčių k., Varduvos up. sausinimo sistemos grioviai ir
Miningo upelis: rekonstruojamų griovių ilgis - 8,402 km, pralaidų – 10 vnt., drenažo žiočių -106
vnt. ir Bertulių k. Varduvos up. sausinimo sistemos grioviai: rekonstruojamų griovių – 1,56 km,
pralaidų – 3 vnt., drenažo žiočių 30 vnt.;
- Platelių sen., Gilaičių k., Bebr÷s up. sausinimo sistemos grioviai ir drenažo rinktuvas:
rekonstruojamų griovių – 3,446 km, pralaidų – 2vnt., drenažo žiočių 31 vnt., rinktuvų – 0,070 km,
vandens nuleistuvų 1 vnt., drenažo šulinių -3 vnt.;
- Stalg÷nų sen., Repšaičių k., Luknos up. sausinimo sistemos griovys: rekonstruojamo
griovio ilgis - 1,317 km, pralaidų – 1vnt., drenažo žiočių 13 vnt. ir Lukn÷nų k. Luknos sausinimo
sistemos drenažo rinktuvas: rinktuvų – 0,107 km, vandens nuleistuvų 2 vnt., drenažo šulinių -1
vnt., drenažo žiočių 1 vnt., drenažo sausintuvų – 0,053 km;
- Žlibinų sen., Smilgių k., Sausdravo up. sausinimo sistemos grioviai: rekonstruojamų
griovių ilgis - 3,49 km, pralaidų – 6vnt., drenažo žiočių - 27 vnt.
Informaciją pareng÷ Nijol÷ Varkalien÷,
Žem÷s ūkio skyriaus vyriausioji specialist÷

