„Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų
veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto
„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos
akvakultūros
skatinimas“
priemonės
„Aplinkosaugos
funkcijas
atliekanti
akvakultūra“
įgyvendinimo taisyklių
1 priedas
(Paramos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos
antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios,
inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę
„Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ forma)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos
regionams departamento Utenos teritorinis paramos administravimo skyrius
(Pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams
departamento teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas)

|_2_|_0_|_2_|_1_| |_1_|_1_| |_1_|_6_|
(data)
__________________________
(paramos paraišką užregistravusio
tarnautojo pareigos)

54AK-KU-21-1-08677-PR001
(paramos paraiškos registracijos numeris)
__________________
(vardas, pavardė)

Paramos paraiška vertinti priimta □
Paramos paraiška atmesta
□

__________UAB „Birvėtos tvenkiniai“ ______________
(pareiškėjo pavadinimas)

__________
(parašas)

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento
______Utenos_________ teritoriniam paramos administravimo skyriui
PARAMOS PARAIŠKA
PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS ANTROJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU
TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS,
KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS AKVAKULTŪROS SKATINIMAS“
PRIEMONĘ „APLINKOSAUGOS FUNKCIJAS ATLIEKANTI AKVAKULTŪRA“
____2021 11 16____
(data)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo teisinė forma
Pareiškėjo registracijos
kodas
Pareiškėjo adresas
(Nurodomas pareiškėjo
adresas (įmonės buveinės
adresas), telefonas, el. paštas,
kuriuo bus galima susisiekti su
pareiškėju paramos paraiškos
vertinimo ir projekto
įgyvendinimo metu)

Uždaroji akcinė bendrovė „Birvėtos tvenkiniai“
Uždaroji akcinė bendrovė
155480076
Savivaldybės pavadinimas

Ignalinos raj. savivaldybė

Seniūnijos pavadinimas
Gyvenamosios vietovės
pavadinimas
Gatvės pavadinimas

Didžiasalio seniūnija

Namo Nr.

74

Navikų km.
Kalno g.

Buto Nr.
Pašto indeksas

LT-30150

Telefono Nr.

+370 698 44506

El. pašto adresas

info@birvetostvenkiniai.lt

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?
Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.
Paštu
Elektroniniu paštu

X

Pareiškėjo arba įgalioto asmens parašas ___________________
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS
1. Sąjungos prioritetas
2. Priemonė
3. Projekto pavadinimas
4. Prašoma paramos
suma, Eur*
5. Pirmieji projekto
įgyvendinimo metai
6. Paskutinieji projekto
įgyvendinimo metai
7. Asmuo, atsakingas už
projekto vykdymą
(vardas, pavardė,
pareigos, tel. Nr., el.
pašto adresas)

Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios,
inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros
skatinimas
Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
UAB „Birvėtos tvenkiniai“ gamtotvarka
232184 Eur
.

2021
Paraiškos pateikimo metai.

2023
Paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai metai.

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

* Didžiausia galima prašoma paramos suma pareiškėjui apskaičiuojama pagal Taisyklių 11 punkte
nustatytą formulę.
III. PROJEKTO SANTRAUKA
Trumpas projekto esmės aprašymas
Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti palankią Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių
apsaugos būklę: gulbės giesmininkės ( ne mažiau kaip 9 – 11 porų), didžiojo baublio (ne mažiau kaip
4 – 6 patinų teritorijos), plovinės vištelės ( ne mažiau kaip 4 – 5 poros), švygždos (ne mažiau kaip 5
– 6 poros) upinių žuvėdrų ( ne mažiau kaip 40 porų) ir juodųjų žuvėdrų (ne mažiau kaip 20 – 40
porų) , palaikyti migruojančioms baltakaktėms žąsims ir kitiems žąsiniams paukščiams tinkamas
buveines( ne mažesniame kaip 514,6 ha plote).
Gamtotvarkos planotikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
*atkurti ir palaikyti atvirą kraštovaizdį akvakultūros ūkyje, kad būtų užtikrintos tinkamos
veisimosi buveinės švygždai ir maitinimosi sąlygos žąsiniams paukščiams;
* prižiūrėti ir pagausinti žąsiniams ir sėjikiniams perėti ir maitintis svarbias atviras salų
buveines;
* gerinti perinčių vandens paukščių (švygždų, juodųjų ir upinių žuvėdrų) buveinių būklę
viršvandeninėje augalijoje;

* atkurti dėl užpelkėjimo sunykusias, sukurti papildomas buveines perėti didiesiems baubliams,
plovinėms vištelėms, juodosioms žuvėdroms, padidinti migruojančių tilvikų, žąsinų paukščių
maitinimosi vietų plotą;
* mažinti neigiamą akvakultūros ūkio poveikį aplinkai;
Užtikrinti, kad perinčių vandens paukščių lizdai ir dėtys nežūtų nusekus vandeniui tvenkiniuose
dėl pylimų izoliacinių savybių susilpnėjimo.
Projektas yra parengtas 2021 – 2022 m. laikotarpiui, vadovaujantis dviem gamtotvarkos planais:
„Birvėtos šlapžemių dalies gamtotvarkos planas (581,5 ha) ir Akvakultūros ūkio „Birvėtos
tvenkiniai“ dalies, esančios už Birvėtos biosferos poligono ribų, , gamtotvarkos planas (156,7 ha).
Planai parengti vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-744 patvirtintomis
taisyklėmis, atsižvelgiant į taisyklių pakeitimus, patvirtintus ministro įsakymu Nr.3D-491 2021 07 30
d. 2015 – 2020 m. įvykdytas visas gamtotvarkos planuose numatytos priemonės.
Pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka projekto tiksluose nurodytų paukščių rūšių
ekologinę specializaciją ir teritoriją, kurioje vykdomas projektas , gamtines ypatybes, jos natūralius
pokyčius, žmonių ūkinės veiklos pobūdį. Todėl projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2014 – 2020 m. veiksmų programos II Sąjungos prioriteto „Aplinkos požiūriu svarios, efektyviai
išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros
skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimui keliamus
reikalavimus, nes numato vandens paukščiams svarbių buveinių savybių atkūrimą ir išsaugojimą
apimanti daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktika.
Gamtotvarkos plano priemonės bus įgyvendinamos naudojantis parama, kaip numatyta Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto
„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir
žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti
akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr.3D-744, bei taisyklių pakeitimuose patvirtintuose 2021 07 30 įsakymu Nr.3D-491.
Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga UAB „Birvėtos tvenkiniai“ administracija, o visos
suplanuotos priemonės bus įgyvendinamos naudojant bendrovės nuosavus pajėgumus.

IV. DUOMENYS APIE DEKLARUOTUS ĮVEISTŲ TVENKINIŲ PLOTUS IR NUMATOMĄ
GAUTI PARAMĄ
Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
(pildo
pareiškėjas,
pažymėdama
s atitinkamą
langelį ženklu
„X“)

Iš
3
ataskaitinių
metų
iki
paraiškos
pateikimo
pasirinktų
metų
deklaruotas
įveistų
tvenkinių
plotas,
ha
(pildo
pareiškėjas)

Iš 3 ataskaitinių
metų
iki
paraiškos
pateikimo
pasirinktų metų
deklaruotas
įveistų
tvenkinių, kurie
patenka
į
„Natura 2000“
teritoriją, plotas,
ha
(pildo
pareiškėjas)

Paramos
dydis už 1
įveistą
tvenkinio
hektarą, Eur
už ha

Paramos
dydis už 1
įveistą
tvenkinio,
kuris patenka
į
„Natura
2000“
teritoriją,
hektarą, Eur
už ha

Prašoma paramos
suma, Eur*
(pildo
pareiškėjas)

1
2
4
5
6
3
2 metai
738,2
581,5
110
60
232184
*Pareiškėjas pagal pateiktą formulę apskaičiuoja didžiausią galimą prašomą paramos sumą ir ją įrašo
lentelės 6 skiltyje.
V. GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS
1. Dalies, esančios už Birvėtos biosferos poligono ribų gamtotvarkos planas
Tvarkymo priemonės
pavadinimas
Krūmų( ir jų atžalų )
iškirtimas pakrantėse ir
ant pylimų
Pylimų šienavimas
Medžių ir krūmų (ir jų
atžalų) iškirtimas bei
aukštosios žolės
šienavimas salose
Netinkamų nendrynų
išpjovimas
Užpelkėjusių tvenkinių
zonų valymas ne
durpiniuose
dirvožemiuose
Užpelkėjusių kanalų
valymas

Mato vnt.
(ha, m, m2, vnt.)

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais*
2021 metai

2022 metai

ha

_

1-3

ha

1-2

1-2

ha

0 - 0,46

0,46

ha

0-1

0,5 - 1

ha

0-1

0-2

m

_

100 - 300

Dumblo nusodintuvų ir
kitų išleidžiamo
vandens kokybę
m
gerinančių kanalų
valymas
Pylimų tvirtinimas
m2

-

1000 - 3000

Pareiškėjo arba įgalioto asmens parašas ___________________
2. Birvėtos šlapžemių dalies gamtotvarkos planas
Tvarkymo priemonės
pavadinimas
Krūmų( ir jų atžalų )
iškirtimas pakrantėse ir
ant pylimų
Pylimų šienavimas
Medžių ir krūmų (ir jų
atžalų) iškirtimas bei
aukštosios žolės
šienavimas salose
Netinkamų nendrynų
išpjovimas
Užpelkėjusių tvenkinių
zonų valymas ne
durpiniuose
dirvožemiuose
Užpelkėjusių kanalų
valymas
Dumblo nusodintuvų ir
kitų išleidžiamo
vandens kokybę
gerinančių kanalų
valymas
Pylimų tvirtinimas

Mato vnt.
(ha, m, m2, vnt.)

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais*
2021 metai

2022 metai

ha

2-5

4-6

ha

7 - 11

7 - 11

ha

4 – 6,61

4 – 6,61

ha

1-2

1-2

ha

2-6

2-5

m

m
m2

300 - 800

2200 - 2600

0 - 860

2600 - 3600

-

1000 - 3000

