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Lukšių miestelį puošiantis tvenkinys jau išvalytas
Į Marijampolės regiono projektų sąrašą
pagal priemonę „Vandens telkinių būklės
gerinimas“ yra įtraukta net vienuolika Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamų projektų. Vienas
iš jų - Šakių rajono
savivaldybės administracijos projektas
„Lukšių tvenkinio ant
Lenkupio upės būklės
gerinimas Šakių rajono savivaldybėje“ - jau
baigiamas sėkmingai
įgyvendinti.
Lukšių miestelio teritorijoje esantis vandens
tvenkinys užima apie 10,2
ha plotą. Kaip sakė projekto vadovas, Šakių rajono
savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Alfridas
Vigelis, kadangi ežero
gylis siekia tik apie 1,5
metro, sekliuose vandens
plotuose sparčiai vystosi
augalija, o pagal bendro
azoto koncentraciją vietomis tvenkinio būklė
- gana bloga. Tad rajono
savivaldybės iniciatyva
parengtas ES 2007- 2013
metų struktūrinių fondų
remiamas investicinis projektas „Lukšių tvenkinio

Lukšių V.Grybo
gimnazijos direktorė
Nijolė Šapolienė

Nuo šiol yra reglamentuotas bičių laikymas
sodininkų bendrijose,
soduose ir kitose gyvenamosiose vietovėse.
Kaip nurodo Žemės
ūkio ministerijos specialistai, niekas nedraudžia
sodininkams laikyti
bičių ir mėgautis jų
suneštu medumi, tačiau
siekiant, kad bitės nekeltų pavojaus aplinkiniams, numatoma įvesti
nemažai griežtų apribojimų.
Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše nurodoma, kad
kiekvienas bitynas turi
turėti bityno pasą ir ne
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ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas melioracijai
Vilhelm Haase. Pasak jo,
Lukšių miestelio gyventojai turėtų suprasti, kad
kurį laiką išvalyto tvenkinio vanduo bus drumzlinas. Kol nebaigti visi
darbai, tvenkinio vanduo
negali būti skaidrus. Tik
antrais metais, tinkamai jį
prižiūrint ir atliekant tam
tikrus darbus, tvenkinio
rekreacinė būklė akivaizdžiai pagerėja.

Išvalius Lukšių tvenkinį, buvo pašalintas dumblas ir vandens augmenija, pagerinta tvenkinio ekologinė bei vandens
ekosistemos būklė.
ant Lenkupio upės būklės
gerinimas Šakių rajono savivaldybėje. Iš viso rajono
savivaldybės parengto projekto įgyvendinimui buvo
skirta 1 mln. 242 tūkst. 476
Lt, iš jų – 1 mln. 118 tūkst.
224 Lt sudaro ES fondų
lėšos.
Kaip sakė rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas, A. Vigelis,
per trejus metus Lukšiuose
vykdytą projektą buvo išvalyta 10,2 ha plotą užimantis Lukšių tvenkinys. Iš

„Lukšių tvenkinys ne
tik puošia miestelį,- tai
vieta, kur žmogus gali
rasti atgaivą, pabūti
gamtoje. Vieni žvejoja,
kiti prie vandens poilsiauja. Labai puiku,
kad dabar tvenkinys išvalytas, sutvarkyta jo
pakrantė. Kiekvieną pavasarį akcijos „Darom“
metu tvenkinio pakrantes
švarina gimnazijos moksleiviai. Čia - didžiulės
erdvės, gavus finansinę
paramą, galima būtų
įgyvendinti dar ne vieną
projektą, įrengti poilsio
ar sporto zonas“.

vandens telkinio pašalintas
dumblas ir augmenija, sutvarkyti krantai, pagerinta
tvenkinio ekologinė bei
vandens ekosistemos būklė.
Iš priekrantės tvenkinio
zonos buvo iškasta apie
6800 kubinių metrų dumblo
sąnašų ir išsiurbta apie 4
tūkst. kubinių metrų dumblo. Didžioji dalis dumblo
iš pakrantės jau išvežta, o
artimiausiu metu ketinama
į Lukšių žemės ūkio bendrovės laukus išgabenti ir
visą likusį dumblą. Tai - jau

Lukšių seniūnas
Vidas Cikana

paskutinis darbų etapas.
Tvenkinio valymo darbai, prasidėję 2012 metų
rudenį, bus užbaigti iki šių
metų spalio 30 dienos. Dėl
nepalankių oro sąlygų kai
kurie tvenkinio valymo darbai užsitęsė, todėl projektas,
turėjęs būti įgyvendintas iki
šių metų liepos 31 dienos,
buvo pratęstas dar keliems
mėnesiams. Rajono savivaldybė yra įsipareigojusi
penkerius metus stebėti
tvenkinį, atlikti vandens
tyrimus ir užtikrinti, kad

vandens užterštumas neviršytų leistinų normų.
„Projekto nauda akivaizdi. Iš tvenkinio dugno buvo
išsiurbta beveik 40 tūkst.
kubinių metrų dumblo, tad
natūralu, kad atsigavo visa
tvenkinio ekosistema, pagerėjo vandens kokybė,
susidarė tinkamos sąlygos
tvenkinį įžuvinti“,- sakė
rajono savivaldybės Žemės

„Šio projekto nauda
akivaizdi, - išvalytas
tvenkinys tarnauja visos bendruomenės labui. Iškastas dumblas
buvo panaudotas tiek
tvenkinio kraštams sutvarkyti, tiek visuomeninės paskirties objektuose. Lukšių tvenkinys
yra pamėgtas lukšiečių, anksčiau seniūnija čia buvo įrengusi
pliažą bei medinius
lieptelius“.
Žemės ūkio skyriaus

vyriausiasis specialistas
Vilhelm Haase

Šakių rajono savivaldybės administracijos projektas „Lukšių tvenkinio
ant Lenkupio upės būklės
gerinimas Šakių rajono
savivaldybėje“ (bendra
vertė - 1 mln. 242 tūkst.
476 Lt, iš jų – 1 mln. 118
tūkst. 224 Lt ES fondų lėšos) finansuojamas pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 1 prioriteto
„Vietinė ir urbanistinė
plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai” VP3-1.4-AM-04-R
priemonę “Vandens telkinių būklės gerinimas”.

„Mūsų rajone beveik visi tvenkiniai
yra užnešti dumblu,
tad kol yra galimybė pasinaudoti ES
finansine parama,
reikėtų stengtis parengti ir įgyvendinti
kuo daugiau tvenkinių išvalymo projektų. Aktyvesnės turėtų
būti kaimo bendruomenės ir kreiptis į
rajono savivaldybę
su konkrečiais prašymais“.

Apie laikomas bites - įspėjamieji ženklai

Siekiant, kad bitės nekeltų pavojaus aplinkiniams, bitininkams numatoma įvesti nemažai apribojimų.
vėliau kaip per 30 dienų
nuo jo išdavimo bičių lai-

kytojas turi suženklinti ir
sunumeruoti visus bityno

avilius, kurie bus laikomi
savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje. Prie įėjimo
į teritoriją, kurioje laikomi
aviliai su bičių šeimomis,
matomoje vietoje turi būti
ne mažesnis kaip 8 cm pločio įspėjamasis ženklas su
užrašu, pavyzdžiui, „Atsargiai, bitės!“. Prie šio
ženklo turi būti nurodytas
ir bityno paso numeris
bei kontaktinis telefono
numeris. Prieš atliekant
avilių apžiūrą, medkopį
ar kitus bityno priežiūros
darbus medunešio laikotarpiu, turi būti žodžiu
įspėjami, tikėtina, galintys nukentėti asmenys,
esantys valdoje, kurioje

laikomi aviliai su bitėmis,
ir už jos ribų.
Bičių laikytojas, turintis bityną rajono savivaldybės gyvenamojoje
vietovėje, aktyvios bičių
veiklos metu turi užtikrinti, kad nuo jo įrengtų
avilių būtų ne mažesnis
kaip 100 m atstumas iki
rekreacinių teritorijų, o iki
kelio, pėsčiųjų ar dviračių
tako - ne mažesnis kaip
10 m atstumas, taip pat
ne mažesnis kaip 5 m atstumas iki besiribojančios
žemės valdos, kurioje yra
gyvenamieji namai ir ne
mažesnis kaip 50 m atstumas iki statinių, kuriuose

laikomi ūkiniai gyvūnai,
arba žemės valdų, kuriose
ganomi ūkiniai gyvūnai.
Minimalių atstumų reikalavimas netaikomas, kai
teritorija, kurioje laikomos
bičių šeimos, yra aptverta
tvora arba apsodinta ne
žemesne kaip 2 m aukščio
gyvatvore.
Viename are žemės
valdos galima laikyti ne
daugiau kaip vieną bičių avilį, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas
turi visų besiribojančių
žemės valdų savininkų
ar naudotojų rašytinius
sutikimus, leidžiančius
laikyti jų daugiau.
„Draugo“ inf.

