Projekto pavadinimas

TALKŠOS EŽERO ŠIAURINĖS DALIES VALYMAS IR
PRIEIGŲ SUTVARKYMAS

Projekto kodas

VP3-1.4-AM-04-R-61-008

Europos Sąjungos struktūrinis
fondas

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto vykdytojas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Projektas įgyvendintas be partnerių

Projekto tikslas

Išvalyti Talkšos ežero šiaurinę dalį, siekiant pagerinti ežero ekologinę
būklę ir užtikrinti visuomenės teisę į sveiką, švarią ir saugią aplinką.

Projekto rezultatai

Išvalyta šiaurinė Talkšos ežero dalis, atliktas giluminis 10,3 ha šiaurinės
ežero dalies valymas, išvalan 250 tūkst. m³ užteršto dumblo-grunto
mišinio.

Pagrindinės projekto veiklos

Ežero valymo darbai, pašalinant dumblą

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:
Projekto biudžetas, Lt (pagal
finansavimo ir administravimo
sutartį)

Nuo

Iki

2007 m. gruodžio 28 d.

2013 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso

Europos
Sąjungos lėšos

Valstybės lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

5.644.714,72

5.644.714,72

583.381,55

0,00

Projekto svarba: Talkšos ežeras–valstybinės reikšmės vandens telkinys. Aplinkos ministro 2001-12-06
įsakymu Nr. 582 buvo priskirtas prie pirmoje eilėje valytinų ežerų. Talkšos ežeras yra beveik pačiame
miesto centre, tačiau ilgus metus buvo teršiamas nevalytais odų pramonės gamybiniais nutekamaisiais
vandenimis, ko pasėkoje ežero dugne esantis dumblas buvo užterštas ir ežeras tapo mažai naudojamas
turizmui bei rekreacijai. Todėl dar 2000 m. Pareiškėjas parengė ežero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo
raidos programą, kurios pagrindinis tikslas–atstatyti ežero gamtosauginę būklę ir sukurti prielaidas ežero ir
jo prieigų plėtrai. Projekto „Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas“ pagrindinis
tikslas–išvalyti Talkšos ežero šiaurinę dalį, siekiant pagerinti ežero ekologinę būklę ir užtikrinti visuomenės
teisę į sveiką, švarią ir saugią aplinką. Projektas yra tęstinis, nes nuo 2005 m. jau yra įgyvendinti du projekto
„Šiaulių miesto Talkšos ežero pietinės dalies valymas“ etapai. Šiuo projektu sutvarkyta šiaurinė ežero dalis,
iškasant Talkšos-Ginkūnų ežerus jungiančią pelkę, todėl, kad dėl praeityje palaidotų gamybos atliekų ir
intensyvios technogeninės apkrovos, tarp Talkšos ir Ginkūnų ežerų buvusi pelkė buvo užteršta sunkiaisiais
metalais. Teršimo laikotarpiu pelkė veikė kaip didelis geocheminis barjeras ir akumuliavo teršalus. Pelkės
dumble buvo padidėjusi cinko, nikelio, švino koncentracija, todėl minėtų junginių buvimas ežere ženkliai
blogina jo vandens kokybę. Ežero valymo metu kartu su pelkės gruntu iš ežero buvo pašalintas sunkiaisiais

metalais užterštas dumblas ir ten slūgsančios pramonės atliekos. Pašalinus pelkę pagerėjo Talkšos-Ginkūnų
ežerų vandens kokybė, sumažėjo sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje.
Projekto įgyvendinimo eiga: Projektas baigtas įgyvendinti, galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
patvirtinta 2013 m. spalio 4 d.

