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C.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimas 

C.2 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
sausuose durpyno plotuose (vietose, kur planuojama atkurti 
hidrologinį režimą) 

C.3 veikla: Nendrių išpjovimas „juostomis“ (apsemtuose 
plotuose) 

C.4 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
užpelkėjusiuose plotuose 

C.5 veikla: Nendrių iškirtimas užpelkėjusiuose plotuose 
vegetacijos laikotarpiu 

C.6 veikla: Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo 
projektavimas ir tvarkymas 

Turinys: 



C.1 veikla: Hidrologinio režimo atkūrimas 
 

Planuota įrengti - 30 užtvankų; įrengta - 55 užtvankos 
 
Veikla pradėta 2015 m. spalio mėn., baigta 2017 m. spalio mėn. 
(vykdė veiklą  UAB Didysis tyrulis) 
 

2016 m. įrengtos 32 užtvankos, iš jų 6 – su 

plastikinėmis spraustasienėmis.  
 

2017 m. įrengtos 23 užtvankos, iš jų 21 – su 
plastikinėmis spraustasienėmis. 
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C.2 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
sausuose durpyno plotuose (vietose, kur planuojama atkurti 
hidrologinį režimą) 
 

Planuota atviras buveines suformuoti – 250 ha plote 
 

Iki 2017 m. kovo mėn buvo sutvarkyta  – 244 ha  
 

Iki 2017 m. lapkričio mėn. sutvarkyta  – 30,8 ha 
 

Iš viso per projektą sutvarkyta  – 274,8 ha 
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C.3 veikla: Nendrių 
išpjovimas „juostomis“ 
(apsemtuose plotuose) 
 

Planuota – 20 ha 
 

2014 m. – 12 ha 
2015 m. – 13 ha 
2017 m. – 7,2 ha 
Iš viso –  32,2 ha  
 

(tankaus nendryno “juostų” 
išpjauta 200 ha plote ) 



 



 



 



 



C.4 veikla: Krūmų ir kitos sumedėjusios augalijos kirtimas 
užpelkėjusiuose plotuose 
 

Planuota – 200 ha (2x) 
 

2013/2014 m. žiemą – 26 ha 
2014/2015 m. atlikta 56,1 ha 
2015/2016 m. žiemą – 201 ha (27 ha - 2x) 
 

Iš viso iki 2017-03-15 d. visiškai įgyvendinta 
veikla, priemonę atlikta  202 ha  plote 
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C.5 veikla: Nendrių iškirtimas užpelkėjusiuose plotuose 
vegetacijos laikotarpiu 
 

Planuota – 100 ha (2x) 
 
2014 m. – 25,8 ha 

2015 m. – pasiekta 105,7 ha (26 ha – 2x) 

2016 m. – 113 ha išpjauta 2x  

2017 m. – 113 ha išpjautas plotas 
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Visos veiklos 



C.6 veikla: Priešgaisrinės apsaugos kelių tvarkymo projektavimas 
ir tvarkymas 
 
 
Planuota suremontuoti 8,5 km 
 

Šiuo metu kasmet prižiūrimas 9,7 km kelio ruožas 
 

 



 



 



 



Ačiū 




