Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201
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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS _2018_ METŲ SĄMATA
1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
(toliau – Programa) lėšas
(1) Programos finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.
1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

10 000

1.3.
1.4.
1.5.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

170 000

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

23 000

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

5 650

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

28 650

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

198 650

Eil.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Nr.
skirtinos lėšos
1.10. 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus
įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą
1.11. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
1.12. Iš viso (1.10 + 1.11):

Surinkta
lėšų, Eur
160 000

Lėšos, Eur
34 000

14 699
48 699

Eil.
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
Nr.
1.13. 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus
įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą
1.14. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
1.15. Iš viso (1.13 + 1.14):

Lėšos, Eur
136 000

67 324
203 324

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur

Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir
naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
2.1.1.
Miškų valdytojų ir
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
23 600
savininkų
repelentų savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
įsigijimas, miške esančių ūkio skyrius. Vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų
želdinių
ir
žėlinių urėdija
Radviliškio
regioninis
padalinys.
apdorojimo repelentais Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018
darbai, miškų aptvėrimo m. IV ketv.
tvoromis darbai ir šiems
darbams
atlikti
reikalingų
medžiagų
įsigijimas
2.1.2.
Vilkų padarytos žalos
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
5 050
atlyginimas
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – Žemės ūkio skyrius.
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018
m. IV ketv. (Atlyginama pateikus faktą įrodančius
dokumentus)
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo
reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų
pakeitimo projektų parengimo priemonės
2.2.1.
...
Iš viso:
28 650
3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
2.1.

Programos pavadinimas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Pagal sąmatą lėšų
poreikis, Eur
48 699

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos
Eil.
Priemonės
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Pagal
Nr.
pavadinimas
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
4.1.1. Teršalų, išmetamų į Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
23 500
atmosferą,
vandenį, savivaldybės administracija, atsakingas –
žemės
paviršių
ir Investicijų ir turto skyrius. Vykdytojas –
gilesnius jo sluoksnius, Investicijų ir turto skyrius. Vykdymo pradžia
mažinimo
įrenginių 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
(pvz., nuotekų ir lietaus (Dotacija UAB „Radviliškio vanduo“)
surinkimo,
valymo,
vandens
tiekimo
sistemos ir jų elementai)
įsigijimo, projektavimo,
statybos,
remonto,
rekonstravimo
darbų
finansavimas
(Radviliškio
rajono
savivaldybės teritorijoje
– paviršinio vandens
tvarkymo
tinklams
plėtoti ir eksploatuoti)
4.1.2.

Teršalų, išmetamų į
atmosferą,
vandenį,
žemės
paviršių
ir
gilesnius jo sluoksnius,
mažinimo
įrenginių
(pvz., nuotekų ir lietaus
surinkimo,
valymo,
vandens
tiekimo
sistemos ir jų elementai)
įsigijimo, projektavimo,
statybos,
remonto,
rekonstravimo
darbų
finansavimas
(Radviliškio
rajono
savivaldybės teritorijoje
– nuotekų surinkimo,
valymo
ir
vandens
tiekimo sistemos ir jų
elementai, naujų tinklų
tiesimas)

Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdytojas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
(Dotacija UAB „Radviliškio vanduo“)

35 000

4.1.3.

Teršalų, išmetamų į
atmosferą,
vandenį,
žemės
paviršių
ir
gilesnius jo sluoksnius,

Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdytojas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdymo pradžia

27 000

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur

mažinimo
įrenginių 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
(pvz., nuotekų ir lietaus (Prisidėjimas prie projekto – 20% UAB
surinkimo,
valymo, „Radviliškio vanduo“)
vandens
tiekimo
sistemos ir jų elementai)
įsigijimo, projektavimo,
statybos,
remonto,
rekonstravimo
darbų
finansavimas
(Radviliškio
rajono
savivaldybės teritorijoje
– nuotekų surinkimo,
valymo
ir
vandens
tiekimo sistemos ir jų
elementai, naujų tinklų
tiesimas)
4.1.4.

Smėlio, druskos ir purvo
mišinio, kuris didina
kietųjų
dalelių
koncentraciją aplinkos
ore, surinkimo iš miestų
gatvių ir šalinimo darbų,
atliekamų tik pavasario
laikotarpiu,
finansavimas

Asignavimų valdytojas – Radviliškio miesto
seniūnija, atsakingas – Radviliškio miesto
seniūnija. Vykdytojas – Radviliškio miesto
seniūnija. Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv.,
pabaiga – 2018 m. II ketv.

2 500

4.1.5.

Teritorijoje
esančių
valstybės
saugomų
teritorijų apsaugos ir
tvarkymo
darbai
(informaciniai ženklai ir
stendai,
rekreaciniai
įrenginiai, šienavimas,
menkaverčių
krūmų
iškirtimas,
pažintinių
takų
ir
apžvalgos
aikštelių įrengimas ir
pan.)

Asignavimų valdytojas – Šaukoto seniūnija,
atsakingas – Šaukoto seniūnija. Vykdytojas –
Šaukoto seniūnija. Vykdymo pradžia 2018 m. I
ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.

3 000

Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – VBĮ Tytuvėnų
regioninio parko direkcija. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.

600

Saugomos
rūšies
–
jūrinio erelio apsaugos
projekto
parėmimas
Radviliškio
rajono
savivaldybėje

Asignavimų valdytojas –
savivaldybės administracija,
ūkio skyrius. Vykdytojas –
projektų vystymo fondas“.
Vykdymo pradžia 2018 m.
2018 m. IV ketv.

870

4.1.6.

Radviliškio rajono
atsakingas - Žemės
VšĮ „Gamtosaugos
.
I ketv., pabaiga –

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

4.1.7.

Teršalų, išmetamų į
atmosferą,
vandenį,
žemės
paviršių
ir
gilesnius jo sluoksnius,
mažinimo
įrenginių
(pvz., nuotekų ir lietaus
surinkimo,
valymo,
vandens
tiekimo
sistemos ir jų elementai)
įsigijimo, projektavimo,
statybos,
remonto,
rekonstravimo
darbų
finansavimas
(Radviliškio
rajono
savivaldybės teritorijoje
– nuotekų surinkimo,
valymo
ir
vandens
tiekimo sistemos ir jų
elementai, naujų tinklų
tiesimas)

4.2.
4.2.1.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų surinkimo iš Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
viešųjų
teritorijų savivaldybės administracija, atsakingas –
priemonių
(šiukšlių Investicijų ir turto skyrius. Vykdytojas –
dėžės, konteineriai ir Investicijų ir turto skyrius. Vykdymo pradžia
pan.)
įsigijimo 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
finansavimas

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
10 000
savivaldybės administracija, atsakingas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdytojas –
Investicijų ir turto skyrius. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.

8 600

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,
tvarkymo priemonės
Surinkimo,
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
transportavimo,
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
perdirbimo,
kitokio ūkio skyrius. Vykdytojas –
. Vykdymo
naudojimo ar šalinimo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV
darbai
ketv. (Vykdoma esant užterštai teritorijai,
pateikus paraišką)
Atliekomis
užterštos Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
teritorijos išvalymo ir savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
sutvarkymo darbai
ūkio skyrius. Vykdytojas – ..............................
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
2018 m. IV ketv. (Vykdoma esant užterštai
teritorijai, pateikus paraišką)
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Aplinkos oro kokybės Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
valdymo programos ir savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
jos priemonių plano ūkio skyrius. Vykdytojas – atrinktas per viešąjį
parengimas, tikslinimas pirkimą –
. Vykdymo pradžia 2018
ir
šių
priemonių m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
įgyvendinimas
Ekstremalių ekologinių Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
situacijų, avarijų, įvykių savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
padarinių likvidavimo ūkio skyrius. Vykdytojas – ..........................
darbai
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
2018 m. IV ketv. (Vykdoma įvykus
ekstremaliom situacijom).
Sorbentų
ir
kitų Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
priemonių,
reikalingų savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
avarijų
padariniams ūkio skyrius. Vykdytojas – ŠAPGV Radviliškio
likviduoti, įsigijimas
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Vykdymo
pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV
ketv.
Laukinių
gyvūnų Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
daromos
žalos savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
prevencinės priemonės
ūkio skyrius. Vykdytojas – Žemės ūkio skyrius.
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
2018 m. IV ketv. (Vykdoma pateikus paraišką)
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
Ekologinės
rajono Asignavimų valdytojas – Radviliškio miesto
mokinių
stovyklos Gražinos pagrindinė mokykla, atsakingas –
organizavimas
Radviliškio
miesto
Gražinos
pagrindinė
mokykla. Vykdytojas – Radviliškio miesto
Ekologinio ugdymo centras. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.5.
4.5.1.

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur

2 000

4 504

7 000

4 000

1 000

1 500

2 000

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

4.5.2.

Spaudinių (laikraščių ir
žurnalų) aplinkosaugine
tema įsigijimas

4.5.3.

Ekologinės
mokinių
stovyklos organizavimas

4.5.4.

Rajono
ekologinio
ugdymo
centro
vykdomos
aplinkosauginės veiklos,
aplinkosauginių
programų,
projektų
įgyvendinimo darbai
Knygų,
plakatų,
lankstinukų,
bukletų,
skrajučių,
spaudinių
aplinkosaugine
tema
spausdinimo, įsigijimo,
platinimo
darbai,
vykdomos
aplinkosauginės veiklos
įgyvendinimo darbai
Aplinkosauginio
renginio
„Pasaulinė
žemės
diena“
organizavimas

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

Aplinkosaugos
srityje
dirbančių
specialistų
mokymas
ir
(ar)
kvalifikacijos kėlimas

4.5.8.

Tikslinių
grupių
(švietimo
įstaigos,
neformalaus
ugdymo
įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos,
bendruomenės ir kt.)
vykdomos

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
1 000
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – Žemės ūkio skyrius.
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
2018 m. IV ketv.
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
500
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – VBĮ Tytuvėnų
regioninio parko direkcija. Vykdymo pradžia
2018 m. II ketv., pabaiga – 2018 m. II ketv.
Asignavimų valdytojas – Radviliškio miesto
2 000
Gražinos pagrindinė mokykla, atsakingas –
Radviliškio
miesto
Gražinos
pagrindinė
mokykla. Vykdytojas – Radviliškio miesto
Ekologinio ugdymo centras. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – Lietuvai pagražinti
draugijos Radviliškio rajono skyrius. Vykdymo
pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV
ketv.

5 300

Asignavimų valdytojas – Radviliškio miesto
Gražinos pagrindinė mokykla, atsakingas –
Radviliškio
miesto
Gražinos
pagrindinė
mokykla. Vykdytojas – Radviliškio miesto
Gražinos pagrindinė mokykla. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. I ketv.

500

Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas – Žemės ūkio skyrius.
Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
2018 m. IV ketv. (Vykdoma esant poreikiui).
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
ūkio skyrius. Vykdytojas –
švietimo įstaigos,
neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės
organizacijos, bendruomenės ir kt. Vykdymo
pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV
ketv.

500

5 650

Eil.
Nr.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

Priemonės
pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

aplinkosauginės veiklos,
aplinkosauginių
programų,
projektų
įgyvendinimo
darbų
finansavimas
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
Naujų
želdinių Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
įsigijimas,
pavojų savivaldybės administracija, Radviliškio rajono
keliančių
medžių savivaldybės
administracijos
seniūnijos,
šalinimo darbai, medžių atsakingas – Žemės ūkio skyrius, Radviliškio
ir
krūmų
genėjimo rajono savivaldybės administracijos seniūnijos.
darbai
Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos seniūnijos. Vykdymo pradžia
2018 m. I ketv., pabaiga – 2018 m. IV ketv.
(pagal pridedamą sąrašą)
Seminarai,
Asignavimų valdytojas – Radviliškio rajono
konferencijos, parodos, savivaldybės administracija, atsakingas – Žemės
komandiruotės;
ūkio skyrius. Vykdytojas – Žemės ūkio skyrius.
darbuotojų, susijusių su Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv., pabaiga –
želdynų
ir
želdinių 2018 m. IV ketv.
apsauga, priežiūra ir Asignavimų valdytojas – Radviliškio miesto
tvarkymu, mokymo ir seniūnija, atsakingas – Radviliškio miesto
kvalifikacijos kėlimas
seniūnija. Vykdytojas – Radviliškio miesto
seniūnija. Vykdymo pradžia 2018 m. I ketv.,
pabaiga – 2018 m. IV ketv.
Iš viso:

Pagal
sąmatą
lėšų
poreikis,
Eur

54 000

600

200

203 324

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
Eil.
Nr.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Programos priemonių grupės pavadinimas
Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)
Iš viso:

Lėšų
likutis, Eur
0
0
0
0

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. Tpatvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2018 metų sąmatos IV dalies 6
punkto 1 eilutės iššifravimas pagal
asignavimo valdytojus
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SENIŪNIJOMS VISUOMENINĖS PASKIRTIES ŽELDINIŲ,
SKVERŲ IR PARKŲ PRIEŽIŪRAI (Naujų želdinių įsigijimas ir veisimas, pavojų keliančių ir
sergančių medžių šalinimo darbai, medžių ir krūmų genėjimo darbai, želdynų tvarkymas) 2018 M.
Eil.
Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skirta lėšų Eur.

Pastabos
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1200 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
100 €; želdynų tvarkymas – 200 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1900 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
500 €; želdynų tvarkymas – 600 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams – 1400 €; naujų
želdinių įsigijimas ir veisimas – 200 €;
želdynų tvarkymas – 400 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams – 1800 €; naujų
želdinių įsigijimas ir veisimas – 300 €;
želdynų tvarkymas – 500 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 8000 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
8958 €; želdynų tvarkymas – 3000 €,
griovių šlaitų šienavimas, tvarkymas –
4000 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1700 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
300 €; želdynų tvarkymas – 500 €.

1

Aukštelkų seniūnija

1500

2

Baisogalos seniūnija

3000

3

Grinkiškio seniūnija

2000

4

Pakalniškių seniūnija

2600

5

Radviliškio miesto seniūnija

6

Radviliškio seniūnija

23 958

2500

7

Sidabravo seniūnija

2500

8

Skėmių seniūnija

1500

9

Šaukoto seniūnija

2500

10

Šeduvos miesto seniūnija

6000

11

Šiaulėnų seniūnija

2000

12

Tyrulių seniūnija

2500

13.

Savivaldybės administracija

1442

Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1700 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
300 €; želdynų tvarkymas – 500 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1200 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
100 €; želdynų tvarkymas – 200 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1500 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
500 €; želdynų tvarkymas – 500 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 3500 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
1500 €; želdynų tvarkymas – 1000 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 1600 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
100 €; želdynų tvarkymas – 300 €.
Pavojų keliančių ir sergančių medžių
šalinimo darbai, medžių ir krūmų
genėjimo darbams (ir elektros oro
linijų apsaugos zonose) – 2200 €;
naujų želdinių įsigijimas ir veisimas –
100 €; želdynų tvarkymas – 200 €.
Esant nenumatytiems atvejams

54 000
Viso:

Radviliškio savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Valentina Grinienė

