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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO
ATASKAITA
1. Informacija apie Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas
Eil.
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

(1) Programos finansavimo šaltiniai
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
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)
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
Iš viso (1.6 + 1.7)
Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

Surinkta
lėšų, Eur
34 083
41 662
75 745
50 459
11 342
61 801
137 546

Eil.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Nr.
skirtinos lėšos
1.10. 20 procentų Savivaldybės 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)

Lėšos, Eur

Eil.
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
Nr.
1.13. 80 procentų Savivaldybės 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

15 149

5 295
20 444

60 596

30 255
90 851

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą
Eil.
Nr.
2.1.

Priemonės
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota
pavadinimas
lėšų, Eur
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų,
34 802
valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės,
kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

2
2.1.1. Lėšų
skyrimas Kompensuotos gyvūnų daromos žalos miškui
VĮ Valstybinių miškų prevencinės išlaidos Dubysos, Kelmės, Kražių,
urėdijos
Raseinių Šiluvos, Tytuvėnų, Užvenčio girininkijose taip:
regioniniam padaliniui repilentais aptepta, tvoromis apsaugota 304,1 ha
medžiojamųjų gyvūnų esančių 653 tūkst. sodinukų. Sunaudota
daromos žalos miškui repilentų 1432,24 kg, vielos tinklo sunaudota
prevencijos
išlaidoms 3900 metrų.
kompensuoti.
2.1.2. Lėšų
skyrimas Kompensuotos gyvūnų daromos žalos miškui
VĮ Valstybinių
miškų prevencinės išlaidos Šaukėnų girininkijoje taip:
urėdijos
Kuršėnų repilentais aptepta, tvoromis apsaugota 86,5 ha
regioniniam padaliniui esančių 158 tūkst. sodinukų. Sunaudota 322 kg
medžiojamųjų gyvūnų ir 320 litrų repilentų, vielos tinklo sunaudota
daromos žalos miškui 1162 metrų.
prevencijos
išlaidoms
kompensuoti.
2.2.
Kartografinė ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės
įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų
sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės
Iš viso:

23 750

11 052

-

34 802

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Programos pavadinimas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Panaudota lėšų,
Eur
15 326

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos
Eil.
Nr.
4.1.
4.1.1.

Priemonės
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota
pavadinimas
lėšų, Eur
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
57 785
Tytuvėnų
regioninio Įsigyta 9,3 m3 dvigubo pjovimo ąžuolo
2 000
parko
teritorijoje medienos. Prie Bridvaišio ežero pastatyta nauja
Bridvaišio ir Giliaus persirengimo kabina ir suolas. Prie Giliaus ežero
ežerų
pakrančių pastatytos 2 pavėsinės, suolas, suremontuotas
pritaikymas poilsiui.
lieptas.

4.1.2.

Kurtuvėnų regioninio
parko
teritorijoje
Juodlės
ežero
pažintinio
tako
pritaikymas poilsiui.
Vandens tiekimas ir jo
kokybės gerinimas.

4.1.3.

Šaukėnų sen. prie Juodlės ežero pakeista 110 m2
lentų dangos medinio tako per žemapelkę.
Sunaudota 12 m3 dvigubo pjovimo medienos.

2 000

Iš dalies kompensuotos UAB „Kelmės vanduo“
išlaidos
įsigytiems
geležies
šalinimo
įrenginiams ir įrangai Aunuvėnų ir Stulgių
vandenvietėse.
Atlikti Kelmės m. Laucevičiaus g. ir Maironių
k. vandens tiekimo trasų rekonstrukcijos darbai.

30 177

Atlikti
rekonstrukcijos
darbai
Kelmės
vandenvietės, Lopetiškės gręžinių Nr. 6 ir Nr. 7.

16 697

6 911

3

4.2.
4.2.1.

4.3
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.5.
4.5.1.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų surinkimo
Vykdant
projektą
„Komunalinių atliekų
pusiau pažeminių
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra
konteinerinių aikštelių
Šiaulių regione“ buvo pakeisti 3 vnt.
projektavimas.
suprojektuotų aikštelių projektiniai sprendiniai ir
4 aikštelėms papildomai užsakytos topografinės
nuotraukos.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kurios neegzistuoja,
tvarkymo priemonės
Bešeimininkėmis
UAB Kelmės vietinis ūkis sutvarkė 29,44 t
atliekomis užterštų
bešeimininkių atliekų Užvenčio, Pakražančio ir
teritorijų išvalymas.
Šaukėnų seniūnijose.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Pasirengimas likviduoti Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsigijo
ekologines
avarijas ekologinių nelaimių padariniams likviduoti kuro
vandens telkiniuose ir siurblį,
užtvarinių
bonų,
dispergentų,
po autoįvykių.
absorbentų, multifunkcę vonelę kurui siurbti,
statinių tepalams surinkti.
Savivaldybės aplinkos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ atliko
monitoringo programos Savivaldybės
gamtinės
aplinkos
būklės
įgyvendinimas.
stebėseną pagal patvirtintą aplinkos monitoringo
programą 2016–2021 m.
Vandens
telkinių Išvalyta specialia technika du kartus, t. y. liepos
pakrančių
valymas ir rugpjūčio mėn., Kražantės upės tvenkinio
(makrofitų šienavimas augmenija.
vandens telkiniuose).
Laukinių
gyvūnų Kompensuotos 3 pareiškėjams įsigytų 3 garsinių
daromos
žalos patrankų išlaidos.
prevencinių priemonių
įsigijimas.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
Įgyvendintas projektas Kompensuotos išlaidos asociacijos Lietuvos
„Kas kitas – jei ne aš“
kraštotyros draugijos Kelmės skyriui už sukurtą
4 reklaminių trumpametražių filmų seriją „Kas
kitas – jei ne aš“.
Iš viso:

5 062
5 062

2 379
2 379

11 891
2 601

5 400

2 990

900

1 000
1 000

78 117

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

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
26 999
5 118
12 734
44 851

