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Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-56

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
1. Informacija apie Savivaldybės 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
31 294
46 267

77 561
20 887
5 541
26 428
103 989

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

15 512

5 272
20 784

62 049

31 385
93 434
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2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą
Priemonės
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota
pavadinimas
lėšų, Eur
15 086
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų
ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie
siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
2.1.1. VĮ Valstybinių miškų Kompensuotos išlaidos miško želdiniams
8 040
urėdijos
Kuršėnų apsaugoti nuo laukinių žvėrių, įsigytiems
regioniniam padaliniui repelentams ir medelių apdorojimo repelentais
medžiojamųjų gyvūnų darbų išlaidos. Repelentais apdoroti 214 tūkst.
daromos žalos miškui vnt. medelių Šaukėnų, Vainagių ir Kurtuvėnų
prevencijos
išlaidoms girininkijų valstybinės reikšmės miškuose.
kompensuoti
Darbai atlikti iki 2019-11-24.
2.1.2. Bebrų
užtvankų Pil. Z. Mikutavičius ir V. Reminas rankiniu būdu
3 046
ardymas
išardė 13 bebrų užtvankų 76 m3 .
Darbai atlikti iki 2019-11-25.
Eil.
Nr.
2.1.

2.1.3. Tvoros įrengimas

2.2.

Pil. T. Žukauskui kompensuotos medžiagų
pirkimo išlaidos 1,36 ha sklypui aptverti.
Darbai atlikti 2019-12-19.

Kartografinė ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo
reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų
pakeitimo projektų parengimo priemonėms
Iš viso:

4 000

-

15 086

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

Programos pavadinimas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Panaudota lėšų,
Eur
15 489

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

Eil.
Nr.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

Priemonės
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota
pavadinimas
lėšų, Eur
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
39 050
Giliaus ežero pakrantės Kompensuotos Tytuvėnų regioninio parko
takų atnaujinimas
direkcijai takams atnaujinti įsigytų medžiagų
išlaidos (ąžuolo mediena, įv. medsraigčiai).
Naudojant ąžuolo medieną naujai įrengta 65 m
3750
paplūdimio apsauginių užtvarų bei 320 m tako
klojinių.
Darbai atlikti iki 2019 m. liepos mėn.
Svilės šaltinių vandens Šaukėnų sen. Svilės kaime yra gyventojų
300

3
gausiai lankomas gamtos paminklas – Svilės
šaltiniai.
Už
skirtas
lėšas
Kurtuvėnų
regioniniam parkui UAB „Geomina“ atliko
Svilės šaltinių vandens cheminės sudėties ir
bakteriologinio užterštumo tyrimus.
Darbai atlikti iki 2019 m. gruodžio mėn.
Vandens tiekimas ir jo Kompensuotos UAB „Kelmės vanduo“ išlaidos
kokybės gerinimas
įsigytiems geležies šalinimo įrenginiams
Valpainių ir Kolainių vandenvietėse. Įrenginiai
bus sumontuoti įmonės lėšomis 2020 m.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Komunalinių
atliekų Pagal 2019 m. balandžio 29 d. sutartį Nr. SŽ-472
tvarkymo
paslaugą I etapą parengti komunalinių atliekų surinkimo ir
teikiančio
atliekų transportavimo
savivaldybės
teritorijoje
tvarkytojo parinkimo optimalūs maršrutai, įvertinta komunalinių
atrankos
konkurso atliekų surinkimo ir transportavimo kaina,
sąlygų parengimas
nustatyta ekonomiškai naudingiausia kaina.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja,
tvarkymo priemonės
Atliekomis užterštų
UAB Kelmės vietinis ūkis išvalė bešeimininkius
teritorijų išvalymas
sąvartynus:
Beržėnų
k.
2019-03-14 išvežė 8,22 t, Stulgių k. 2019-12-18
išvežė 2,48 t ir akcijos DAROM metu surinktas
atliekas, 6 t išvežė į Aukštrakių sąvartyną.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Pasirengimas likviduoti Šiaulių
apskrities
Kelmės
priešgaisrinė
ekologines avarijas
gelbėjimo tarnyba įsigijo naftos produktų
skaidytojo, birių hidrofobinių bei universalių
absorbentų, galinčių sorbuoti naftos produktus,
purkštuvą dispergentams išpurkšti bei gelbėjimo
valties variklį greitai naftos produktus
transportuoti valtimi į incidentų vietas ant
vandens paviršiaus.
BĮ Kelmės rajono priešgaisrinė saugos tarnyba
įsigijo apsaugos priemones darbuotojams
(kvėpavimo aparatas, plaučių automatas, visą
veidą dengiančias kaukes).
tyrimas

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.
4.5.1.

Savivaldybės aplinkos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ atliko
monitoringo programos savivaldybės
gamtinės
aplinkos
būklės
įgyvendinimas
stebėseną pagal Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintą 2016–2021 m. aplinkos
monitoringo programą.
Vandens
telkinių Išvalyta specialia technika Kražantės upės
pakrančių
valymas tvenkinio 3,5 ha plote augmenija.
(makrofitų šienavimas Darbai atlikti 2019-08-28.
vandens telkiniuose)
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
Jaunųjų gamtininkų
Tradiciškai organizuojama 18-oji jaunųjų
vasaros stovyklos
gamtininkų vasaros stovykla, kuri vyksta
organizavimas
gamtoje 3 dienas. Stovykloje dalyvavo 27
moksleiviai iš Tytuvėnų ir Šiaulėnų gimnazijų.

35 000
4 900

4 900

2 881

2881

7 049

860

989

2 700

2 500
600
600

4

4.6.
4.6.1.

Iš dalies padengtos Tytuvėnų regioninio parko
direkcijos Jaunųjų gamtininkų stovyklos
organizavimo 2019 m. birželio mėn. išlaidos;
lektoriaus paslauga edukacijai „Prakalbink
akmenuką“, gido paslaugos ir autobuso nuoma.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo,želdinių veismo ir inventorizavimo priemonės
Kelmės
želdinių Želdinių inventorizacija ir biologinis turto
inventorizacija
vertinimas atliktas 602 medžių, tomografinis
medžių būklės tyrimas atliktas 133 medžių.
Darbus atliko VDU Žemės ūkio akademija
2019 m. liepos–lapkričio mėn.
Iš viso:

8 699

8699

63 179

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
Eur

likutis,

11 342
5 295
30 255
46 892

