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KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
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1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau –
Programa) lėšas
Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Lėšos, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

18 000

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias
iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)

41 000

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai
gautos lėšos

0

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

59 000

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

17 000 35 600

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų
likutis

0

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7)

17 000 35 600

1.9.

Eil. Nr.

1.10.

1.11.
1.12.

Programos lėšos (1.5+1.8)
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai
programai skirtinos lėšos
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
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų
likutis
Iš viso (1.10 + 1.11)

76 000 94 600

Lėšos, Eur

11 800

0
11 800
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Eil. Nr.

1.13.

1.14.
1.15.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
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
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų
likutis
Iš viso (1.13 + 1.14)

Lėšos, Eur

47 200

22 924
70 124

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimą
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Lėšos, Eur
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų,
valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos
2.1.
17 000 35 600
priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos
Finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
2.1.1.
16 000 35 600
prevencijos priemonėms įgyvendinti
2.1.2.

2.2.

2.2.1.

Kanopinių žvėrių padarytos žalos atlyginimas, bebraviečių
ardymo darbų finansavimas
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal
Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės
plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų
parengimo priemonės
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės
įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų
sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo
finansavimas
Iš viso (2.1.+2.2.)

1 000 0

0

0
17 000 35 600

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

Lėšos, Eur
11 800

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos
Eil. Nr.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Priemonės pavadinimas
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių
koncentraciją aplinkos ore, surinkimo iš miestų gatvių ir šalinimo
darbų finansavimas
Kupiškio rajone esančių lietaus nuotekų tinklų išvalymas ir
priežiūros darbai
Sosnovskio barščių naikinimas

Lėšos, Eur
17 000 19 800
4 000 5 500
5 000 6 500
8 000 7 800
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4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.

4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.

4.6.1.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių (šiukšlių dėžės,
konteineriai ir pan.) įsigijimo finansavimas
Komunalinių atliekų surinkimui ir (ar) rūšiavimui jų susidarymo
vietose skirtų priemonių įsigijimas ir jų transportavimas į
eksploatacijos vietas
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis
užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo, atliekų surinkimo,
transportavimo darbai
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo
priemonės
Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos
parengimas pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo
nuostatus ir įgyvendinimas
Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių
likvidavimas, sorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų
padariniams likviduoti, pirkimas
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais
priemonės
Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių
(laikraščių ir žurnalų) aplinkosaugine tema spausdinimo
(leidybos), įsigijimo, platinimo darbų finansavimas
Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų organizavimo
finansavimas
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos,
želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo
priemonės
Pavojų keliančių medžių pjovimo, šalinimo, medžių genėjimo,
krūmų pjovimo, medžių atžalų pjovimo, šakų surinkimo,
išvežimo ir teritorijos sutvarkymo darbų finansavimas

Atskirojo želdyno, norint jį įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą
ir registrą, įteisinimo darbai
4.6.3.
Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo darbų finansavimas
Iš viso (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.)
5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
4.6.2.

Eil. Nr.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

8 500 8 800
500 800
8 000
5 000 10 000
5 000 10 000
16 500 3 900
15 000 2 400

1 500
1 500 1 000
1 000
500 0
21 624 26 624

16 124 24 124
3 000 0
2 500
70 124
Lėšų likutis,
Eur

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

0
0
0
0

