
 

 

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2016 m. vasario 2 d.  Nr. T-3 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos 2016 m. priemonių finansavimo planą (pridedama).  

 

 

 

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis 



 

 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2016 m. vasario 2 d.  

sprendimu Nr. T-3 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANAS 

 

1. Informacija apie Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos (toliau – Programa) lėšas 

 

Eil. 

Nr. 
Programos finansavimo šaltiniai 

Numatoma 

surinkti lėšų, 

Eur 

1.1. Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką 600000 

1.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 110000 

1.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 30000 

1.4. Iš viso įplaukų (1.1 + 1.2 + 1.3) 740000 

1.5. 2015 m. lėšų likutis  589620 

1.6. Faktinės Programos lėšos (1.4 +1.5) 1329620 

 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 

skirtinos lėšos 

Lėšos,  

Eur 

1.7. 20 procentų Programos lėšų 148000 

 

Eil. 

Nr. 
Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos 

Lėšos, 

Eur 

1.8. 80 procentų Programos lėšų 592000 

1.9. 2015 m. lėšų likutis  589620 

1.10. Iš viso (1.8 + 1.9) 1181620 

 

2. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti bus naudojamos Programos lėšos 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skirtos lėšos, 

Eur 

2.1. Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės  

2.1.1. 
Kauno miesto saugomų teritorijų (miško parkų, parkų, skverų ir kt.) 

sutvarkymo techninių projektų ir kitos dokumentacijos rengimas 
100000 

2.1.2. Kauno miesto dviračių takų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų 

programos įgyvendinimas 
 

120593 

2.1.3. Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas 

(smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimas iš gatvių, gatvių 

plovimas ir (ar) laistymas) 

184000 

2.1.4. Sosnovskio barščių naikinimas 39800 



 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skirtos lėšos, 

Eur 

2.1.5. Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas 11500 

2.1.6. Bakterinės degligės židinių likvidavimas 6000 

2.2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės  

2.2.1. Konteinerių aikštelių schemos koregavimas, techninės 

dokumentacijos parengimas 

202087 

2.2.2. Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas ir (ar) aikštelių įrengimas 71000 

2.2.3. Šiukšliadėžių, skirtų šunų ekskrementams surinkti, įsigijimas ir 

montavimo darbai  

13960 

2.2.4. Padangų atliekų surinkimas iš Kauno miesto didžiųjų atliekų 

priėmimo aikštelių ir surinktų padangų atliekų išvežimas atliekų 

naudotojui 

20000 

2.3. 
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės 

 

 Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas 15000 

2.4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės  

2.4.1. Kauno miesto aplinkos kokybės stebėsena (oras, vanduo, maudyklos, 

želdiniai) 

73000 

2.4.2. Priemonių vandens taršai mažinti (sorbentai) įsigijimas ir panaudotų 

utilizavimas 

6890 

2.5. 
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonės 
 

2.5.1. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų finansavimas 15000 

2.5.2. Aplinkosauginiai renginiai, akcijos, talkos, konkursai 6100 

2.5.3. Aplinkosauginės informacijos viešajame transporte demonstravimas 6200 

2.6. 
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų 

kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės 
 

2.6.1. Privačiose valdose augančių saugotinų medžių ir krūmų 

inventorizavimas 

2320 

2.6.2. Miškotvarkos projekto įgyvendinimas  140000 

2.6.3. Kaštonų išsaugojimo programos įgyvendinimas 23170 

2.6.4. Pavojų keliančių medžių Kauno mieste šalinimo darbai 45000 

2.6.5. Gatvių ir parkų apželdinimo darbai 40000 

2.6.6. Sodinukų, skirtų miesto miškams, gatvėms ir parkams apželdinti, 

įsigijimas 

40000 

 Iš viso 1181620 
__________________________________ 

 


