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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS 2019 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 610000

1.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 110000

1.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 40000

1.4. Iš viso įplaukų (1.1 + 1.2 + 1.3) 760000

1.5. 2018 m. lėšų likutis 449904

1.6. Faktinės Programos lėšos (1.4 + 1.5) 1209904

Eil.

Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

skirtinos lėšos

Lėšos,

Eur

1.7. 20 procentų Programos lėšų 152000

Eil.

Nr.
Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos,

Eur

1.8. 80 procentų Programos lėšų 608000

1.9. 2018 m. lėšų likutis 449904

1.10. Iš viso (1.8 + 1.9) 1057904

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 (miškų, miško parkų, parkų, skverų ir 

kt.) sutvarkymo techninių projektų ir kitos dokumentacijos rengimas
77108

2.1.2. Kauno miesto oro kokybės valdymo programos įgyvendinimas (smėlio,

druskos ir purvo mišinio surinkimas iš gatvių, gatvių plovimas ir (ar)

laistymas)

200000

2.1.3. Sosnovskio barščių naikinimas 100000

2.1.4. Asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimas 35000



2

2.1.5. Kauno miesto želdiniuose nakvojančių varninių paukščių gausos

reguliavimas

10000

2.2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

2.2.1.

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo darbų techninė 

priežiūra, projekto ekspertizės paslaugos,  planavimo ir kitos 

dokumentacijos rengimas

10000

2.2.2. Komunalinių atliekų surinkimo sistemos įgyvendinimas (prekių, paslaugų

ir darbų pirkimas)

60000

2.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

2.3.1. Nesankcionuotų sąvartynų tvarkymas 20000

2.3.2. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymas 5000

2.4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

Kauno miesto aplinkos (oras, vanduo, maudyklos, želdiniai) kokybės 

stebėsena

58800

2.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais

priemonės

Informavimas aplinkosaugos klausimais 10000

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

kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

2.6.1. Želdynų ir želdinių inventorizavimas 40000

2.6.2. Želdinių priežiūra ir tvarkymas 331996

2.6.3. Miškotvarkos projekto įgyvendinimas 100000

Iš viso 1057904
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