PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 25 d.
sprendimu Nr. T-57
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO
ATASKAITA
1. Informacija apie Savivaldybių 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.
Eil.
Nr.
1.10.

1.11.
1.12.
Eil.
Nr.
1.13.

1.14.
1.15.

(1) Programos finansavimo šaltiniai
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas,
vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)
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)
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
skirtinos lėšos
20 procentų Savivaldybių 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)
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
80 procentų Savivaldybių 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
572 149
301 800
82 127
- 226
955 850
0
-2 614
-2 614
953 236
Lėšos, Eur
191 170

90 673
281 843
Lėšos, Eur
764 680

449 904
1 214 584

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

2.2.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir
naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo
reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų
pakeitimo projektų parengimo priemonės
Iš viso

Panaudota
lėšų, Eur
0

0

0

2
3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai
programai
Programos pavadinimas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Panaudota lėšų, Eur
229 655

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

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
Kauno miesto saugomų
Kauno miesto Nemuno ir
teritorijų (miškų, miško
Neries santakos parko
parkų, parkų, skverų ir kt.)
teritorijoje poilsinių žiūrovų
sutvarkymo techninių
sėdėjimo vietų prie
projektų ir kitos
Prieplaukos krantinės naujos
dokumentacijos rengimas
statybos techninio projekto
parengimo paslaugas suteikė
UAB „Kauno planas“
(2018-12-21 paraiška-susitarimas SR-1027 prie
2014-12-01 sutarties SR-1821,
2019-09-09 atliktų paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas
Nr. 36-3-240), statinio
techninio projekto bendrosios
ekspertizės paslaugas suteikė
UAB „Ekspertika“ pagal
2019-08-20 sutartį SR-590
(pagrindinė sutartis
CPO127695), atliktų paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas
2019-11-26 Nr. 36-3-352.
UAB „Polistatyba“ kartu su
partneriais UAB „Terma“ ir
„Giedraitis&architektai“ pagal
2017-07-20 sudarytą sutartį
Nr. SR-0439 (pagrindinė
sutartis CPO100311) parengė
Neries krantinės parko
sutvarkymo (rekonstravimo)
techninį projektą. 2019-02-01
atliktų paslaugų perdavimo–
priėmimo aktas Nr. 36-3-24.
UAB „Patvanka“ pagal
2017-09-13 sudarytą sutartį
Nr. SR-0571 (pagrindinė
sutartis CPO101911) parengė
Naugardiškių parko
sutvarkymo (rekonstravimo)
techninį projektą. 2019-05-06
atliktų paslaugų perdavimo
priėmimo aktas Nr. 36-3-80.
2019-07-15 sudaryta žodinė
sutartis 32-21-133 su
VšĮ Kauno regiono statybos
konsultavimo ir audito centru

Panaudota lėšų, Eur

53 628

3
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.1.2.

Kauno miesto oro kokybės
valdymo programos
įgyvendinimas (smėlio,
druskos ir purvo mišinio
surinkimas iš gatvių, gatvių
plovimas ir (ar) laistymas)

4.1.3.

Sosnovskio barščių
naikinimas

4.1.4.

Asbesto turinčių gaminių
atliekų šalinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
dėl statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo savavališkai
atliktų sporto paskirties
inžinerinių statinių Kauno
ąžuolyno parke prie
Vidūno al. darbų ekspertizės
paslaugų suteikimo.
2019-07-15 atliktų paslaugų
perdavimo priėmimo aktas
Nr. 36-3-172
Įgyvendinant Kauno miesto
oro kokybės valdymo
programą, pagal Aplinkos
apsaugos skyriaus raštiškus
užsakymus 2019 m.
balandžio–rugsėjo mėnesiais
kalcio druskos tirpalu buvo
laistomos Kauno miesto
gatvių žvyruota danga.
2019 m. druskuotu vandeniu
buvo laistoma 95 proc. visų
gatvių su žvyruota danga.
Vasarą ir rudenį, vyraujant itin
nepalankioms teršalų sklaidai
sąlygoms ir KD10
koncentracijai viršijant
nustatytas paros normas, buvo
užsakytos pagrindinių miesto
gatvių laistymo paslaugos.
Minėtas paslaugas teikė
UAB „Kauno švara“.
Paslaugos teiktos pagal
2018-12-28 sutartį
Nr. SR-1025
UAB „Ecoservice projektai“
pagal 2019-06-10 sutartis
Nr. SR-430 ir SR-432,
2019-06-12 sutartį Nr. SR-435
teikė Sosnovskio barščių
naikinimo paslaugas –
invazinis augalas vegetacijos
metu buvo naikinamas po du
kartus purškiant herbicidus ir
po 2 kartus šienaujant tas
pačias teritorijas. Plotas,
kuriame buvo naikinami
Sosnovskio barščiai, yra
197,1 ha. Paslaugos teiktos
laikotarpiu nuo birželio 10 d.
iki spalio 31 d.
Paslaugas teikė VšĮ Kauno
regiono atliekų tvarkymo
centras pagal 2016-10-31
paslaugų teikimo sutartį
Nr. SR-1289 ir 2018-10-29
sutarties pratęsimą

Panaudota lėšų, Eur

199 597

71 600

32 935
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.1.5.

Kauno miesto želdiniuose
nakvojančių varninių
paukščių gausos
reguliavimas
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Komunalinių atliekų
Komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių
konteinerių aikštelių įrengimo
įrengimo darbų techninė
Vilijampolės, Šilainių, Šančių,
priežiūra, projekto
Panemunės, Aleksoto ir
ekspertizės paslaugos,
Centro seniūnijose projekto
planavimo ir kitos
ekspertizės paslaugas teikė
dokumentacijos rengimas
UAB „Statybos ekspertų
biuras“. 2018-12-20 sutartis
Nr. SR-1010 (pagrindinė
sutartis Nr.CPO118540),
2019-01-31 atliktų paslaugų
perdavimo priėmimo aktas
Nr. 36-3-23.
Komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo
Vilijampolės, Šilainių,
Eigulių, Dainavos, Gričiupio,
Žaliakalnio, Šančių,
Panemunės seniūnijose
projekto ekspertizės paslaugas
teikė UAB „Statybos ekspertų
biuras“. 2019-01-23 sutartis
Nr. SR-0071 (pagrindinė
sutartis Nr.CPO119379),
2019-02-19 atliktų paslaugų
perdavimo priėmimo aktas
Nr. 36-3-43.
Komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo
Vilijampolės, Šilainių,
Eigulių, Dainavos, Gričiupio,
Šančių seniūnijose projekto
ekspertizės paslaugas teikė
UAB „Pastatų konstrukcijos“.
2019-04-17 sutartis
Nr. SR-0290 (pagrindinė
sutartis Nr.CPO123495),
2019-04-26 atliktų paslaugų
perdavimo priėmimo aktas
Nr. 36-3-77.
Komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo

4.2.
4.2.1.

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
Nr. SR1-0929, naują
2019-10-28 paslaugų sutartį
Nr. SR-773. 2019 m. Kauno
miesto gyventojai į Lapių
regioninį sąvartyną utilizuoti
pristatė 336 tonas asbesto
turinčių gaminių atliekų.
Paslaugos buvo teikiamos
ištisus metus
Priemonės vykdymas nukeltas
2020 m.

Panaudota lėšų, Eur

0

7 877

5
Eil. Nr.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
Centro ir Aleksoto seniūnijoje
projekto ekspertizės paslaugas
teikė UAB „Statybos ekspertų
biuras“. 2019-06-12 sutartis
Nr. SR-438 (pagrindinė
sutartis Nr.125685),
2019-07-18 atliktų paslaugų
perdavimo priėmimo aktai
Nr. 36-3-174, Nr. 36-3-175.
Komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimo
Dainavos, Eigulių, Gričiupio,
Panemunės, Petrašiūnų,
Šančių, Šilainių, Vilijampolės,
Žaliakalnio seniūnijoje
projektų ekspertizės paslaugas
teikė UAB „Pastatų
konstrukcijos“. 2019-06-13
sutartis Nr. SR-444
(pagrindinė sutartis
Nr.125688), 2019-07-08
atliktų paslaugų perdavimo
priėmimo aktas Nr. 36-3-155
Komunalinių atliekų
2019-05-03 sudaryta pusiau
surinkimo sistemos
požeminių atliekų surinkimo
įgyvendinimas (prekių,
konteinerių konstrukcinių
paslaugų ir darbų pirkimas)
detalių pirkimo sutartis
Nr. SR-343 su UAB „VSA
Vilnius“. Prekių perdavimo–
priėmimo aktai: 2019-10-01
Nr. 36-3-257, 2019-10-07
Nr. 36-3-272, 2019-12-18
Nr. 36-3-382
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
Nesankcionuotų sąvartynų
2019 m. vienuolikoje
tvarkymas
seniūnijų buvo identifikuota ir
sutvarkyta 11 nelegalių
sąvartynų. Nesankcionuotus
sąvartynus tvarkė
UAB „Kauno švara“.
Paslaugos teiktos pagal 201812-28 sutartį Nr. SR-1025
Naftos produktais užterštų
Pagal 2019-07-19 sudarytą
teritorijų tvarkymas
žodinę sutartį Nr. 32-21-136
su UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“ atlikti naftos
produktais užterštos
teritorijos, esančios Giršūnų g.
tarp sklypų, pažymėtų 1 ir
2 numeriais, preliminarūs
ekogeologiniai tyrimai,
parengta ataskaita, kuri
suderinta su Lietuvos
geologijos tarnyba. Paslaugos
buvo teikiamos vyko nuo

Panaudota lėšų, Eur

44431

6 876

3 025

6
Eil. Nr.

4.4.
4.4.1.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
liepos 20 d. iki rugsėjo 27 d.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo
priemonės
Kauno miesto aplinkos (oras, 2019 metais vykdyta detalių
vanduo, maudyklos,
NO2 tyrimų Kauno miesto
želdiniai) kokybės stebėsena aplinkos ore pasyvių sorbentų
metodu, Kauno miesto
maudyklų ir paviršinių
vandens telkinių, požeminio
vandens kokybės, želdinių
stebėsena.
Detalių NO2 tyrimų Kauno
miesto aplinkos ore pasyvių
sorbentų metodu paslaugas
teikė UAB „Darnaus
vystymosi institutas“,
2019-04-18 sutartis
Nr.
SR-297. Kauno miesto
aplinkos stebėsenos rezultatai
yra pateikti ataskaitose.
Paviršinio vandens ir
maudyklų vandens kokybės
tyrimus atliko Nacionalinė
visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija,
2019-05-31 paslaugų teikimo
sutartis Nr. SR-390. Paviršinio
ir maudyklų vandens
stebėsenos rezultatai yra
pateikti ataskaitoje už 2019 m.
Gruntinio (požeminio)
vandens kokybės tyrimus
atliko UAB „DGE Baltic Soil
and Environment“,
vadovaudamasi 2017-05-10
sutartimi Nr. SR-0246.
Gruntinio vandens stebėsenos
rezultatai yra pateikti
ataskaitoje už 2019 m.
Želdinių ir želdynų stebėsena
(monitoringas) buvo vykdoma
visus metus. Paslaugos teiktos
vadovaujantis 2018-07-19
Kauno miesto želdynų ir
želdinių būklės stebėsenos
vykdymo paslaugų teikimo
sutartimi Nr. SR-0483.
Stebėsenos rezultatai yra
pateikti atskaitoje. Paslaugų
teikėjas – Vytauto Didžiojo
universitetas. Kauno miesto
želdynų ir želdinių 2019 m.
stebėsenos rezultatų paslaugų
2019-11-21 priėmimo–
perdavimo aktas Nr. 36-3-348.
Visos ataskaitos viešai

Panaudota lėšų, Eur

23645
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Eil. Nr.

4.5.
4.5.1.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo
Panaudota lėšų, Eur
aprašymas
skelbiamos
http://www.kaunas.lt/aplinkosapsauga
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais
priemonės
Informavimas aplinkosaugos Pirktos kanceliarinės prekės
533
klausimais
potyrių mugei „Aš – gamtos
vaikas“, kuri vyko Pasaulinės
aplinkos apsaugos dienos
paminėjimo metu. Renginys
vyko 2019-06-05 Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus vaiko
mokykloje, dalyvavo apie
400 Kauno ikimokyklinių
ugdymo įstaigų vaikų
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos,
želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo
priemonės
Želdynų ir želdinių
2019 m. inventorizuoti
11 308
inventorizavimas
646 žemės sklypai,
saugotiniems priskirti
5046 medžiai. Želdynų ir
želdinių inventorizacija atlikta
pagal 2018-10-15 susitarimą
dėl 2016 m. spalio 10 d.
paslaugų teikimo sutarties
Nr. SR-1215 pratęsimo
Nr. SR-0882, 2019-05-03
paslaugų teikimo sutartį
Nr. SR-342, 2019-07-29
paslaugų teikimo sutartį
Nr. 546. Paslaugų teikėjai –
VšĮ Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija ir
UAB „Želdynų vizija“.
2019 m. atlikta Draugystės,
Santarvės, Nemuno ir Neries
santakos parkų želdinių
inventorizacija. Paslaugas
teikė valstybės įmonė
Valstybės žemės fondas pagal
2018-08-09 paslaugų teikimo
sutartį Nr. SR-0539.
2019-12-09 paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas
Nr. 36-3-367.
Atlikta želdinių, augančių
Kęstučio g. 93, Kaune,
ekspertizė. Paslaugas suteikė
UAB „Želdynų vizija“ pagal
2019-11-13 žodinę sutartį.
2019-11-28 paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas
Nr. 36-3-355
Želdinių priežiūra ir
Želdinių priežiūrą ir tvarkymą
326 941
tvarkymas
(100 000 medžių ir krūmų)

8
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
Kauno mieste vykdė
UAB „Kauno gatvių
apšvietimas“ pagal sutartis:
2018-05-08 miesto želdinių ir
želdynų priežiūros ir tvarkymo
Vilijampolės, Šilainių ir
Eigulių seniūnijose paslaugų
pirkimo sutartis Nr. SR-0275,
2018-05-08 miesto želdinių ir
želdynų priežiūros ir tvarkymo
Centro, Žaliakalnio, Gričiupio,
Dainavos ir Petrašiūnų
seniūnijose paslaugų pirkimo
sutartis Nr. SR-0276,
2018-05-08 miesto želdinių ir
želdynų priežiūros ir tvarkymo
Aleksoto, Panemunės ir
Šančių seniūnijose paslaugų
pirkimo sutartis Nr. SR-0277.
Paslaugos teiktos 2019-01-02–
2019-12-31.
Įgyvendinant Kauno miesto
kaštonų apsaugos
2016–2020 metų programą
pagal 2018-05-11 feromoninių
gaudyklių kaštoninei keršajai
kandelei naikinti sutartį su
UAB „Biopolis“ Nr. SR-0290
ant 103 kaštonų, augančių
reprezentacinėse vietose, buvo
pakabintos feromoninės
gaudyklės kaštoninei keršajai
kandelei naikinti. Pasibaigus
kaštonų vegetacijai
netinkamos gaudyklės
utilizuotos. Sezono metu
gaudyklių lipnūs įdėklai su
feromonais buvo keičiami
7 kartus. Paslaugos teiktos nuo
gegužės 31 d. iki lapkričio
15 d. Kauno miesto kaštonų
apsaugos stebėsenos ataskaita
už 2019 metus skelbiama
http://www.kaunas.lt/
aplinkos-apsauga.
UAB „Kauno švara“ pagal
2018-12-28 sutartį
Nr. SR-1025 rugsėjo–gruodžio
mėnesiais išvežė ir utilizavo
917 kub. m kaštonų lapų.
Arboristiniu metodu
sutvarkytas paprastasis klevas
„Schwedleri“, augantis
Laisvės al. Sutvirtintos pavojų
keliančios šakos, pakoreguota
medžio laja. Paslaugas teikė

Panaudota lėšų, Eur
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

4.6.3.

Miškotvarkos projekto
įgyvendinimas

Detalus priemonės vykdymo
aprašymas
UAB „Arbovita ir Ko“ pagal
2019-06-06 sudarytą žodinę
sutartį Nr. 32-12-47.
2019-07-04 paslaugų
perdavimo–priėmimo aktas
Nr. 36-3-150
Miškotvarkos projektą
(674,2 ha Kauno miesto miškų
ploto) įgyvendino
UAB „Kauno gatvių
apšvietimas“ pagal su Kauno
miesto savivaldybės
administracija sudarytas
sutartis: 2018-05-08
J. Basanavičiaus miško parko
(Panemunės šilo) priežiūros ir
tvarkymo paslaugų pirkimo
sutartis Nr. SR-0279, 201805-08 Lampėdžių miško
parko, Ąžuolyno, Aukštųjų
Šančių ąžuolyno ir Pažaislio
miško parko priežiūros ir
tvarkymo paslaugų pirkimo
sutartis Nr. SR-0280.
Paslaugos teiktos
2019-01-02–2019-12-31

Panaudota lėšų, Eur

Iš viso

100 000

882 396

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
Eil. Nr.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

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
-2 614
52 188
332 188
381 762

