PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 20 d. Nr. 1-65
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo
2 straipsnio 3 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-9-9, Panevėžio miesto savivaldybės
taryba
n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2020 metų priemonių sąmatą (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Valdemaras Jakštas
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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-65
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ SĄMATA
1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
(toliau – Programa) lėšas
Eil.
Nr.
1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

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)

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta
lėšų, Eur
165 000
30 000
0
0
195 000
0
0
0
195 000

Eil.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Nr.
skirtinos lėšos
1.10. 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
1.11. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
1.12. Iš viso (1.10 + 1.11)

Lėšos,
Eur
39 000

Eil.
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
Nr.
1.13. 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
1.14. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
1.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tikslinė dotacija (asbesto turinčių
gaminių atliekoms tvarkyti)
1.16. Iš viso (1.13 + 1.15)

Lėšos,
Eur

12 306
51 306

156 000

68 016
18 738
242 754

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

Lėšos,
Eur
51 306
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3. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos
Eil.
Nr.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

Priemonės pavadinimas
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
Gatvių valymo atliekoms surinkti
Dviračių ir kito bevariklio transporto takų ir kelių, kitų su tuo susijusių
infrastruktūros elementų projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbams
vykdyti
Varninių šeimos paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemonėms
įgyvendinti
Asbesto turinčių gaminių atliekoms surinkti, transportuoti ir saugiai pašalinti
(kartu su planuojama gauti tiksline dotacija)
Nevėžio upės senvagės tvarkymo, priežiūros ir įžuvinimo priemonių planui
įgyvendinti
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,
tvarkymo priemonės:
Naudotoms automobilių padangoms, surinktoms iš miesto bendrojo
naudojimo teritorijų, tvarkyti
Nelegaliems šiukšlynams likviduoti
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
Naftos produktus sorbuojančioms ir skaidančioms priemonėms įsigyti,
panaudotiems sorbentams likviduoti
Nevėžio upės vandens kokybei tirti ir ekologinei būklei įvertinti
Nevėžio upės vagai prižiūrėti
Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo)
programai 2020–2025 metams parengti
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
Spaudiniams miesto švietimo įstaigoms prenumeruoti
Aplinkosaugos švietimo projektams finansuoti
Aplinkosauginėms akcijoms, renginiams, talkoms, parodoms organizuoti
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės:
Miesto želdynų inventorizacijai vykdyti
Įsigyti ir įveisti naujus želdinius
Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos želdinių priežiūrai vykdyti
Iš viso

Lėšos,
Eur
30 000

5 000
1 000
25 738
700

15 000
25 000
3 000
400
30 000
5 000

7 030
11 070
6 000

38 656
15 500
23 660
242 754

