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SAVIVALDYB ĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 

2021 METŲ PRIEMONI Ų VYKDYMO ATASKAITA 
 

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
(toliau – Programa) lėšas 
Eil. 
Nr. 

(1) Programos finansavimo šaltiniai Surinkta 
lėšų, Eur 

1.1. Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką 26297 
1.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, 

statybinį gruntą ir angliavandenius) 
62413 

1.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 6918 
1.4. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos  88 
1.5. Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): 95716 
1.6. Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 39816 
1.7. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  4039 
1.8. Iš viso (1.6 + 1.7): 43855 
1.9. Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) 139571 
 
 
Eil. 
Nr. 

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 
skirtinos lėšos 

Lėšos, Eur 

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 

19143 
 

1.11. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  15580 
1.12. Iš viso (1.10 + 1.11): 34723 
 
 
Eil. 
Nr. 

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos Lėšos, Eur 

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 

76573 

1.14. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  - 841 
1.15. Iš viso (1.13 + 1.14): 75732 
 



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

Priemonės 
pavadinimas 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota 
lėšų, Eur 

2.1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir 
naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia 
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos 

39839 

2.1.1. Finansuoti 
medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos miškui 
prevencinių priemonių 
diegimą 

Vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Švenčionėlių regioninis padalinys.  
Repelentų įsigijimas, miško želdinių ir žėlinių  
apdorojimas repelentais, tvorų tvėrimas. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. spalio mėn. Švenčionių 
rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos prevencijos priemonių vykdymo 
vertinimo komisija pasiūlė skirti kompensaciją 
27504,84 Eur sumai (2021 m. gruodžio 27 d. 
komisijos posėdžio protokolas Nr. (20.7.8) O-
254). Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 
28 d. įsakymas Nr. A-892. 

27505 

2.1.2. Finansuoti 
medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos miškui 
prevencinių priemonių 
diegimą 

Vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Nemenčinės regioninis padalinys. 
Repelentų įsigijimas, miško želdinių ir žėlinių 
apdorojimas repelentais, tvorų tvėrimas. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. liepos–spalio mėnesiais. 
Švenčionių rajono savivaldybės medžiojamųjų 
gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių 
vykdymo vertinimo komisija pasiūlė skirti 
kompensaciją 10625,06 Eur sumai (2021 m. 
gruodžio 27 d. komisijos posėdžio protokolas 
Nr. (20.7.8) O-254). Švenčionių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 
m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-892. 

10625 

2.1.3. Finansuoti 
medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos miškui 
prevencinių priemonių 
diegimą 

Vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Ignalinos regioninis padalinys. 
Repelentų įsigijimas, miško želdinių ir žėlinių 
apdorojimas repelentais. Darbai buvo vykdomi 
2021 m. spalio mėn. Švenčionių rajono 
savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos 
žalos prevencijos priemonių vykdymo vertinimo 
komisija pasiūlė skirti kompensaciją 1709,09 
Eur sumai (2021 m. gruodžio 27 d. komisijos 
posėdžio protokolas Nr. (20.7.8) O-254). 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas 
Nr. A-892. 

1709 

 Iš viso:  39839 
 
3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 
 
Programos pavadinimas Panaudota lėšų, Eur 
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 17400 



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

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo 
aprašymas 

Panaudota 
lėšų, Eur 

4.1. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės 19702 
4.1.1. Aukštaitijos nacionalinio parko 

ir Labanoro regioninio parko 
rekreacinių zonų tvarkymo 
darbai 

2021 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais 
Aukštaitijos nacionalinio parko ir 
Labanoro regioninio parko direkcija 
remontavo Labanoro girios pažintinį taką 
(takos ilgis – 2,6 km), esantį Labanoro 
regioninio parko teritorijoje. Pakeistos 
supuvusios senos medinės tako lentos, 
remontuotas take esantis lieptas, 
suoliukai ir stendai. Šiems darbams 
atlikti iš UAB „Jungstata“ buvo įsigyti 
medžio tašai (25x150x6000 mm – 106 
vnt. ir 140x140x6000 mm – 3 vnt.).  

1000 

4.1.2. Sirvėtos regioninio parko 
rekreacinių zonų tvarkymo 
darbai 

Sirvėtos regioninio parko direkcija 2021 
m. liepos–lapkričio mėnesiais tvarkė 
rekreacinių teritorijų (poilsiaviečių, 
stovyklaviečių) ir pažintinių takų aplinką, 
surinko šiukšles. Iš MAXIMA LT, UAB 
2021 m. liepos mėn. įsigyti šiukšlių 
maišai (140 l – 10 rit., 240 l. – 5 rit., 160 
l – 10 rit.).  
Iš UAB „Sirma“ 2021 m. rugpjūčio mėn. 
įsigyti ir  esamuose stenduose pakeisti 
stendų užpildai (lakštai su vaizdine ir 
tekstine informacija). Stendai stovi 
Švenčionyse, Stanislavavo k., atokvėpio 
vietoje prie Beržuvio k. 
2021 m. lapkričio mėn. (nuasmeninta) 
pagamino ir įrengė 2 laužavietes 
Beržuvio stovyklavietėje.  

1500 

4.1.3. Asvejos regioninio parko 
rekreacinių zonų tvarkymo 
darbai 

2021 m. lapkričio mėn. Asvejos 
regioninio parko direkcija vykdė darbus: 
sutvarkė dviejų gamtos paveldo objektų 
(Abejučių ir Purvino II ąžuolų), vienos 
gamtos vertybės (Purvino I ąžuolo) 
teritorijas: išardė senas tvoreles, jas 
išvežė iš teritorijos, ir aptvėrė naujomis 
medinėmis apsauginėmis tvorelėmis.  
Iš (nuasmeninta) buvo įsigytos 3 medinės 
apsauginės tvorelės. 

1000 

4.1.4. Švenčionėlių miesto naftos 
produktų gaudytuvų  
eksploatacinių  priemonių 
finansavimas 

Vykdytojas – UAB „Biodegra“. 
Švenčionėlių miesto naftos produktų 
gaudytuvų remonto ir priežiūros paslaugų 
sutartis Nr. J-258 sudaryta 2020 m. liepos 
1 d. Atliktas latakų ir šulinių išvalymas, 
išplovimas, užteršto naftos produktais 
vandens išsiurbimas iš šulinių ir 

4800 



Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo 
aprašymas 

Panaudota 
lėšų, Eur 

tvenkinių, latakų, rezervuarų  paviršių 
išpurškimas cheminiu tirpalu, 
naikinančiu naftos produktus. Išsiurbta ir 
išvežta utilizuoti 23,6 t atliekų (naftos 
produktais užteršto vandens ir naftos 
gaudyklių dumblo). 
Darbai buvo vykdomi 2021 m. kovo, 
birželio ir liepos  mėnesiais. 

4.1.5. Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše 
esančio Sosnovskio barščio 
naikinimo darbų finansavimas 

Vykdytojas – MB „Arbora LT“. 
Darbų pirkimo sutartis Nr. J-176 
pasirašyta 2021 m. gegužės 5 d. 
Sosnovskio barščio naikinimo (rankinio 
ir mechanizuoto purškimo herbicidais, 
šienavimo) darbai buvo vykdomi iš viso 
57,348 ha plote šiose seniūnijose: 
Cirkliškio sen. (36,02 ha), Pabradės sen. 
(3,32 ha), Sarių sen. (0,65 ha), Strūnaičio 
sen. (0,03 ha), Švenčionėlių sen. (0,11 
ha), Švenčionių sen. (17,218 ha). Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. birželio–rugsėjo 
mėnesiais. 

11402 

    
4.2. Atliek ų tvarkymo infrastrukt ūros plėtros priemonės            0 
    
4.3. Atliek ų, kuri ų tur ėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, 

tvarkymo priemonės 
18734 

4.3.1. Bešeimininkių atliekų 
surinkimo ir išvežimo 
utilizavimui darbų finansavimas 

Vykdytojas – VšĮ RV Agentūra. 
2021 m. liepos 29 d. VšĮ RV Agentūra 
Pošiūniškės k., Švenčionėlių sen., 
Aukštaitijos nacionalinio parko 
teritorijoje, organizavo talką ir surinko 
1,126 t bešeimininkių atliekų, kurios 
buvo pristatytos į didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelę Pliauškių k.  

334 

4.3.2. Netinkamų naudoti 
bešeimininkių padangų 
surinkimas ir transportavimas 
utilizavimui 

Vykdytojas – UAB „Ekobazė“. 
Netinkamų naudoti bešeimininkių 
padangų surinkimo ir transportavimo 
utilizavimui paslaugos teikimo sutartis 
Nr. J-274 sudaryta 2020 m. liepos 8 d. 
Bešeimininkių naudotų padangų 
surinkimas ir išvežimas į utilizacijos 
įmonę. Darbai buvo vykdomi 2021 m. 
gegužės, rugpjūčio, spalio ir gruodžio 
mėnesiais. Surinkta ir išvežta utilizuoti 
29,38 t naudotų padangų. 

2665 
 

4.3.3. Pavojingų atliekų (asbestinio 
šiferio) surinkimas ir išvežimas 
utilizavimui 

Vykdytojas – UAB „Ecoservice“. 
Pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) 
surinkimo ir išvežimo utilizacijai 
paslaugos sutartis Nr. J-275 sudaryta 
2020 m. liepos 8 d. Išvežta utilizuoti 

3305 



Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo 
aprašymas 

Panaudota 
lėšų, Eur 

16,84 t asbestinio šiferio atliekų. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais. 

4.3.4. Didelių gabaritų (baldų, langų, 
durų) atliekų surinkimas ir 
išvežimas utilizavimui 

Vykdytojas – UAB „Ekonovus“. 
Didelių gabaritų (baldų, langų, durų) 
atliekų surinkimo ir išvežimo 
utilizavimui paslaugos teikimo sutartis J-
185 sudaryta 2019 m. balandžio 24 d.  
Didelių gabaritų (baldų, langų, durų) 
atliekų išvežimas iš laikinojo saugojimo 
vietos į atliekų šalinimo (utilizavimo) 
įmonę. Darbai buvo vykdomi 2021 m. 
kovo ir birželio mėnesiais. Išvežta 
utilizuoti 38,16 t baldų medienos atliekų. 
 
Vykdytojas – UAB „Žalvaris“. Didelių 
gabaritų (baldų, langų, durų) atliekų 
surinkimo ir išvežimo utilizavimui 
paslaugų pirkimo sutartis Nr. J-483 
sudaryta 2021 m. rugsėjo 15 d. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. rugsėjo, spalio ir 
gruodžio mėnesiais. Išvežta utilizuoti 
56,19 t baldų medienos atliekų. 

5125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7305 

4.4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės 2000 
4.4.1. Rajono maudyklų vandens 

kokybės monitoringo vykdymas 
Vykdytojas – Vytauto Didžiojo 
universitetas. 
Rajono maudyklų (Bėlio ež., Sarių ež., 
Žeimenos upės) vandens kokybės 
stebėsenos vykdymo paslaugų sutartis  
Nr. J-189 sudaryta 2021 m. gegužės 19 d. 
Rajono maudyklų (Bėlio ež., Žeimenos 
upės Švenčionėliuose, Žeimenos upės 
Pabradėje ir Sarių ež., Sarių k., Sarių 
sen.) vandens ir paplūdimių smėlio 
mikrobiologinių ir fizikini ų – cheminių 
tyrimų atlikimas. Paimti 32 vandens 
mėginiai ir 48 pakrantės smėlio mėginiai. 
Darbai buvo vykdomi 2021 m. gegužės-
rugsėjo mėnesiais. 

2000 

4.5.  Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės 1247 
4.5.1. Renginių ir akcijų „Darom-

2021“, „Mieste be savo 
automobilio“, „Pasaulinė žemės 
diena“ ir kt. organizavimas. 
Plakatų, skrajučių ir 
aplinkosauginės spaudos bei 
knygų įsigijimas ir platinimas 
rajono švietimo ir kultūros 
įstaigose, seniūnijose 

Vykdytojas – UAB „Arvedas“. 
Šiukšlių maišų (800 rulonų 140 l talpos ir 
800 rulonų 240 l talpos) ir trikotažinių  
pirštinių (750 porų) įsigijimas aplinkos 
tvarkymo darbams per akciją „Darom 
2021“. Prekių įsigijimo žodinės sutartys 
sudarytos 2021 m. balandžio 8 d.  

1247 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.  Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų 24733 



Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo 
aprašymas 

Panaudota 
lėšų, Eur 

kūrimo, želdynų veisimo ir inventorizavimo priemonės 
4.6.1. Avarinių pavojų keliančių 

medžių šalinimo darbai rajono 
miestų ir kaimų viešose erdvėse 

Vykdytojas – UAB „Irgita“. 
Pavojingų medžių kirtimo ir genėjimo 
paslaugų pirkimo sutartis Nr. J-219 
sudaryta 2020 m. birželio 9 d. 
Pavojingų medžių kirtimas, genėjimas: 
Magūnų sen. – 10 vnt., Strūnaičio sen. – 
35 vnt., Švenčionių sen. – 3 vnt. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. sausio–gegužės 
mėnesiais. 
 
Vykdytojas – UAB „Irgita“. 
Pavojingų medžių kirtimo ir genėjimo, 
kelmų išgręžimo ir išrovimo paslaugų 
pirkimo sutartis Nr. J-445 sudaryta 2021 
m. rugpjūčio 18 d.  
Pavojingų medžių kirtimas, genėjimas: 
Adutiškio sen. – 11 vnt., Kaltanėnų sen. – 
15 vnt., Pabradės sen. – 30 vnt. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. gruodžio mėn. 
 
Iš viso kapinių teritorijose ir viešose 
erdvėse nukirsti 83 medžiai ir apgenėtas 
21 medis. 

4386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2. Gėlių ir jų sodinukų įsigijimas 
ir sodinimas Švenčionių rajono 
miestų viešose erdvėse 

Vykdytojas – ūkininkas (nuasmeninta). 
Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. J-
122 sudaryta 2021 m. kovo 25 d. Įsigyta, 
pasodinta ir prižiūrėta 6000 vnt. naujų 
levandų sodinukų; išretinta, perkelta bei 
prižiūrėta 3000 vnt. 2020 m. pasodintų 
levandų. 
Darbai buvo vykdomi 2021 m. 
balandžio–lapkričio mėnesiais. 
 
Vykdytojas – ūkininkas (nuasmeninta). 
Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. J-
123 sudaryta 2021 m. kovo 25 d. Įsigyta, 
pasodinta ir prižiūrėta 120 vnt. tujų 
sodinukų.  
Darbai buvo vykdomi 2021 m. balandžio 
mėnesį. 
 
Vykdytojas – ūkininkas (nuasmeninta). 
Prekių pirkimo-pardavimo ir paslaugų 
teikimo sutartis Nr. J-197 sudaryta 2021 
m. gegužės 25 d. Įsigyta ir pasodinta 
11334 vnt. įvairių gėlių sodinukų. Darbai 
buvo vykdomi 2021 m. birželio-liepos 
mėnesiais.  
 

11970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1440 
 
 
 
 
 
 
 
 

6307 
 
 
 
 
 



Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo 
aprašymas 

Panaudota 
lėšų, Eur 

Vykdytojas – ūkininkas (nuasmeninta). 
Prekių pirkimo-pardavimo žodinė sutartis 
sudaryta 2021 m. rugsėjo 14 d. Įsigyta ir 
pasodinta 50 vnt. rožių sodinukų. 
Darbai buvo vykdomi 2021 m. rugsėjo 
mėn. 

 
 
 

630 

 Iš viso:  66416 
 
5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų liku čiai (nepanaudotos lėšos) 
 
Eil. 
Nr. 

Programos priemonių grupės pavadinimas Lėšų 
likutis, Eur 

5.1. Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už 
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) 

4016 

5.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) 17323 
5.3. Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) 9316 
5.4. Iš viso:  30655 
 

___________________________ 
 


