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2018 m. spalio 30 d. Nr. T-VIIIVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2018 m. sąmatą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. T-VIII-919 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2018 m. sąmatos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).
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DVS „Kontora“ suderinta su E. Zaleskiu, G. Palevičiene, S. Griškevičiene, A. Batūra, I.
Krajauskiene
Derinimas Nr. 1479
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PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T-VIII-919
(2018 m. spalio d. sprendimo Nr. TVIII- redakcija)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ SĄMATA
1. Informacija apie Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos (toliau – Programa) lėšas:
Eil.
Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

2018 m.
numatyta
surinkti lėšų,
Eur
26 368
46 479
363
73 210
31 260
16 577
47 837
121 047

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
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)

Eil.
Nr.
1.10.

(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)

Lėšos, Eur

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. Iš viso (1.13 + 1.14)

Lėšos, Eur

1.11.
1.12.

14 642

10 423
25 065

58 568

35 315
93 883

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių
naudojimą:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Lėšos, Eur
Nr.
2.1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir
37 337
naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
2.2. Kartografinei ir kitai medžiagai, reikalingai pagal Medžioklės įstatymo
1 500
reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų
pakeitimo projektų parengimui, įsigyti,
2.3. Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti
9 000
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Iš viso

47 837

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:
Eil.
Nr.
3.1.

Lėšos, Eur

Programos pavadinimas
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos
lėšos

25 065

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skiriamos Programos lėšos:
Eil.
Nr.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.2.
4.3
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
4.6.1.

Priemonės pavadinimas

Lėšos, Eur

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
Išvalytų Karloniškės ir Žiežulio ežerų priežiūrai vykdyti
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijai reguliuoti 2018 metais
Projektui „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio
ekosistemos ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos – Baltarusijos
pasienio regione“ bendrafinansuoti
Dokumentams, reikalingiems savivaldybės gamtos paveldo objektų
paskelbimui, parengti
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
Atliekų, turinčių asbesto, sutvarkymas
Akcijai „Darom 2018“ (pirštinėms ir maišams įsigyti)
Bešeimininkėms padangų atliekoms tvarkyti
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms tvarkyti
Projektui „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J.
Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ bendrafinansuoti
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Varėnos rajono aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programai vykdyti
Varėnos rajono savivaldybėje įvykusių avarijų, susijusių su cheminių ir
naftos produktų bei kitų teršalų išsiliejimu ant vandens paviršiaus ir žemės,
likvidavimo programai
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
Žurnalų „Lututė“, „Miškai“ prenumeratai
Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. aplinkosauginio švietimo programai
Plakatams „Nedegink žolės“ ir „Nešiukšlink“ įsigyti
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r.
savivaldybėje (II etapas)“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio tvarkymo
programai parengti
Iš viso

15 003
2 500
6 903
2 941

2 659
47 270
30 000
654
1 500
10 879
4 237
18 081
13 081
5 000

4 575
680
3 794
101
8954
8954

93 883

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):
Eil.
Nr.
5.1.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)
5.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
5.3. Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)
5.4. Iš viso

Užpildė:
Antanas Labanauskas, tel. (8 310) 31 996
(vardas, pavardė, tel. Nr.)

Lėšų likutis, Eur
-

2018-10-10
(parašas, data)
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___________________

Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D.
SPRENDIMO NR. T-VIII-919 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS
APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. SĄMATOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-10-10
Varėna
1.

Sprendimo projekto rengėjas

Turto valdymo
Labanauskas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir
uždaviniai
(paskatinusios
rengimą priežastys).

Projekto tikslas yra pakeisti Varėnos rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.
sąmatą. Programos lyginamasis variantas yra pridėtas prie
aiškinamojo rašto.

3.

2. Šiuo metu galiojančios ir
teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos (toliau – Programos) tikslas – finansuoti
savivaldybių vykdomas aplinkos apsaugos priemones. Metų
programa finansuojama iš gautų lėšų už juridinių ir fizinių
asmenų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis
proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką,
valstybinių gamtos išteklių naudojimą, medžioklės plotų
naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimą, kitų mokesčių, sumokėtų į
savivaldybės Aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo
programą.

4.

Suderinamumas su
galiojančiais teisės norminiais
aktais

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų
naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
įstatymas

5.

Kokius naujus teisės aktus
priimti arba galiojančius teisės
aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą
projektą.
Biudžeto lėšų poreikis teisės
aktui įgyvendinti ir projekto
atitiktis
savivaldybės
strateginiam plėtros planui

Teisės aktų keisti ar priimti naujų nereikės.

Derinimas su kitais subjektais,
kai klausimas susijęs su jų
veiklos sritimi.
Galimi teigiami ar neigiami
priimto teisės akto padariniai,
kokių priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.

Išvadų ir vertinimų negauta.

6.

7.

8.

skyriaus

vyr.

specialistas

Antanas

Programa atitinka Savivaldybės plėtros 2018–2028 metų
strateginio plano III krypties Aplinka 3.1 tikslą „Vystyti ir
puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi,
dirbti, atvykti“.

Neigiamų priimto teisės akto padarinių nebus.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Teisės
akto
sukeliamos
administracinės
naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto
antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą teisės
aktą Teisės aktų registre (TAR)
ir Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
Aplinkybės,
pateisinančios
klausimo
nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir
sprendimo projekto pateikimo
vėlavimo
priežastis
(jei
teikiamas
papildomas
klausimas)
Suderinta DVS „Kontora“ su
specialistais:

Patvirtinus projektą, administracinė našta nepadidės.
-

Neskelbti

-

DVS „Kontora“ suderinta su E. Zaleskiu, S. Griškevičiene,
G. Palevičiene, A. Batūra, I. Krajauskiene

1 vnt. Vyriausybės atstovui.
Per DVS Kontorą:
Buhalterinės apskaitos skyriui;
Turto valdymo skyriui
Priimto
sprendimo Už sprendimo įgyvendinimo kontrolę atsakingas Turto
įgyvendinimo kontrolė
valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas
Priimto
sprendimo
paskirstymas
(kam
pateikti
sprendimų
kopijas (nuorašus), kokiu būdu)

(vykdytojas,
terminas)

įvykdymo

PRIDEDAMA. Lyginamasis variantas, 2 lapai.
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

T-VIII-p-1120

Lyginamasis variantas
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T-VIII-919
(2018 m. spalio d. sprendimo Nr. TVIII- redakcija)
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS 2018 METŲ SĄMATA

1. Informacija apie Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos (toliau – Programa) lėšas:
Eil.
Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

2018 m.
numatyta
surinkti lėšų,
Eur
26 368 25 000
46 479 42 000
363
73 210 67 000
31 260 25 000
16 577
47 837 41 577
121 047 108 577

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
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)

Eil.
Nr.
1.10.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai
Lėšos, Eur
programai skirtinos lėšos
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 14 642 13 400
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
10 423
Iš viso (1.10 + 1.11)
25 065 23 823

1.11.
1.12.

Eil.
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
Nr.
1.13. 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 58 568 53 600
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
35 315
1.15. Iš viso (1.13 + 1.14)
93 883 88 915

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių
naudojimą:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Lėšos, Eur
Nr.
2.1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir 37 337 31 077
naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia
išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
2.2. Kartografinei ir kitai medžiagai, reikalingai pagal Medžioklės įstatymo 1 500
reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų
pakeitimo projektų parengimui, įsigyti,
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2.3. Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti
Iš viso

9 000
47 837 41 577

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:
Eil.
Nr.
3.1.

Lėšos, Eur

Programos pavadinimas

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos 25 065 23 823
lėšos

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skiriamos Programos lėšos:
Eil.
Nr.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.2.
4.3
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
4.6.1.

Priemonės pavadinimas

Lėšos, Eur

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
Išvalytų Karloniškės ir Žiežulio ežerų priežiūrai vykdyti
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijai reguliuoti 2018 metais
Projektui „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio
ekosistemos ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos – Baltarusijos
pasienio regione“ bendrafinansuoti
Dokumentams, reikalingiems savivaldybės gamtos paveldo objektų
paskelbimui, parengti
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
Atliekų, turinčių asbesto, sutvarkymas
Akcijai „Darom 2018“ (pirštinėms ir maišams įsigyti)
Bešeimininkėms padangų atliekoms tvarkyti
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms tvarkyti
Projektui „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Varėnoje, J.
Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ bendrafinansuoti
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
Varėnos rajono aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programai vykdyti
Varėnos rajono savivaldybėje įvykusių avarijų, susijusių su cheminių ir
naftos produktų bei kitų teršalų išsiliejimu ant vandens paviršiaus ir žemės,
likvidavimo programai
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
Žurnalų „Lututė“, „Miškai“ prenumeratai
Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. aplinkosauginio švietimo programai
Plakatams „Nedegink žolės“ ir „Nešiukšlink“ įsigyti
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų
kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r.
savivaldybėje (II etapas)“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio tvarkymo
programai parengti
Iš viso

15 003 21 397
2 500 7 056
6 903 8 400
2 941

2 659 3 000
47 270 29 781
30 000 18 390
654
1 500
10 879 5 000
4 237
18 081 16 162
13 081 11 162
5 000

4 575
680
3 794
101
8954 17 000
8954 17 000

93 883 88 915

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):
Eil.
Nr.
5.1.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)
5.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)
5.3. Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)
5.4. Iš viso
Užpildė:
Antanas Labanauskas, tel. (8 310) 31 996
(vardas, pavardė, tel. Nr.)

Lėšų likutis, Eur
-

2018-10-10
(parašas, data)
___________________
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