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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS 

PATVIRTINIMO

2022 m. vasario      d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40

punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-

201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo

patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios

programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

2021 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO

ATASKAITOS PATVIRTINIMO
 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą

dalinai sumažinta aplinkos tarša.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

įstatymu. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo

tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių

vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta, kad Savivaldybė

Savivaldybės tarybos patvirtintą ataskaitą už ataskaitinius metus turi pateikti Aplinkos apsaugos

departamentui iki kitų metų kovo 1 d.

Ataskaitoje nurodomi pajamų šaltiniai bei išlaidų straipsniai. Metines programos lėšas

sudaro metinių pajamų ir lėšų likučio metų pradžioje suma.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamos pasekmės nenumatomos.

4. Laukiami rezultatai.

Pritarus teikiamam Savivaldybės tarybos sprendimo projektui iki 2022 m. kovo 1 d. ataskaita

pagal teisės aktų reikalavimus bus išsiųsta Aplinkos apsaugos departamentui.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Priėmus šį sprendimą keisti

ar papildyti teisės aktų nereikės.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja                      2022-02-14       Virginija Bukauskienė
(pareigos)                                    (parašas, data)          (vardas pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Nesudaro

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

 Taip

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Kaimo reikalų ir 

aplinkosaugos

skyriaus vedėja

Virginija Bukauskienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Savivaldybės administracijos

vyriausiasis  specialistas 

Aloyzas Vaičiulis

(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2022-02-14
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario      d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(savivaldybės pavadinimas)

SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2021 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

(toliau – Programa) lėšas

Eil.

Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai Lėšos, Eur

1.1. Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką 48525

1.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, 

vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)

11551

1.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 840

1.4. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos 0

1.5. Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): 60916

1.6. Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 40830

1.7. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 9983

1.8. Iš viso (1.6 + 1.7): 50813

1.9. Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) 111729

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  medžioklės plotų naudotojų mokesčių, mokamų

įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų 

išteklių naudojimą

12183

1.11. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 10587

1.12. Iš viso (1.10 + 1.11): 22770

Eil.

Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos Lėšos, Eur

1.13. 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

lėšų, neįskaitant įplaukų  medžioklės plotų naudotojų mokesčių, mokamų

įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų 

išteklių naudojimą

48061

1.14. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 40781

1.15. Iš viso (1.13 + 1.14): 89514

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų

išteklių naudojimą

Eil. 

Nr.

Priemonės 

pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota

lėšų, Eur
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2.1. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė  nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir 

naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia 

išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

50813

2.1.1. Želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Darbai 

atlikti Jomantų kadastrinėje vietoje. Darbų pradžia

2021 m. birželio 30 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 

20 d.

5000

2.1.2. Miško želdinių 

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Miško savininko želdinių repelentų įsigijimo  

finansavimas ir individuali medelių apsauga. 

Darbų pradžia 2021 m. birželio 22 d., pabaiga 

2021 m. gruodžio 13 d.

700

2.1.3. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Pajūrio 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 29 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 19 d.

900

2.1.4. Želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Darbai 

atlikti Kvėdarnos kadastrinėje vietoje. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 30 d., pabaiga 2021 m. 

spalio 21 d.

4200

2.1.5. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Šiauduvos 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 29 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 16 d.

700

2.1.6. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Šiauduvos 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 25 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 17 d.

760

2.1.7. Miško želdinių 

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Miško savininko želdinių repelentų įsigijimo ir jų 

apdorojimo finansavimas. Darbai atlikti Jomantų, 

Tenenių, Pajūralio kadastrinėse vietovėse. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 21 d. pabaiga 2021 m.  

lapkričio 15 d.

1900

2.1.8. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Iždonų 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 30 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 12 d.

700

2.1.9. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Iždonų 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 30 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 12 d.

700

2.1.10. Miško želdinių 

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Miško savininko želdinių repelentų įsigijimo ir jų 

apdorojimo finansavimas. Darbai atlikti Jomantų, 

Kvėdarnos, Pajūralio kadastrinėse vietovėse. 

Darbų pradžia 2021 m. birželio 29 d. pabaiga 

2021 m.  gruodžio 21 d.

2200

2.1.11. Ūkinių gyvūnų 

apsaugai nuo 

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

700
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medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Iždonų 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 30 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 12 d.

2.1.12. Želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Darbai 

atlikti  Laukuvos kadastrinėje vietovėje. Darbų 

pradžia 2021 m. rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. 

gruodžio 13 d.

4000

2.1.13. Želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Darbai 

atlikti  Požerės  kadastrinėje vietovėje. Darbų 

pradžia 2021 m. rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. 

gruodžio 13 d.

3500

2.1.14. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Šiauduvos 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 17 d.

900

2.1.15. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Didkiemio 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 8 d.

1000

2.1.16. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Žadeikių 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 16 d.

900

2.1.17. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Upynos 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 19 d.

1000

2.1.18. Ūkinių gyvūnų

apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko vilkų ūkiniams 

gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių 

įsigijimui ir įrengimui. Darbai atlikti Upynos 

kadastrinėje vietovėje. Darbų pradžia 2021 m. 

rugsėjo 21 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 30 d.

1000

2.1.19. Želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos

Žemės sklypo savininko želdinių apsaugai nuo 

medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. Darbai 

atlikti  Pajūrio  kadastrinėje vietovėje. Darbų 

pradžia 2021 m. rugsėjo 23 d., pabaiga 2021 m. 

gruodžio 14 d.

6000

2.2. Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo 

reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų 

pakeitimo projektams, parengimo priemonės

0

Iš viso: 36760
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3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai

programai

Programos pavadinimas Panaudota lėšų, 

Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 10276

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Detalus priemonės vykdymo aprašymas Panaudota

lėšų, Eur

4.1. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės 15500

4.1.1. Šilalės kaimiškosios 

seniūnijos rekreacinių 

teritorijų tvarkymo darbų 

finansavimas

Šilalės kaimiškoji seniūnija. Atlikti 

rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbai 

Tūbinių kaime. Įsigyti lauko suoliukai, 

šiukšliadėžės, dviračių stovas. Darbų pradžia

2021 m. birželio 21 d., pabaiga 2021m.  

rugsėjo 1 d.

1200

4.1.2. Dviračių ir kito 

bevariklio transporto takų

ir kelių, kitų su tuo 

susijusių infrastruktūros 

elementų projektavimo, 

įrengimo ir priežiūros 

darbai

Paršežerio pažintinio pėsčiųjų tako remontui

įsigytos medinės lentos. 2021 m. lapkričio 3

d.

3500

4.1.3. Dionizo Poškos Baublių 

priežiūros ir tvarkymo 

darbų finansavimas

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus. Atlikti 

Bijotų dvaro sodybos parko priežiūros ir 

tvarkymo darbai, nupjauta žolė, prižiūrėti 

žvirgždo takai. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 17 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 11

d.

1000

4.1.4. Didkiemio seniūnijos 

rekreacinės teritorijos 

infrastruktūros tvarkymas

Didkiemio seniūnija. Didkiemio rekreacinėje

teritorijoje prie Jūros upės sutvarkyta lauko 

pavėsinė. Darbų pradžia 2021 m. birželio 17 

d., pabaiga 2021 m. lapkričio 24 d.

1200

4.1.5. Medvėgalio kalno 

priežiūros ir tvarkymo 

darbų finansavimas

Laukuvos seniūnija. Sutvarkyta Medvėgalio 

kalno teritorija, iškirsti krūmai, nupjauta 

žolė, surinktos ir išvežtos atliekos, nuvalyti 

takai ir aikštelės. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 9 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 16 d.

1500

4.1.6. Laukuvos seniūnijos 

rekreacinių teritorijų 

tvarkymo darbų 

finansavimas

Laukuvos seniūnija.  Sutvarkytos 

Apvaršuvos, Padievyčio, Reistrų, Juodainių, 

Laukuvos mstl. tvenkinio rekreacinės 

teritorijos (nupjauta žolė, iškirsti krūmai, 

surinktos ir išvežtos šiukšlės, nuvalyti takai 

ir aikštelės). Darbų pradžia 2021 m. birželio 

9 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 16 d.

800

4.1.7. Kaltinėnų seniūnijos 

rekreacinio tvenkinio, 

pakrančių tvarkymas

Kaltinėnų seniūnija. Atlikti Kaltinėnų

seniūnijos viešųjų erdvių sutvarkymo darbai.

Darbų pradžia 2021 m. birželio 9 d., pabaiga 

2021 m. rugsėjo 28 d.

1200

4.1.8. Pajūrio seniūnijos 

rekreacinės teritorijos 

infrastruktūros tvarkymas

Pajūrio seniūnija. Pajūrio seniūnijoje prie 

Jūros upės sutvarkyta rekreacinė 

infrastruktūra, įrengti informaciniai stendai. 

Darbų pradžia 2021 m. birželio 9 d., pabaiga 

2021 m. lapkričio 23 d.

1200

4.1.9. Bijotų seniūnijos 

rekreacinės 

infrastruktūros tvarkymas

Bijotų seniūnija. Sutvarkyta Bijotų seniūnijos

Norberto Paškevičiaus parko teritorijos

rekreacinė infrastruktūra. Darbų pradžia 2021

m. birželio 28 d., pabaiga 2021 m. lapkričio

12 d.

1200
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4.1.10. Upynos seniūnijos 

rekreacinės 

infrastruktūros tvarkymas

Upynos seniūnija. Atlikti Upynos seniūnijoje

rekreacinės infrastruktūros tvarkymo darbai,

įsigyti lauko suoliukai, šiukšliadėžės. Darbų

pradžia 2021 m. birželio 28 d., pabaiga 2021

m. gruodžio 1 d.

1200

4.1.11. Aplinkos ministro 

įsakymu patvirtintame 

Invazinių Lietuvoje rūšių 

sąraše esančių rūšių 

(pvz., Sosnovskio barštis 

ir pan.) kontrolės 

įgyvendinimo darbai

Upynos seniūnija. Atlikti Sosnovskio barščio

naikinimo darbai. Darbų pradžia 2021 m. 

birželio 28 d., pabaiga 2021 m. spalio 15 d.

1500

4.2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės 0

4.3. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

1000

4.3.1. Atliekų surinkimo, 

transportavimo, 

perdirbimo, kitokio 

naudojimo ar šalinimo 

darbų finansavimas

Bijotų seniūnija. Sutvarkytos atliekos 

Pavėrių, Tūjainių kaimuose. Darbų pradžia 

2021 m. birželio 29 d., pabaiga 2021 m. 

gruodžio 21 d.

1000

4.4. Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės 1000

4.4.1. Sorbentų ir kitų 

priemonių, reikalingų 

avarijų padariniams 

likviduoti, įsigijimo 

finansavimas

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė 

tarnyba. Įsigytos priemonės, reikalingos 

avarijų padariniams likviduoti. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 17 d., pabaiga 2021 

m. rugpjūčio 4 d.

1000

4.5. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonės

763

4.5.1. Knygų, plakatų, 

lankstinukų, bukletų, 

skrajučių ir spaudinių 

(laikraščiai ir žurnalai) 

aplinkosaugine tema 

leidybos, įsigijimo, 

platinimo darbų 

finansavimas

Savivaldybės administracija. Šilalės rajono 

švietimo įstaigoms užprenumeruoti 

laikraščiai „Žaliasis pasaulis“, žurnalas 

„Miškai“, „National Geographic Lietuva“.

763

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

kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

7426

4.6.1. Želdinių įsigijimas Savivaldybės administracija. Nupirkti 

medeliai, krūmai, kurie pasodinti 

Savivaldybės administracijos seniūnijų 

laisvuose žaliuosiuose plotuose. Medeliai 

įsigyti 2021 m. gegužės, birželio mėn.

4426

4.6.3. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Upynos seniūnija. Nupjauti avarinės būklės 

medžiai Upynos miestelio kapinėse. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 28 d., pabaiga 2021 

m. gruodžio 21 d.

300

4.6.4. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Kvėdarnos seniūnija. Nugenėti medžiai 

Kvėdarnos miestelyje. Darbų pradžia 2021 

m. birželio 9 d., pabaiga 2021 m. lapkričio 

17 d.

300
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4.6.5. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Laukuvos seniūnija. Nupjauti avarinės 

būklės medžiai Laukuvos miestelio, Požerės 

kaimo, žydų kapinėse ir visuomeninės 

paskirties teritorijose. Darbų pradžia 2021 m.

birželio 9 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 8 d.

300

4.6.6. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Šilalės miesto seniūnija. Nupjauti avarinės 

būklės medžiai Šilalės visuomeninės 

paskirties teritorijose. Darbų pradžia 2021 m.

birželio 17 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 14

d.

600

4.6.7. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Traksėdžio seniūnija. Nupjauti avarinės 

būklės medžiai Traksėdžio seniūnijos 

visuomeninės paskirties teritorijoje. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 8 d., pabaiga 2021 

m. rugsėjo13 d.

300

4.6.8. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Didkiemio seniūnija. Nupjauti avarinės 

būklės medžiai visuomeninės paskirties 

teritorijoje. Darbų pradžia 2021 m. birželio 

17 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 21 d.

200

4.6.9. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Pajūrio seniūnija. Nupjauti avarinės būklės 

medžiai visuomeninės paskirties teritorijoje. 

Darbų pradžia 2021 m. birželio 10 d., 

pabaiga 2021 m. lapkričio 23 d.

400

4.6.10. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Kaltinėnų seniūnija. Nupjauti avarinės 

būklės medžiai visuomeninės paskirties 

teritorijoje. Darbų pradžia 2021 m. birželio 9 

d., pabaiga 2021 m. lapkričio 11 d.

300

4.6.11. Avarinių situacijų 

prevencija (avarinės 

būklės medžių 

pašalinimas)

Bijotų seniūnija. Nupjauti avarinės būklės 

medžiai Girdiškės kaimo kapinėse, 

visuomeninės paskirties teritorijoje. Darbų 

pradžia 2021 m. birželio 28 d., pabaiga 2021 

m. gruodžio 21 d.

300

Iš viso: 25689

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (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)

14053

5.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 

(1.12–3)

12494

5.3. Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) 63825

5.4. Iš viso: 90372

__________________
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