
Eil. 

Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai

Numatoma 

surinkti lėšų, Eur

1.1. Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką 50000,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, 

vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) 60000,0

1.3. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija 0,0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai 

gautos lėšos 0,0

1.5. Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 110000,0

1.6. Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 30000,0

1.7. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 55508,0

1.8. Iš viso (1.6 + 1.7) 85508,0

Eil. 

Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur

1.10

20 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų 

mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka 

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 22000,0

1.11. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 21870,0

1.12. Iš viso (1.10 + 1.11) 43870,0

Eil. 

Nr.
(3) Kitoms Programos priemonėms skirtos lėšos Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų 

mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka 

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

88000,0

1.14. Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis 22602,0

1.15. Iš viso (1.13 + 1.14) 110602,0

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Informacija apie  Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau 

- Programos) lėšas

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

išteklių naudojimą



Eil. 

Nr.
Priemonės pavadinimas

Numatoma skirti 

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 85508,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės 

įstatymo reikalavimus, rengiamos medžioklės plotų vienetų 

sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės 0

Iš viso: 85508,0

Numatoma skirti 

lėšų, Eur

43870,0

Ei. Nr. Priemonės pavadinimas

Numatoma skirti 

lėšų, Eur

4.1. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės 14299,0

4.1.1.

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo 

daliniam kompensavimui 10000,0

4.1.2.

Ekologijos klubo "Liepija" projektui  "Kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimas bei pritaikymas lankymui Gandingos 

valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje" 999,0

4.1.3.

Asociacijos "Gondingos bičiuliai" projektui "Kraštovaizdžio ir 

natūralių pievų atkūrimas Gandingos ir Varkalių (alkakalnio) 

piliakalnių prieigose ir pritaikymas lankymui valstybiniame 

kraštovaizdžio draustinyje" 2000,0

4.1.4.

Varkalių kaimo bendruomenės projektui "Kraštovaizdžio atkūrimas 

Varkalių (Nausodžio) piliakalnių bei Kregždyno slėnyje ir 

pritaikymas lankymui Gandingos valstybiniame kraštovaizdžio 

draustinyje" 1300,0

4.2. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės 4170,0

4.2.1. Kulių gimnazijos projektui "Švari dabartis - tvari ateitis" 2900,0

4.2.2.

Stalgėnų seniūnijos projektui "Atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros įgyvendinimas Stalgėnų seniūnijoje" 1270,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris 

nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės 25000,0

Programos pavadinimas

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti numatoma panaudoti Programos 

lėšas

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 

programai



4.3.1. 

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, 

tvarkymo priemonėms 25000,0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo 

priemonės 30111,0

4.4.1 Savivaldybių aplinkos monitoringo programos parengimui 5000,0

4.4.2 Babrungo upės dalies (Dariaus ir Girėno g.) tvarkymui 15000,0

4.4.3

Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių 

likvidavimui 5000,0

4.4.4.

Kantaučių bendruomenės "Kalnas" projektui "Kaimo prūdo 

maudyklos infrastruktūros gerinimo ir įrengimo darbai" 999,0

4.4.5.

Kulių krašto bendruomenės "Alantas" projektui "Kulių pirmojo 

tvenkinio pakrantės tvarkymo darbai" 612,0

4.4.6

Platelių seniūnijos projektui "Platelių ir Beržoro ežero maudyklų 

zonose esančių nendrių pjovimas ir išvežimas" 1500,0

4.4.7.

Asociacijos "Gondingos bičiuliai" projektui "Gandingos HE 

tvenkinio pakrantės sutvarkymas nuo irklavimo bazės iki privačių 

sklypų" 2000,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonės 3182,0

4.5.1.

Visuomenės informavimui ir aplinkosaugos specialistų kvalifikacijos 

kėlimui 1000,0

4.5.2.

Narvaišių kaimo bendruomenės projektui "Rūšiuoji - vadinasi 

galvoji" 325,0

4.5.3.

Plungės lopšelio - darželio "Saulutė" projektui "Medžių pasaulis iš 

arti" 986,0

4.5.4.

Plungės lopšelio - darželio "Vyturėlis" projektui "Lauko žaliųjų 

edukacinių erdvių kūrimas" 871,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, 

želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės 33840,0

4.6.1

Želdinių priežiūrai (ekspertizė, genėjimas, medžių šalinimas, 

arboristinių priemonių taikymas, želdinių įveisimas),(10000 

kaimiškosioms seniūnijoms, 15000 – Plungės miesto seniūnijai) 25000,0

4.6.2

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ projektui "Visuomenės 

aplinkosauginio švietimo projektas" 418,0

4.6.3

Plungės "Ryto" pagrindinės mokyklos projektui "Kuriame aplinką 

kartu" 2237,0



4.6.4.

Liepijų mokyklos projektui "Liepijų mokyklos sodų ir aplinkos 

turtinimas augalais bei pasiruošimas STEAM veiklai" 540,0

4.6.5.

Prūsalių bendruomenės "Liepupė" projektui "Želdynų ir želdinių 

apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių 

veisimo ir inventorizacijos priemonės" 495,0

4.6.6.

Bendruomenės Rotinėnai projektui "Aplinkos kokybės gerinimas 

sutvarkant viešąją erdvę ir jos pritaikymas bendruomenės Rotinėnai 

poreikiams" 200,0

4.6.7

Plungės lopšelio - darželio "Raudonkepuraitė" projektui "Naujų 

želdinių įsigijimas ir sodinimas Plungės lopšelio - darželio 

"Raudonkepuraitė" teritorijoje" 1000,0

4.6.8

Žemaičių dailės muziejaus projektui "Mykolo Oginskio rūmų parko 

C dalies priežiūra, tvarkymas ir estetinio vaizdo gerinimas" 3950,0

Iš viso: 110602,0


