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strateginis tikslas

2016-ieji metai
Tęstinė
Neringos savivaldybės administracija, 1;
Neringos savivaldybės administracijos Miesto statybos ir tvarkymo skyrius 2;
Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius 7;
Verslo ir strateginės plėtros skyrius 6;
Neringos vidurinė mokykla 21.
Programa yra tęstinė.
Programa parengta siekiant
įgyvendinti LR strateginės plėtros dokumentus,
savivaldybėms priskirtas LR Vietos savivaldos įstatymo funkcijas. Savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas numato, kad
savivaldybėse sudaroma ir vykdoma aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
Lėšos surenkamos iš mokesčių mokėtojų už išteklių naudojimą, aplinkos taršą,
atkuriamąjį naikinamų želdinių mokestį. Lėšos naudojamos pagal Aplinkos ministro
patvirtintas rekomendacijas. Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms numatyta
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir vykdymas, bešeimininkių atliekų
tvarkymas. Miškų įstatymu reglamentuota Neringos savivaldybei priklausančių
valstybinių miškų priežiūra. Medžioklės įstatymu savivaldybės įpareigotos organizuoti
laukinių gyvūnų daromos žalos kompensavimą. Vadovaudamasi Želdynų įstatymų
nuostatomis savivaldybės prižiūri želdinius, vykdo jų planavimą. Laukinės gyvūnijos
įstatymas įpareigoja tvarkyti nemedžiojamų gyvūnų gaišenas. Gyvūnų globos, laikymo
ir naudojimo (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos ) įstatymas įpareigoja
vykdyti beglobių gyvūnų priežiūrą, gaudymą. Neringos savivaldybės strateginiame
plėtros plane 2014-2020 metams numatytus prioritetus ir kryptingai suformuoti
veiksmus jiems įgyvendinti. Programoje nustatyti tikslai ir uždaviniai, apima
savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos kūrimą, palaikymą, tobulinimą, aplinkos
kokybės stebėseną ir gerinimą, ekologinį auklėjimą ir švietimą, miškų ir želdynų
priežiūrą, siekiant geriau išnaudoti gamtinius išteklius turizmui vystyti, verslumo
skatinimui.

Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos
infrastruktūros plėtra

Kodas

2

Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų
atliekų tvarkymą

Kodas

5

Programos tikslas
Kodas
1 Tikslo
1 uždavinys. Vykdyti oro, vandens ir dirvožemio kokybės monitoringą, užtikrinti

kraštovaizdžio bei aplinkos apsaugos gerinimą
Efektyvesnė biologinės įvairovės apsauga
Didėjant Kuršių marių eutrofikacijai vis aštresnė darosi nendrių sąžalynų plėtimąsi gyvenvietėse.
Nendrynuose kaupiasi šiukšlės, negyvos žuvys, sraigės, dumblas, sklinda blogas kvapas. Siekiant
apriboti nendrių plitimą pagal patvirtintą metodiką numatoma jas pjauti gyvenamose zonose. 2014
m. buvo baigtas projektas, kurio metu buvo pastatyti 6 paukščių stebėjimo bokšteliai, sutvarkyta jų
aplinka, tame tarpe išpjauti „langai“ nendrynuose. Norint, kad „langai‘ atliktų savo paskirtį, būtina
juos palaikyti- šienauti kasmet mažiausiai po 2 kartus.
Toliau planuojama dalyvauti Mėlynosios vėliavos (du pliažai), Žaliosios vėliavos gamtosauginėse
mokyklose (dvi auklėjimo įstaigos) programose, numatytas finansavimas programų koordinavimui.
Bus tęsiamas jūrinių erelių monitoringas, numatytos lėšos monitoringą atliekančiai
nevyriausybinei organizacijai išlaidoms padengti.
Numatomos lėšos dalyvavimui projekte „CO₂ mažinimas logistikoje“ pagal INTEREG
programą.
Numatoma dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projekte ir teikti paraišką degalinės
teritorijos Neringos sav. naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymui. Šis objektas LR
Aplinkos ministro patvirtinto Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2023 m. plano 2-ame priede pagal
prioritetus tvarkymui įrašytas 5- u numeriu. Aplinkos ministerijos užsakymu Lietuvos geologijos
tarnyba atliko tyrimus ir parengė teritorijos tvarkymo planą. Reikalingos savivaldybės lėšos – 5
proc. projekto vertės.
Vilniaus universitetas 2015 metais vykdė Kuršių nerijos kraštovaizdžio įvairovės ekogeografinį
vertinimą Alksnynės-Pervalkos ruože. 2016 metais darbai numatomi tęsti Preilos- Nidos ruože. Bus
atlikti nerijos dirvožemių, augalų, gyvūnų, reljefo tyrimai, parengtos lentelės ir grafikai,
elektroniniai modeliai.
Neringos atviros teritorijos (palvės) turi tendenciją apželti mišku, krūmais ir krūmokšniais. Jų
palaikymui būtini tvarkymo darbai- šienavimas, krūmų ir savaiminukų šalinimas.
Parnidžio ir Naglių kopų apsaugai sustiprinti numatoma galimybė skirti lėšų sargų samdymui.
Numatomos lėšos repelentams, skirtiems gazonų apsaugai nuo šernų ir medžių ir gėlių apsaugai
nuo stirnų nugraužimų.
Aplinkos kokybės stebėsena
Vykdant savivaldybės monitoringo programą bus tęsiami Kuršių marių, požeminio vandens ir
nuotekų monitoringai.

2 uždavinys. Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą ir skatinti atliekų rūšiavimą.
Atliekų tvarkymo užtikrinimas
2015–2017 m. ketinama vykdyti Neringos savivaldybės tarybos patvirtintą Neringos
savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2014 -2020 m. Vykdant šį planą, 2016 m. bus toliau teikiamos
viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, tęsiama antrinių žaliavų rūšiavimo plėtra. Po
pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos bus rūšiuojamos mišrių komunalinių
atliekų rūšiavimo linijoje Dumpių sąvartyne, o po rūšiavimo likusios netinkamos perdirbti ir
turinčios energetinę vertę komunalinės atliekos bus naudojamos energijai gauti. Atskirai bus
surenkamos ir tvarkomos žaliosios atliekos bei kitos specifinės komunalinės atliekos, veiks didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Smiltynės- Nidos pl. 12. Atliekų tvarkymas neišvengiamai
brangs, nes bus įvestas valstybinis mokestis už atliekų deponavimą sąvartynuose.
Planuojama ir toliau tvarkyti bešeimininkes atliekas, padangas, statybines atliekas, išmestas
bendro naudojimo teritorijose.
Neringos valstybinius miškus perdavus VĮ Kretingos miškų urėdijai, savivaldybei atiteko
funkcija prižiūrėti ir tvarkyti rekreacinius objektus, esančius savivaldybės teritorijoje- poilsiavietes,
takus, žaidimų aikšteles, apžvalgos bokštelius ir kt.
Planuojama įsigyti naujas šiukšlių dėžes gyvenviečių viešoms teritorijoms, nes senosios
susidėvėjo fiziškai ir paseno moraliai.
2016 m. visose savivaldybėse turi būti įdiegta diferencijuota dvinarė rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Siekiant įvykdyti pavedimą, būtina atlikti prielaidų
analizę, nustatyti rinkliavos parametrus ir dydžius, parengti teisės aktų pakeitimų projektus, parengti
rinkliavos įdiegimo planą.
Siekiant gauti finansavimą iš ES atliekų tvarkymui, būtina atnaujinti konteinerių išdėstymo
Neringos savivaldybėje schemas. Tam numatytos lėšos.
Kiekvienais metais susiduriama su gyvūninės kilmės atliekų- ruonių, naminių gyvūnų maitų
tvarkymu. Šios kategorijos atliekų tvarkymas labai specifinis, todėl būtina sudaryti sutartis su šiai
veiklai vykdyti licencijas turinčia įmone.
Atliekų rūšiavimo skatinimas.
Siekiant sumažinti mokesčių už atliekų tvarkymą naštą, bus skatinamas rūšiavimas atliekų
susidarymo vietoje. Tam būtina leisti lankstinukus, vykdyti kitas gyventojų informavimo priemones.
Numatomas požeminių komunalinių atliekų, pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių įrengimas.
Tam numatoma teikti paraiškas finansavimui iš ES. Pateikta paraiška požeminių konteinerių
įrengimui iš LAAIF 2016 m. programos.
3 uždavinys. Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves.
Želdynų sistemos plėtojimas, želdynų tvarkymo ir atnaujinimo priemonių įgyvendinimas.

Neringos želdinių tvarkymas vykdomas stichiškai. Būtina rengti projektus, bet tam želdynai turi

būti įregistruoti nekilnojamo turto registre.
Gyvenviečių želdiniai sensta, daug medžių kasmet pašalinama dėl natūralių priežasčiųnudžiūvusių, su puviniu, žalojančių statinius ir įrenginius. Ypač daug išverčiama škvalų metu.
Todėl būtina atjauninti želdinius, viešose erdvėse sodinant naujus medelius. Būtina perkelti
proginius želdinius iš savivaldybės aikštės, raudonuosius ąžuolus iš Purvynės gatvės pakraščio.
Miškų teritorijų priežiūra
Už medžioklinių žvėrių išteklių naudojimą į Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiąją
programą sumokėtų lėšų dalis turi būti skirta žvėrių daromos žalos prevencijai. Tam tikslui
numatomos lėšos repelentams miško kultūrų apsaugai įsigyti.
1 tikslo rezultato ir uždavinių (produkto) vertinimo kriterijai
Kodas

R-02-01-01

Kriterijaus pavadinimas, mato Savivaldybės
vnt.
skyrius,
atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą
Viešosios komunalinių
Miesto
atliekų surinkimo paslaugos
tvarkymo ir
teikimo aprėptis procentais
statybos

P-02-01-01-01

Nesutvarkytų pažeistų
teritorijų skaičius vnt.

Miesto
tvarkymo ir
statybos

P-02-01-01-02

Perdirbimui surinktas ir
paruoštas komunalinių atliekų
kiekis (proc. nuo bendro
susidariusių komunalinių
atliekų kiekio)

Miesto
tvarkymo ir
statybos

Sutvarkyta viešų teritorijų

Miesto
tvarkymo ir
statybos

P-02-01-01-03

Programos
tikslas

Kriterijaus reikšmė, metais
2014
(faktas
)

2015

2016

2017

100

100

100

100

12

mažėji
mas

mažėji
mas

mažėji
mas

5,53

didėji
mas

didėji
mas

6

6

5,53

4

5

Modernizuoti ir plėtoti susisiekimo ir inžinerines
sistemas

Kodas

02

2. uždavinys. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir
energetikos sistemas
Nuotekų valymo įrenginių tvarkymas.

2 tikslo rezultato ir uždavinių (produkto) vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijaus pavadinimas, mato Savivaldybės
vnt.
skyrius,

Kriterijaus reikšmė, metais

R-02-02-01

P-02-02-01-01

Išleista nepakankamai išvalytų
nuotekų dalis nuo visų išleistų
nuotekų procentais
Išleista nepakankamai išvalytų
nuotekų dalis nuo visų išleistų
nuotekų procentais

atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą
Miesto
tvarkymo ir
statybos
skyrius
Miesto
tvarkymo ir
statybos
skyrius

2014
(faktas)

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Įgyvendinus programą bus užtikrintas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymas, sumažinta
aplinkos tarša, kompensuojama aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir gausinama
gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti bendruomenė, vystomas rekreacinių įrenginių
tinklas
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės
biudžeto lėšos, savivaldybės aplinkos apsaugos specialioji programa, LR aplinkos apsaugos
programa, LAAIF, Europos sąjungos lėšos.
Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma
programa:
2.4.2. uždavinys. Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir energetikos
sistemas.
2.5.1 uždavinys. Vykdyti oro, vandens ir dirvožemio kokybės monitoringą, užtikrinti
kraštovaizdžio bei aplinkos apsaugos gerinimą .
2.5.2 uždavinys. Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą ir skatinti atliekų rūšiavimą.
2.5.3 uždavinys. Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas;
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas;
Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo (Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės ir apsaugos ) įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos monitoringo įstatymas;
Lietuvos Respublikos gamtos apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklės;
Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;
Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas;
Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-91 „Dėl Neringos
savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams dokumentu patvirtinimo“;
Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-131 „ Dėl Neringos

savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 metams elementų patvirtinimo “;

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyr. specialistas
Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos

Data: 2016-01-12

Parašas

Viktoras Kolokšanskis
Vardas, pavardė

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SUVESTINĖ
Vertinimo
kriterijaus
kodas
R-02-01-01

P-02-01-01-01

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2014-ųjų 2015-ųjų

1 tikslas Užtikrinti darnią ir saugią gyvenamąją aplinką bei efektyvų atliekų tvarkymą
Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis procentais
1 tikslo 1 uždavinys Vykdyti oro, vandens ir dirvožemio kokybės monitoringą,
užtikrinti
kraštovaizdžio bei aplinkos apsaugos gerinimą
Nesutvarkytų pažeistų teritorijų skaičius vnt.

100

100

Mažėjimas

12

2016-ųjų

2017-ųjų

100

100

Mažėjimas
Mažėjimas

1 tikslo 2 uždavinys Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą ir skatinti atliekų rūšiavimą.
P-02-01-02-01

P-02-01-01-03

Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis procentais
Perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro susidariusių
komunalinių atliekų kiekio)
1 tikslo 3 uždavinys Atnaujinti ir tvarkyti viešąsias erdves.
Sutvarkyta viešų teritorijų vnt.

100

100

100

100

5,53

5,53

didėjimas

didėjimas

4

5

6

6

2 tikslas Modernizuoti ir plėtoti susisiekimo ir inžinerines sistemas
R-02-02-01

Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų procentais
2 tikslo 2 uždavinys Modernizuoti, renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų tinklų ir
energetikos sistemas

0

0

0

0

P-02-02-01-01

Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų procentais

0

0

0

0

_________________________________

