ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2016-02-12 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL APLINKOS APSAUGOS 2016 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Alytus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013-10-04 įsakymu Nr. DV-659 patvirtinto Alytaus miesto
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių (aplinkosaugos
švietimo projektų) rengimo, finansavimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo 26
punktą,
p a k e i č i u Aplinkos apsaugos 2016 metų programos priemonių įgyvendinimo
planą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-12 įsakymu Nr.
DV-124 „Dėl Aplinkos apsaugos 2016 metų programos priemonių įgyvendinimo plano tvirtinimo“,
ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. DV-124
(Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. ___________ d.
įsakymo Nr. ________
redakcija)
APLINKOS APSAUGOS 2016 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANAS
Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Programos pavadinimas

Skirta lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo
specialioji programa

28 830,0

Atsakingas už
priemonės
vykdymą
asmuo
Aplinkos apsaugos rėmimas (Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimas)
1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
1.1.
Varninių paukščių Vadovaujantis iš Alytaus regiono
1 700,00
L. Mulmienė
gausos
aplinkos apsaugos departamento
reguliavimo
gauta išvada dėl kovų gausos
priemonėms
reguliavimo, inicijuoti kovų
finansuoti
populiacijos gausos reguliavimo
priemonių įgyvendinimo viešuosius
pirkimus.
Kontroliuoti priemonių vykdymą,
apie įvykdytas priemones ir
rezultatus nustatyta tvarka
informuoti Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamentą
1.2.
Dviračių stovams Inicijuoti viešuosius pirkimus bei
4 200,0
L. Mulmienė
įsigyti ir įrengti
kontroliuoti priemonės vykdymą.
2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
2.1.
Atliekų surinkimo
iš viešųjų
teritorijų
priemonėms
įsigyti:
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Priemonės vykdymas

Asmuo, atsakingas už
pažymos apie lėšų
priskaičiavimą pateikimą
Buhalterinės apskaitos skyriui
L. Mulmienė

Skirta lėšų,
Eur

2.1.1.

2.1.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

Atliekų ir
ekskrementų
surinkimo dėžėms
įsigyti
Plastikiniams
maišams
šiukšlėms talkų
metu rinkti įsigyti

Inicijuoti atliekų ir ekskrementų
1 500,0
surinkimo dėžių įsigijimo
viešuosius pirkimus. Kontroliuoti
priemonės vykdymą
Organizavus viešuosius pirkimus,
600,0
įsigyti plastikinių maišų atliekoms
dėti ir išplatinti miesto švietimo
įstaigoms pavasarinių ir rudeninių
apsivalymo talkų metu
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,
tvarkymo priemonės:
Bešeimininkėmis Inicijuoti bešeimininkėmis
17 500,0
atliekomis
atliekomis užterštos buvusių
užterštoms
metalinių laikinų garažų teritorijos
teritorijoms
šalia Klevų g. kapinių, Alytuje,
išvalyti ir
išvalymo ir sutvarkymo paslaugų
sutvarkyti,
viešuosius pirkimus.
padangų
Kontroliuoti priemonės vykdymą
atliekoms
Organizuoti vandens ir grunto
500,0
sutvarkyti
valymo darbus, išsiliejus naftos
produktams (kai nežinomas teršėjas
arba, kai užterštas teritorijas būtina
sutvarkyti nedelsiant, siekiant
išvengti (sumažinti) neigiamo
poveikio aplinkai) pagal Alytaus
miesto savivaldybės administracijos
ir Alytaus apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos 2012-05-16
bendradarbiavimo sutartį Nr. SR920 bei vadovaujantis Alytaus
miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014-07-03 įsakymu
Nr. DV-432 patvirtintu Išsiliejusių
naftos produktų ir kitų teršalų
valymo iš grunto ir vandens darbų
organizavimo Alytaus miesto
savivaldybės teritorijoje tvarkos
aprašu.
Organizuoti naftos produktais
užterštų sorbentų sutvarkymą
Organizuoti padangų atliekų
4 200,0
sutvarkymą
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
Savivaldybės
Inicijuoti viešuosius pirkimus
5 000,0
aplinkos
Savivaldybės aplinkos monitoringo
monitoringo
programai parengti
programai
parengti ir
vykdyti
Inicijuoti viešuosius pirkimus
4 000,0
vykdyti Alytaus miesto
savivaldybės požeminio vandens

L. Mulmienė
V. Krakauskas
L. Mulmienė

L. Mulmienė
V. Krakauskas

L. Mulmienė

L. Mulmienė
R. Zubrė

R. Zubrė

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

monitoringą pagal patvirtintą 2016–
2019 m. programą
Vandens telkinių Inicijuoti Didžiojo, Mažojo ir
3 000,0
L. Mulmienė
pakrantėms valyti Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių
ir tvarkyti
pakrančių valymo ir tvarkymo
paslaugų viešuosius pirkimus.
Kontroliuoti priemonės vykdymą
Priemonėms,
Inicijuoti priemonių, reikalingų
300,0
L. Mulmienė
reikalingoms
avarijų padariniams likviduoti,
avarijų
įsigijimo viešuosius pirkimus.
padariniams
Kontroliuoti priemonės
likviduoti, įsigyti įgyvendinimą.
Įsigijus priemones, inicijuoti jų
perdavimą Alytaus apskrities
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
Aplinkosaugos
Koordinuoti 16 aplinkosaugos
7 030,0
L. Mulmienė
švietimo
švietimo projektų įgyvendinimą
projektams
įgyvendinti
Aplinkosaugos
Organizuoti Alytaus miesto 2016
4 070,0
L. Mulmienė
renginiams
metų aplinkos tvarkymo konkursinę
R. Zubrė
organizuoti,
apžiūrą
leidinių
Organizuoti savaitraščio „Žaliasis
L. Mulmienė
aplinkosaugos
pasaulis“ prenumeratą
tema spausdinimo Organizuoti leidinių aplinkosaugos
(leidybos),
tema įsigijimą
įsigijimo,
platinimo
Organizuoti viešuosius pirkimus
darbams
Žemės vėliavoms įsigyti
finansuoti
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių
veisimo ir inventorizavimo priemonės:
Želdynams miesto
bendrojo
naudojimo
teritorijoje,
miesto parkuose
kurti, želdiniams
veisti (medžių ir
krūmų
sodinukams bei
gėlių daigams
įsigyti, pasodinti
ir prižiūrėti;
želdiniams
tvarkyti; želdynų
ir želdinių būklės
stebėsenos
programai
vykdyti):

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Medžių ir krūmų
sodinukų bei
gėlių daigų
įsigijimas

Medžių ir krūmų
sodinukų
parvežimas ir
pasodinimas
Pasodintų medžių
priežiūra

Želdinių, kurių
priežiūra
nevykdoma,
laistymas
Pavojų keliančių
medžių
pašalinimas

Inicijuoti želdinių sodinukų
įsigijimo parkams, skverams,
gėlynams, DNS bendrijų, miesto
švietimo įstaigų teritorijoms,
gatvėms bei gatvių žiedinėms
sankryžoms apželdinti viešuosius
pirkimus
Inicijuoti rožių sodinukų įsigijimo
Alytaus miesto gėlynams apželdinti
viešuosius pirkimus.
Kontroliuoti priemonės
įgyvendinimą
Inicijuoti sodinukų parvežimo,
pasodinimo viešuosius pirkimus.
Kontroliuoti priemonės
įgyvendinimą
Kontroliuoti pasodintų medžių
priežiūros darbų vykdymą pagal
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos ir:
1. UAB „Ordo“ 2014-07-16 sutartį
Nr. SR-873 ir papildomą 2014-0909 susitarimą Nr. SR-1010 (pagal
kuriuos už pasodintų 44 vnt.
baltažiedės akacijos rutulinės f.
Aušros g. žalioje skiriamojoje
juostoje, 1 vnt. paprastojo kaštono
Margio g. žalioje skiriamojoje
juostoje, 1 vnt. mažalapės liepos A.
Juozapavičiaus g. skiriamojoje
juostoje, 1 vnt. mažalapės liepos
Statybininkų g. žaliojoje juostoje
tarp gatvės ir šaligatvio 2016 m.
atliktus priežiūros darbus turi būti
apmokėta 269,35 Eur);
2. UAB „Ordo“ 2015-04-15 sutartį
Nr. SR-618 (3.9.) (pagal kurią už
12 vnt. kaštono paprastojo Margio
g. žaliojoje skiriamojoje juostoje
2016 m. atliktus priežiūros darbus
turi būti apmokėta 764,64 Eur)
Inicijuoti želdinių, kurių priežiūra
nevykdoma, laistymo paslaugos
viešuosius pirkimus.
Kontroliuoti priemonės vykdymą
Organizuoti priemonės vykdymą
pagal su UAB „Ordo“ 2014-07-11
sudarytą sutartį Nr. SR-862

15 000,0

R. Zubrė

5 600,0

R. Zubrė

1 034,0

R. Zubrė

1 200,0

L. Mulmienė

20 315,0

L. Mulmienė
R. Zubrė
V. Krakauskas
V. Intukienė

6.1.6.

Medžių ir krūmų
genėjimas

6.1.7.

Želdynų ir
želdinių būklės
stebėsenos
programai
vykdyti

Inicijuoti viešuosius pirkimus
miesto želdinių genėjimo paslaugai
atlikti.
Kontroliuoti priemonės vykdymą
Kontroliuoti Alytaus miesto
savivaldybės želdynų ir želdinių
stebėsenos vykdymą pagal
patvirtintą 2014–2018 programą
(pagal su Vytauto Didžiojo
universitetu 2014-05-26 sudarytą
sutartį Nr. SR-703 ir 2014-09-22
šalių susitarimą Nr. SR-1046 už
atliktus darbus 2016 m. reikės
apmokėti 3 765,06 Eur su PVM).
Inicijuoti viešuosius pirkimus
medžių skersmens matavimo
prietaisų metrologinei patikrai
atlikti.
Kontroliuoti priemonės vykdymą

15 000,0

3 766,0

L. Mulmienė
R. Zubrė
V. Krakauskas
V. Intukienė
L. Mulmienė

Medžių
20,0
L. Mulmienė
skersmens
matavimo
prietaisų
metrologinei
patikrai atlikti
6.2.
Želdynų ir
Inicijuoti želdynų ir želdinių
2 500,0
L. Mulmienė
želdinių tvarkymo tvarkymo įrangos įsigijimo
įrangai įsigyti
viešuosius pirkimus (parengti
administracijos direktoriaus
įsakymą dėl įpareigojimo VšĮ
„Alytaus parkai“ atlikti viešuosius
pirkimus iki sutarties sudarymo).
Kontroliuoti priemonės vykdymą.
Inicijuoti įsigytos įrangos
perdavimą VšĮ „Alytaus parkai“
Komunalinių atliekų tvarkymas
1.
Komunalinių
Kontroliuoti komunalinių atliekų 1 786 600,0 L. Mulmienė
atliekų surinkimas surinkimo ir vežimo į apdorojimo
ir transportavimas įrenginius atliekamas paslaugas.
(Iki 2016-03-20 vienos tonos mišrių
komunalinių atliekų surinkimo
Alytaus
miesto
savivaldybės
teritorijoje ir transportavimo šalinti
į Alytaus regioninį sąvartyną kaina
pagal Alytaus miesto savivaldybės
administracijos, UAB „Ekonovus“,
UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro 2015-11-01 sutartį
Nr. SR-1884 (3.9)/285 yra 17,73
Eur be PVM arba 21,45 Eur su
PVM).
Nuo 2016-03-21 apmokama pagal
Alytaus
miesto
savivaldybės
administracijos, UAB Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro ir
UAB „Ekonovus“ 2015-10-20
mišrių
komunalinių
atliekų
6.1.8.

2.

Atliekų
apdorojimas
Alytaus regiono
atliekų
apdorojimo
įrenginiuose

3.

Padangų atliekų
surinkimas ir
transportavimas
iki atliekų
tvarkytojo.

Iš viso

surinkimo
Alytaus
miesto
savivaldybės teritorijoje ir jų
vežimo į apdorojimo įrenginius
paslaugų teikimo sutartį Nr. SR1566
(3.9).
Už
paslaugas
atsiskaitoma
pagal
fiksuotus
įkainius, t. y. mokėtina pastovioji
mėnesio kaina 6 982,19 Eur be
PVM, kintama dalis pagal faktiškai
aptarnautų konteinerių kiekį ir
fiksuotą ištuštinimo įkainį 0,48 Eur
be PVM. Visais atvejais bendra
maksimali
metinė
teikiamų
paslaugų kaina negali viršyti 220
490,32 Eur be PVM
Kontroliuoti komunalinių atliekų
apdorojimo paslaugas.
(UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktoriaus 201511-30 įsakymu Nr. V-237 nustatyta
vienos tonos Alytaus miesto
savivaldybės teritorijoje
susidarančių mišrių komunalinių
atliekų apdorojimo kaina 91,16
Eur/t be PVM arba 110,3 Eur/t su
PVM)
Organizuoti Alytaus miesto
3 527,04
teritorijoje susidarančių padangų
atliekų transportavimą iki padangų
atliekų naudotojo pagal Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondo
ir Alytaus miesto savivaldybės
administracijos 2015-10-14
dotacijos teikimo sutartį Nr. GPATD-18(2015)/ SR-1608 (3.9.).
1 908 162,0
________________________

L. Mulmienė

