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Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-02, i. k. 2019-00011

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS PAKUOČIŲ
ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIEMONIŲ (KONTEINERIŲ)
ĮSIGIJIMUI, DOTACIJOMS TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO PRIEMONIŲ
(KONTEINERIŲ) ĮSIGIJIMUI IR ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ
SURINKIMUI APVAŽIAVIMO BŪDU, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGIAM ŠALINIMUI
FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1136
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 3
punktu, Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo
programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 33 punktu,
atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-186
„Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo“,
dotacijoms skirtas lėšas ir 2018 m. gruodžio 6 d. Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos
komiteto posėdžio protokolą Nr. D4-219,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes
sąrašą.
2. Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms tekstilės atliekų surinkimo
priemonių (konteinerių) įsigijimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašą.
3. Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal
savivaldybes sąrašą.

Energetikos ministras, laikinai einantis
aplinkos ministro pareigas

Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1136
ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ GYVENAMŲJŲ
NAMŲ PRIEMONIŲ (KONTEINERIŲ) ĮSIGIJIMUI FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES SĄRAŠAS
Gyvenamųjų namų
valdų skaičius,
kuriam skiriamos
pakuočių atliekų
surinkimo
priemonės
(konteineriai), vnt.

Finansuojama priemonė

Skiriamas
dotacijos
dydis, Eur

Numatomas įsigyti
pakuočių atliekų
surinkimo
priemonių
(konteinerių)
skaičius, vnt.

1. Ignalinos rajono

Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas

14 490,00

240 l – 600

600

2. Jurbarko rajono

Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas

8 228,00

120 l – 200
240 l – 200

200

Pakuočių atliekų surinkimo iš
3. Klaipėdos rajono gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas

82 280,00

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Pakuočių atliekų surinkimo iš
4. Kretingos rajono gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas
Pakuočių atliekų surinkimo iš
5. Kupiškio rajono gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas
Pakuočių atliekų surinkimo iš
6. Raseinių rajono gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas

120 l – 2000
240 l – 2000

2000

50 593,56

120 l – 2473
240 l – 455

2473

67 716,44

120 l – 1646
240 l – 1646

1646

61 710,00

120 l – 1500
240 l – 1500

1500

Dotacijų teikimo sąlygos

1.
Projekto
įgyvendinimo
apmokamos dotacijų teikimo
nustatyta tvarka. Dotacijos gavėjui
išmokamas iki 30 procentų visos
dotacijos sumos avansas.

išlaidos
sutartyje
gali būti
paskirtos

2. Pakuočių atliekų surinkimą iš gyvenamųjų
namų kvartalų turi užtikrinti savivaldybė,
kuriai skiriama dotacija.
3. Savivaldybė turi iš anksto informuoti
gyventojus apie numatomą pakuočių atliekų
surinkimo priemonių pastatymą, jas pastačius
informuoti apie pakuočių atliekų surinkimo
grafikus.
4. Pakuočių atliekų surinkimo ir jų tolesnio
tvarkymo kaštai negali būti įtraukti į
gyventojų mokamą įmoką už komunalinių
atliekų tvarkymą.

2

Eil.
Nr.

Savivaldybė

7. Tauragės rajono

8. Vilniaus miesto
9. Zarasų rajono

Skiriamas
dotacijos
dydis, Eur

Numatomas įsigyti
pakuočių atliekų
surinkimo
priemonių
(konteinerių)
skaičius, vnt.

Gyvenamųjų namų
valdų skaičius,
kuriam skiriamos
pakuočių atliekų
surinkimo
priemonės
(konteineriai), vnt.

8 228,00

120 l – 200
240 l – 200

200

20 763,00

120 l – 520
240 l – 520

520

60 525,00

120 l – 1500
240 l – 1500

1500

Iš viso: 374 534,00

120 l – 10039
240 l – 8621

Finansuojama priemonė

Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas
Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas
Pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių
(konteinerių) įsigijimas

______________

Dotacijų teikimo sąlygos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1136
ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO PRIEMONIŲ
(KONTEINERIŲ) ĮSIGIJIMUI FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Numatomas įsigyti
tekstilės atliekų
Skiriamos dotacijos
surinkimo
dydis, Eur
priemonių
(konteinerių) talpa, l
ir skaičius, vnt.

Finansuojama priemonė

1. Klaipėdos rajono

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

3 900,00

2500 l − 6

2. Radviliškio rajono

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

7 800,00

2500 l – 12

3. Trakų rajono

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

9 750,00

2500 l − 15

4. Šiaulių rajono

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

13 000,00

2500 l − 20

5. Švenčionių rajono

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

5 200,00

2000 l − 8

6. Vilniaus miesto

Tekstilės atliekų surinkimo priemonių
(konteinerių) įsigijimas

65 000,00

2400 l − 100

104 650,00

2000 l – 8
2400 l – 100
2500 l - 53

Iš viso:

______________

Dotacijų teikimo sąlygos

1. Dotacija teikiama tik tekstilės atliekų
surinkimo
priemonių
(konteinerių)
įsigijimui.
2. Savivaldybė iki dotacijos teikimo
sutartyje nurodytos datos Aplinkos
projektų valdymo agentūrai turi pateikti
sutarties su atliekų tvarkytoju dėl dotacijos
lėšomis įsigytuose konteineriuose surinktų
tekstilės atliekų galutinio sutvarkymo ir
(ar) panaudojimo, kopiją.
3. Projekto įgyvendinimo išlaidos
apmokamos dotacijų teikimo sutartyje
nustatyta tvarka. Dotacijos gavėjui gali
būti išmokamas iki 30 procentų visos
paskirtos dotacijos sumos avansas.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1136
ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ DOTACIJOMS ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI
APVAŽIAVIMO BŪDU, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGIAM ŠALINIMUI FINANSUOTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Savivaldybė

1.

Alytaus miesto

2.

Birštono

3.

Joniškio rajono

4.

Kretingos rajono

5.

Tauragės rajono

6.

Skuodo rajono

7.

Vilniaus miesto

Finansuojama priemonė
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas
Asbesto turinčių gaminių atliekų
surinkimas
apvažiavimo
būdu,
transportavimas ir saugus šalinimas

Skiriamas
dotacijos dydis,
Eur

Numatomas sutvarkyti
asbesto turinčių gaminių
atliekų kiekis, tonos

8 397,56

43,65

1 976,66

14,00

6 080,25

67,00

17 412,00

200,00

4 067,17

29,50

3 058,31

23,00

164 967,00

1100,00

Dotacijų teikimo sąlygos
1. Dotacijos lėšos negali būti naudojamos
asbestinių stogų keitimo metu susidariusių
asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui,
transportavimui ir šalinimui, jeigu jos yra
tinkamos finansuoti įgyvendinant valstybės
ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES
struktūrinės paramos ar kitų fondų bei
programų lėšomis finansuojamus projektus.
2. Dotacijos lėšos negali būti naudojamos į
RATC didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo
aikšteles pristatytų asbesto turinčių gaminių
atliekų transportavimui ir šalinimui, jeigu
minėtų atliekų sutvarkymo išlaidos yra
įtrauktos į gyventojų mokamą rinkliavą už
komunalinių atliekų tvarkymą.
3. Dotacijos lėšomis apmokamos asbesto
atliekų šalinimo išlaidos, neviršijančios
minėtų atliekų priėmimo artimiausiame
regioniniame sąvartyne nustatyto įkainio.
4.

Projekto

įgyvendinimo

išlaidos

2

Eil.
Nr.

8.

Savivaldybė

Finansuojama priemonė

Lėšų savivaldybėms rezervas

Skiriamas
dotacijos dydis,
Eur

10 369,60
Iš viso:

216 328,54

Numatomas sutvarkyti
asbesto turinčių gaminių
atliekų kiekis, tonos

Dotacijų teikimo sąlygos

apmokamos dotacijų teikimo sutartyje
nustatyta tvarka. Dotacijos gavėjui gali būti
išmokamas iki 30 procentų visos paskirtos
dotacijos sumos avansas.
Iš lėšų rezervo gali būti padidinta savivaldybei skirta dotacija padengti
asbesto atliekų šalinimo išlaidų padidėjimą dėl 2019 m. padidėjusio
mokesčio už aplinkos teršimą, atsižvelgiant į savivaldybės prašymą,
papildomos lėšos skiriamos pakeičiant dotacijos teikimo sutartį ir
neviršijant 7,01 Eur/tonai.
1477,15

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-229, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07145

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-229, 2019-04-25, paskelbta TAR 2019-05-02, i. k. 2019-07145
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1136 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš
gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui, dotacijoms tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui ir asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui
apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

