14/05/2019

Atliekų tvarkymo programos (ATP) lėšų
naudojimo 2018 metais ataskaita

Aplinkos ministerija

Finansinių duomenų suvestinė, Eur
2017 m. ATP likučiai, per kelti į 2018 m.

3 462 107,11

2018 m. faktinės ATP pajamos
2018 m. ATP priemonių plane numatytos išlaidos
įskaitant nepaskirstytą rezervą pagal 2019-12-07
aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-1080

11 133 302,29

2018 m. faktinės ATP išlaidos

2 102 664,91

Keltinas likutis į 2019 m.

12 492 744,49

11 108 809,00
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Rezultatai: švietimas, informavimas ir mokymas (1)
• TV laidų visuomenės švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės
įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo
klausimais sukūrimas ir transliavimas - 42 TV laidos „Ekovizija“ per
“Lietuvos ryto televiziją”
• Sukurti/adaptuoti vaizdo klipai plastikinių maišelių naudojimo,
vienkartinių kavos puodelių naudojimo prevencijos tema, įsigyti
suvenyrai vienkartinių kavos puodelių naudojimo prevencijos akcijai
• Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai

Rezultatai: švietimas, informavimas ir mokymas (2)
• Prisidėta prie akcijos „Darom“ įgyvendinimo, nupirkta 80 903 vnt. maišų,
skirtų surinkti pakuočių atliekas iš viešųjų teritorijų (AM), taip pat
finansuotos regioninių AAD priemonės prisidedant prie pakuotės
atliekomis užterštų teritorijų indentifikavimo ir aplinkos tvarkymo
• Gamintojai ir importuotojai informuoti dėl nustatytų pareigų vykdymo
(AAD priemonė)
• GPAIS vartotojų konsultacijos telefonu ir el. paštu
• Parengtas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo aiškinamasis vadovas
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Rezultatai: tyrimai ir analizės(1)
Įgyvendinti/pradėti:
• kasmetinis visuomenės pasitikėjimo atliekų tvarkymo sistema tyrimas
• maisto atliekų ekonominė analizė
• užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos
analizė
• medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų
panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose,
įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių
įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės rodiklius

Rezultatai: tyrimai ir analizės (2)
Įgyvendinti/pradėti:
• bandomasis projektas, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
taisykles, įtraukiant momentinį atliekų svėrimą vietoje
• kineskopinio stiklo cheminės sudėties tyrimas
• stiklo kaupų matavimai, laboratoriniai tyrimai
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Rezultatai: IT sistemų plėtra
Įgyvendintos priemonės, skirtos GPAIS, ALIS plėtrai:
• ALIS atliekų sektoriaus procesų vykdymui reikalingos įrangos
atnaujinimas, pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo proceso
pritaikymas naujausioms interneto naršyklių versijoms
• GPAIS techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo
paslaugos, GPAIS pagalbos tarnybos programinės įrangos išplėtimas,
GPASI duomenų perdavimo paslaugos

Rezultatai: administravimo išlaidos
Finansuotos AM, AAD, AAA ir APVA darbo užmokesčio, įskaitant
įmokas Sodrai (1,082 mln. Eur) ir AAA administravimo išlaidos (48
tūkst. Eur), susijusios su ATP lėšų ir mokesčio už aplinkos teršimą
apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis ir mokesčio už
aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis administravimu
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Dotacijų savivaldybėms/subsidijų ūkio subjektams
naudojimo ir rezultatų apžvalga
APVA pristatymas
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