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Atliekų tvarkymo programos
įgyvendinimas

Vytautas Vrubliauskas
Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas

Atliekų tvarkymo programa
2018 m. Rezultatai
• Parengtos sutartys/sutarčių pakeitimai su 36 savivaldybėmis, pagal
ankstesnius kvietimus. 23 naujų sutarčių pasirašymas ir pakeitimas 13
sutarčių buvo užbaigtas per 2018 m. liepos mėn.;
• Įvertintos 22 paraiškos dėl projektų finansavimo (pagal kvietimą
paraiškoms iki 2018-06-25), skirtas 685.142,95 Eur. finansavimas,
pasirašytos 22 sutartys;
• Atlikti 57 mokėjimai 27 savivaldybėms;
• Išmokėta 561.950 EUR.
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Atliekų tvarkymo programa
2019 m. I ketvirtis
• 2019-01-31 išsiųstas kvietimas teikti paraiškas asbesto turinčių
gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir
saugiam šalinimui bei gauta 20 naujų paraiškų;
• Bendra projektų vertė pagal paraiškas – 309.222,94 Eur.
• Šiuo metu administruojamos 58 sutartys dėl įgyvendinamų projektų.
• Apmokėti 11 mokėjimo prašymų ir išmokėta 141.073,31 Eur.

Atliekų tvarkymo programa
Prisiimti įsipareigojimai (2019 m. balandžio 25 d.)
Praėjusio laikotarpio įsipareigojimams vykdyti paskirstytos lėšos:
Dotacijos savivaldybėms (pagal pasirašytas sutartis ir aplinkos ministro įsakymu
2.049.448,34
skirtas lėšas):
padangų atliekų transportavimui iki atliekų naudotojo;
6.637,60
pakuotės atliekų surinkimo priemonių įsigijimui;

1.343.446,19

asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir
500.204,45
saugiam šalinimui;
tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui;
199.160,10
Kitos APVA administruojamos ATP lėšos

123.635,19

subsidijos ūkio subjektams (pagal pasirašytas sutartis);

33.635,19

vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) mokyklose;

90.000,00
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Atliekų tvarkymo programa
Įžvalgos dėl lėšų panaudojimo
Nuo 2013 m. nebeteikiamos subsidijos juridiniams asmenims:
• projektai, susiję su atliekų tvarkymo įrenginių, pavojingų atliekų
nukenksminimo, diegimu;
• prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių
gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų kiekį, diegimu;
• atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimui įrenginių diegimas.

Paraiškos
pateikimas

Administracinės
atitikties
vertinimas

3 d.d.

Projekto
tinkamumo
finansuoti
vertinimas

60 d.d. + ?? d.d.

Išvados
teikiamos
Projektų
atrankos
komitetui

10 d.d.

Projektų
atrankos
komiteto
posėdis

5 d.d
(protokolas
+ 10 d.d.

LR Aplinkos
ministro
sprendimas
dėl
finansavimo
skyrimo

20 d.d.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

3

14/05/2019

Įrangos
sumontavimas,
eksploatacijos
pradžia

Mokėjimo
prašymo ir
techninio
projekto
įgyvendinimo
ataskaitos
pateikimas

MP ir Techninio
įgyvendinimo
ataskaitos
vertinimas

Iki 36 mėn.

Projekto
techninio
įgyvendinimo
patikra vietoje

I subsidijos dalies
mokėjimo
prašymo
apmokėjimas

?? d.d.

Projektų įgyvendinimas (I subsidijos dalis (60 proc.))

12 mėn.
eksploatacija

Projekto
vykdymo ir
rodiklių
pasiekimo
ataskaitos
pateikimas

Projekto
galutinio
įgyvendinimo
patikra
vietoje (AAD)

Ataskaitos
pateikimas PV
ir APVA (AAD)

20 kalendorinių d.

MP ir
Projekto
galutinės
įgyvendinimo
ataskaitos
vertinimas
(APVA)

II subsidijos
dalies
mokėjimo
prašymo
apmokėjimas

?? d.d.

Projektų įgyvendinimas (II subsidijos dalis (40 proc.))
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Atliekų tvarkymo programa
Įžvalgos dėl lėšų panaudojimo
Savivaldybių dotacijos:
•
•
•
•

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir pašalinimas;
Pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualioms valdoms įsigijimas;
Bešeimininkų padangų atliekų surinkimas ir tvarkymas;
PAYT schemų diegimas ir reikalingos įrangos įsigijimas.

Paraiškos
pateikimas

Projekto
tinkamumo
finansuoti
vertinimas

40 d.d.

Išvados
teikiamos
Projektų atrankos
komitetui

10 d.d.

Projektų atrankos
komiteto posėdis

5 d.d (protokolas)
+ 10 d.d.

LR Aplinkos
ministro
sprendimas dėl
finansavimo
skyrimo

20 d.d.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS
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Atliekamos
projekte
numatytos
veiklos

Ataskaitos apie
dotacijų teikimo
sutartyse
numatytų
įsipareigojimų
vykdymą ir MP
pateikimas

Iki 24 mėn.

Ataskaitos
vertinimas (AAD)

20 d.d.

Ataskaitos ir MP
vertinimas
(APVA)

Mokėjimo
prašymo
apmokėjimas

60 d.

Projektų įgyvendinimas

Dėkui už dėmesį
Vytautas Vrubliauskas
LR Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros
Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas
Tel.: +37067756423, 8 5 278 73 22,
el.p.: vytautas.vrubliauskas@apva.lt
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