
Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo  

subjektų ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių  

informavimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

Visuomenės pasiūlymų 

dėl Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano ir strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos  

įvertinimo pažyma 

 

 

Eil. 

Nr. 

Fizinio asmens 

vardas, pavardė ir 

adresas  

arba  

juridinio asmens 

pavadinimas ir 

buveinės adresas  

 

Pasiūlymai 

 

Pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 4 

1. VšĮ „Žiedinė 

ekonomika“,         

P. Žadeikos g. 20-

1, 06321 Vilnius 

1. Skyrius „I. ATLIEKŲ 

PREVENCIJOS 

SKATINIMAS“ yra 

padarytas atmestinai, atliekų 

prevencijos skatinimas yra 

įsivaizduojamas pagrinde 

per švietimą. Kaip rodo ES 

patirtis, švietimo 

nepakanka, papildomai 

reikia naudoti tiek fiskalines 

tiek reguliacines priemones. 

Savivaldybės gali 

kontroliuoti vienkartines 

pakuotes pateikiamas 

viešosiose erdvėse. Kitas 

nepaliestas klausimas - 

rinkliavos diferencijavimas 

už mišrias komunalines 

atliekas ir biologines 

atliekas, nuolaidos 

kompostuojantiems 

namuose. Taip pat nėra 

nieko apie rūšiavimo 

kokybės kontrolę ir 

sankcijas. Beveik visi 

punktai turėtų būti perdaryti.  

 

 

 

 

 

1. Neatsižvelgta. Pagrindinis regioninių 

atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 

tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus 

organizuojant komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms 

savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo 

ar šalinimo įrenginius. Rinkliavos 

diferencijavimas ir nuolaidų klausimai 

nėra aptariami ir detalizuojami 

regioniniuose atliekų prevencijos ir 

tvarkymo planuose, jie nustatomi 

kiekvienos savivaldybės Rinkliavos ar 

kitos įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse / 

nuostatose. Taip pat dalyje „I. ATLIEKŲ 

PREVENCIJOS SKATINIMAS“ yra 

numatyta regiono atliekų apskaitos 

sistemos stiprinimo priemonė, kurią 

pasitelkiant vykdoma tikslesnė atliekų 

kiekio apskaita – kontrolė, o dalyje „ II 

ATLIEKŲ ATSKYRIMAS 

SUSIDARYMO ŠALTINYJE, 

SIEKIANT PARUOŠTI 

PAKARTOTINAI NAUDOTI ARBA 

PERDIRBTI“ numatyta, jog savivaldybės 

plano įgyvendinimo laikotarpiu turės 

atnaujinti savivaldybių atliekų tvarkymo 

taisykles ir kitus savivaldybės 

dokumentus susijusius su įmokomis už 

atliekų tvarkymą savivaldybėje.  



2. Skyriuje „II. ATLIEKŲ 

ATSKYRIMAS 

SUSIDARYMO 

ŠALTINYJE, SIEKIANT 

PARUOŠTI 

PAKARTOTINAI 

NAUDOTI ARBA 

PERDIRBTI“ yra 

nurodoma, kad rinkliavos 

lėšos galėtų būti 

naudojamos pakuočių 

atliekų surinkimo 

infrastruktūrai plėsti - tai 

turi būti daroma išimtinai iš 

GIO lėšų.  

3. 11 priede dalies 

komunalinių atliekų srautų 

susidarymo prognozės yra 

nepagrįstos.  

2. Atsižvelgta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Neatsižvelgta. Plano 2.1 poskyryje yra 

detalizuotos prielaidos, kuriomis 

remiantis yra pateikiamos 11 priedo 

komunalinių atliekų srautų susidarymo 

prognozės. 

 

 

Plano ar programos rengimo organizatorius____________________________________________ 

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 


