
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014–2020 M. PAKEITIMO  
 

2020 m. gegužės 21 d. Nr. 51/6S-26 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo  27 straipsnio 4 punktu, 

Alytaus regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a:  

Pakeisti Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą 2014–2020 m. (toliau – Planas), patvirtintą 

Alytaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 51/6S-148 „Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m. patvirtinimo“: 

1.  Plano 31 lentelėje „Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 2014–2020 m. 

priemonės“: 

1.1. Pakeisti 3.2.1. priemonę ir ją išdėstyti taip: 

Priemonė Vykdytojai Vykdymo 

terminas 

Finansavimo 

šaltinis 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

tūkst. Eurų 

3.2.1. Organizuoti mišrių 

komunalinių ir maisto 

atliekų surinkimą ir vežimą. 

Savivaldybių 

administracijos 

ARATC 

2014–2020 m. Savivaldybių 

biudžetai 

(vietinės 

rinkliavos 

lėšos) 

57 000 

 

1.2 Papildyti priemone 3.2.1.1. ir ją išdėstyti taip: 

Priemonė Vykdytojai Vykdymo 

terminas 

Finansavimo 

šaltinis 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

tūkst. Eurų 

3.2.1.1. Vykdyti mišrių 

komunalinių ir maisto 

atliekų surinkimą ir vežimą, 

kai mišrių komunalinių ir 

maisto atliekų surinkimo ir 

vežimo paslaugų 

nenuperkama viešojo 

pirkimo būdu dėl paslaugų 

teikėjų pasiūlytų pirkimo 

sutarties maksimalią vertę 

viršijančių kainų. 

ARATC Pagal poreikį Savivaldybių 

biudžetai 

(vietinės 

rinkliavos 

lėšos) 

1 500 000 

 

1.3 Papildyti priemone 3.2.11. ir ją išdėstyti taip: 

Priemonė Vykdytojai Vykdymo 

terminas 

Finansavimo 

šaltinis 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

tūkst. Eurų 

3.2.11. Įrengti didelių 

gabaritų bei kitų atliekų 

ARATC 2020 m. ES parama, 

kitos lėšos 

311 899 



surinkimo aikštelę Verpėjų 

g. 26, Viečiūnai, 

Druskininkų sav. 

 

1.4 Papildyti priemone 3.2.12. ir ją išdėstyti taip: 

Priemonė Vykdytojai Vykdymo 

terminas 

Finansavimo 

šaltinis 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

tūkst. Eurų 

3.2.12.  Esamos komunalinių 

atliekų tvarkymo 

infrastruktūros  pritaikymas 

rūšiuojamuoju būdu iš 

gyventojų surenkamų maisto 

/virtuvės atliekų 

apdorojimui. 

ARATC 2020–2023 m. ES parama, 

kitos lėšos 

1 999 470 

(iš jų 

investicinės – 

1 926 470) 

 

2. Pripažinti netekusia galios Plano 5.2.2 skyriaus „Biologinių atliekų tvarkymo ateityje 

vertinimas“ paskutinę pastraipą: „Alytaus regione 2014–2020 m. planavimo laikotarpiu atskiras 

maisto (virtuvės) atliekų surinkimas iš gyventojų nėra planuojamas“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                          Nerijus Cesiulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


