
 

 
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PLANO 2021–

2027 M. PARENGIMO 

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. K-2 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir 3 dalimi, 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. T1-279 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo 

programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir 

tvarkymo planų projektų rengimui“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei iš 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gautą informaciją apie paskelbtą  

kvietimą rengti bei teikti paraiškas paramai gauti pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos 

lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano priemonę Nr. 3.3.1.1. ,,Subsidijos ir dotacijos 

regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ bei siekiant 

užtikrinti Alytaus regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimą, Alytaus regiono 

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

1. Pritarti, kad UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras teiktų paraišką Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir įgyvendintų projektą dėl 

Alytaus regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. parengimo (toliau – 

Projektas), finansuojamą pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir 

dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ 

projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūros 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-279 ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą rengti bei teikti 

paraiškas paramai gauti pagal priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“. 

2. Įpareigoti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, pritarus savivaldybėms, 

esančioms komunalinių atliekų tvarkymo regione bei suderinus su Alytaus regiono plėtros tarybos 

darbo grupe, teikti svarstyti ir tvirtinti Alytaus regiono plėtros tarybai Projekto įgyvendinimo rezultatą 

– Alytaus regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano 2021–2027 m. projektą, parengtą pagal 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 1-7 dalyse ir kituose teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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