RIETAVO SAVIVALDYBĖS
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas
Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Programos pavadinimas

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo
programa

Programos parengimo
argumentai

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra
kaip priemonė užtikrinti tinkamą komunalinių atliekų tvarkymą.
Vietinės rinkliavos mokestį reikia tinkamai administruoti

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

Išvystyta viešoji infrastruktūra ir darni
aplinka

Kodas

03

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas
Programa

Užtikrinti
Savivaldybės
teritorijos,
jos Kodas
infrastruktūros, ekologiškai švarios ir saugios
gyvenamosios aplinkos vystymąsi

03

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184
Kodas

10

Tęstinė

Programos aprašymas
Programa siekiama sudaryti prielaidas švariai aplinkai, racionaliam gamtos išteklių
naudojimui ir kraštovaizdžio savitumui išsaugoti Savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant
priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, kraštovaizdžio elementų
atkūrimu ir gausinimu.
Būtina didinti gyventojų kompetenciją aplinkos apsaugos srityje ir skatinti jų dalyvavimą
sprendžiant Savivaldybės problemas, vystyti ekologinį švietimą, siekti įgyvendinti Europos
Sąjungos keliamus aplinkosauginius reikalavimus.
Programos
tikslas

Rietavo savivaldybės teritorijoje įdiegti atliekų tvarkymo Kodas
sistemą, kuri užtikrintų saugų atliekų tvarkymą,
tenkinantį visuomenės poreikius

01

Tikslo aprašymas
Gerinti atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą.
01 uždavinys – vykdyti aplinkos užterštumo prevenciją
01 priemonė – atliekų tvarkymui skirtų lėšų surinkimas ir pervedimas UAB „Telšių regiono
atliekų tvarkymo centras“.
02 priemonė – gyventojams suteiktų lengvatų kompensavimas.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Veikiant atliekų tvarkymo sistemai, sumažės aplinkos teršimas. Įgyvendinus programą bus
užtikrintas gamtos išsaugojimas ateities kartoms, gamtinė aplinka bus patrauklesnė turizmui,
sumažinta požeminio geriamojo vandens užteršimo rizika, teigiamai formuojamas kraštovaizdis,
plečiama rekreacinė infrastruktūra.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Priemonėms įgyvendinti bus naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su
vykdoma programa
III prioritetas – išvystyta viešoji infrastruktūra ir darni aplinka.
3.4. tikslas – darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas.
3.4.1. uždavinys – tobulinti atliekų tvarkymo ir aplinkos išsaugojimo sistemą.
3.4.2. uždavinys – gerinti kraštovaizdžio apsaugą ir didinti jo patrauklumą.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
- LR vietos savivaldos įstatymas.
- LR aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas.
- LR atliekų tvarkymo įstatymas.
- LR saugomų teritorijų įstatymas.
- Kiti įstatymai.

10 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

1. Iš viso asignavimų

188,0

192,15

181,0

183,0

1.1. Išlaidoms

188,0

192,15

181,0

183,0

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. Finansavimo šaltiniai

188,0

192,15

181,0

181,0

2.1. Savivaldybės biudžetas

188,0

192,15

181,0

181,0

188,0

192,15

181,0

183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ekonominės klasifikacijos grupės

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji
tikslinė dotacija, iš jos:
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti
2.1.3. Aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas
paslaugas ir butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. ES lėšos
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. valstybės biudžeto lėšos

Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorė

Vesta Andrijauskienė

