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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO NR. 2132785 PAKARTOTINIO DERINIMO
Aplinkos ministerija teikia pakartotinai derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymo „Dėl pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir
vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir
finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, pagal kurį aplinkos ministras įgaliotas patvirtinti
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir
vežimo paslaugos teikimo būtinuosius reikalavimus ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir
finansavimo sutarties būtinąsias sąlygas.
Projekto tikslas – nustatyti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų
rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros, šių
veiklų ir paslaugų finansavimo tvarkos, administravimo ir šio administravimo išlaidų apmokėjimo
tvarkos reikalavimus ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinąsias
sąlygas.
Projekte siūloma nustatyti:
1) infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo ir plėtros reikalavimus;
2) infrastruktūrai įrengti naudojamų konteinerių, skirtų komunalinių atliekų sraute
susidarančioms pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms rūšiuoti ir surinkti (toliau – rūšiavimo
konteineriai) žymėjimo ir identifikavimo sistemos diegimo reikalavimus;
3) rūšiavimo konteinerių ištuštinimo dažnio reikalavimus;
4) infrastruktūros priežiūros reikalavimus;
5) komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo
surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo reikalavimus;
6) su infrastruktūros įrengimu, atnaujinimu, plėtra ir priežiūra, pakuočių atliekų rūšiuojamuoju
surinkimu ir vežimu susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų teikimo veiklų finansavimo
tvarkos, šių veiklų administravimo ir šio administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkos reikalavimus;
7) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinąsias sąlygas.
Projektas 2021 m. lapkričio 19 d. teiktas derinti suinteresuotoms institucijoms: paskelbtas
Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) (registracijos TAIS Nr. 21-32785),
suinteresuotos institucijos ir visuomenė galėjo susipažinti su Projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus.
Projekte siūlomi pakeitimai aptarti pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo darbo
grupės1 2021 m. lapkričio 25 d. ir gruodžio 23 d. posėdžiuose.
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Sudaryta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. vasario 20 įsakymu Nr. D1-100 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
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Projektas
patikslintas
įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas ir
pasiūlymus. Pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, vertinimas pateiktas
derinimo pažymoje.
Projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.
Projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Projektas
nenotifikuotinas.
Priėmus Projektą, reikės keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 711 patvirtintas Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles.
Projekte sąvokos neįtvirtinamos.
Projektas paskelbtas Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) susipažinti
suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo TAIS.
Per nustatytą laiką negavę pastabų ir pasiūlymų, laikysime, kad pastabų ir pasiūlymų Projektui
neturite.
Projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji patarėja Neringa
Paškauskaitė (tel. 8 696 63217, el. p. neringa.paskauskaite@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Projektas, 13 lapų.
2. Projekto derinimo pažyma, 6 lapai.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

Aplinkos viceministrė

N. Paškauskaitė, 8 696 63 217, el. p. neringa.paskauskaite@am.lt

Raminta Radavičienė

Adresatų sąrašas:
Teisingumo ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Konkurencijos taryba
Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos prekybos įmonių asociacija
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija
Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija
Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija
Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacija
VšĮ „Gamtos ateitis“
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“
VšĮ „Žaliasis taškas“
Aplinkosaugos koalicija
VšĮ „Žiedinė ekonomika“

