REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS
VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO, ORGANIZUOJAMO
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA, PROTOKOLAS
2018 m. vasario 6 d. Nr. 51/1P-4
Vilnius
Rašytinė procedūra paskelbta – 2018 m. vasario 1 d.
Rašytinė procedūra baigta – 2018 m. vasario 5 d.
Pirmininkas: Kęstutis Vaitukaitis, Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.
Sekretorė: Sandra Jarilinaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vilniaus apskrities skyriaus vyr. specialistė.
Tarybos nariai:
Kęstutis Vaitukaitis – Elektrėnų savivaldybės meras,
Arvydas Vyšniauskas – Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas,
Marija Puč – Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Gintautas Paluckas – Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas,
Edita Tamošiūnaitė - Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja,
Linas Kvedaravičius - Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas,
Marija Rekst – Vilniaus rajono savivaldybės merė,
Teresa Demeško – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Robert Komarovski - Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
Rolandas Janickas – Ukmergės rajono savivaldybės meras,
Klavdija Stepanova – Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja,
Zdzislav Palevič - Šalčininkų rajono savivaldybės meras,
Tadeuš Romanovskij - Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys,
Rimantas Klipčius - Švenčionių rajono savivaldybės meras,
Violeta Čepukova - Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
Darbotvarkė:
Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto derinimo.
SVARSTYTA:
Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto derinimo.
NUTARTA:
Pritarti pateiktai pastabai:
1. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekte (toliau — Įstatymo projektas) kyla
neaiškumų dėl įstatymo projekto įsigaliojimo.
Pagal Įstatymo projekto 28 straipsnio 8 dalyje numatytą nuostatą savivaldybės nuo 201807-05 turi teikti informaciją apie įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybėms nustatytų
reikalavimų ir valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo plane nustatytų užduočių vykdymą
atliekų tvarkymo srityje, nors atliekų prevencijos ir tvarkymo planas bus parengtas tik 2021 m.

Įstatymo projekto 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Įstatymo projektas įsigalioja nuo
2021 m., išskyrus 2 straipsnį, 28 straipsnio 8 dalį ir 1,4,5 straipsnius ir šio (suprantama 6 str.)
straipsnio 4 dalį. Punktai su galiojimo išimtimis nurodyti 6 straipsnio 1 dalyje paminėti kituose 6
straipsnio punktuose:
• 2 straipsnis ir 28 straipsnio 8 dalis įsigalioja 2018-07-01;
• 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2018-05-01;
• 1 straipsnio 2 dalis ir 4,5 straipsniai įsigalioja 2018-07-01.
Kyla painiava, nes 6 straipsnio 4 dalies įsigaliojimas nenurodomas. Suprantama, kad jis
nurodo kitų punktų įsigaliojimo terminus ir logiškai pats turėtų įsigalioti nuo 2018-07-05.
Siūloma svarstyti dėl Įstatymo projekto įsigaliojimo terminų pakeitimo (patikslinimo),
kadangi šiuo metu patvirtinti atliekų tvarkymo planai 2014-2020 m. Jų atnaujinimas turėtų būti
padarytas iki 2020 m., tačiau, atsižvelgiant į tai, jog nuostata dėl naujo atliekų prevencijos ir
tvarkymo plano parengimo įsigalioja tik 2021 m., nauji savivaldybių atliekų prevencijos ir
tvarkymo planai būtų rengiami tik 2021 m. pabaigoje, priklausomai nuo valstybinio ir regioninio
atliekų tvarkymo planų patvirtinimo laiko. Tokiu atveju, kyla pagrįsta rizika, jog kurį laiką nebus
galiojančio atliekų tvarkymo (ar atliekų prevencijos ir tvarkymo) plano.
Balsavimo rezultatai: pritarė 15 Vilniaus regiono plėtros tarybos narių.
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