PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-16
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS
GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
PROGRAMA
PROGRAMOS TIKSLAI, UŢDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
1. Joniškio rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo
naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos (toliau – programa) tikslas – siekiant gerinti
gyvenamosios aplinkos kokybę Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje,
paskatinti viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų naudotojus (savininkus) šalinti asbesto
turinčius gaminius (pirmiausia stogų dangas) iš jų valdomų pastatų ir priklausinių.
2. 2011 m. kovo mėnesį savivaldybės teritorijoje atlikta asbesto turinčių gaminių
inventorizacija. Nustatyta, kad savivaldybės teritorijoje yra daugiau kaip 15 000 t asbestinio šiferio,
panaudoto stogų dangai:
Gyvenamųjų namų
kiekis

Asbestinio šiferio,
naudojamo kaip
gyvenamųjų namų stogų
danga, svoris kg

Asbestinio šiferio,
naudojamo kaip kitos
paskirties pastatų stogų
danga, svoris kg

Gaižaičių sen.

167

440091

995479

Gataučių sen.

196

507499

1189272

Seniūnijos
pavadinimas

Joniškio sen.

mieste

634

1430676

1081345

kaimuose

407

946145

1525492

Kepalių sen.

167

498544

1563088

Kriukų sen.

389

664965

983498

Rudiškių sen.

64

121643

264375

Satkūnų sen.

309

560562

1284149

Saugėlaukio sen.

198

438211

923294

Skaistgirio sen.

225

465 558

1 299 099

Žagarės sen.

633

1 168 273

1 518 321

Iš viso

3389

5608336

9809992

3. Programoje dalyvauja savivaldybės teritorijoje esančių viešojo naudojimo ir gyvenamųjų
pastatų, kuriuose yra asbesto turinčių gaminių, naudotojai (savininkai).
4. Programos uždaviniai:
4.1. sukurti savivaldybės paramos mechanizmą pastatų naudotojams (savininkams),
šalinantiems asbesto turinčius gaminius (pirmiausia stogų dangas) iš jų valdomų pastatų (ir jų
priklausinių);
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4.2. informuoti savivaldybės bendruomenę apie asbesto keliamą riziką visuomenės
sveikatai, saugų elgesį su asbesto turinčiais gaminiais ir savivaldybės teikiamą paramą jiems
pašalinti;
4.3. suderinti asbesto turinčių atliekų šalinimą su regioniniais atliekų tvarkymo planais ir
pajėgomis.
5. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
5.1. programos tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal pašalintų asbesto turinčių gaminių
kiekį lyginant su gaminių kiekiu, nustatytu pagal inventorizacijos duomenis, procentais;
5.2. programos pirmojo uždavinio (4.1 punktas) įgyvendinimas vertinamas pagal
savivaldybės finansinę paramą gavusių pastatų, iš kurių pašalinti asbesto turintys gaminiai, skaičių
lyginant su pastatų, kuriuose yra asbesto turinčių gaminių, skaičiumi, nustatytu pagal
inventorizacijos duomenis, procentais;
5.3. programos antrojo uždavinio (4.2 punktas) įgyvendinimas vertinamas pagal visuomenės
informavimo ir švietimo renginių skaičių, informacijos ir paskelbtų straipsnių vietos spaudoje
skaičių;
5.4. programos trečiojo uždavinio (4.3 punktas) įgyvendinimas vertinamas pagal asbesto
turinčių atliekų šalinimo pajėgumų regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje atitiktį jų poreikiui
procentais.
II. PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
6. Programa finansuojama iš savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos
Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų programų lėšų.
7. Programos lėšų panaudojimo tvarka ir paramos dydis nustatomi vadovaujantis
nacionalinių programų ir atskirų ES fondų administravimą ir įgyvendinimą reglamentuojančiais
teisės aktais.
8. Prašymai gauti paramą teikiami paskelbus kvietimą teikti prašymus. Prašymus nagrinėja
savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Joniškio rajono savivaldybės paramos asbesto
turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos įgyvendinimo
komisija ir (arba) atskirų ES fondų administravimą ir įgyvendinimą vykdančios institucijos.
9. Kartu su prašymu gauti paramą teikiamas pastato stogo dangos keitimo paprastojo
remonto aprašas, parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-708, reikalavimus, ir lokalinė sąmata.
10. Visuomenės informavimą pagal programos 4.2 punkte nurodytą uždavinį organizuoja
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.
11. Asbesto turinčių atliekų šalinimo klausimus pagal programos 4.3 punkte nurodytą
uždavinį sprendžia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.
_________________________

