INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.
PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2014-2018 METAIS
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai /metai

Informacija apie priemonių vykdymą

1.

2.3. sukurti
komunalinių
biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo
pajėgumus

2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui,
gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų
tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų
atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų
tvarkymą susidarymo vietoje

savivaldybės
2015 metai

2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio
apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir
apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti
biologiškai skaidžios atliekos

savivaldybės
2015 metai

2014–2015 m. Anykščių rajono savivaldybė
individualių namų valdų savininkams ir
daugiabučių namų savininkams, turintiems sodo
sklypus, išdalino 1664 vnt. 600 l talpos
kompostavimo konteinerių. Papildomai iš
Anykščių miesto individualių namų valdų
žaliosios atliekos surenkamos apvažiavimo
būdu. Kapinėse susidarančios žaliosios atliekos
perrūšiuojamos ir surinktos apvažiavimo būdu
vežamos į kompostavimo aikštelę. Anykščių
rajono
savivaldybės
teritorijoje
veikia
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo
aikštelė į kurią savo transportu tiek fiziniai, tiek
juridiniai asmenys gali vežti žaliąsias atliekas,
kurios priimamos nemokamai. Pagal atskiras
sutartis su atliekų turėtojais savivaldybės atliekų
tvarkytojas teikia bioskaidžių atliekų surinkimo
paslaugą. 2019 m. planuojama baigti įrengti
pusiau požeminius bendrojo naudojimo
konteinerius, kuriuose bus galima šalinti ir
bioskaidžias atliekas.
Utenos regioniniame Mockėnų sąvartyne 2015
m. įrengtas Mechaninis–biologinis apdorojimo
įrenginys.

2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų
rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų
kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms
maisto / virtuvės atliekoms apdoroti

savivaldybės
2018 metai

2014–2015 m. Anykščių rajono savivaldybė
individualių namų valdų savininkams ir
daugiabučių namų savininkams, turintiems sodo
sklypus, išdalino 1664 vnt. 600 l talpos
kompostavimo konteinerių. 2017 m. su APVA
buvo pasirašyta finansavimo sutartis pusiau
požeminių bendrojo naudojimo konteinerių
įrengimui
Anykščių miesto daugiabučiams
namams, tame tarpe ir biologinių (maisto,
virtuvės, žaliųjų) atliekų atskiram surinkimui.
2019 m. planuojama baigti įrengti pusiau
požeminius bendrojo naudojimo konteinerius,
kuriuose bus galima šalinti šias atliekas.

2.

2.4. plėtoti
rūšiuojamojo
atliekų surinkimo
sistemas

2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems
biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
(ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės
švietimą ir gerosios praktikos sklaidą

Aplinkos ministerija,
savivaldybės 2015–2016
metai

2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti
kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones

savivaldybės
2014–2017
metai

-

2014 m. Savivaldybė teikė paraišką LAAIF dėl
rūšiuojamojo
surinkimo
konteinerių
individualioms valdoms pirkimo finansavimo.
2015 m. įgyvendinus projektą nupirkta 3058
vnt. visų pakuočių /antrinių žaliavų atliekų
surinkimo
konteinerių (išskyrus stiklą) ir
išdalinta individualių namų valdų gyventojams.
2015 m. Savivaldybė teikė paraišką LAAIF dėl
papildomų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių
individualioms valdoms pirkimo finansavimo.
Įgyvendinus projektą 2016 m. individualių
namų valdų gyventojams bus papildomai
išdalinta 2000 vnt. visų pakuočių /antrinių
žaliavų atliekų surinkimo konteinerių (išskyrus
stiklą). Stiklo atliekos ir iš kitų individualių
namų
valdų,
neaprūpintų
rūšiuojamojo
surinkimo konteineriais, pakuočių /antrinių
žaliavų atliekos surenkamos apvažiavimo būdu,
dalinant maišus ar rajone pastatytais antrinių
žaliavų surinkimo konteineriais. 2016 m.
gruodžio mėn. Savivaldybė pateikė paraišką
LAAIF finansavimui gauti pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo stiklo atliekoms
surinkti konteinerių pirkimui individualioms
namų valdoms. Anykščių mieste prie
daugiabučių namų esančios antrinių žaliavų
atliekų surinkimo aikštelės atitinka Valstybinio
atliekų tvarkymo plane nustatytus atstumus.
2017 m. nupirkti individualioms namų valdoms
stiklo atliekoms skirti konteineriai (6386 vnt.),
bei trūkstamas kiekis (1328 vnt.) konteinerių
skirtų rūšiuoti kitą pakuotą (popierių, plastiką,
metalą). Šie konteineriai buvo baigti dalinti
2018 m. Išdalinus nupirktus konteinerius
individualios namų valdoms naudojančios
individualias mišrių komunalinių atliekų
surinkimo priemones, 100 proc. buvo
aprūpintos individualiomis pakuočių atliekų
rūšiavimo priemonėmis.

3.

4.

3.1. užtikrinti, kad
visiems atliekų
turėtojams būtų
sudarytos sąlygos
naudotis viešąja
komunalinių atliekų
tvarkymo paslauga
5.1. tobulinti atliekų

2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo
priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant)

savivaldybės
2014–2020 metai

2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo
planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių
pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones,
taip pat ir surinkimą apvažiuojant

savivaldybės
2014–2020 metai

3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią
minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato
Aplinkos ministerija

savivaldybės 2014–2020
metai

5.1.3. parengti Lietuvos Respublikos atliekų

Aplinkos ministerija, Ūkio

Didelių gabaritų atliekos Anykščių mieste ir
rajone
kiekvienais
metais
surenkamos
apvažiavimo būdu, du kartus per metus.
Savivaldybės teritorijoje įrengta viena didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Vairuotojų g.
18, Anykščių mieste. Ši aikštelė 2018 m. buvo
atnaujinta ir praplėsta, todėl šiuo metu visiškai
atitinka Anykščių rajono gyventojų poreikius.
2015-09-24 Tarybos sprendimu Nr. 1-TS-262
patvirtintame Anykščių rajono savivaldybės
2014–2020 m. atliekų tvarkymo plane
numatyta:
- esant poreikiui ir finansinėms
galimybės organizuoti tekstilės atliekų
surinkimą specialiais konteineriais.
- užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų
atliekų surinkimą didelių ir pavojingųjų atliekų
priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje,
esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščiai.
- vykdyti atskirą buityje susidarančių
pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo
būdu (ne rečiau kaip 2 kartus per metus).
užtikrinti, kad tie pavojingųjų atliekų
srautai, kurių surinkimas techniškai ir
organizaciniu
požiūriu
galimas,
būtų
surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų,
įrengiant specialius konteinerius įmonių,
įstaigų ar organizacijų patalpose.
Pavojingos atliekos iš fizinių ir juridinių
asmenų surenkamos du kartus metuose
apvažiuojant atliekų turėtojus. Fiziniai
asmenys pavojingas atliekas turi galimybę
pristatyti ir nemokamai priduoti didelių ir
pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje
Vairuotojų g.
18, Anykščių mieste.
Savivaldybės teritorijoje yra pastatyti specialūs
konteineriai/ dėžės tam tikrų pavojingų atliekų
surinkimui.
2014-2016 m. Anykščių rajono savivaldybėje
viešosios komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos rodiklis sudarė 98 proc.

-

5.

tvarkymo valstybinį
reglamentavimą ir
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą
gamybos ir kitos
ūkinės veiklos
atliekų tvarkymo
srityje
6.1. didinti
visuomenės
sąmoningumą
tvarkant atliekas

tvarkymo įstatymo pakeitimo, susijusio su
valstybiniu atliekų tvarkymo reglamentavimu,
projektą – peržiūrėti institucijų funkcijas ir numatyti
atsakomybę už neatlikimą )

6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu
lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir
tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą,
gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti
atliekas

ministerija, Žemės ūkio
ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija,
Energetikos ministerija,
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba,
savivaldybės
2016 metai
regioniniai atliekų
tvarkymo centrai,
savivaldybės
2015–2020 metai

2015-11-27 Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras organizavo Utenos regiono savivaldybių
, seniūnijų, žiniasklaidos atstovams spaudos
konferenciją „Utenos regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“. Pristatyti Utenoje pastatyti
MBA įrenginiai. Savivaldybės internetinėje
svetainėje 2015-12-23 paskelbta informacija
apie pastatytus MBA įrenginius, apie
valstybinio mokesčius ir MBA įrenginių veiklos
įtaką atliekų tvarkymo mokesčiui. 2015-09-30
skelbta informacija apie patvirtintą savivaldybės
2014-2020 m. atliekų tvarkymo planą. 2015-0923 skelbta informacija apie patvirtintą Utenos
regiono 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planą.
2015-2017 m. skelbta informacija apie
rūšiuojamojo surinkimo konteinerių dalinimą,
atliekų
išvežimo
grafikus,
rūšiavimo
rekomendacijas. 2016–2017 m. balandžio–
rugpjūčio mėn. UAB „Utenos regiono atliekų
tvarkymo
centras“
organizavo
akciją
„Dirvožemio
gerinimo
priemonė
–
nemokamai“,
kurios
metu gyventojams
atvežusiems pilnos komplektacijos stambius
namų apyvokos elektros prietaisus buvo
dalinama dirvožemio gerinimo priemonė.
2016-02-05 surengta regioninė konferencija –
diskusija „Atliekų tvarkymo iššūkiai...“,
kurios metu dalyvaujant Aplinkos ministerijos,
Utenos regiono ir kaimyninių savivaldybių
merams,
administracijos
direktoriams,
specialistams,
atliekų
tvarkymo
centrų
atstovams, konsultantams, gyventojams aptarti
bendrieji reikalavimai dvinarės įmokos už
komunalinių
atliekų
tvarkymą
dydžio
nustatymui.
2017 m. skelbta tiek savivaldybės internetinėje
svetainėje, tiek spaudoje apie dvinarės įmokos
įvedimą, taikomas kompensacijas ir t.t.

6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus
visuomenės švietimo ir informavimo atliekų
prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus

Aplinkos ministerija,
nevyriausybinės
aplinkosaugos
organizacijos,
savivaldybės
2014–2020 metai

2017 m. kartu su VšĮ PTO parengti 5 radijo
įrašai ir viešinti per vietinę Anykščių radijo
stotį:
1. Kodėl reikia rūšiuoti pakuočių atliekas?
2. Kaip teisingai rūšiuoti?
3. Dažniausiai daromos rūšiavimo klaidos.
4. Rūšiavimo mitai.
5. Pakuočių atliekų susidarymo ir sutvarkymo
statistika (bendra ir Anykščių rajono
savivaldybės).
2018 m. parengti 6 video pristatymai Anykščių
miesto lauko ekrane, kurie kartojami kasdien
po keletą kartų:
1. Ką mesti į STIKLO konteinerį?
2. Ką mesti į PLASTIKO konteinerį?
3. Ką mesti į POPIERIAUS konteinerį?
4. Ką mesti į MIŠRIŲ atliekų kižonteinerį?
5. Ką vežti į Anykščių atliekų priėmimo ir
laikino saugojimo aikštelę?
6. Ką vežti į Anykščių biologiškai skaidžių
atliekų kompostavimo aikštelę?
2019 m. pradėjus eksploatuoti pusiau
požeminius konteinerius lauko ekrane
pradėsime rodyti video pristatymą – Ką mesti į
ŽALIŲJŲ ir MAISTO atliekų konteinerį?
2014 m. Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų
asociacija“, VšĮ „Ekošviesa“
organizavo
aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“ ir
vasaros kino festivalį
„Sidarbrinės gervės
naktys“.
Septynerius metus (nuo 2012 m.) Gamintojų ir
Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos
gamintojų ir importuotojų organizacijos“ kartu
su Anykščių rajono savivaldybe organizuoja
aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam“. Šiuo
projektu siekiama, kad sumažėtų aplinkos tarša
elektronikos, nešiojamų baterijų, autoservisų
atliekomis, jos nebūtų šalinamos su kitomis
atliekomis,
akcijų metu būtų surenkamos
apvažiavimo būdu. Akcijų metu, taip pat, buvo
galima priduoti savo nebenaudojamą automobilį
arba pateikti informaciją apie kiemuose be
priežiūros
paliktus
nebenaudojamus
automobilius ar nelegalius transporto priemonių
ardytojus.

6.

6.2. tobulinti
valstybės ir
savivaldybės
institucijų
darbuotojų
kompetenciją
atliekų tvarkymo
klausimais

6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir
konferencijose, seminaruose, darbiniuose
susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų
valstybių institucijomis, organizuoti bendrus
renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir
tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją
bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos
agentūros interneto svetainėje

Aplinkos ministerija,
Aplinkos apsaugos
agentūra, savivaldybės
2014–2020 metai

2018 m. ir ankstesniais metais Savivaldybės
administracija prisidėjo prie vykdomų „VšĮ
Darom“ švaros akcijų.
2017 m. savivaldybės švietimo įstaigoms
surengta edukacinė-mokomoji konferencija
„Kitoks požiūris į atliekas“ t. y. kaip sumaniai
integruoti atliekų rūšiavimą į pamokinę veiklą.
2017 m. kartu su VšĮ PTO parengti 5 radijo
įrašai ir viešinti per vietinę Anykščių radijo
stotį:
1. Kodėl reikia rūšiuoti pakuočių atliekas?
2. Kaip teisingai rūšiuoti?
3. Dažniausiai daromos rūšiavimo klaidos.
4. Rūšiavimo mitai.
5. Pakuočių atliekų susidarymo ir sutvarkymo
statistika (bendra ir Anykščių rajono
savivaldybės).
2017 m. parengtos ir priklijuotos pakuočių
atliekų rūšiavimo rekomendacijos daugiabučių
namų konteinerių aikštelėse.
2014 m. pavasarį Aplinkos ministerija
organizavo Valstybinio atliekų tvarkymo plano
pristatomąjį seminarą, kurio dalyviai – regiono
savivaldybių atstovai, UAB „Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“, regiono komunalinių
atliekų tvarkytojų atstovai, gyventojai.
2014 m. rudenį PTO organizavo siauro rato, t. y.
savivaldybių, komunalinių atliekų tvarkytojų ir
PTO atstovų diskusiją. Aptarta, kaip sekėsi
kiekvienai savivaldybei tvarkant
atliekų
pakuotes 2014 m. Ką reikėtų keisti, kad
rezultatai būtų geresni.
2015-10-07
savivaldybės
administracijos
atstovai dalyvavo metinėje PTO organizuotoje
konferencijoje-diskusijoje
„Gamintojo
atsakomybė: Kartu - Atsakingai - Kitaip".
2015-08-20
Savivaldybės
administracijos,
seniūnijų atstovai dalyvavo UAB „Utenos
regiono
atliekų
tvarkymo
centras“
organizuotame Utenos regiono savivaldybių
atstovų ir aplinkosaugininkų seminare „Utenos
regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“
pristatant baigiamus pastatyti MBA įrenginius.
2016-02-05 surengta regioninė konferencija –
diskusija „Atliekų tvarkymo iššūkiai...“,
kurios metu dalyvaujant Aplinkos ministerijos,

Utenos regiono ir kaimyninių savivaldybių
merams,
administracijos
direktoriams,
specialistams,
atliekų
tvarkymo
centrų
atstovams, konsultantams, gyventojams aptarti
bendrieji reikalavimai dvinarės įmokos už
komunalinių
atliekų
tvarkymą
dydžio
nustatymui.
2016 m. birželio mėn. VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“ iniciatyva vyko susitikimas
diskusija
„Aplinkosauginis
visuomenės
švietimas ir informavimas. Ar galime
efektyviau?“ Susitikime dalyvavo Aplinkos
ministerijos ir jai pavaldžių institucijų,
savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo
centrų bei verslą atstovaujančių organizacijų ir
asociacijų atstovai. Susitikimo metu buvo
aptarti šiuo metu naudojami gyventojų
informavimo ir švietimo būdai bei priemonės, jų
kokybė
ir efektyvumas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo
galimybės, kurios padėtų išvengti priemonių
dubliavimo, skatintų efektyviau panaudoti
švietimui skiriamas lėšas bei leistų pasiekti
apčiuopiamų rezultatų ir akivaizdžių gyventojų
elgsenos pokyčių.
2016 m. birželio mėn. Aplinkos ministerija
bendradarbiaudama su Lietuvos komunalininkų
ir atliekų tvarkytojų asociacija ir Lietuvos
savivaldybių asociacija organizavo seminarą „
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“, skirtas savivaldybių
specialistams, regioninių atliekų tvarkymo
centrų specialistams, komunalinių atliekų
tvarkytojų atstovams, investicijų projektų
rengėjams,
vertintojams
ir
kitiems
besidomintiems šios priemonės tinkamu
įgyvendinimu.
2016 m. rugsėjo mėn. vyko XIII diskusijų
forumas „Atliekų tvarkymas 2016“, kuriame
dalyvavo įvairių institucijų ir įstaigų, bei
organizacijų atstovai susiję su atliekų tvarkymu.
Konferencijos metu buvo aptarti aktualiausi
atliekų tvarkymo klausimai.
2017 m. dalyvauta Utenos regiono savivaldybių,
komunalinių atliekų tvarkytojų ir Aplinkos
ministerijos atstovų pasitarime-diskusijoje dėl

dvinarės įmokos įvedimo bei Utenos regiono
savivaldybių, komunalinių atliekų tvarkytojų ir
VšĮ
Pakuočių
tvarkymo
organizacijos
pasitarime-diskusijoje dėl pakuočių atliekų
tvarkymo regione.
2017 m. rugsėjo mėn. vyko XIX diskusijų
forumas „Atliekų tvarkymas 2017“, kuriame
dalyvavo įvairių institucijų ir įstaigų, bei
organizacijų atstovai susiję su atliekų tvarkymu.
Konferencijos metu buvo aptarti aktualiausi
atliekų tvarkymo klausimai.
2018 m. rugsėjo 13 d. Anykščių rajono
savivaldybė dalyvavo kasmetinėje Lietuvos
regioninių
atliekų
tvarkymo
centrų
konferencijoje "Atliekų tvarkymo aktualijos
Lietuvoje", kuriame dalyvavo Regioninių
atliekų tvarkymo centrų specialistai, LR
Aplinkos ministerijos atstovai, Utenos regiono
savivaldybių atstovai.

