INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2018 METAIS
Eil
.
Nr
.
1.

2

Atliekų
tvarkymo
tikslai

Uždaviniai

Priemonės

2. Mažinti
sąvartynuose šalinamų
atliekų kiekį
–
plėtoti
racionalų
atliekų
medžiaginių
ir
energetinių
išteklių
naudojimą

2.3.
sukurti
komunalinių
biologiškai
skaidžių
atliekų
tvarkymo
pajėgumus

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

Vykdymas 2017 metais

Vykdymas 2018 metais

2.3.5. organizuoti 2018 metai
maisto/ virtuvės
atliekų
rūšiuojamąjį
surinkimą ir (ar)
individualų
kompostavimą,
įrengiant
pakankamus
pajėgumus šioms
maisto/ virtuvės
atliekoms
apdoroti

Savivaldybės

1. Vadovaujantis 2014-2020 metų
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.2.1-APVA-R-008
priemonės
„Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projekto
„Komunalinių atliekų konteinerių
aikštelių įrengimas ir komunalinių
atliekų konteinerių aikštelėms
įsigijimas
Vilniaus
mieste“
pradėtos įrenginėti požeminių ir
pusiau požeminių konteinerių
aikštelės, kuriose yra konteineriai
mišrioms
komunalinėms
atliekoms, antrinėms žaliavoms ir
maisto/ virtuvės atliekoms surinkti
2. Vykdomos viešųjų pirkimų
procedūros maisto/ virtuvės atliekų
surinkimo paslaugai teikti.

2.4.
plėtoti 2.4.1.
pastatyti 2014-2017
rūšiuojamojo
nustatytais
metai

Savivaldybės

1. Vykdomi pasirengimo darbai
organizuojant viešąjį konkursą
maisto/
virtuvės
atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo
operatoriaus parinkimui.
2. Vadovaujantis 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5
prioriteto
„Aplinkosauga,
gamtos
išteklių
darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.2.1-APVAR-008 priemonės „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ projekto „Komunalinių
atliekų konteinerių aikštelių
įrengimas ir komunalinių atliekų
konteinerių aikštelėms įsigijimas
Vilniaus
mieste“
pradėta
įrenginėti požeminiai ir pusiau
požeminiai atliekų surinkimo
konteineriai, kurių dalis skirta
rūšiavimui ir dalis maisto/
virtuvės atliekų rinkimui.
Tokių konteinerių aikštelių iki
2019 metų bus įrengta 698 vnt.
1. Pagal Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondo ir

1. Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka 2018 metais

atliekų
surinkimo
sistemas

atstumais
reikiamą
kiekį
antrinių žaliavų
surinkimo
konteinerių arba
taikyti
kitas
antrinių žaliavų
surinkimo
priemones

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos 2017 metais
pasirašytą dotacijos teikimo
sutartį, pagal kurią skiriama
tikslinė 64450 EUR dotacija
Viešųjų
pirkimų
įstatymo
nustatyta tvarka Vilniaus miesto
savivaldybė nupirko 2578 vnt.
240 litrų talpos konteinerių
pakuočių atliekoms rūšiuoti
individualiose valdose. Tokio
paties
kiekio
konteinerių
nupirkimą
turi
finansuoti
pakuočių
gamintojų
ir
importuotojų organizacijos (VšĮ
„Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“ ir VšĮ
„Giamtos Ateitis“)
2. Vadovaujantis 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5
prioriteto
„Aplinkosauga,
gamtos
išteklių
darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R008 priemonės „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ projekto „Komunalinių
atliekų konteinerių aikštelių
įrengimas ir komunalinių atliekų
konteinerių aikštelėms įsigijimas
Vilniaus
mieste“
pradėta
įrenginėti požeminiai ir pusiau
požeminiai atliekų surinkimo
konteineriai, kurių dalis skirta
atliekų rūšiavimui ir dalis

vykdytos
viešųjų
pirkimų
procedūros, parinktas laimėtojas
2018 m. gruodžio mėn. pabaigoje
pateikė
2578
konteinerius.
Laukiame
organizacijų
finansuojamų 2578 konteinerių.
2. Pateikta paraiška finansavimui
gauti nupirkti ir nemokamai
išdalinti 1040 vnt. konteinerių (520
vnt. 120 litrų talpos – stiklo
pakuotei, 520 vnt. 240 litrų talpos
– kitai pakuotei). Aplinkos
ministro 2018-12-28 įsakymu Nr.
D1-1136 skirtas 20 763 EUR
finansavimas. 2019 m. su Aplinkos
projektų
valdymo
agentūra
pasirašyta
dotacijos
teikmo
sutartis.
3. Vadovaujantis 2014-2020 metų
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.2.1-APVA-R-008
priemonės
„Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projekto
„Komunalinių atliekų konteinerių
aikštelių įrengimas ir komunalinių
atliekų konteinerių aikštelėms
įsigijimas Vilniaus mieste“ 2018
metais įrengtos 178 konteinerių
aikštelės. 2019 metais konteinerių
aikštelių įrengimas tęsiamas.
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2.4.2.
didinti 2014-2020
didelių gabaritų metai
atliekų surinkimo
aikštelių skaičių
arba taikyti kitas
atliekų surinkimo
priemones
(pavyzdžiui,
apvažiuojant)

Savivaldybės

maisto/virtuvės atliekų rinkimui.
Tokių konteinerių aikštelių iki
2019 metų numatoma įrengti
755 vnt.
1. Vilniaus mieste 2016 m. veikė
5 didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelės (DGASA),
kuriose
Vilniaus
miesto
gyventojai galėjo atgabenti ir
NEMOKAMAI palikti didelių
gabaritų atliekas. Šias aikšteles
eksploatuoja UAB „VAATC“.
Daugiau
informacijos
www.vaatc.lt.
2. 2017 m. spalio 9 d. UAB
„VAATC“ su viešo konkurso
metu atrinktu rangovu – UAB
„Fegda“ pasirašė sutartį dėl 7-ių
naujų didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelių Vilniaus
mieste projektavimo ir statybos.
Planuojama,
kad
naujosios
atliekų
surinkimo
aikštelės
pradės veikti ne vėliau kaip 2019
m. pradžioje.
3.
UAB
„Ecoservice“
eksploatuoja
MOKAMĄ
DGASA adresu Gariūnų g. 71,
Vilnius, daugiau informacijos
www.ecoservice.lt.
4. 2017 m. spalio 31 d. Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija
su
viešojo
konkurso metu atrinktu rangovu
–
UAB „Ecoservice“ pasirašė

1. 2018 metais veikė 5 didelių
gabaritų
atliekų
surinkimo
aikštelės
 Pilaitės pr. 50 (Pilaitės
sen.),
 Liepkalnio
g.
113B
(Naujininkų sen.),
 V. A. Graičiūno g. 36C
(Panerių sen.),
 Pramonės
g.
209S
(Naujosios Vilnios sen.),
 Pumpėnų g. 1 (Pašilaičių
sen.).
Šiose aikštelėse Vilniaus miesto
gyventojai galėjo atgabenti ir
NEMOKAMAI palikti didelių
gabaritų atliekas. Šias aikšteles
eksploatuoja UAB „VAATC“.
Daugiau informacijos apie akštelių
darbo laiką, priimamas atliekas ir
jų kiekius yra UAB „VAATC“
interneto svetainėje www.vaatc.lt.
2. Numatytos papildomos 6 didelių
gabaritų
atliekų
surinkimo
aikštelės
 Bulvikio g. (Verkių sen.),
 Dvarčionių g. (Antakalnio
sen.),
 Sausupio g. (Vilkpėdės
sen.),
 Pirklių g. (Panerių sen.),
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2.4.3.
2014-2020
regioniniuose ir metai
savivaldybių
atliekų tvarkymo
planuose numatyti
ir taikyti buityje
susidarančių
pavojingųjų
ir
tekstilės atliekų
surinkimo
priemones, taip
pat ir surinkimą
apvažiuojant

Savivaldybės

paslaugų teikimo sutartį, kurioje
 Mykolo Lietuvio g. (Verkių
numatytas buityje susidarančių
sen.),
didelių gabaritų, statybos ir
 J. Kazlausko g. Verkių
griovimo, tekstilės ir pavojingų
sen.).
atliekų surinkimas.
Buvo
teikiami
dokumentai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo projektams parengti dėl
valstybinės kitos paskirties žemės
sklypų perdavimo neatlygintinai
Vilniaus miesto savivaldybės
nuosavybėn.
3. UAB „Ecoservice“ eksploatuoja
MOKAMĄ
DGASA
adresu
Gariūnų g. 71, Vilnius, daugiau
informacijos www.ecoservice.lt.
4. Pagal su Vilniaus miesto
savivaldybės administracija 2017
m. spalio 31 d. pasirašytą sautartį
UAB „Ecoservice“ teikė didelių
gabaritų
atliekų
surinkimo
paslaugą.
1. Pavojingų atliekų ir tekstilės 1. Vilniaus mieste 2018 metais
atliekų tvarkymo priemonės buvo apie 180 vnt. tekstilės atliekų
numatytos
Vilniaus
miesto surinkimo konteinerių, kuriuos
savivaldybės tarybos 2015-08- aptarnauja UAB „Dėvėdra“ ir
26 sprendimu Nr. 1-152 UAB „Ecoservice“.
patvirtintame Vilniaus miesto 2. Buvo pateikta paraiška gauti
savivaldybės atliekų tvarkymo dotaciją tekstilės atliekų surinkimo
2014-2020 m. plane.
konteineriams nupirkti. Aplinkos
2. Vilniaus mieste 2017 m. ministro 2018-12-28 įsakymu
pastatyti
209
tekstilės skirta 65.000 EUR dydžio dotacija
konteineriai.
Tekstilės 100 konteinerių įsigyti Viešųjų
konteinerius aptarnauja UAB pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
„Dėvėdra“ ir UAB „Ecoservice“. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros
3.
Buityje
susidariusias 3. Buityje susidariusias pavojingas
pavojingas
bei
tekstilės bei tekstilės atliekas Vilniaus
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3. Užtikrinti
visuomenės
sveikatai ir
aplinkai
saugų visų
atliekų
srautų
tvarkymą,
tobulinti
esamas
atliekų
tvarkymo
sistemas
6. Didinti
visuomenės
sąmoningumą,
tobulinti
valstybės ir
savivaldybės
institucijų
darbuotojų
kvalifikaciją
atliekų
tvarkymo
srityje

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

3.1.1
visiems
atliekų turėtojams
teikti
viešąją
komunalinių
atliekų tvarkymo
paslaugą,
atitinkančią
minimalius
kokybės
reikalavimus,
kuriuos nustato
Aplinkos
ministerija
6.1.
didinti 6.1.2. šviesti ir
visuomenės
informuoti
sąmoningumą visuomenę
atliekų
regioniniu lygiu:
tvarkymo
pristatyti
srityje
komunalinių
atliekų tvarkymo
sistemą
(kaip
visumą), esamą
surinkimo
ir
tvarkymo
infrastruktūrą,
pasirinktą
apmokestinimą,
gyventojų teises ir
pareigas,
galimybes
rūšiuoti atliekas

2014-2020
metai

Savivaldybės

2015-2020
metai

Regioniniai
atliekų
tvarkymo
centrai,
savivaldybės

atliekas
Vilniaus
miesto
gyventojai gali atvežti ir
NEMOKAMAI palikti didelių
gabaritų
atliekų
surinkimo
aikštelėse.
Šiuo metu viešoji komunalinių
atliekų
tvarkymo
paslauga
teikiama maždaug 98 proc.
Vilniaus
miesto
gyventojų.
Likusiai
daliai
viešoji
komunalinių atliekų tvarkymo
paslauga neteikiama dėl įvairių
priežasčių (pvz., įteisinami nauji
sklypai, nuolat kinta sodininkų
bendrijose atsirandančių įteisintų
individualių valdų kiekis ir t. t.)

miesto gyventojai gali atvežti ir
NEMOKAMAI palikti didelių
gabaritų
atliekų
surinkimo
aikštelėse.

1. Informacija apie atliekų
tvarkymą
yra
interneto
svetainėse
www.vilnius.lt,
www.sivasa.lt,
www.vaatc.lt,
www.atliekos.lt
2.
Seminarai-kūrybinės
dirbtuvės,
didinančios
visuomenės
sąmoningumą
atliekų tvarkymo srityje.
3. Gamintojų ir Importuotojų
Asociacijos, VšĮ „Elektronikos
gamintojų
ir
importuotojų
organizacijos“
kartu
su
savivaldybe
organizuotas
aplinkosaugos projektas „Mes
rūšiuojam“.

1. Informacija apie atliekų
tvarkymą yra interneto svetainėse
www.vilnius.lt,
www.sivasa.lt,
www.vaatc.lt,
www.atliekos.lt,
www.ecoservice.lt,
www.vsa.lt,
www.ekonovus.lt,
www.pto.lt,
www.zaliasistaskas.lt,
www.gamtosateitis.lt.
2. Seminarai-kūrybinės dirbtuvės,
didinančios
visuomenės
sąmoningumą atliekų tvarkymo
srityje.
3. Gamintojų ir Importuotojų
Asociacijos, VšĮ „Elektronikos
gamintojų
ir
importuotojų
organizacijos“
kartu
su
savivaldybe
organizuotas
aplinkosaugos projektas „Mes

Šiuo metu viešoji komunalinių
atliekų
tvarkymo
paslauga
teikiama maždaug 99 proc.
Vilniaus
miesto
gyventojų.
Likusiai daliai viešoji komunalinių
atliekų
tvarkymo
paslauga
neteikiama dėl įvairių priežasčių
(pvz., įteisinami nauji sklypai,
nuolat kinta sodininkų bendrijose
atsirandančių įteisintų individualių
valdų kiekis ir t. t.)

rūšiuojam“.
4.
Informacija
žiniasklaidos
priemonėse:
4.1. Kas lemia atliekų rūšiavimo
įpročius? 2018-12-17.
Šaltinis:
http://www.bernardinai.lt/straip
snis/2018-12-17-kas-lemiaatlieku-rusiavimoiprocius/173407
4.2. Europa perdirbo 94 proc.
naudotų padangų, o kiek
Lietuva? 2018-06-06.
Šaltinis:
https://www.15min.lt/gazas/na
ujiena/autorinka/europaperdirbo-94-proc-naudotupadangu-o-kiek-lietuva-2201011152
4.3. Žiedinė ekonomika Lietuvoje
– įpročius teks keisti arba
brangiai, arba sąmoningai.
2018-06-06.
Šaltinis:
https://www.15min.lt/naujiena/
aktualu/zalias/ziedineekonomika-lietuvoje-iprociusteks-keisti-arba-brangiai-arbasamoningai-1007-983196
4.4.Atliekų rūšiavimas: kokias
klaidas darome? 2018-04-05.
Šaltinis:
https://www.vvsb.lt/atliekurusiavimas-kokias-klaidasdarome/
4.5. Taromatų
sistemos
užsieniečiai pavydi ir mokosi,
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6.2. tobulinti
valstybės
ir
savivaldybės
institucijų
darbuotojų

6.1.3.
2014-2020
bendradarbiaujant metai
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
rengti
ir
įgyvendinti
bendrus
visuomenės
švietimo
ir
informavimo
atliekų
prevencijos
ir
atliekų tvarkymo
klausimais
projektus

Aplinkos
ministerija,
nevyriausybinės
aplinkosaugos
organizacijos,
savivaldybės

6.2.1. dalyvauti 2014-2020
tarptautiniuose
metai
renginiuose
ir
konferencijose,
seminaruose,

Aplinkos
ministerija,
Aplinkos
apsaugos
agentūra,

bet iššūkių ir Lietuvai dar yra.
2018-11-26.
Šaltinis:
https://www.lrytas.lt/gamta/eko
/2018/11/26/news/taromatusistemos-uzsienieciai-pavydiir-mokosi-bet-issukiu-irlietuvai-dar-yra-8357369/
1. Informacija visuomenei apie
atliekų
tvarkymą
pateikta
žiniasklaidos
priemonėse,
visuomeninio transporto stotelėse,
autobusuose
ir
troleibusuose,
interneto
svetainėse,
ant
visuomeninio transporto priemonių
2. Informacija interneto svetainėse
 Vilniaus
miesto
savivaldybės
–
www.vilnius.lt,
 VšĮ „Žaliasis taškas“ –
www.ztl.lt,
 VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“ – www.pto.lt,
 VšĮ „Gamtos ateitis“ –
www.gamtosateitis.lt,
 UAB
„Ecoservice“
–
www.ecoservice.lt,
 UAB „VSA Vilnius“ –
www.vsa.lt,
 UAB
„Ekonovus“
–
www.ekonovus.lt

1. Vilniaus miesto savivaldybės
ir licencijuotų gamintojų ir
importuotojų organizacijų – VšĮ
„Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“ ir VšĮ
„Gamtos
ateitis“
–
Bendradarbiavimo
sutartyse
organizuojant
komunalinių
atliekų
sraute
susidarančių
pakuočių atliekų rūšiuojamąjį
surinkimą, vežimą ir paruošimą
naudoti organizacijoms nustatyta
prievolė organizuoti ir finansuoti
visuomenės
švietimo
ir
informavimo priemones (šių
sutarčių V skyrius „Visuomenės
švietimo
ir
informavimo
sąlygos“).
2. Informacija VšĮ „Žaliasis
taškas“ interneto svetainėje
www.ztl.lt,
VšĮ
„Pakuočių
tvarkymo
organizacija“
–
www.pto.lt,
VšĮ
„Gamtos
ateitis“ – www.gamtosateitis.lt.
Kasmetinis atliekų tvarkymo Kasmetinis
atliekų
tvarkymo
forumas
Druskininkuose forumas Druskininkuose „Atliekų
„Atliekų tvarkymas 2017“
tvarkymas 2018“

kompetenciją
atliekų
tvarkymo
klausimais

darbiniuose
susitikimuose;
rengti susitikimus
su kitų valstybių
institucijomis,
bendrus renginius
su savivaldybių,
atliekų surinkėjų
ir
tvarkytojų
asociacijomis,
skleisti
gerąją
bendradarbiavimo
patirtį Aplinkos
apsaugos
agentūros
interneto
svetainėje

savivaldybės

