Atliekų tvarkymo tikslai
2. Mažinti sąvartynuose
šalinamų atliekų kiekį –
plėtoti racionalų atliekų
medžiaginių ir energinių
išteklių naudojimą

Uždaviniai
2.3. sukurti komunalinių
biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo
pajėgumus

Įvykdymo
Priemonės
terminas
Vykdytojai
2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims 2015 metai savivaldybės
(pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms,
kapinėms ir kita), kurių atliekų
tvarkymą organizuoja savivaldybės,
užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir
tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą
susidarymo vietoje

Plano įgyvendinimo duomenys
2019 m. individualių valdų savininkams
bus išdalinta 2800 vnt. žaliųjų atliekų
surinkimo
konteinerių.
2019
m.
kolektyvinėse atliekų aikštelėse bus įrengta
40 vnt. 1,3 m3 ir 20 vnt. 10m3 talpos
žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.

2.3.3. įrengti mechaninio biologinio
2015 metai
arba mechaninio apdorojimo įrenginius,
kuriuose būtų atskiriamos ir
apdorojamos arba perduodamos toliau
apdoroti biologiškai skaidžios atliekos

savivaldybės

Priemonė įvykdyta. Įrengtas mechaninio
biologinio apdorojimo įrenginys, kuriame
yra atskiriamos ir apdorojamos biologiškai
skaidžios atliekos.

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

Priemonė vykdoma. Iš Plungės rajono
savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2018 m. skirtos
lėšos Švaros akcijos talkoms Plungės
mieste vykdyti, akcijai "Darom 2018",
visuomenės švietimo ir gerosios praktikos
sklaidos projektams. Pagal projektą
,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra Telšių regione'' atliktas pirkimas
,,Visuomenės informavimo ir švietimo
atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais
paslaugų pirkimas'' ir 2018m. gegužės
11d pasirašyta sutartis. Šiuo metu vyksta
šios sutarties įgyvendinimas.

2015–2016
metai

2.4. plėtoti rūšiuojamojo 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais
2014–2017
atliekų surinkimo
reikiamą kiekį antrinių žaliavų
metai
sistemas
surinkimo konteinerių arba taikyti kitas
antrinių žaliavų surinkimo priemones

savivaldybės

Priemonė vykdoma. Šiuo metu turime
bendro naudojimo aikštelėse 62 vnt.
konteinerių popieriui, 60 vnt. plastikui ir
69 vnt. stiklui.
2015 m. spalio 23 d. buvo pasirašyta
Dotacijos sutartis su Lietuvos aplinkos
apsaugos investicijų fondu. Iš viso per
2016 m. Plungės r. sav. buvo aprūpinta
8200 namų valdų po vieną 120 l konteinerį
stiklo atliekoms surinkti ir 240 l talpos
konteinerį visų rūšių pakuočių atliekų
surinkimui (išskyrus stiklą). Plungės mieste
ir rajone 2019 m. bus įrengta 60 aikštelių
kuriuose su 124 konteineriais skirtais
popieriaus, stiklo ir plastiko rūšiavimui.

2014–2020
metai

savivaldybės

Priemonė vykdoma. Veikia didelių
gabaritų surinkimo aikštelė ir taikomas
atliekų surinkimas apvažiuojant.

2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių
2014–2020
atliekų tvarkymo planuose numatyti ir metai
taikyti buityje susidarančių pavojingųjų
ir tekstilės atliekų surinkimo priemones,
taip pat ir surinkimą apvažiuojant

savivaldybės

Priemonė vykdoma. Veikia didelių
gabaritų surinkimo aikštelė ir taikomas
pavojingų atliekų surinkimas apvažiuojant.

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

savivaldybės

Priemonė vykdoma. Visiems atliekų
turėtojams teikiama viešoji komunalinių
atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti
minimalius kokybės reikalavimus.

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

3. Užtikrinti visuomenės
sveikatai ir aplinkai saugų
visų atliekų srautų
tvarkymą, tobulinti esamas
atliekų tvarkymo sistemas

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

2014–2020
metai

6. Didinti visuomenės
sąmoningumą, tobulinti
valstybės ir savivaldybės
institucijų darbuotojų
kvalifikaciją atliekų
tvarkymo srityje

6.1. didinti visuomenės
sąmoningumą atliekų
tvarkymo srityje

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

6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę
2015–2020
regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių metai
atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti
kaip visumą), esamą surinkimo ir
tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą
apmokestinimą, gyventojų teises ir
pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas

regioniniai atliekų Priemonė
vykdoma.
Šviečiama
ir
tvarkymo centrai, informuojama visuomenė regioniniu lygiu:
savivaldybės
pristatoma komunalinių atliekų tvarkymo
sistema, esama surinkimo ir tvarkymo
infrastruktūra,
atliekų
tvarkymo
apmokestinimas, gyventojų teisės ir
pareigos, galimybės rūšiuoti atliekas.
Pagal projektą ,,Komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtra Telšių regione''
atliktas
pirkimas
,,Visuomenės
informavimo
ir
švietimo
atliekų
prevencijos ir tvarkymo klausimais
paslaugų pirkimas'' ir 2018m. gegužės
11d pasirašyta sutartis. Šiuo metu vyksta
šios sutarties įgyvendinimas. Švietimo
įstaigos įtraukiamos į Europos atliekų
mažinimo savaitės renginių vykdymą ir
dalyvavimą.

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

Priemonė vykdoma. Bendradarbiauta su
VšĮ ,,Darom" ir gamintojų ir importuotojų
organizacijomis įgyvendinant bendrus
visuomenės švietimo ir informavimo
atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo
klausimais projektus. Informacija apie
atliekų tvarkymą buvo teikiama vietinėje
spaudoje,
internetinėje
erdvėje,
susitikimuose su gyventojais, Plungės
rajono seniūnijų seniūnais.

Aplinkos
ministerija,
Aplinkos
apsaugos
agentūra,
savivaldybės

Priemonė vykdoma. Nuolat dalyvaujama
įvairiose konferencijose, seminaruose.
2018 m. dalyvauta konferencijoje LIFE
info diena 2018 ir konferencijoje-diskusijų
forume: Atliekų tvarkymas 2018.

2014–2020
metai

6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose
2014–2020
renginiuose ir konferencijose,
metai
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

