Informacija apie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano priemonių vykdymą Trakų rajono savivaldybėje
Priemonės
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
2.3.3. įrengti mechaninio
biologinio arba mechaninio
apdorojimo įrenginius,
kuriuose būtų atskiriamos ir
apdorojamos arba
perduodamos toliau apdoroti
biologiškai skaidžios atliekos
2.3.5. organizuoti maisto /
virtuvės atliekų rūšiuojamąjį
surinkimą ir (ar) individualų
kompostavimą, įrengti
pakankamus pajėgumus
šioms maisto / virtuvės
atliekoms apdoroti
2.4.1. pastatyti nustatytais
atstumais reikiamą kiekį
antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių arba taikyti kitas
antrinių žaliavų surinkimo
priemones

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2015
metai

savivaldybės

2015
metai

savivaldybė,
UAB VAATC

2018
metai

savivaldybės

2014–
2017
metai

savivaldybės

Pastabos apie įvykdymą

2017:
Į kompostavimo aikšteles pristatyta 66,14 tonos žaliųjų atliekų.
Individualių valdų savininkams perduota 3200 vnt. kompostavimo konteinerių
2018:
Į kompostavimo aikšteles pristatyta 53,73 tonos žaliųjų atliekų (VAATC
duomenys).

Pastatyta regioniniai mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai Vilniuje,
kuriuose atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti
biologiškai skaidžios atliekos.
Maisto (virtuvės) atliekos Trakų rajono savivaldybėje iš gyventojų nėra atskirai
surenkamos. Šių atliekų surinkimas ir tvarkymas savivaldybės atliekų tvarkymo
taisyklėse nereglamentuojamas.
Trakų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, atskirtos viešojo maitinimo
įstaigų maisto (virtuvės) atliekos dažniausiai nemokamai atiduodamos sušerti
gyvūnams, o panaudotas aliejus – superkamas. Daugiausia negamybinių maisto
(virtuvės) atliekų susidaro mažmeninės prekybos centruose (daržovės, vaisiai,
kulinarijos cechų atliekos), tačiau jos taip pat atiduodamos sušerti.
Savivaldybės teritorijoje privačioms valdoms išdalinta 3032 vnt. 240 litrų talpos
ir 3032 vnt. 120 litrų talpos, skirtų pakuočių atliekų surinkimui.
Antrinėms žaliavoms (pakuotės ir pakuotės atliekoms) surinkti Trakų rajono
savivaldybėje pastatyta 122 vnt. popieriaus, 122 vnt. plastiko, 122 vnt. stiklo
surinkimo kolektyvinio naudojimo konteinerių.
2018 metais nupirkta ir išdalinta 260 komplektų rūšiavimo konteinerių
individualioms namų valdoms.

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

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

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2014–
2020
metai

savivaldybės

2014–
2020
metai

savivaldybės

2014–
2020
metai

savivaldybės

2015–
2020
metai

Pastabos apie įvykdymą
2014 m. pabaigoje Savivaldybės teritorijoje buvo įrengta viena atliekų priėmimo
aikštelė (DGASA). Apmokestinamųjų gaminių, statybos ir griovimo, pavojingų,
didžiųjų atliekų surinkimas vykdomas apvažiavimo būdu (pagal paslaugos
teikimo sutartį) ne rečiau kaip 2 kartus per metus visose seniūnijose, o Trakuose
ir Lentvaryje 2 kartus per mėnesį.
Atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimas savivaldybės teritorijoje
vykdomas: konteineriais; DGASA; apvažiavimo būdu kitomis priemonėmis
(papildančiomis sistemomis ir kt.).
Regiono ir Savivaldybės atliekų tvarkymo plane tokia priemonė numatyta.
Savivaldybė, taikydama įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones, užtikrina,
kad atskirai būtų surenkamos šios specifinės buityje susidarančios atliekos
DGASA ir apvažiavimo būdu: didelių gabaritų atliekos; elektros ir elektroninės
įrangos atliekos; buityje susidarančios pavojingos atliekos; statybos ir griovimo
atliekos; padangų atliekos.
Tekstilės atliekos 2018 metais atskirai nebuvo surenkamos, buvo priimamos
didžiųjų gabaritų aikštelėje Lentvaryje.
Paslauga teikiama siekiant užtikrinti Aplinkos ministerijos nustatytus minimalius
kokybės reikalavimus. Tam sukurta paslaugos teikimo kokybės kontrolės
sistema.
Atliekų tvarkymo komisija
Komunalinių atliekų turėtojų registravimo nuolatinė komisija. Vykdyta
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės kontrolė. Surašytas 21
patikrinimo aktas.
Atliekų kokybės ir priežiūros stebėsenos komisija (III ir IV ketv.)

Visuomenei teikiama informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą,
surinktus atliekų kiekius, pristatoma regioninė komunalinių atliekų tvarkymo
regioniniai atliekų
sistema. Apie atsiskaitymo už paslaugas tvarką ir įkainius, gyventojai
tvarkymo centrai,
informuojami, spausdinant informaciją ant atsiskaitymo kvitų ir vietinėje
savivaldybės
spaudoje. Daug dėmesio skiriama švietimui apie atliekų rūšiavimą, kurią
parengia pakuočių tvarkymo organizacijos, UAB VAATC.

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

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

2014–
2020
metai

Aplinkos
ministerija,
nevyriausybinės
aplinkosaugos
organizacijos,
savivaldybės

2014–
2020
metai

Aplinkos
ministerija,
Aplinkos
apsaugos
agentūra,
savivaldybės

Pastabos apie įvykdymą
Buvo vykdomos visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais
priemonės, patalpinta apie 15 straipsnių visuomenės informavimo priemonėse.
Suorganizuotos aplinkosauginės dirbtuvės “Kalėdos kitaip. Trakuose.” visose
Trakų r. sav. mokyklose, darželiuose ir Trakų kultūros rūmuose. Visose
seniūnijose buvo suorganizuoti Žemės dienos renginiai bei akcija ,,Darom 2018“,
kurios metu buvo valomos užterštos teritorijos.

Pagal galimybes ir kvietimus dalyvaujama renginiuose ir konferencijose,
seminaruose, darbiniuose susitikimuose apie atliekų tvarkymą.

