
INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

VYKDYMĄ 2018 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojas 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 2014- 2015 m. Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams išdalinta 

1500 vnt. kompostavimo konteinerių.  

2016 m. parengtas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008  „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  investicinis projektas 

kuriame numatyta nupirkti ir Panevėžio rajono gyventojams išdalinti 

1100 vnt.individualaus  kompostavimo konteinerių. 

2017 m. atliktos individualaus  kompostavimo konteinerių įsigijimo 

viešojo pirkimo procedūros. 

2018 m. gyventojams išdalinta 1400 vnt. žaliųjų atliekų 

kompostavimo konteinerių.  

  2.3.3. įrengti mechaninio 

biologinio arba 

mechaninio apdorojimo 

įrenginius, kuriuose būtų 

atskiriamos ir 

apdorojamos arba 

perduodamos toliau 

apdoroti biologiškai 

skaidžios atliekos 

savivaldybės Siekiant skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Panevėžio regiono 

teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų, sumažinus 

sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padidinti 

šių atliekų perdirbimo apimtis ir galiausiai užtikrinti aplinkos 

apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį 

komunalinių atliekų tvarkymą, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą 

„Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, 

kurio metu būtų sukurti Panevėžio regione vieninteliai atliekų 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. 

Bendra projekto vertė 11 mln. Eur, iš kurių 85 proc. finansuota ES 

Sanglaudos fondo, likusi dalis - 15 proc. UAB Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centras lėšomis. Projekto metu sukurti ir pastatyti 

atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiai, įsigyta atliekų 

tvarkymo įranga. Projekto vykdytojas UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras, įrenginių ir visos infrastruktūros statybos rangovas 

UAB „Ekoatliekos“. Baigus statybos darbus, 2015 m. lapkričio 25 d.  

įrenginiai perduoti operuoti UAB „Ekoatliekos“. 

2016 m. į mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginius buvo atvežta 



3933,84 t atliekų iš kurių biologiškai skaidžių atliekų susidarė 1837,85 

t.  

2018 m. į mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginius buvo atvežta 

6920,48 t atliekų iš kurių biologiškai skaidžių atliekų susidarė 56,10 

% ( UAB “Ekoatliekos “duomenimis).. 

  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 

Tokių projektų Panevėžio  rajono savivaldybės administracija 

nevykdė. Be to iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto nustatyta 

tvarka nebuvo skirtas finansavimas.    

2. 2.4. plėtoti rūšiuojamojo 

atliekų surinkimo 

sistemas 

2.4.1. pastatyti 

nustatytais atstumais 

reikiamą kiekį antrinių 

žaliavų surinkimo 

konteinerių arba taikyti 

kitas antrinių žaliavų 

surinkimo priemones 

Savivaldybės Panevėžio rajone antrinių žaliavų surinkimo konteineriai išdėstyti 

gyventojams patogiose ir visuomenės sveikatos reikalavimus 

atitinkančiose vietose. Antrinių žaliavų surinkimo aikštelės 

daugiabučių namų rajonuose išdėstytos taip, kad atitiktų keliamus 

reikalavimus – po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 

aikštelę tenka mažiau nei 800 gyventojų. Antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių aikštelės įrengtos atsižvelgiant atstumus nuo gyvenamųjų 

namų bei galimybė privažiuoti aptarnaujančiam transportui. Panevėžio 

rajone  du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) UAB „Švaros 

komanda“ apvažiavimo būdu renka buityje susidarančias 

didžiagabarites ir pavojingas atliekas bei antrines žaliavas. Apie šių 

atliekų surinkimą apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros 

komanda“  internetiniuose tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

2016 m. parengtas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008  „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  investicinis projektas 

kuriame numatoma Panevėžio  rajone įrengti (rekonstruoti) 72 

konteinerinę atliekų surinkimo aikštelę. Bus pastatyta po 72 antrinių 

žaliavų (pakuočių atliekų) surinkimo konteinerius skirtus stiklo, 

popieriaus ir plastikų atliekoms rinkti, 72 konteinerius tekstilės 

atliekoms rinkti ir 10 konteinerių maisto atliekoms rinkti. 



2017 m. parinktas Rangovas 72 konteinerinių atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimo darbams atlikti. Pradėti šių aikštelių projektavimo 

darbai. 

2018 m. Aikštelės baigtos projektuoti. Vykdomi aikštelių įrengimo 

darbai. Įrengtos 27 aikštelės.  

Įsigyti 437 vnt. rūšiuojamojo antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ( 

popieriui, plastikui, stiklui, tekstilei, o priemiestinėse gyvenvietėse ir 

maistui). Tiekėjas – UAB „Ecoservice“.  

Panevėžio rajone  du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) UAB 

„Švaros komanda“ apvažiavimo būdu rinko buityje susidarančias 

didžiagabarites ir pavojingas atliekas. Apie šių atliekų surinkimą 

apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros komanda“  internetiniuose 

tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

  2.4.2. didinti didelių 

gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių 

skaičių arba taikyti kitas 

atliekų surinkimo 

priemones (pavyzdžiui, 

apvažiuojant) 

Savivaldybės Panevėžio rajone veikia Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė      

(su žaliųjų atliekų kompstavimo aikštele) Beržytės  g. 10, Garuckų k., 

Ramygalos sen., priklausanti UAB „Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras“, Rajono gyventojai sėkmingai naudojasi minėto 

centro eksploatuojamomis aikštelėmis Panevėžio mieste - Savitiškio g. 

12 ir Senamiesčio g.114B. 

Panevėžio rajone  du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) UAB 

„Švaros komanda“ apvažiavimo būdu renka buityje susidarančias 

didžiagabarites ir pavojingas atliekas. Apie šių atliekų surinkimą 

apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros komanda“  internetiniuose 

tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

2017 metais Panevėžio rajone  du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) 

UAB „Švaros komanda“ apvažiavimo būdu rinko buityje 

susidarančias didžiagabarites ir pavojingas atliekas. Apie šių atliekų 

surinkimą apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros komanda“  

internetiniuose tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

2018 metais Panevėžio rajone  UAB „Švaros komanda“ apvažiavimo 

būdu rinko buityje susidarančias didžiagabarites ir pavojingas atliekas. 

Apie šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros 

komanda“  internetiniuose tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

 



  2.4.3. regioniniuose ir 

savivaldybių atliekų 

tvarkymo planuose 

numatyti ir taikyti buityje 

susidarančių pavojingų ir 

tekstilės atliekų 

surinkimo priemones, 

taip pat ir surinkimą 

apvažiuojant 

Savivaldybės Panevėžio rajone  du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) UAB 

„Švaros komanda“ apvažiavimo būdu renka buityje susidarančias 

didžiagabarites ir pavojingas atliekas bei antrines žaliavas. Apie šių 

atliekų surinkimą apvažiavimo būdu skelbiama UAB „Švaros 

komanda“  internetiniuose tinklapiuose bei seniūnijų skelbimo lentose. 

Pavojingos , tekstilės atliekos surenkamos didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėje Beržytės  g. 10, Garuckų k., Ramygalos sen., 

Savitiškio g. 12 ir Senamiesčio g.114B, kurios priklauso UAB 

„Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“. 

2014 m. patvirtintame Panevėžio  rajono atliekų tvarkymo plane 2014-

2020 m. numatytas atskiro tekstilės atliekų surinkimo galimybės.  

2016 m. parengtas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008  „Komunalinių 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  investicinis projektas 

kuriame numatoma Panevėžio rajone įrengti 72 konteinerines atliekų 

surinkimo aikštelę. Šiose aikštelėse bus pastatyta 72 konteineriai 

tekstilės atliekoms rinkti. 

2017 m. parinktas Rangovas 72 konteinerinių atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimo darbams atlikti. Pradėti šių aikštelių projektavimo 

darbai. 

2018 m. Aikštelės baigtos projektuoti. Vykdomi aikštelių įrengimo 

darbai. Įrengtos 27 aikštelės. Konteineriai tekstilės atliekų surinkimui 

bus pastatyti visose 72 aikštelėse, kai tik jos bus įrengtos. 

2. 3.1. užtikrinti, kad 

visiems atliekų 

turėtojams būtų sudarytos 

sąlygos naudotis viešąja 

komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga 

3.1.1. visiems atliekų 

turėtojams teikti viešėją 

komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugą, 

atitinkančią minimalius 

kokybės reikalavimus, 

kuriuos nustato Aplinkos 

ministerija 

Savivaldybės Visiems atliekų turėtojams Panevėžio  rajone deklaravusiems 

gyvenamąją vietą, turintiems nekilnojamojo turto bei juridiniams 

asmenims vykdantiems veiklą yra sudarytos sąlygos naudotis 

Panevėžio  rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Visi šie 

asmenys turi turėti sutartis dėl atliekų tvarkymo, tačiau ne visi atliekų 

turėtojai sudaro sutartis. 

Atliekų turėtojai atliekų surinkimui turi individualius konteinerius 

arba naudojasi kolektyvinėmis atliekų surinkimo priemonėmis. 

Nuo 2016 m. vasario 18 d. UAB „Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centrui“ pavesta administruoti komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą Panevėžio rajone.  

2017 m. viešųjų prikimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas 



komuunalinių atliekų vežėjas. Pirkimą atliko komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos adminstratorius. 

2018 m. paslaugą teikia UAB „Švaros komanda“. Visi komunalinių 

atliekų turėtojai turi galimybę naudotis viešąja komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga. 

 

3. 6.1. didinti visuomenės 

sąmoningumą atliekų 

tvarkymo srityje 

6.1.2. šviesti ir 

informuoti visuomenę 

regioniniu lygiu: 

pristatyti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

(kaip visumą), esamą 

surinkimo ir tvarkymo 

infrastruktūrą, pasirinktą 

apmokestinimą, 

gyventojų teises ir 

pareigas, galimybes 

rūšiuoti atliekas 

Aplinkos 

ministerija, 

nevyriausybinės 

aplinkosaugos 

organizacijos, 

savivaldybės 

Panevėžio rajono savivaldybė kasmet dalyvauja VšĮ „Mes Darom“ 

organizuojamoje aplinkos tvarkymo akcijoje „ Darom“.  

 Ši aplinkos tvarkymo akcija yra labai populiari vietos bendruomenių 

tarpe. 

Panevėžio rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisyklėse 

reglamentuota atliekų tvarkymo veikla, atliekų turėtojų teisės ir 

pareigos. 

Regioniniu mastu šią veiklą organizuoja  UAB „Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centras“. 

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajone patvirtinta ir įvesta dvinarė 

vietinė rinkliava už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą. 

 2017 m. birželio 22 d. atnaujintos ir nauja redakcija patvirtintos 

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.  

  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 

Bendradarbiaujant su VšĮ „Gamintojų ir Importuotojų asociacija“, VšĮ 

„Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ 

organizuojamos atliekų surinkimo akcijos, bei  vykdomas  įmonėms, 

įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, kurio 

tikslas rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, 

keliones, ekskursijas! Informaciją  apie projektą „Mes rūšiuojam“, 

prizus, dalyvių registraciją galima rasti  www.mesrusiuojam.lt. 

2017 m. toliau vykdytas bendradarbiavimas su  VšĮ „Gamintojų ir 

Importuotojų asociacija“, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ , dalyvauta jų rengtose akcijose. 

2018 m. toliau vykdytas bendradarbiavimas su  VšĮ „Gamintojų ir 

Importuotojų asociacija“, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ , dalyvauta jų rengtose akcijose. 

 

 

http://www.mesrusiuojam.lt/


 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 

2015 m. kovo mėn. dalyvauta Panevėžio ir Šiaulių regionų 

savivaldybių darbuotojams, aplinkosaugininkams, regioninių atliekų 

tvarkymo centrų ir komunalinių atliekų tvarkymo įmonių atstovams 

Šeduvoje.  

2015 m. spalio 7 d. dalyvauta Kauno technologijos universiteto 

Santakos slėnyje dalyvauta didžiausioje Lietuvoje pakuočių atliekų 

tvarkymo konferencijoje-diskusijoje „Gamintojo atsakomybė: Kartu • 

Atsakingai • Kitaip“. 

 

 


