
   
 

 

INFORMACIJOS APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014-2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 

METAIS 

 
Uždaviniai  Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Informacija apie priemonių vykdymą 

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 Zarasų rajono gyventojams išdalinta 1185 vnt. 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 Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne  pastatyti mechaninio-

biologinio apdorojimo įrenginiai 

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 

Nebuvo paklausos 

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 Zarasų rajone viena antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelė 

tenka 383 gyventojams.  

2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti 

kitas atliekų surinkimo priemones 

(pavyzdžiui, apvažiuojant) 

savivaldybės Zarasų rajone yra 1  didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių savivaldybės Patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane 
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atliekų tvarkymo planuose numatyti ir 

taikyti buityje susidarančių 

pavojingųjų ir tekstilės atliekų 

surinkimo priemones, taip pat ir 

surinkimą apvažiuojant 

numatytos buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų 

surinkimo priemonės: 

1.Esant poreikiui ir galimybėms papildyti esamas sutartis (arba 

sudaryti naujas) su komunalinių atliekų tvarkytoju ir nustatyti prievolę 

ne rečiau kaip 2 kartus per metus apvažiavimo būdu surinkti 

pavojingas atliekas 

2. Toliau užtikrinti, kad savivaldybės didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėje būtų priimamos tekstilės atliekos 

3.1. užtikrinti, kad 

visiems atliekų 

turėtojams būtų 

sudarytos sąlygos 

naudotis viešąja 

komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga 

galimybes 

3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti 

viešąją komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugą, atitinkančią minimalius 

kokybės reikalavimus, kuriuos nustato 

Aplinkos ministerija 

savivaldybės Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje viešoji komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga teikiama 98 proc. rajono gyventojų. 

 

 

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 

regioniniai atliekų 

tvarkymo centrai, 

savivaldybės 

Savivaldybės tinklapyje ir seniūnijų skelbimo lentose buvo pateikta 

informacija apie tai, kad parengti ir patvirtinti Zarasų rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2015-2020 m. laikotarpiui 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir Zarasų rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2015-2020 m. laikotarpiui. Taip 

pat informacija apie tai, kad Utenos regiono plėtros tarybos 2015 m. 

rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-15 patvirtintas Utenos regiono 

atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planas (toliau – Planas). Planui buvo 

atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). 

 

Savivaldybės tinklapyje skelbta informacija apie užstato sistemą „10 

dalykų, kuriuos kiekvienas gyventojas turi žinoti apie užstato sistemą“,  

informacija apie  konferenciją – diskusiją apie tai, kokia yra situacija, 

kokie iššūkiai bei finansiniai kaštai laukia Savivaldybių, gyventojų bei 

įmonių toliau tvarkant buitines atliekas, ir kokie sprendimai turėtų būti 

priimti rajonuose įgyvendinant Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, 

informaciją apie paskirtą Zarasų rajono savivaldybės komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos administratorių, numatomą įvesti rinkliavą 
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už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.  

2018 m. Savivaldybės tinklapyje skelbta informacija apie komunalinių 

atliekų tvarkymą, apie didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelę, 

kompostavimo aikštelę, apie vietinę rinkliavą už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.  
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  

Kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacija“ su partneriais įgyvendintas 

aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“.   2015 m. kovo 26 

d. ir lapkričio 17 d. Zarasų rajono savivaldybėje buvo organizuojama 

gaminių atliekų surinkimo akciją, kurios metu iš gyventojų bei įmonių, 

įstaigų ir organizacijų buvo renkamos gaminių atliekos.  

2015 m. balandžio 16 d. Zarasų Ąžuolo gimnazijoje vyko Aplinkos 

ministerijos organizuotas renginys – ekomiestelis. 

 

Kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacija“ 2016 m. balandžio 5 d. 

ir lapkričio 17 d. Zarasų rajono savivaldybėje buvo organizuojama 

gaminių atliekų surinkimo akciją, kurios metu iš gyventojų bei įmonių, 

įstaigų ir organizacijų buvo renkamos gaminių atliekos.  

 

Kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacija“ 2017 m. kovo 28 d. ir 

lapkričio 20 d. Zarasų rajono savivaldybėje buvo organizuojama 

gaminių atliekų surinkimo akciją, kurios metu iš gyventojų bei įmonių, 

įstaigų ir organizacijų buvo renkamos gaminių atliekos. 

Lapkričio 20-24 d. Turmanto mokyklos bendruomenė prisijungė prie 

Aplinkos ministerijos koordinuojamos iniciatyvos Europos atliekų 

mažinimo savaitės. 

2018 m. Kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ 

„Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ su 

partneriais įgyvendintas aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam. Vasara“  2018 m. balandžio 10 d. ir lapkričio 13 d. 

Zarasų rajono savivaldybėje buvo organizuojama gaminių atliekų 

http://www.zarasai.lt/userfiles/rivkliavos%20u%C5%BE%20atliek%C5%B3%20tvarkym%C4%85%20nuostatai1.pdf
http://www.zarasai.lt/userfiles/rivkliavos%20u%C5%BE%20atliek%C5%B3%20tvarkym%C4%85%20nuostatai1.pdf
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surinkimo akciją, kurios metu iš gyventojų bei įmonių, įstaigų ir 

organizacijų buvo renkamos gaminių atliekos. Rajono 

gyventojams buvo  išdalinta 180 vnt. medžiaginių pirkinių 

maišelių. 
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. dalyvauta konferencijoje „Gaminių ir kitų atliekų tvarkymas 

Vilniaus ir Utenos regionuose, aplinkosauginių projektų 

įgyvendinimas“, spaudos konferencijoje - baigiamajame renginyje 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, konferencijoje-

diskusijoje "Gamintojo atsakomybė: Kartu - Atsakingai - Kitaip",  

 

2016 m. dalyvauta VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ surengtoje 

metinėje konferencijoje–diskusijoje „Koordinatės: 54.70 N, 25.27 E“, 

Žaliojo taško surengtoje konferencijoje „Pakuočių tvarkymas - 

efektyvumo link“, Anykščių rajono savivaldybės surengtoje 

konferencijoje – diskusijoje „Atliekų tvarkymo iššūkiai”. 

 

2017 m. dalyvauta VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ surengtoje 

metinėje konferencijoje – diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2017“. 

_____________________________ 


