
 

 

ATASKAITA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2018 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ  

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

Uždaviniai Priemonės 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonių įgyvendinimą 

2018 m. užduočių įgyvendinimas 

2.4. plėtoti 

rūšiuojamojo atliekų 

surinkimo sistemas 

2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių 

skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones 

(pavyzdžiui, apvažiuojant) 
2014–2020 metai 

Įgyvendinama (numatytu laikotarpiu yra 

vykdomas ir toliau planuojamas vykdyti 

didelių gabaritų atliekų surinkimas 

apvažiavimo būdu). 

 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 

2014–2020 metai 

Įgyvendinama (Kupiškio rajono savivaldybės 

atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plane, 

patvirtintame Kupiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. 

TS-215 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 

atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano 

patvirtinimo“, yra numatytos susidarančių 

pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo 

priemonės. Bendradarbiaujant su gamintojų ir 

importuotojų asociacijomis apvažiuojamuoju 

būdu yra surenkamos elektros ir elektroninės 

įrangos atliekos.  

Įgyvendinant projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-

008-51-0001 „Konteinerinės atliekų surinkimo 

sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio 

rajone“ buvo atnaujintos / įrengtos atliekų 

surinkimo aikštelės, kuriose yra konteineriai 

skirti tekstilės ir maisto atliekoms surinkti). 

3.1. užtikrinti, kad 

visiems atliekų 

turėtojams būtų 

sudarytos sąlygos 

naudotis viešąja 

3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius 

kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija 2014–2020 metai 

Įgyvendinama (visi atliekų turėtojai turi 

galimybę naudotis viešąja komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga). 
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Uždaviniai Priemonės 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonių įgyvendinimą 

komunalinių atliekų 

tvarkymo srityje 

6.1. didinti visuomenės 

sąmoningumą atliekų 

tvarkymo srityje 

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 

2015–2020 metai 

Įgyvendinama (visuomenė šviečiama  

bendradarbiaujant su gamintojų ir 

importuotojų asociacijomis, Savivaldybės 

interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje 

periodiškai publikuojant straipsnius apie 

atliekų tvarkymą. Įgyvendinant projektą Nr. 

05.2.1-APVA-R-008-51-0001 „Konteinerinės 

atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir 

vystymas Kupiškio rajone“ Savivaldybės 

teritorijoje buvo vykdoma akcija „Nesiožiuok, 

rūšiuok!”). 

 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės 

švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų 

tvarkymo klausimais projektus 

2014–2020 metai 

Įgyvendinama  
– bendradarbiaujant su gamintojų ir 

importuotojų organizacijomis Savivaldybės 

interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje 

periodiškai publikuojami straipsniai apie 

atliekų tvarkymą; 

– kaip ir kasmet, taip ir 2018 m. balandžio 

mėn. Savivaldybės teritorijoje buvo 

organizuojama akcija „Darom“, kurios metu 

renkamos bešeimininkės atliekos ir taip 

gražinamas rajono kraštovaizdis. 

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 

2014–2020 metai 

Įgyvendinama  

atsakingas už atliekų tvarkymą specialistas 

dalyvavo:  

– kovo mėn. Nacionaliniame Darom forume; 

– birželio mėn. mokymuose „Viešųjų 

pirkimų ypatumai, perkant komunalinių 

atliekų tvarkymo ir teritorijos priežiūros 
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Uždaviniai Priemonės 
Įvykdymo 

terminas 
Informacija apie priemonių įgyvendinimą 

paslaugas“; 
– rugsėjo mėn. darbinis susitikimas 

Aplinkos projektų valdymo agentūroje dėl 

vykdomo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-

008-51-0001 „Konteinerinės atliekų 

surinkimo sistemos tobulinimas ir 

vystymas Kupiškio rajone“ įgyvendinimo. 

 

 

 


