
 

 

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 METŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ  2018 METAIS 
 

Eil. 

Nr. 
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 Įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelė, esanti Čiužiakampio k., Gerviškių 

sen.  

Įsigyta 2,560 namudinio kompostavimo dėžių 

Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams.  

2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba 

mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų 

atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos 

toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos 

savivaldybės Priemonė įgyvendinta. Buvo pastatyti MBA 

įrenginiai. 

2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų 

rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų 

kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus 

šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti 

Aplinkos 

ministerija, 

savivaldybės 

Neplanuoja įgyvendinti, per mažas gyventojų 

skaičius. 

 

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 2018 metais lapkričio mėn. Šalčininkų rajone 

buvo įrengtos 115 buitinių atliekų ir antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerinės aikštelės. 

2018 metais Šalčininkų ir Eišiškių miesto 

gyventojams buvo išdalinti antrinių žaliavų 

rūšiavimo konteineriai. 



2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų 

surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) 

savivaldybės 2013 metais Šalčininkų mst. įrengta didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. 

2015 metais Eišiškių mst. ir Jašiūnų k. 

įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės. 

Tai pat 2 kartus į metus apvažiavimo būdu 

surenkamos didelių gabaritų atliekos. 

 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. 

savivaldybės 2018 metais Šalčininkų mieste buvo įrengti 

tekstilės surinkimo konteineriai, kurie yra 

aptarnaujami kas 14 d. 

Numatyta atliekų tvarkymo planuose. 

Šalčininkų rajono savivaldybės Atliekų 

tvarkymo 2014-2020 m. plane patvirtintame 

Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos 2015 

m. gruodžio 29 d. Nr. T- 287 : Priemonės 

2.3.1 , 2.3.2. , 2.3.3. 

 3.1. užtikrinti, kad visiems 

atliekų turėtojams būtų 

sudarytos sąlygos naudotis 

viešąja komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga 

3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, 

atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, 

kuriuos nustato Aplinkos ministerija. 

savivaldybės  Visiems atliekų turėtojams sudarytos sąlygos 

naudotis viešąja komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga. 

 6.1. didinti visuomenės 

sąmoningumą atliekų tvarkymo 

srityje 

6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus 

visuomenės švietimo ir informavimo atliekų 

prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais 

projektus 

regioniniai 

atliekų tvarkymo 

centrai, 

savivaldybės 

Priemonę įgyvendinama.  

Šalčininkų rajono švietimo įstaigoms buvo 

išdalinta informacinė medžiaga apie atliekų 

rūšiavimą, išdalintos rūšiavimo dėžės. 



 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 

Aplinkos 

ministerija, 

nevyriausybinės 

aplinkosaugos 

organizacijos, 

savivaldybės  

Priemonę įgyvendinama. 

Buvo įrengti informaciniai stendai. Išdalinti 

informaciniai lipdukai, skatinantys 

gyventojus rūšiuoti atliekas ir naudotis 

didelių gabaritų atliekų aikštelėmis. 

Savivaldybės internetinėje svetainėje yra 

patalpinta visiems prieinama informacija 

apie vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, 

paskelbti atliekų išvežimo grafikai, 

nurodytos didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės, skelbiama kita informacija apie 

antrinių žaliavų tvarkymą, viešinamos su tuo 

susijusios aktualijos. Be to, pagrindinė 

informacija yra dubliuojama vietinėje 

spaudoje. Kad būtų pasiektas kuo platesnis 

vartotojų ratas, informacija yra viešinama 

Šalčininkų rajono savivaldybės 

administracijos socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje. 

 

 

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 

  

Priemonę įgyvendinama. 

Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojai 

dalyvavo pakuočių atliekų tvarkymo 

organizuojamose seminaruose. 

 

 


