
                 

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VYKDYMĄ 2014-2018 METAIS 
 

Uždaviniai Priemonės Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai Informacija apie priemonių 

vykdymą 

1. Sukurti 

komunalinių 

biologiškai 

skaidžių 

atliekų 

tvarkymo 

sistema 

1.1 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 

2015-2017 savivaldybės Širvintų rajono savivaldybei 

skirtos 2048 žaliųjų atliekų 

kompostavimo dėžės. 2014-2015 

m. išdalinta 1596 vienetai. 2016 

m. išdalinta 336 vienetai. 2017 m. 

išdalinta 116 vienetų. 

1.2 Įrengti 

mechaninio 

biologinio arba 

mechaninio 

apdorojimo 

įrenginius, 

kuriuose būtų 

atskiriamos ir 

apdorojamos arba 

perduodamos toliau 

apdoroti 

biologiškai 

skaidžios atliekos 

2015 

metai 

savivaldybės Pastatytas MBA (mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo) 

įrenginys Vilniuje. Komunalinės 

atliekos vežamos nuo 

2016-05-03. 

1.3 Teikti finansinę 

paramą 

bandomiesiems 

biologiškai 

skaidžių atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo (ir 

tvarkymo) 

2015-2016 

metai 

Aplinkos 

ministerija, 

savivaldybės 

2015-2016 finansinė parama 

nebuvo teikiama  



projektams, 

apimantiems 

visuomenės 

švietimą ir gerosios 

praktikos sklaidą 

2. Plėtoti 

rūšiuojamojo 

atliekų 

surinkimo 

sistemas 

2.1. Pastatyti 

nustatytais     

atstumais reikiamą 

kiekį antrinių 

žaliavų surinkimo 

konteinerių arba 

taikyti kitas antrinių 

žaliavų surinkimo 

priemones 

2014-2018 

metai 

savivaldybės Širvintų rajone yra pastatyti 

pakuočių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo iš individualių namų 

kvartalų konteinerių komplektai, 

viso 4000 komplektų (komplektą 

sudaro 1 vnt. 240 l talpos bei 1 

vnt. 120 l talpos konteineris). 

Bendro naudojimo teritorijose, 

prie daugiabučių namų yra 

pastatyta 59 vnt.-stiklo 

konteinerių varpelių, 51 vnt. 

popieriui konteinerių varpelių ir 

63 vnt. plastikui skirtų 

konteinerių varpelių. Viešose 

įstaigose stovi  vidaus patalpoms 

pritaikyti rūšiavimo konteineriai. 

Savivaldybė 2017 m. sudarė 

dotacijos teikimo sutartį su 

Lietuvos Respublikos aplinkos  

ministerijos  Aplinkos  projektų 

valdymo agentūra ir įsigijo 450 

individualių rūšiuojamųjų 

konteinerių komplektus. Šiuo 

metu jie dalijami individualių 

namų gyventojams.  

2.2 Didinti didelių 

gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių 

skaičių arba taikyti 

kitas atliekų 

surinkimo 

priemones 

(pavyzdžiui, 

apvažiuojant) 

 

2014-2020 

metai 

savivaldybės Didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelė yra įrengta 

Širvintų rajone Šniponių kaime. 

Papildomai atliekų vežėjas du 

kartus per metus organizuoja 

nemokamą stambiagabaričių 

atliekų surinkimo akciją Širvintų 

rajone, apvažiavimo būdu. 2018 

m. rudeninės akcijos metu buvo 

išvežta 100 t stambiagabaričių 

atliekų. 



2.3 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 

savivaldybės Širvintų mieste iki 2018 m. buvo 

pastatyti 3 tekstilės konteineriai.  

Šiuo metų tekstilės atliekas 

priima didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelė Šniponių 

kaime.  

3. Užtikrinti, 

kad visiems 

atliekų 

turėtojams 

būtų 

sudarytos 

sąlygos 

naudotis 

viešąja 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

paslauga 

3.1. Visiems atliekų 

turėtojams teikti 

viešąją 

komunalinių 

atliekų tvarkymo 

paslaugą, 

atitinkančią 

minimalius 

kokybės 

reikalavimus, 

kuriuos nustato 

aplinkos ministerija 

2014-2020  

metai 

savivaldybės Širvintų rajono savivaldybės 

gyventojams sudarytos sąlygos 

naudotis komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga. Nuo 

2018-04-01 įvedus vietinę 

rinkliavą už komunalinių atliekų 

tvarkymą rajone, pradėtas 

įgyvendinti mišrių atliekų 

surinkimas ir tvarkymas 

vadovaujantis principu 

kiekvienas komunalinių atliekų 

turėtojas moka. Visiems  

individualių namų gyventojams 

norintiems įsigyti rūšiuojamųjų 

konteinerių komplektus, 

savivaldybė pateikia pagal jų 

prašymus. Nesant privažiavimo 

kelių prie individualių namų,   

nuo 2018 m., gyventojams rajone 

rengiamos laikinos aikštelės 

paimti rūšiuojamas atliekas   

4. Didinti 

visuomenės 

sąmoningumą 

atliekų 

tvarkymo 

srityje 

4.1. Šviesti ir 

informuoti 

visuomenę 

regioniniu lygiu : 

pristatyti 

komunalinių 

atliekų tvarkymo 

sistemą (akcentuoti 

kaip visumą), 

2015-2020 

metais 

Regioniniai 

atliekų tvarkymo 

centrai, 

savivaldybės 

Kasmet organizuojamos akcijos 

mokyklose, darželiuose dėl 

atliekų rūšiavimo. Visuomenė 

atsiradus naujovėms atliekų 

tvarkymo srityje informuojama 

internetiniame puslapyje, 

spaudoje. Nuo 2018 m. balandžio 

1 d. Širvintų rajono savivaldybėje 

pradėjo veikti dvinarė rinkliava 



esamą surinkimo ir 

tvarkymo 

infrastruktūrą, 

pasirinktą 

apmokestinimą, 

gyventojų teises ir 

pareigas, galimybes 

rūšiuoti atliekas 

už mišrių komunalinių atliekų 

surinkimą ir išvežimą. Siekiant, 

kad visuomenė būtų informuota 

2017-2018 m  visose seniūnijose 

ir Širvintų mieste buvo 

organizuoti susitikimai su 

gyventojais. Aktualijos buvo 

paviešinamos savivaldybės 

svetainėje ir vietinėje spaudoje. 

4.2. 

bendradarbiaujant 

su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

rengti ir įgyvendinti 

bendrus 

visuomenės 

švietimo ir 

informavimo 

atliekų prevencijos 

ir atliekų tvarkymo 

klausimais 

projektus 

2014-2020 

metais 

Aplinkos 

ministerija, 

nevyriausybinės 

aplinkosaugos 

organizacijos, 

savivaldybės 

2017-2018 m organizuotos 

elektros ir elektroninės įrangos 

bei nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių surinkimo akcijos. 

2016-2017 m Širvintų pradinė 

mokykla  rūšiavimo tema 

organizavo viktorinas „Ekologija 

mokykloje“. 2018 m. vykdyti 

projektai Atžalyno 

progimnazijoje, Barskūnų 

pagrindinėje mokykloje ir 

Širvintų pradinėje mokykloje. 

Vykdyti projektai „Pažintinis 

takas. Pažink, rūpinkis, saugok“ 

ir „Pažink ir atrask Tėvynės 

gamtos grožį“ 

5. Tobulinti 

valstybės ir 

savivaldybės 

institucijų 

darbuotojų 

kompetenciją 

atliekų 

tvarkymo 

klausimais 

5.1. dalyvauti 

tarptautiniuose 

renginiuose ir 

konferencijose, 

seminaruose, 

darbiniuose 

susitikimuose; 

organizuoti 

susirinkimus su kitų 

valstybių 

institucijomis, 

organizuoti bendrus 

renginius su 

savivaldybių, 

atliekų surinkėjų ir 

tvarkytojų 

asociacijomis, 

2014-2020 

metai 

Aplinkos 

ministerija, 

Aplinkos 

apsaugos 

agentūra, 

savivaldybės 

Kiek įmanoma dalyvaujama 

konferencijose, susitikimuose ir 

seminaruose. 2016 metais 

dalyvauta 4 renginiuose atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 

klausimais, 2017 metais 3 

renginiuose, 2018 metais 5 

renginiuose. 



skleisti gerąją 

bendradarbiavimo 

patirtį Aplinkos 

apsaugos agentūros 

interneto 

svetainėje. 

 

 


