
 
 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL INFORMACIJOS APIE ATLIEKŲ TVARKYMĄ ALYTAUS REGIONE  

2015 METAIS PATEIKIMO 

 

2016 m. kovo 2  d. Nr.51/6S-14 

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. 

įsakymu Nr. D1-863 patvirtinto Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 

valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, 

Nr. 125-6298) II skyriaus  5 punktu ir aptarusi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 

parengtą informaciją apie atliekų tvarkymą Alytaus regione 2015 metais, 

Alytaus regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai (pridedama). 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                Vytautas Grigaravičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 



 

Priedas Nr. 1 

 

Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo 

plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo 

srityje teikimo tvarkos aprašo 5 priedas 

 

ALYTAUS  REGIONO PLĖTROS TARYBOS INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ TVARKYMĄ 

2016- 02- 24 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Informacija 

1. Viešosios 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

paslaugos 

prieinamumas 

regione, % 

 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatyta, kad savivaldybės iki 2016 metų privalo užtikrinti, kad visiems 

savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja  komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga. 
 

Savivaldybė 2015 12 31 

Alytaus miesto savivaldybė 100 

Alytaus rajono savivaldybė 96 

Druskininkų savivaldybė 100 

Lazdijų rajono savivaldybė 100 

Varėnos rajono savivaldybė 95 

Prienų rajono savivaldybė 98 

Birštono savivaldybė 99 

Alytaus regionas 98 

2. Esama regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra: 

2.1. tvarkomų 

atliekų rūšys 

ir pajėgumai, 

t/m. 

Alytaus regione 2015 metais eksploatuojami atliekų tvarkymo įrenginiai: 

1. Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas ( Takniškių km., Alytaus rajono savivaldybė)- 75 000 t/ metus. 

Šalinamos likutinės mišrios komunalinės atliekos ir nepavojingos gamybos metu  susidarančios atliekos kurių neįmanoma kitaip 

panaudoti ar perdirbti. 

Inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija laikinai laikomos inertinės statybinės atliekos (plytos, betonas 

ir kt. inertinės atliekos) ir atskiroje sekcijoje šalinamos statybinės atliekos, turinčios asbesto. 

 

2. Didelių gabaritų  atliekų surinkimo aikštelės: 



 

Alytaus didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė– 245 t/m 

Lazdijų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė- 245 t/m  

Varėnos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė- 800 t/m 

Prienų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė- 800 t/m  

Druskininkų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė-1200 

t/m 

Alytaus didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė,  Alovės g. 

6-600 t/m 

Alytaus didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Putinų g. 

3A-245 t/m 

Merkinės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė -245 t/m 

Valkininkų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė - 250 

t/m 

Jiezno kolonijų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė - 

245 t/m 

Veiverių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė -250 t/m 

 

Balbieriškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė -245 

t/m 

Leipalingio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė - 250 

t/m 

Simno didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė -250 t/m 

Daugų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė -250 t/m 

Veisiejų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė - 250 t/m 

Jiezno Kolonijų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė- 

245 t/m. 

1. Birštono didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelė -  245 t/m. 

 

 

Priimamos šios atliekos: antrinės žaliavos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, buities pavojingos 

atliekos, žaliosios atliekos, tekstilės atliekos, didžiosios buitinės atliekos, statybos ir griovimo atliekos. 

3. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės: 

Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė, -  800 t/m 

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė , Takniškių kaime, Alytaus rajone 5800 t/m 

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė-245 t/m 

Varėnos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė-245 t/m 

Prienų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė-245 t/m 

Jiezno Kolonijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė- 700 t/m. 

Birštono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė -  245 t/m. 

 

Priimamos šio atliekos: biologiškai suyrančios atliekos (žolė, lapai, šakos), pjuvenos, drožlės, augalų audinių atliekos, medžiagos 

netinkamos vartoti ar perdirbti, miškininkystės atliekos, medienos atliekos, žaliosios virtuvių ir valgyklų atliekos( tik Alytaus 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje) 

4. Mechaninio rūšiavimo įrenginys  - Mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio projektinis pajėgumas  – 65 

702 t/metus atliekų. 

Rūšiavimo įrenginyje  iš bendro mišraus komunalinių atliekų srauto atskiriamos šios frakcijos: 



 

 biologiškai skaidi atliekų frakcija (toliau bus apdorojama biologinio apdorojimo su energijos gamyba 

įrenginyje); 

 inertinė frakcija (bus šalinama sąvartyne arba perduodama į atliekų deginimo įrenginius); 

 metalai (juodieji ir spalvotieji (bus perduodami šias atliekas tvarkančioms įmonėms)); 

 degi frakcija (lengva atliekų frakcija be PE arba be PVC (bus perduodami KAK gamintojams)); 

 likutinė sunki frakcija (bus šalinama sąvartyne); 

 PE arba PVC arba popierius ir kartonas iš lengvos atliekų frakcijos (bus perduodama šias atliekas 

tvarkančioms įmonėms). 

5. Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba-  įrenginių projektinis pajėgumas 20154 t/m.  Šiuose 

įrenginiuose 

tvarkoma mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirta biologiškai skaidi frakcija, kitų atliekų 

tvarkytojų ar fizinių bei juridinių asmenų atvežtos biologiškai skaidžios atliekos bei atskirai surinktos maisto/virtuvės atliekos. 

2.2. kitos 

priemonės 

 

1 Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai Alytaus regione 2015 metais 

 

Savivaldybės 

pavadinimas 
Konteinerio talpa, m³ 

Konteineriai Alytaus regione 2014 m. 
Viso 

Gyventojams, vnt. Įmonėms, vnt. 

Alytaus miestas 

0,12 867 110 977 

0,24 2810 392 3202 

1,1 428 654 1082 

0,66 0 137 137 

0,77 0 0 0 

Viso 4082 1293 5398 

Alytaus rajonas 

0,12 3076 32 3108 

0,24 7176 97 7273 

1,1 917 270 1187 

0,66 0 0 0 

0,77 6 12 26 

Viso 10937 406 11594 

Birštonas 

0,12 359 0 359 

0,24 367 9 376 

1,1 211 67 278 



 

0,66 4 13 17 

3,00 8 0 8 

Viso 917 82 1038 

Druskininkai 

0,12 420 98 518 

0,24 2390 362 2752 

1,1 90 214 304 

3,00 30 3 31 

5,00 32 15 47 

Viso 2866 690 3652 

Lazdijų raj. 

0,12 395 2 397 

0,24 9060 155 9215 

1,1 245 451 696 

0,77 0 0 0 

Viso 9658 401 10308 

Prienų raj. 

0,12 4971 28 4999 

0,24 3168 138 3306 

1,1 622 457 1079 

0,66 11 72 83 

0,77 0 0 0 

Viso 8695 691 9467 

Varėnos raj. 

0,12 172 0 172 

0,24 5073 11 5084 

1,1 964 283 1247 

0,77 0 56 56 

Viso 6198 350 6559 

Alytaus regionas 

0,12 10260 270 10530 

0,24 30044 1164 31208 

1,1 3477 2396 5873 

0,66 15 222 237 

0,77 6 76 82 



 

3,00 83 3 86 

5,00 32 15 47 

VISO 43917 4146 48063 

 

 

2.Kolektyviniai antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir individualūs pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, bei stiklo 

pakuočių surinkimo konteineriai 

 

Savivaldybė 

Kolektyviniai konteineriai vnt. 2015m. 
Konteineriai individualioms namų 

valdoms 2015m. 

Stiklas Popierius Plastikas 
Pakuočių  

konteineriai  

Stiklo pakuotės 

konteineriai  

Alytaus miesto savivaldybė 198 183 200 3836 3836 

Alytaus rajono savivaldybė 86 85 87 7498 8400 

Druskininkų savivaldybė (p. požem.) 55** 55** 55** 2305 3541 

Lazdijų rajono savivaldybė 48 48 48 7025 6973 

Varėnos rajono savivaldybė 61 61 61 5810 5800 

Prienų rajono savivaldybė 90 87 95 8400 8400 

Birštono savivaldybė 23* 23* 25* 620 620 

Viso regione: 561 542 571 35494 37570 

 

3.Individualūs žaliųjų atliekų kompostavimo konteineriai 

 

Eil. 

Nr. 

 

Savivaldybė Individualūs kompostavimo konteineriai 

1. Alytaus miesto savivaldybė 2420 

2. Alytaus rajono savivaldybė 490 

3. Druskininkų savivaldybė 940 

4. Lazdijų rajono savivaldybė 950 

5. Varėnos rajono savivaldybė 570 

6. Prienų rajono savivaldybė 1415 

7. Birštono savivaldybė 215 



 

8. Viso regione: 7000 

 

Atliekų rūšiavimo kontrolės padalinio veiksmai 2015 metais: 1. Individualių namų likutinių mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių tikrinimas- apvažiuoti 13876 individualūs namai, patikrinta 7757 likutinių atliekų konteinerių, nustatyta 470 

pažeidimai. Palyginus su 2014 metais, 2015 metais pastebimas pažeidimų sumažėjimas.  

2. Daugiabučių namų likutinių atliekų konteinerių tikrinimas- 2015 metais siekiant pagerinti daugiabučių namų gyventojų 

rūšiavimo kokybę, buvo išdalinta papildoma informacija apie tinkamą atliekų rūšiavimą namų laiptinėse. Papildomai buvo 

informuoti namo pirmininkai, supažindinti su jų atsakomybe dėl netinkamo atliekų rūšiavimo. 2015 metais buvo imtasi priemonių 

spręsti problemai dėl didelių gabaritų atliekų  paliekamų prie likutinių atliekų konteinerių. UAB „Ekonovus“ Alytaus mieste 

pradėjo teikti mokamą didelių gabaritų atliekų išvežimo paslaugą į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

3. Pakuočių atliekų surinkimo kontrolė (varpo formos rūšiavimo konteineriai)- patikrinta 930 daugiabučių ir individualių 

namų savininkų bendrijų, garažų bendrijų varpo formos rūšiavimo konteinerių, iš jų 319 buvo perpildyti. 

4. Įmonių likutinių mišrių komunalinių atliekų konteinerių tikrinimas- patikrinta 650 konteinerių, nustatyta 156 konteinerių 

pažeidimai.  

5. Fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių maitinimo paslaugas, tikrinimas – patikrinta 129 maitinimo įstaigos, patikrinta 231 

likutinių atliekų konteineris, nustatyta 29 pažeidimai. Pažeidimų palyginus su  2014 metais sumažėjo. 

6. Atliekų vežėjų kontrolė- 2015  metais daugiau dėmesio skirta  ne tik mišrias komunalines atliekas vežančioms įmonėms, bet 

ir statybos bei griovimo atliekas atvežančioms įmonėms iš statybos objektų. Patikrinta 129 vežėjų automobiliai su atvežtomis 

atliekomis, nustatyta 16 pažeidimų. 

7. Sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimas- atliekant atvežamų atliekų patikrinimus mechaninio apdorojimo įrenginių atliekų 

priėmimo zonoje, pastebėta atvejų kai su mišriomis likutinėmis komunalinėmis atliekomis iš sveikatos priežiūros įstaigų patenka 

neleistinos atliekos ( naudoti švirkštai, adatos), todėl 2015 metais patikrinta 33 įstaigos, nustatyta 10 pažeidimų. 

 

3.  Numatoma kurti regioninė atliekų tvarkymo infrastruktūra: 

3.1. tvarkomų 

atliekų rūšys 

ir pajėgumai, 

t/m. 

1.Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Liepų g. 1A, Miesto kolonijų k., Seirijų sen., Lazdijų rajonas- 500 t/m 

2. Įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Jasauskų k., Kaniavos sen., Varėnos rajonas - 245 t/m 

Priimamos šios atliekos: antrinės žaliavos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, buities pavojingos 

atliekos, žaliosios atliekos, tekstilės atliekos, didžiosios buitinės atliekos, statybos ir griovimo atliekos. 

3. Įrengti daiktų keitimosi ir paruošimo pakartotinai naudoti aikštelę (punktą) 

4.Įdiegti  maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą 

 

 



 

3.2. kitos 

priemonės 

 

 

4. Komunalinių atliekų tvarkymas regione: 

4.1. paruoštas 

naudoti 

pakartotinai ir 

perdirbti 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

t/m 

 

 

 

2015 metais Alytaus regione naudoti pakartotinai ir perdirbti komunalinių atliekų neparuošta.  

4.2 perdirbtas 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

t/m. 

2015 metais perdirbta  42808,639 t  komunalinių atliekų (antrinių žaliavų , tame tarpe pakuotės, naudotos padangos, elektros ir 

elektroninės įrangos atliekos, buities pavojingos atliekos, žaliosios atliekos). 

4.3. kitaip 

panaudotas 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

t/m. 

2015 metais energijos gamybai ir  kitaip panaudota  13430,069 t komunalinių atliekų. 

4.4. pašalintas 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

t/m. 

2015 metais Alytaus regioniniame sąvartyne pašalinta 20336,07 t komunalinių atliekų. 

 

Lentelę pildžiusio asmens duomenys: 

Vardas, pavardė Erika Mockevičienė 

Pareigos Ekologė 

El. paštas erika.mockeviciene@alytausratc.lt 

Telefonas 8-315-72842 

 


