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2.8 Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Iš viso, neskaitant bešeimininkių atliekų, 2013 m. surinkta ir sutvarkyta apie 16,8 

tūkst. tonų komunalinių atliekų. Iš jų – 83 proc. dalis buvo nukreipta šalinimui Vilniaus 

apskrities 

regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne. Šalinamų komunalinių atliekų sudėtyje 97 proc. 

sudarė 

mišrios komunalinės atliekos. 

Mišrių 2.8.1 komunalinių atliekų surinkimas 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2011–2013 m. laikotarpiu 

savivaldybės teritorijoje surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 17,6 proc. 2013 

m. 

duomenimis, iš vietinės rinkliavos mokėtojų surinkta 13,4 tūkst. tonų mišrių komunalinių 

atliekų. 

Ukmergės rajone 2012 m. rugpjūčio mėn.– iki 2013 m. kovo mėn. laikotarpiu 

savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teikė 

UAB „Ukmergės versmė“. Nuo 2013 m. kovo mėn. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo 

(surinkimo, vežimo bei šalinimo atliekų šalinimo vietose), kaip ir žaliųjų atliekų, didžiųjų buityje 

susidarančių atliekų, EEĮ atliekų, buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, pavojingųjų 

atliekų, padangų ir kitų specifinių atliekų surinkimo ir/ar pridavimo šias atliekas tvarkančioms 

įmonėms paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Ekonovus“. 

24 

Mišrios komunalinės atliekos surenkamos konteinerine atliekų surinkimo sistema. 

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) 

atliekų operatorius atliekų turėtojus aprūpina konteineriais nemokamai. Mišrioms komunalinėms 

atliekoms surinkti prie daugiabučių namų naudojami 1.100 litrų konteineriai. Mišrioms 

komunalinėms atliekoms iš individualių namų valdų surinkti naudojami 120 arba 240 litrų 

konteineriai (pagal gyventojų pageidavimą). Mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti iš 

įmonių, 

įstaigų ir organizacijų, priklausomai nuo deklaruoto atliekų kiekio, naudojami 120, 240 arba 1 

100 

litrų talpos konteineriai. 

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal Ukmergės rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą konteinerių aptarnavimo grafiką 

(14 

lentelė). 
14 lentelė. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių minimalus ištuštinimo dažnis Ukmergės rajono 

savivaldybėje 

Konteineriai Minimalus aptarnavimo dažnis 

Kolektyvinio naudojimo konteineriai prie daugiabučių 

namų 

Ne rečiau kaip šešis kartus per savaitę; 

šiltuoju metų periodu – tris kartus per savaitę 

Individualiose namų valdose mieste esantys konteineriai Ne rečiau kaip keturis kartus per mėnesį 

Individualiose namų valdose kaimo vietovėse esantys 

konteineriai 

Ne rečiau kaip du kartus per mėnesį 

Operatoriaus surinktos mišrios komunalinės atliekos pristatomos šalinimui į Vilniaus 

apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną. 

Pastaba: 2013 m. kovo 27 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir UAB 

„Ekonovus“ pasirašytos sutarties apimtyse buvo įtraukta mišrių komunalinių atliekų 

srautorūšiavimo atliekų rūšiavimo linijoje paslauga, savivaldybės paskirtame sklype 

operatoriui savolėšomis įrengiant atliekų rūšiavimo liniją. Planuoti linijos pajėgumai – 
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15.000 t mišrių komunaliniųatliekų per metus, orientacinis dienos atliekų kiekis – 60 t. 

Linijos paskirtis – iš mišrių komunaliniųatliekų srauto atskirti perdirbimui ir 

panaudojimui tinkančias atliekas (ne mažiau kaip 50proc. visųpatenkančių biologiškai 

skaidžių atliekų bei plastiko, popieriaus ir kartono, stiklo, metalų irkombinuotosios 

pakuotės atliekas). Tačiau, užtrukus žemės sklypo skyrimo procedūroms, buvo 

atidėti linijos įrengimo darbai, ko pasėkoje nusikėlė atliekų rūšiavimo paslaugos teikimo 

pradžios laikas. 


