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Projekto partneriai:

Alytaus regiono savivaldybių įsteigtas UAB
„Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras“ yra
didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione. Bendrovė organizuoja
regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja
atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš
atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir
švietimo programą apie
atliekų tvarkymą .
Atliekų
tvarkymo
paslaugos 2010 m. buvo
teikiamos beveik visiems
Alytaus regiono gyventojams (nuo 96% iki 100%
atskirose savivaldybėse).
Alytaus regione 2010
m. susidarė apie 85 000
t komunalinių atliekų, iš
kurių apie 4 000 t buvo
atskirai surinkta ir perdirbta, apie 7 000 t sukompostuota namuose,
apie 2 000 t sukompostuota specialiuose įrenginiuose, apie 1 000 t panaudota biokuro gamybai
ir 71 000 t pašalinta
regioniniame sąvartyne.
Vienam statistiniam
regiono gyventojui per
metus susidarė 356 kg
komunalinių atliekų ir tai
neviršija Lietuvos vidurkio, kuris svyruoja apie
400 kg per metus.
Regione per 2010 m.
atskirta, surinkta ir per-

dirbta 1 835 t popieriaus,
422 t plastiko ir 616 t
stiklo.
Antrinių žaliavų surenkama tik 4,61% nuo bendro mišrių komunalinių
atliekų kiekio regione.
Pasak gyventojų apklausos duomenų (2011
m.), atliekas rūšiuoja apie
du trečdaliai gyventojų.
(tik 15% jų norėtų ekonominio skatinimo) ir tik 6%
organizacijų.
Stambiosios atliekos
Alytaus regione surenkamos dviem pagrindiniais
būdais – didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelėse ir akcijų metu pavasarį ir rudenį apvažiuojant atliekų turėtojus.
Šiuo metu Alytaus
regione veikia 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės: Druskininkuose, Lazdijuose, Prienuose, Varėnoje, Alytuje ir
Alytaus rajone. Į šias
aikšteles gyventojai ir
smulkios įmonės gali
atvežti didžiąsias buities
atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas,
liuminescencines lempas,
buityje
susidarančias
statybines atliekas, naudotas padangas, akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingas atliekas,
biologiškai
suyrančias
atliekas. Šiose aikštelėse
surinktos atliekos saugojamos iki jų išvežimo į
atliekas tvarkančias įmo-

nes.
Biologiškai skaidžios
atliekos sudaro apie 40%
visų komunalinių atliekų.
Jų tvarkymui reikia skirti
ypatingą dėmesį, labai
svarbu kad gyventojai
biologiškai
skaidžias
atliekas
kompostuotų
namuose.
Alytaus regione veikia
Druskininkų
organinių
atliekų
kompostavimo
aikštelė ir Alytaus žaliųjų
atliekų
kompostavimo
aikštelė.
Alytaus regioniniame
nepavojingų atliekų sąvartyne per 2010 m.
buvo priimta 7,74% daugiau atliekų lyginant su
2009 m. atliekų kiekiais.
Šiuo metu Alytaus regione baigtas pirmasis komunalinių atliekų sistemos
kūrimo etapas, kai užtikrinamas paslaugų visuotinumas, atliekų srautų ir sudėties apskaita ir pasirengta
kokybiškai naujam atliekų
tvarkymo etapui, prisilaikant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo
plane numatytos atliekų
tvarkymo
hierarchijos,
pagal kurią pirmiausia turi
būti vengiama atliekų
susidarymo, o atliekos,
kurių neįmanoma išvengti,
paruošiamos
pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos.
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