
Šiuo metu UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras (toliau – Pa-
nevėžio RATC) įgyvendina Panevėžio 
regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymo projektą, finansuojamą Eu-
ropos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 
Lietuvos Respublikos valstybės biu-
džeto lėšomis. Šis projektas susijęs su 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano strateginiu tikslu – iki 2011 m. pa-
baigos uždaryti visus aplinkos apsau-
gos ir visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. 
Valstybiniame strateginiame atliekų 
tvarkymo plane 2007 – 2013 m. numa-
toma sukurti atliekų tvarkymo sistemą, 
kuri užtikrintų žmonių sveikatai ir aplin-
kai saugų visų atliekų srautų tvarkymą. 
Panevėžio RATC, vykdydamas Pane-
vėžio regiono senų sąvartynų ir šiukš-
lynų uždarymo projektą, prisideda prie 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano nuostatų įgyvendinimo.

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 
plano tikslai yra:

• Mažinti atliekų neigiamą poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai;

• Užtikrinti racionalų atliekų medžia-
ginių ir energetikos išteklių naudojimą.

Šių tikslų bus siekiama kuriant 
regioninę atliekų tvarkymo sistemą. 
Regioninės atliekų tvarkymo sistemos 
Panevėžio apskrityje sukūrimas apima 
atliekų surinkimo, rūšiavimo, naudojimo 
bei šalinimo sistemų planavimą ir sukū-
rimą ar modernizavimą, senų sąvartynų 
uždarymą ir rekultivavimą, naujų, mo-

Regione bus sutvarkyti 94 Europos Sąjungos reikalavimų 
neatitinkantys sąvartynai

dernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, 
efektyvų atliekų tvarkymo infrastruktūros 
eksploatavimą ir administravimą.

Šiuo metu regione veikia vienintelis 
Panevėžio regioninis nepavojingų atlie-
kų sąvartynas Dvarininkų kaime, Pane-
vėžio rajone. Šis naujasis sąvartynas 
pastatytas šalia senojo sąvartyno, yra 
įrengtas pagal visus Europos Sąjungos 
(toliau – ES) aplinkosaugos reikalavi-
mus. Nuo 2009 m. liepos 16 d. Pane-
vėžio apskrityje esančiuose 94 įvairaus 
dydžio sąvartynuose ir šiukšlynuose 
atliekas šalinti draudžiama. Šių sąvarty-
nų ir šiukšlynų  sutvarkymas numatytas 
Panevėžio regiono senų sąvartynų ir 
šiukšlynų uždarymo projekto įgyven-
dinime. Visuose šiuose sąvartynuose 
atliekų priėmimas ir tvarkymas neati-

tinka ES Atliekų sąvartynų direktyvos 
reikalavimų bei jie yra pavojingi arba 
potencialiai pavojingi aplinkai ir žmo-
nių sveikatai. Šie sąvartynai pagal savo 
dydį, ekologinį vietovės jautrumą (ats-
tumas iki vandens telkinių, gyvenamų-
jų namų ir kt.) bei potencialiai daromą 
taršą suskirstyti į tris grupes: aukšto, 
vidutinio bei žemo prioriteto.

Aukšto prioriteto sąvartynai:
• Biržų miesto buitinių atliekų są-

vartynas (Ožkiniškio) yra Ožkiniškių 
kaimo apylinkėse Biržų rajone, nuo 
Biržų miesto nutolęs apie 4,0 km. Šis 
sąvartynas buvo eksploatuojamas 
nuo 1984 metų, eksploatuojanti įmo-
nė – UAB „Biržų komunalinis ūkis“. 
Šiame sąvartyne buvo kaupiamos 
nerūšiuotos buitinės atliekos iš Biržų 

miesto bei kitų rajono gyvenviečių.
• Kupiškio sąvartynas (Didžiagrašių) 

yra per 4,7 km į vakarus nuo Kupiškio mies-
to, Vaidegenės miško pakraštyje. Kupiškio 
sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 
1984 metų, eksploatuojanti įmonė UAB 
„Kupiškio komunalininkas“. Sąvartyne, 3 
– 4 metrų gylio duobėse buvo kaupiamos 
nerūšiuotos buitinės atliekos iš Kupiškio 
miesto bei kitų rajono gyvenviečių.

• Pagrindinis Pasvalio sąvartynas 
(Levaniškio) yra Jurgeliškių kaimo apy-
linkėse, Pasvalio rajone, maždaug už 
8,0 km nuo Pasvalio miesto. Pasvalio 
sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 
1986-1987 metų. Jame buvo kaupiamos 
nerūšiuotos buitinės atliekos iš Pasvalio 
miesto bei kitų rajono gyvenviečių.

• Rokiškio miesto buitinių atliekų 
sąvartynas (Ruzgų) yra Ruzgų kaime 
Rokiškio rajone, maždaug už 11,0 km 
į šiaurės rytus nuo Rokiškio miesto. 
Sąvartynas buvo įrengtas ir eksploa-
tuojamas nuo 1987 metų išeksploa-
tuoto žvyro karjero vietoje, be specia-
laus projekto. Eksploatuojanti įmonė 
- AB ,,Rokiškio komunalininkas“. Są-
vartyne buvo kaupiamos nerūšiuotos 
buitinės atliekos iš Rokiškio miesto 
bei kitų rajono gyvenviečių.

Vidutinio prioriteto kategorijai priski-
riami sąvartynai, kurių plotas nedidelis, 
kur nebuvo pastebėta ženklios taršos, 
tačiau teritorija yra arti šulinių, vandens 
telkinių ar namų. Regione tokių sąvartynų 
yra mažiausiai 23: Panevėžio rajone – 11, 
Pasvalio rajone – 1, Biržų rajone – 4, Ku-
piškio rajone – 5, Rokiškio rajone – 2.

Žemo prioriteto sąvartynų katego-
rijai priskiriami nedideli sąvartynai ir 
šiukšlynai, kuriuose nebuvo pastebėta 
tarša ir vieta nėra arti šulinių, vandens 
telkinių, namų, dirbamų laukų. Regio-
ne yra mažiausiai 66 tokie sąvartynai: 
Panevėžio rajone – 19, Pasvalio rajone 
– 6, Biržų rajone – 16, Kupiškio rajone 
– 15, Rokiškio rajone – 10.

Įgyvendinus projektą sumažės už-
darytų sąvartynų poveikis aplinkai ir 
žmonių sveikatai. Taip pat, sąvartynų 
uždarymas suteiks galimybę naudoti 
papildomus žemės plotus žemės ūkio 
ar kuriai kitai veiklai plėtoti. Įgyvendinus 
projekto uždavinius bus sudaryta gali-
mybė pasiekti visuotinę gerovę dabar-
tinei ir ateinančioms kartoms.

Plačiau su vykdomu projektu gali-
ma susipažinti UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras tinklalapyje 
www.pratc.lt.


