Kelmės rajono gyventojams pradedami dalinti žaliųjų atliekų
konteineriai ir kompostavimo dėžės
Informuojame, kad nuo spalio 1 d. Kelmės rajono gyventojams bus dalinamos žaliųjų atliekų surinkimo
priemonės – konteineriai ir kompostavimo dėžės.
Kelmės rajono gyventojams – 5000 žaliųjų atliekų surinkimo priemonių
Žaliųjų atliekų surinkimo priemonės Šiaulių regiono savivaldybių individualių valdų
savininkams dalinamos nuo 2012 m. įgyvendinant projektą „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai
skaidžių atliekų infrastruktūros plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011. Trijų metų laikotarpiu Šiaulių
regione jau išdalinta apie 38 tūkst. vienetų konteinerių ir kompostavimo dėžių. Kelmės rajono
savivaldybės gyventojams jau išdalinta 4190 vnt. konteinerių ir 980 vnt. kompostavimo dėžių.
Nuo šių metų spalio 1d. Kelmės rajone numatyta išdalinti dar 3000 vnt. 900 l talpos kompostavimo dėžių ir
2000 vnt. 240 l talpos konteinerių.
Žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai bus dalinami Vaiguvos, Pakėvio, Budraičių, Lupikų, Beržėnų,
Pašilėnų, Minupių, Junkilų, Kolainių, Butkiškės, Petrališkės gyvenviečių ir visų rajono kolektyvinių sodų
individualioms valdoms. Gyventojams suteikiama galimybė sulūžusius, ar turimus 120 l talpos konteinerius
pasikeisti į 240 l talpos konteinerius.
Primename, kad individualios valdos savininkas turi teisę pasirinkti vieną iš suteikiamų žaliųjų atliekų
tvarkymo priemonių – kompostavimo dėžę arba konteinerį. Minėtų gyvenviečių gyventojams konteineriai
bus išvežioti individualiai, o kompostavimo dėžę gyventojas gali pasiimti tiesiogiai iš UAB „Kelmės vietinis
ūkis“.
Dėl priemonės suteikimo kreiptis į UAB „Kelmės vietinis ūkis“, adresu Vytauto Didžiojo g. 81, arba
registruotis telefonu 8 427 61250.
Kokias atliekas mesti į konteinerį ar kompostavimo dėžę
Į Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerį, ar kompostavimo dėžę galima mesti šias atliekas:



sodo, teritorijos tvarkymo atliekas: augalų lapus, nupjautą žolę, piktžoles, vaisių krituolius, velėną,
smulkias šakas, pjuvenas.
Kompostavimui taip pat tinka virtuvės atliekos: vaisių ir daržovių liekanos (bulvių, morkų ir kt.
daržovių lupenos), kiaušinių lukštai, arbatos pakeliai, kavos tirščiai; naminių gyvūnų ir naminių
graužikų (triušių, vištų, žiurkėnų, jūros kiaulyčių ir kt.) natūralūs pakratai;

Į žaliųjų atliekų konteinerį ar kompostavimo dėžę negalima mesti:










Mėsos, žuvies atliekų,
riebalų, kaulų, skerdienos atliekų,
pieno produktų,
plastikinių arba sintetinių atliekų (maišelių, vazonų);
pakuočių,
tekstilės atliekų,
šunų bei kačių fekalijų,
virtų daržovių,
sauskelnių, tualetinio popieriaus.

Žaliųjų atliekų negalima mesti į mišrių atliekų konteinerį, maišyti su kitomis atliekomis, deginti. Už žolės,
nukirstų medžių, lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą, pažeidžiant aplinkos
apsaugos reikalavimus, piliečiams gresia baudos nuo 28 iki 231 eur, o pareigūnams - nuo 57 iki 289 eur.
Taip pat gali tekti atlyginti gamtai padaryta žalą. Šiuo metu numatyta, kad vien už deginimo faktą yra
numatytas 100 eurų žalos dydis, prie jo pridedant apskaičiuotą žalą gamtai pagal išdeginto ploto dydį.

