Kas yra kompostavimas?
Tai būdas pasigaminti natūralių trąšų sodo, daržo ar namų augalams
ir sumažinti buitinių atliekų, išmetamų į sąvartyną, kiekį. Tinkamai
paruoštas kompostas leidžia papildyti dirvožemį naudingomis medžiagomis, padeda atsakingiau rūpintis namų aplinkoje susikaupusiomis atliekomis ir dalį jų „įdarbinti”.

Kokias atliekas galima kompostuoti?
Organines virtuvės atliekas, pavyzdžiui, vaisių atliekas (išskyrus citrusinius ir tropinius vaisius), daržovių žieves, gerai susmulkintus kiaušinių lukštus, arbatžoles bei arbatos maišelius, kavos tirščius, kartoną.
Sodo atliekas, pavyzdžiui, sausus lapus ir gėles, nupjautą žolę, smulkias šakas, senus šiaudus ir šieną, piktžoles, išrautas su šaknimis, velėną, sausas, medines sodo atliekas, medžio anglis (mažais kiekiais).
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Informacija apie
kompostavimo
dėžes teikiama šiose
savivaldybėse:
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Savivaldybė

Internetinis
tinklapis

Telefonas
pasiteirauti

Elektrėnų sav.

www.elektrenai.lt

(8 5) 285 8028

Šalčininkų r. sav.

www.salcininkai.lt

(8 380) 20 211

●● Sumažės buitinių atliekų kiekis Jūsų namų ūkyje.

Širvintų r. sav.

www.sirvintos.lt

(8 382) 30 273

●● Sutaupysite pinigų, nes sumažės atliekų surinkimo ir sutvarkymo
kaštai.

Švenčionių r. sav.

www.svencionys.lt

(8 387) 66 378

●● Mažės į sąvartynus patenkančių ir aplinką teršiančių bioskaidžių
atliekų kiekis.

Trakų r. sav.

www.trakai.lt

(8 528) 55 775

Ukmergės r. sav.

www.ukmerge.lt

(8 340) 60 351

Vilniaus r. sav.

www.vrsa.lt

(8 5) 275 5073

Vilniaus m. sav.

www.vilnius.lt

(8 5) 211 2821

Kodėl verta kompostuoti?

●● Virtuvės ir sodo atliekas paversite natūraliomis trąšomis savo daržui ar namų augalams.
●● Prisidėsite prie iniciatyvų, padedančių saugoti gamtą, švarią aplinką, kurioje visiems gyventi gera.

Kur gauti kompostavimo dėžę?
UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) kompostavimo dėžes individualių namų valdų savininkams nemokamai
dalins per Ukmergės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus
rajonų ir Elektrėnų bei Vilniaus miesto savivaldybių atstovus. Iš viso
bus išdalinta 51 000 dėžių.
Išsamesnė informacija apie kompostavimo dėžių dalinimo tvarką
skelbiama www.vaatc.lt/kompostavimas bei Vilniaus regiono savivaldybių interneto tinklapiuose.

Svarbu
●● Lankstinuke rasite individualaus kompostavimo dėžės panaudos
sutartį.
●● Pasirašytą panaudos sutartį pristatykite savo savivaldybės
įgaliotam atstovui į kompostavimo dėžių dalinimo
vietą (šios vietos skelbiamos savivaldybių ir
UAB „VAATC“ internetiniuose tinklapiuose) ir
pasiimkite dėžę kompostavimui.
●● Kilus klausimams, kreipkitės į savo savivaldybės
arba UAB „VAATC“ atstovą nurodytais kontaktais.
●● Kompostavimo dėžės duomenys:
dydis – 0,9x0,91x1,31 m, svoris – 12 kg, talpa – 800 l.

Projektas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010) yra finansuojamas
pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir UAB „VAATC“ lėšomis. Projekto tikslas – įdiegti
biologiškai skaidžių atliekų iš komunalinių atliekų srauto atskyrimo
ir tvarkymo pajėgumus, užtikrinančius Valstybiniame strateginiame
atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

PAGALBOS GAMTAI
IR ŽMONĖMS PLANAS
GAUK KOMPOSTAVIMO DĖŽĘ!

Daugiau informacijos
apie kompostavimą
ir projektą rasite:
www.vaatc.lt/kompostavimas
Tel. (8 5) 233 3253
El. p. kompostavimas@vaatc.lt
UAB „VAATC“
Šeimyniškių g. 15, LT-09312 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 213 0397, faks. (8 5) 233 3254
El. p. info@vaatc.lt, www.vaatc.lt

PANAUDOS DAVĖJO EGZ.

JŪSŲ EGZ.

INDIVIDUALAUS KOMPOSTAVIMO DĖŽĖS
PANAUDOS SUTARTIS

INDIVIDUALAUS KOMPOSTAVIMO DĖŽĖS
PANAUDOS SUTARTIS

2014 m. _______________________________________

2014 m. _______________________________________

UAB „VAATC“, įmonės kodas 181705485, buveinės adresas Šeimyniškių g. 15,
LT-09312 Vilnius, el. paštas kompostavimas@vaatc.lt, tel. Nr. (8 5) 233 3253,
atstovaujama ____________________________________________________,
veikiančio pagal 2014 ______ įgaliojimą Nr_______ (toliau – Panaudos davėjas)
iš vienos pusės ir _________________________________________________
_______________________________________________________________,
(vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumento Nr.)
(toliau – Panaudos gavėjas) iš kitos pusės, vadovaudamiesi ES projektu „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010,
sudarėme šią sutartį (toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis):
1. Panaudos davėjas neatlygintinai perduoda Panaudos gavėjui laikinai valdyti
ir naudotis individualaus kompostavimo 800 litrų talpos dėžę (toliau – dėžė),
o Panaudos gavėjas ją priima ir įsipareigoja valdyti bei naudotis pagal šios Sutarties nuostatas. Dėžės vertė 158,76 Lt (PVM tame skaičiuje sudaro 27,55 Lt).
2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:
2.1. dėžę naudoti pagal instrukciją nuosavybės teise priklausančioje namų valdoje;
2.2. be Panaudos davėjo raštiško sutikimo neperduoti dėžės ir neperleisti šia
sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;
2.3. užtikrinti, kad perduotas panaudai turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas
ar kitaip prarastas;
2.4. per 3 (tris) kalendorines dienas pranešti Panaudos davėjui apie dėžės praradimą ar sugadinimą;
2.5. Panaudos gavėjas, pateikęs nuosavybę įrodančius dokumentus, turi teisę
gauti tiek dėžių, kiek nuosavybės teise turi namų valdų Vilniaus regione. Panaudos gavėjas yra asmeniškai atsakingas už šio punkto įgyvendinimą.
3. Panaudos davėjas gali vienašališkai sustabdyti Sutarties vykdymą, atsiimti
Panaudos gavėjui perduotą dėžę ir reikalauti atlyginti žalą bei su žalos atlyginimu, išieškojimu susijusias išlaidas, jeigu Panaudos gavėjas tyčia ar dėl neatsargumo blogina jos būklę, praranda, perleidžia tretiesiems asmenims ar kitaip
pažeidžia šios sutarties nuostatas.
4. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus –
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos.
6. Sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui.
7. Esant sąlygoms, kurios neaptartos šioje sutartyje, šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
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Summary
It is anticipated to periodically decrease quantities of
the biodegradable waste delivered to the dumping
ground in the strategic waste management plan
of Lithuania. In order to implement this aim,
Cohesion Fund of the European Union shall finance
development of the system for management of the
municipal waste. It shall help to create infrastructure
for management of the biodegradable waste, by
providing the free compost boxes to dwellers of the
individual houses. They shall allow to conveniently
producing organic fertilizers from the house and
garden waste, to save costs for waste transportation
and management, and will help to take care of the
cleaner environment. Project is being implemented
by UAB “VAATC” (Waste Management Centre of
Vilnius County).

Резюме
В стратегическом плане утилизации отходов
Литвы предусмотрено периодически снижать
количество биологически разлагаемых отходов,
попадающих на свалки. С этой целью Фонд
тесного сотрудничества Европейского Союза
финансирует развитие системы утилизации
коммунальных отходов. С ее помощью
планируется создать инфраструктуру утилизации
биологически разлагаемых отходов, выделяя
жителям индивидуальных владений бесплатные
ящики для компостирования. Они позволят
удобно производить натуральные удобрения
из бытовых и садовых отходов, сэкономить
расходы на вывоз и утилизацию отходов, помогут
заботиться о более чистой окружающей среде.
Проект реализует ЗАО «VAATC» (Центр утилизации
отходов Вильнюсского уезда).

