KAIP TVARKYTI ŽALIĄSIAS ATLIEKAS
Atėjus rudeniui, kiekvienas stengiamės susitvarkyti savo kiemus, susigrėbti lapus, nusigenėti
medžių šakas. Lapai, medžių ir krūmų genėjimo šakos, nupjauta žolė, sodų, parkų, kapinių
priežiūros ir tvarkymo atliekos vadinamos žaliosiomis atliekomis. Dėl puvimo metu išskiriamų
dujų, žaliųjų atliekų negalima mesti į bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerius ir šalinti
sąvartynuose. Tad ar žinome, kaip tokias atliekas tvarkyti ir kur jas šalinti?
Pastaruoju metu vis populiaresniu žaliųjų atliekų tvarkymo būdu tampa kompostavimas. Tai ne tik
paprasčiausias būdas atsikratyti sodo ar daržo žaliosiomis atliekomis, bet ir galimybė pasigaminti
kokybiškas natūralias trąšas - kompostą, tinkantį gėlių ar daržovių auginimui, gerbūvio tvarkymo
darbams. Susmulkintos žaliosios atliekos gali būti kraunamos ant žemės į kompostavimui paruoštą
vietą arba į specialią kompostavimo dėžę. Svarbu, kad krūvoje pakaktų drėgmės, deguonies, būtų
tinkama temperatūra. Kompostuoti galima daržovių ir vaisių atliekas, šieną, kiaušinių lukštus,
kevalus, gėles, vaisius, kavos ir arbatos tirščius, lapus, žolę, smulkias medžių ar krūmų šakas,
pjuvenas. Kompostuoti negalima skerdienos atliekų, mėsos ir žuvies gabaliukų, virtų daržovių.
Nepartina kompostuoti piktžolių su sėklomis, nes jos gali išlikti subrendusiame komposte ir užteršti
dirvą, kurioje jis naudojamas.
Gyventojai, neturintys galimybių kompostuoti žaliųjų atliekų, gali jas pristatyti į žaliųjų atliekų
kompostavimo aikšteles:
Panevėžio rajone, Dvarininkų kaime (Atliekos priimamoms pirmadieniais – sekmadieniais nuo
8.00 val. iki 20.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.)
Panevėžio rajone, Ramygalos seniūnijoje, Garuckų kaime, Beržytės g. 10 (Atliekos priimamos
antradieniais – penktadieniais nuo 9.30 val. iki 18.30 val.; šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 15.30 val.
Pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.)
Susidariusį nedidelį žaliųjų atliekų kiekį (iki 200 kg), gyventojai gali pristatyti ir į UAB Panevėžio
regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuojamas didžiųjų ir pavojingų atliekų aikšteles
Panevėžyje, Savitiškio g. 12 ir Senamiesčio g. 114B
Aikštelių darbo laikas: antradieniais – penktadieniais nuo 9.30 val. iki 18.30 val. Šeštadieniais nuo
9 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.
Žaliosios atliekos į aikšteles priimamos nemokamai. Būkime supratingi - nešalinkime žaliųjų
atliekų kartu su komunalinėmis atliekomis.

