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2. Esamos Utenos regioninės komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos būklės vertinimo 
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Teisinis Utenos regioninės atliekų tvarkymo 

sistemos reguliavimas; 

Komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga ir 

įvertinimas. 

3. Siūlomos regioninės komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtros užduotys       

2014-2020 m.  
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Atliekų tvarkymo planų hierarchija (1) 

 Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatomos atliekų 

tvarkymo užduotys, strateginiai atliekų tvarkymo tikslai ir 

uždaviniai jiems įgyvendinti. 

Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose turi būti 

nustatytos priemonės, užtikrinančios valstybiniame 

atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą. 

 Pagrindinis regioninių atliekų tvarkymo planų tikslas – 

suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant 

kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar 

šalinimo įrenginius. 

Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose turi būti 

numatytos priemonės į sąvartynus vežamų biologiškai 

skaidžių atliekų kiekiui mažinti. 
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Atliekų tvarkymo planų hierarchija (2) 

 Savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti 

nustatytos priemonės, užtikrinančios valstybiniame 

atliekų tvarkymo plane bei regioniniuose atliekų 

tvarkymo planuose nustatytų užduočių įgyvendinimą.  

 Pagrindinis savivaldybių atliekų tvarkymo planų tikslas – 

nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 

organizavimo priemones, kurios užtikrintų 

aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos 

reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje 

esantiems asmenims. 

 Savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti 

numatytos priemonės į sąvartynus vežamų biologiškai 

skaidžių atliekų kiekiui mažinti. 
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2007-2013 m. plano strateginių tikslų įgyvendinimas 

Ne vėliau kaip nuo 2009 m. vidurio atliekas šalinti tik ES 

reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose sąvartynuose 

 Iki 2012 m. uždaryti visus aplinkos apsaugos ir 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimų 

neatitinkančius sąvartynus 

 Iki 2009 metų užtikrinti viešosios komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą 

 Iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 

50 procentų komunalinių atliekų  

Ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose šalinti tik 

apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti 

ar kitaip naudoti, atliekas  
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Komunalinių atliekų tvarkymas (EUROSTAT) 
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Komunalinių atliekų tvarkymas 2009-2011 metais 
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Duomenų šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 
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Valstybinio audito išvada 

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos neužtikrina darnios 

atliekų tvarkymo veiklos ir principo „teršėjas moka“ 

įgyvendinimo, nes: 

 Atliekų tvarkymo sistemos neskatina atliekų naudojimo ir 

perdirbimo, ne visiems atliekų turėtojams sudarytos galimybės 

rūšiuoti atliekas, todėl sąvartynuose 2009–2011 m. buvo šalinama 

apie 85 proc. komunalinių atliekų; 

 Nepakanka priemonių atskirti biologiškai skaidžias atliekas, o 

mechaninio biologinio apdorojimo projektus vėluojama įgyvendinti; 

 Šalyje nėra tikslios ir patikimos atliekų turėtojų ir atliekų apskaitos; 

 Dalyje regionų nežinomos faktinės atliekų tvarkymo sąnaudos, 

savivaldybės ar regioniniai atliekų tvarkymo centrai negali 

kontroliuoti ir daryti įtaką faktinėms atliekų tvarkymo sąnaudoms [...] 
 

Šaltinis: Valstybinio audito ataskaita „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“ 2013 m. rugpjūčio 2 d. 
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Pagrindinės komunalinių atliekų tvarkymo 

problemos  

 didžioji dalis komunalinių atliekų yra šalinamos 

sąvartynuose;  

 ne visose savivaldybėse užtikrintos sąlygos atliekų 

turėtojams naudotis viešąja komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga;  

 neužtikrinta regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklos 

kontrolė vykdant ES lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimą; 

 valstybiniu lygiu nėra vieningos metodikos savivaldybių 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemų duomenų rinkimui 

bei teikimui, nėra vieningo, aiškaus, skaidraus ir teisingo 

savivaldybių užduočių vykdymo įvertinimo mechanizmo. 
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Pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos vystymo prioritetai ir kryptys 2014-2020 

 sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių 

atliekų kiekį;  

 užtikrinti atliekų tvarkymo hierarchijos įgyvendinimą;  

 išplėtoti atskiro atliekų surinkimo sistemą;  

 užtikrinti visuotinę atliekų surinkimo paslaugą. 
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Sąvartynuose šalinamų BSA kiekio sumažinimas  

 Savivaldybės privalo užtikrinti, kad sąvartynuose 

šalinamos komunalinės BSA iki 2020 m. sudarytų ne 

>35% 2000 m. susidariusių komunalinių BSA. 

Regionams ir savivaldybėms nustatomos pereinamosios 

komunalinių BSA šalinimo sąvartyne mažinimo 

užduotys, nustatytos pagal gyventojų skaičių.  

 Savivaldybės joms nustatytas užduotis gali vykdyti 

savarankiškai arba bendradarbiaudamos tarpusavyje. 

Savivaldybių susitarimas dėl komunalinių BSA šalinimo 

sąvartynuose mažinimo užduočių įvykdymo regiono 

mastu turi būti numatytas regioniniuose ir savivaldybių 

atliekų tvarkymo planuose. 
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Sąvartynuose šalinamų BSA mažinimo užduotys 

Savivaldybės 

Didžiausias 
leistinas šalinti 

BSA kiekis  
2014–2015 m. , 

t/m. 

Didžiausias 
leistinas šalinti 

BSA kiekis  
2016–2017 m., 

t/m. 

Didžiausias 
leistinas 

šalinti BSA 
kiekis 2018–

2019 m., t/m. 

Didžiausias 
leistinas 

šalinti BSA 
kiekis nuo 

2020 m., t/m. 

VSATP 

Utenos regionas 18 997 17 096 15 197 13 297 9 800 
Anykščių r. sav. 3 584 3 225 2 867 2 508 900 
Ignalinos r. sav. 2 298 2 068 1 838 1 608 2 300 
Molėtų r. sav. 2 598 2 338 2 078 1 818 1 600 
Utenos r. sav. 5 423 4 880 4 338 3 796 2 800 
Visagino sav. 2 800 2 519 2 240 1 960 1 300 
Zarasų r. sav. 2 296 2 066 1 837 1 607 900 
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Komunalinių BSA šalinimo sąvartynuose 

mažinimo priemonės  

 skatinti BSA surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros 

sukūrimą ir plėtrą, įskaitant ir bandomųjų BSA 

rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo projektų vykdymą; 

 įvesti mokestį už sąvartynuose šalinamas atliekas; 

 skatinti komposto rinką, parengti mažos apimties 

kompostavimo tvarką – nustatyti joje kompostavimo 

vietų įrengimo ir žaliųjų atliekų tvarkymo reikalavimus; 

 šviesti ir informuoti visuomenę apie biologiškai 

skaidžių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo svarbą.  
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BSA tvarkymo infrastruktūros ir atskiro surinkimo 

sistemos plėtros užduotys:  

 iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims, kurių 

atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti 

žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų 

tvarkymą jų susidarymo vietoje; 

 iki 2016 metų baigti įrengti MBA įrenginius, kuriuose 

būtų atskiriamos ir apdorojamos BSA, arba mechaninio 

apdorojimo įrenginius, kuriuose BSA būtų apdorojamos 

prieš jas perduodant naudoti energijai gauti; 

 iki 2019 metų įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį 

surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai 

surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti; 

 BSA tvarkymo infrastruktūros plėtrą pagal galimybes suderinti su 

komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra.  
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Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimas (1)  

 iki 2016 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 

45% komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);  

 iki 2020 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 

65% komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį); 

 užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50% (vertinant 

pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių 

popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų 

būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti. 
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Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimas (2)  

 įgyvendinti Valstybinėje atliekų prevencijos programoje 

numatytas priemones, skatinančias komunalinių atliekų 

prevenciją; 

 taikyti atliekų perdirbimą ir naudojimą skatinančias 

ekonomines priemones:  

 įvesti mokestį už sąvartynuose šalinamas atliekas;  

 įvertinti mokesčių už mechaninio ir (ar) mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiuose apdorojamas atliekas ir atliekų deginimo 

arba bendro atliekų deginimo įrenginiuose naudojamas energijai 

gauti atliekas įvedimo tikslingumą; 

 plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir tvarkymo 

sistemas. 
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Šaltinis: Overview of the use of landfill taxes in Europe, ETC/SCP, 2012 

Pajamos iš „sąvartyno“ mokesčio 
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Šaltinis: Overview of the use of 

landfill taxes in Europe, ETC/SCP, 

2012 

Institucijos renkančios „sąvartyno“ mokestį 
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Šaltinis: Overview of the use of landfill 

taxes in Europe, ETC/SCP, 2012 
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 Šaltinis: Overview of the use of landfill taxes in 

Europe, ETC/SCP, 2012 
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Šaltinis: EUROPOS AUDITO RŪMAI, 
Specialioji ataskaita Nr. 20 2012 
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Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtra (1)  

• iki 2015 m. sausio 1 d. patvirtinti konteinerių aikštelių 

išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktuose 

nustatytiems AŽ surinkimo reikalavimams – jas atnaujinti; 

• užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti 

AŽ surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus:  

• įrengti gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau 

kaip po vieną AŽ surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų; 

• jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba 

juos naudoti ekonomiškai netikslinga, taikyti kitas priemones ir 

būdus (pavyzdžiui, AŽ surinkimas į specialius maišus, AŽ turėtojų 

apvažiavimas ar kita); 

• atliekų rūšiavimui skatinti ne rečiau kaip kartą per metus 

informuoti gyventojus apie AŽ ir pakuočių atliekų 

surinkimą savivaldybės teritorijoje. 
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Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtra (2)  

Rekomenduojama savivaldybėms: 

• iki 2016 metų užtikrinti, kad  visų miestų 

gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis 

atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 

aikštelių būtų ne didesnis kaip 150 metrų; 

• iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų 

gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis 

atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 

aikštelių būtų ne didesnis kaip 100 metrų. 
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Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtra (3)  

Savivaldybės, siekdamos užtikrinti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo ir rūšiavimo galimybę ir priemones visiems 

komunalinių atliekų turėtojams, į regioninius ir 

savivaldybių atliekų tvarkymo planus turi įtraukti ir taikyti 

šias priemones: 

• užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po 

vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 

gyventojų, tačiau ne mažiau kaip po vieną tokią aikštelę 

savivaldybės teritorijoje; 

• užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiuojant 

ne mažiau kaip 2 kartus per metus. 
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Pavojingų atliekų surinkimas  

• Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. 

• Savivaldybės ne rečiau kaip 2 kartus per metus turi 

pateikti visiems gyventojams išsamią informaciją apie 

pavojingųjų atliekų tvarkymą.  

• Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą 

apvažiuojant ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

• Savivaldybės turi siekti, kad pavojingųjų atliekų srautai, 

kuriuos techniškai ir organizaciniu požiūriu galima 

surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, 

įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar 

organizacijų patalpose.  
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Visuotinės komunalinių atliekų (KA) tvarkymo 

gyventojams paslaugos užtikrinimas  
Savivaldybės turi imtis šių priemonių: 

 registruoti komunalinių atliekų turėtojus; 

 nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą 

ir (ar) sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

sutartis su visais nekilnojamojo turto objektų savininkais; 

 visiems atliekų turėtojams sudaryti sąlygas naudotis 

viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga; 

 pagal galimybes komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

teikimą organizuoti kuriant regionines komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemas, kooperuojantis 2 ar daugiau 

savivaldybių. 

Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento 

disponuojamų namų ūkio pajamų. 
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Plano įgyvendinimas, peržiūra ir atskaitomybė 

 Planą įgyvendina ir už Plano priemonių vykdymą pagal 

kompetenciją atsako Aplinko, Ūkio, Sveikatos apsaugos, 

Žemės ūkio, Energetikos ministerijos ir kitos institucijos. 

Aplinkos ministerija atsakinga už Plano ir jo įgyvendinimo 

priemonių vykdymo koordinavimą. Savivaldybės 

atsakingos už Plane joms nustatytų užduočių vykdymą.  

 Planą įgyvendinančios institucijos pasibaigus 

biudžetiniams metams, iki kitų metų vasario 1 d., teikia 

Aplinkos ministerijai ataskaitas, kaip vykdomos Plano 

įgyvendinimo 2014–2020 m. priemonės. Ataskaitose 

sujungiama praėjusių ir ankstesnių metų informacija, taip 

pat nurodomos priežastys, kodėl priemonės 

neįgyvendintos.  
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Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai (1)  

Tikslas Vertinimo kriterijus 

Rodikliai 
pradinė 
rodiklio 

reikšmė – 
2011 metų 

2016 metų 2020 metų 

Ilgalaikis strateginis atliekų 
tvarkymo tikslas – mažinti 
susidarančių atliekų kiekį, 
užtikrinti žmonių sveikatai ir 
aplinkai saugų atliekų tvarkymą 
ir racionalų atliekų medžiaginių 
ir energinių išteklių naudojimą, 
taip mažinti gamtos, kitų išteklių 
naudojimą ir atliekų šalinimą 
sąvartynuose 

komunalinių atliekų, 
šalinamų sąvartynuose, 
kiekis, procentais 

75 55 35 
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Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai (2)  

Tikslas Vertinimo kriterijus 

Rodikliai 
Institucija, atsakinga už 

vertinimo kriterijaus 
įgyvendinimą 

pradinė 
rodiklio 

reikšmė – 
2011 metų 

2016 
metų 

2020 
metų 

Mažinti 
sąvartynuose 
šalinamų atliekų 
kiekį – plėtoti 
racionalų atliekų 
medžiaginių ir 
energinių išteklių 
naudojimą 

įrengti ir veikiantys mišrių 
komunalinių atliekų mechaninio ir 
mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginiai, vienetais 

0 10 10 savivaldybės, regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai 

visų per metus susidariusių atliekų 
dalis, kurią sudaro perdirbtos ar 
kitaip panaudotos komunalinės 
atliekos, procentais  

23 45 65 Aplinkos ministerija 
(institucija, atsakinga už 
vertinimo kriterijaus 
koordinavimą) 

komunalinių atliekų sraute esančių 
popieriaus ir kartono, metalų, 
plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris 
būtų paruošiamas naudoti 
pakartotinai ir perdirbti, procentais 

17 
(2010) 

30 50 Aplinkos ministerija 
(institucija, atsakinga už 
vertinimo kriterijaus 
koordinavimą) 

sąvartynuose pašalintų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekis, 
palyginti su 2000 metų kiekiu, 
procentais 

66 45 35 savivaldybės 
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Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai (3)  

Tikslas Vertinimo kriterijus 

Rodikliai 
pradinė rodiklio 
reikšmė – 2011 

metų 

2016 
metų 

2020 
metų 

Užtikrinti visuomenės 
sveikatai ir aplinkai saugų 
visų atliekų srautų tvarkymą, 
tobulinti esamas atliekų 
tvarkymo sistemas 

užtikrinta komunalinių 
atliekų tvarkymo 
paslauga, procentais 

94,8 100 100 
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LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo 

projektas Nr. XIIP-1427: 
 Savivaldybėms, neįvykdžiusioms šiame Įstatyme ir VATP joms nustatytų 

užduočių šiame plane nustatytais terminais ir neužtikrinusioms plane 

numatytų reikalavimų, skiriamos ekonominės sankcijos:  

 1) už visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 

neužtikrinimą skiriama 50 000 Lt bauda; 

 2) už kiekvieną sąvartyne leistiną pašalinti komunalinių BSA kiekį 

viršijančią nustatytą kiekį toną skiriama 10 000 Lt bauda; 

 3) už reikalavimo įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles 

neįvykdymą skiriama 50 000 Lt bauda; 

 4) už reikalavimo užtikrinti AŽ rūšiavimo galimybę ir priemones visiems 

komunalinių atliekų turėtojams neįvykdymą skiriama 50000 Lt bauda; 

 5) už reikalavimo užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų 

atskirą surinkimą neįvykdymą skiriama 100 000 Lt bauda; 

 6) už šio Įstatymo 30 straipsnio 16 dalyje nurodyto reikalavimo sudaryti 

sutartis su gamintojais ir importuotojais nevykdymą, skiriama 20 000 Lt 

bauda.“ 
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Plotas – 7 201 km2  (11 % šalies ploto); 

Anykščių r. sav. didžiausia – 1 765 km2, 

mažiausia – 58 km2 – Visagino sav. 

Apskrityje  iš viso 53 seniūnijos 

Utenos apskritis 
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Regiono gyventojų statistika 

33 

 2012 m. pab. - 114 119 būstai (66,1 % - daugiabučiuose ir 33,9 % - 1-2 butų namuose). 

 Miesto tipo vietovėse vyrauja būstai daugiabučiuose namuose (85,2 %), kaimo vietovėse proporcija 

tarp būstų daugiabučiuose ir 1-2 butų namuose beveik apylygė. 

 Gyvenamojo fondo bendras naudingas plotas - 5 123,9 tūkst. m2, vidutinis – 67,9 m2 (59,3 m2 - 

miestuose ir 76,7 m2 – kaimuose; vid. 67,9 m2 – daugiabučiuose ir 83,6 m2 - 1-2 butų namuose).  

 Viso - 65962 namų ūkiai (n.ū.). Vidutinis n.ū. dydis - 2,28 gyventojo (didžiausi n.ū. - Utenos r., 

mažiausi – Ignalinos ir Anykščių r. savivaldybėse). 

 Nedarbo lygis (2014 04 01) – 14,4 %. 

 Vidutinės disponuojamos piniginės n.ū. pajamos 2011 m. duomenimis regione sudarė 

2097,7Lt/mėn., t.y. 879,9 Lt/mėn./ 1 n.ū.nariui (11,8 % mažesnės už Lietuvos vidurkį - 997,3 

Lt/mėn.).  

 

Gyventojų 

sk. 2001 m. 

pradžioje 

2014 m. 

pradžioje 

Sumažėjimas 

per 13 metų, % 

Vid. metinis 

gyventojų sk. 

sumažėjimas, % 

Anykščių r. sav. 35 150 26 898 23,48 2,04 

Ignalinos r. sav. 23 033 17 145 25,56 2,24 

Molėtų r. sav. 25 449 19 590 23,02 1,99 

Utenos r. sav. 50 176 41 018 18,25 1,54 

Visagino sav. 29 697 20 635 30,51 2,76 

Zarasų r. sav. 22 863 17 318 24,25 2,11 

Utenos 

apskritis 
186 368 142 604 23,48 2,04 

 Gyventojų tankumas - 

19,8 gyv./km2              

(2014 m. pr. duom.).  

 44,5 % gyv. gyvena 

kaimuose. 

 60,4 % gyv. – darbingo, 

26,3 % – pensinio 

amžiaus. 

      Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 m;  Utenos teritorinė darbo birža , 2014; Lietuvos teritorinė darbo birža., 2014 



Pagrindiniai KA tvarkymo sistemos dalyviai 

Už KA tvarkymo sistemų organizavimą savo teritorijose atsakingos savivaldybės (atsako už jų 

teritorijose susidarančių KA surinkimo bei pervežimo į regioninį sąvartyną ir atskirtų specifinių 

atliekų - AŽ, pavojingų buities atliekų, EEĮA, ŽA, didžiųjų ir kt. - surinkimą apvažiavimo būdu, 

taip pat atskiro AŽ surinkimo organizavimą). 

URATC (įregistruotas 2005 m. sausio 28 d.) organizuoja atliekų tvarkymo infrastruktūros 

įrenginių (priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelių, kompostavimo aikštelių, regioninio sąvartyno  

ir kt.) įrengimą ir eksploatavimą, įskaitant aikštelėse surenkamų specifinių atliekų  išvežimą 

perdirbti ar saugoti; rengia ir vykdo regioninę visuomenės informavimo ir švietimo programas 

ir/ar vykdo kitas savivaldybių pavestas funkcijas.  

  KA tvarkymo sistemos organizavimo paslaugas Anykščių r., Ignalinos r., Utenos r. sav. nuo 

2013 m. teikia sistemų administratoriai, kurių f-jos: teikti savivaldybės tarybai įmokos už KA 

surinkimą ir tvarkymą dydžio apskaičiavimą; įmokas rinkti; registruoti KA turėtojus, sudaryti su 

jais sutartis; vykdyti sutartinių atliekų tvarkytojo įsipareigojimų priežiūrą ir kontrolę; rinkti, 

analizuoti informaciją apie KA tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir užduočių įgyvendinimą; teikti 

siūlymus Utenos regiono plėtros ir savivaldybių taryboms dėl KA tvarkymo sistemos tobulinimo 

ir plėtojimo; įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo atliekų tvarkymo kl. 

priemones. 

Atliekų surinkimo paslaugas savivaldybių teritorijose teikia sistemų operatoriai. 

AŽ bei pakuotės atliekų, pavojingų atliekų, EEĮA, ENTP, alyvų, baterijų ir akumuliatorių, naudotų 

padangų ir kitų apmokestinamųjų gaminių tvarkymo organizavimui pasirašytos gaminių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartys su licencijuotomis gamintojų/importuotojų 

organizacijomis, įsteigtos papildančios sistemos. 
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Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema  2014 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelės 

Atliekų rūšiavimas 

Atliekų turėtojai 

Gamintojai/importuotojai 

konteineriai 

konteineriai 

sąvartyno 

vartai 

Regioninė atliekų tvarkymo sistema (URATC) 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

Pakuotė/ 

antrinės 

žaliavos 

EEĮA 

(Elektronika

) Tvarkytojai/ 

perdirbėjai/ 

naudotojai 

Didžiosios 

atliekos 

Sąvartynas 

Atliekų šalinimas 

/ atliekų 

rūšiavimas 

Pavojingos 

atliekos 

Žaliosios 

atliekos 

Žaliųjų atliekų 

kompostavimo 

aikštelės 

Kompostavimas 
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Savivaldybių atliekų tvarkymo planai 

 Anykščių   rajono   savivaldybės  2008-2018  m. atliekų   tvarkymo   planas, 

patvirtintas 2008 m. vasario 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 

TS-66 (rengiamasi atnaujinimui). 

 

 Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planas 2008-2018 m., 

patvirtintas 2008 m. vasario 14 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-

19 (rengiamas Molėtų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano 

projektas). 

 

 Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2009-2018 m. (rengiamas 

Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2023 m. projektas). 

 

 Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planas, patvirtintas 2008 m. 

gruodžio 18 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-195. 

 

 Zarasų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas, patvirtintas 2008 m. birželio 

30 d.  Zarasų rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-141.  

 

 Ignalinos rajono savivaldybėje nebuvo patvirtinto atliekų tvarkymo plano. Šiuo metu 

rengiamas Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano 

projektas. 
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Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės 

Savivaldybė 

Patvirtinimo data, 

savivaldybės tarybos 

sprendimo Nr. 

 Taisyklių pakeitimai/ papildymai 

  

Anykščių r. 2004 m. kovo 25 d., Nr. TS-78 - 

Ignalinos r. 
 2008 m. vasario 14 d., Nr. T-

213 

2012 m. rugsėjo 6 d., Nr. T-144; 

2013 m. birželio 27 d., Nr. T-96 

Molėtų r. 
2008 m. vasario 14 d., Nr. B1-

19 

2008 m. kovo 27 d. Nr. B1-60; 

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. B1-163   

Utenos r. 
2009 m. sausio 29 d., Nr. TS-

29 

2011 m. birželio 30 d., Nr. TS-237; 

2012 m. kovo 29 d., Nr. TS-90; 

2012 m. rugsėjo 27 d., Nr. TS-306; 

2013 m. rugpjūčio 29 d., Nr. TS-231 

Visagino 
2008 m. gruodžio 18 d., Nr. 

TS-196 

2013 m. balandžio 25 d., Nr. TS-55 

2013 m. birželio 27 d., Nr. TS-87 

Zarasų r. 
2008 m. gruodžio 30 d. , Nr.T-

272 
- 
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Investiciniai projektai 

  Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas (2004-2009 m.): 

• Įrengtas ir 2008 02 01 atidarytas Mockėnų sąvartynas (eksploatuoja URATC); 

projektinė talpa – 1,045 mln. tonų atliekų; pajėgumas - 40000 t/m. Nuo 2013 m. 

balandžio eksploatuojama II-a sekcija. Iš viso numatytos įrengti 5 sąvartyno sekcijos, 

kurių bendras plotas 11,3 ha. 

• Uždaryti 102 ES reikalavimų neatitikę seni sąvartynai; 

• Įrengtos 6 didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės ir dvi ŽA kompostavimo 

aikštelės (Utenos r. ir Visagino sav.).  

  Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų 

senų šiukšlynų uždarymas (2010-2013 m.): 

• uždaryta 10 neveikiančių šiukšlynų; 

• suprojektuotos ir įrengtos dar keturios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Anykščių 

r., Zarasų r., Ignalinos r. ir Molėtų r. sav.). 

  Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra (2010-2015 m.) 

• MR ir BAE įrenginių statyba; 

• Kompostavimo dėžių (6000 vnt.) įsigijimas. 
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Atliekų susidarymo statistika 
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Susidarančių komunalinių atliekų kiekis  
vienam gyventojui per metus 2013 m.,  

kg/ 1 gyv./m. 

Anykščių r. Ignalinos r. Molėtų r. Utenos r. Visagino Zarasų r. 
Viso 

regione 

2011 m. 7292 3781 5396 19593 5517 3900 45479 

2012 m. 6053 3786 5788 40079 5278 4224 65208 

2013 m. 6689 3799 5312 19501 5512 4607 45421 
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Komunalinių atliekų susidarymas regiono 
savivaldybėse  

2011-2013 m.  

2013  m. Utenos regione iš viso 

susidarė 45 420,50 t KA.  

42,9 proc. šio kiekio 

sugeneruota Utenos r. 
savivaldybės teritorijoje.  
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Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (ataskaitų 

Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012,/ 

2013 metais  informacija);  Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centro (URATC) duomenys, 2014 
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Kitos atliekos ~36,06 % - bendros BSA (įsk. PK); 

~31,60 % - antrinės žaliavos (AŽ) 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), 2014 
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Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (ataskaitų Apibendrinta informacija 

apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 

2012,/ 2013 metais  informacija);  Utenos regiono atliekų tvarkymo centro 

(URATC) duomenys, 2014 
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Kiekis, surinktas 
konteineriuose 

71,44% 

Kiekis, surinktas 
didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelėse 

8,39% 

Kiekis, surinktas 
apvažiuojant atliekų 

turėtojus (maišai, 
betaris surinkimas) 

6,76% 

Kiekis, surinktas 
kitomis priemonėmis 

(papildančios sistemos, 
kita) 

13,42% 

Viso MKA surinkimui regione naudojama ~21 153 vnt.  konteinerių (0,12 m3- 5 m3  talpos).  

Daugiabučių namų kvartaluose dažniausi kolektyviniai 1 100 litrų,  

individualių namų valdose – 120-240 litrų talpos konteineriai.   

Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas. Esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga 

Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m.).  



Pagrindiniai MKA surinkėjai 

Savivaldybė MKA surinkimo operatorius Pastabos 

Anykščių r. UAB „Anykščių komunalinis 

ūkis“(savivaldybės įmonė) 

kartu ir Administratorius 

Ignalinos r. UAB „Kompata“ (savivaldybės 

įmonė) 

kartu ir Administratorius 

 

 Molėtų r. UAB „Molėtų švara“ 

(savivaldybės įmonė) 

Priskirta didelė dalis sistemos 

administratoriaus funkcijų 

Utenos r. UAB „Utenos komunalininkas“ 

(savivaldybės įmonė) 

kartu ir Administratorius 

 

Visagino  UAB „Visagino būstas“ 

(savivaldybės įmonė) 

Zarasų r. UAB „Zarasų komunalininkas“ 
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Viešosios KA surinkimo paslaugos teikimo lygis regiono 

savivaldybėse 
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Paslaugos 
teikimo lygio 
augimas 2007-
2013 m. 
laikotarpiu, % 

Savivaldybė Aptarnaujamų gyventojų dalis, % 

2013 m. 

Miestų** 

vietovėse 

Kaimų 

vietovėse*** 

Iš viso  

Anykščių r. 100 99 98 

Ignalinos r. 99 78 89 

Molėtų r. 99 99 99 

Utenos r. 99 96 98 

Visagino 100 81 100 

Zarasų r. 99 97 98 

Viso regione 99 95 97 

Paslaugos teikimo pokyčiai 2007-2013 m. 
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Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m.) 

Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m. informacija) ; Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2008-2018 m. (2007 

m. rodikliai) 



Atliekų šalinimas regioniniame sąvartyne (2010-2013 m.) 

2010 2011 2012 2013 Vid.metinis 

Bendras į sąvartyną pristatytų 
atliekų kiekis 

42072 44685 54158 39243 45040 

Mišrios komunalinės atliekos 
(gyventojų ir įmonių) 

32552 32481 31968 29659 31665 

MKA dalis  
nuo  

bendro  
kiekio  
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) (Utenos reg. nepavojingų atliekų sąvartyne 2010-2013 m. šalintų atliekų kiekių suvestiniai  

duomenys) 



Regioniniame sąvartyne šalinamų atliekų sudėtis  

(vidutinė 2010-2013 m. laikotarpio) 
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Kitos atliekos 

79,2 %  sąvartyne  šalinamų atliekų srauto sudarė KA. 

70,3 % - MKA.  
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) (Utenos reg. nepavojingų atliekų 

sąvartyne 2010-2013 m. šalintų atliekų kiekių suvestiniai  duomenys) 
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2013m. į 

sąvartyną 

pristatyta 29 659 t 

MKA.  

 

35,9 proc. šio 

kiekio surinkta 

Utenos r. 

savivaldybės 

teritorijoje 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo 

centras (URATC) (Atliekų tvarkymo Utenos 

regione 2011/ 2012/ 2013 metinės 

ataskaitos)  



Regioniniame sąvartyne šalinamų MKA sudėtis, 2013 m. 
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Natūralaus pluošto audinių atliekos 

Kitos komunalinės BSA 

Plastikai, įsk. pakuotes 

Kombinuotų pakuočių atliekos 

Metalai, įsk. pakuotes 

Stiklas, įsk. pakuotes 

Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir 
pan.) 
Kitos atsitiktinai patekusios nepavojingosios 
atliekos 
Atsitiktinai patekusios EEĮA 

Atsitiktinai patekusios baterijų ir akumuliatorių 
atliekos 
Kitos atsitiktinai patekusios pavojingosios 
atliekos 
Kitos KA 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  



Atskirai surenkamos KA 

Savivaldybė 

Atskirai surenkamos KA 

bendrai (įsk. AŽ ir BSA) 

Antrinių žaliavų (AŽ) ir 

pakuočių dalis 
BSA dalis 

t 

% (nuo 

bendro visų 

surinktų KA 

kiekio) 

t 

% (nuo 

bendro 

surinktų 

KA kiekio) 

t 

% (nuo 

bendro 

surinktų 

KA kiekio) 

Anykščių r.  2438,68 36,46 393,75 5,89 1331,60 19,91 

Ignalinos  809,16 21,30 129,74 3,42 481,24 12,67 

Molėtų r. 1273,08 23,97 107,89 2,03 594,81 11,20 

Utenos r.  8790,34 45,08 1034,97 5,31 1742,47 8,94 

Visagino 710,43 12,89 50,13 0,91 159,97 2,90 

Zarasų r. 1791,76 38,89 85,82 1,86 976,32 21,19 

Viso Utenos 

regione 
15 813,45 34,82 1802,30 3,97 5286,40 11,64 
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Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į  LR AM 2013 m. duomenys 



Turimų AŽ konteinerių aikštelių situacija regione 

Savival-  

dybė  

AŽ konteinerių aikštelės 

gyvenamuosiuose kvartaluose 

AŽ konteinerių aikštelės sodų 

bendrijose 

AŽ konteinerių aikštelės 

garažų bendrijose 

Aikštelių 

sk., vnt.  

Sk. 

gyventojų/ 

vienai 

aikštelei  

Trūksta-

mų 

aikštelių 

sk., vnt.  

Sodų 

bendrijų 

sk.,  vnt.  

Aikštelių 

sk., vnt. 

Trūksta-

mų 

aikštelių 

sk., vnt.  

Garažų 

bendrijų 

sk., vnt.  

Aikšte-

lių sk., 

vnt..  

Trūksta-

mų 

aikštelių 

sk., vnt. 

Anykščių 

r.  170  172 32  5  3  2  11  11  0  

Ignalinos 

r.  86 199 1 8  7  1  6  5  1  

Molėtų r.  50  432 0  4  0  0  4  0  0  

Utenos r.  234  188 0  21  19  1  19  16  0  

Visagino  36  703 0  3  5  0  9  9  0  

Zarasų r.  57  250 18  5  3  2  14  3  10  

Utenos 

reg.  633  240  51  46  37  6  63  44  11  

50 

Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m. informacija)   



AŽ surinkimo priemonės 

Naudojamos savivaldybėse (2013 m. duomenys) Numatytos įsigyti 2014-2015 m.*  

AŽ 

konteineriai 

stiklui, vnt. 

AŽ 

konteineriai 

plastikui, vnt 

AŽ 

konteiner

iai 

popieriui, 

vnt. 

Viso, AŽ 

konteinerių, 

vnt. 

AŽ surinkimo iš 

individualių namų 

240 l talpos 

konteineriai (visai 

pakuotei, išsk. 

stiklą), vnt. 

Stiklo 

surinkimo 

iš 

individualių 

namų 120 l 

talpos 

konteineriai

, vnt. 

Plastiko 

surinkimo iš 

individualių 

namų 240 l 

talpos 

konteineriai, 

vnt. 

Komplektai 

bendro 

naudojimo 

konteinerių 

(stiklui, 

plastikui, 

popieriui), 

vnt. 

Anykščių r. 197* 241* (**) 68 506 3 058 

Ignalinos r. 99 105 70 274 

Molėtų r. 50 50 50 150 3 477 3 477 44  

Utenos r. 234 534 125 893 2200 

Visagino 74 74 74 222 

Zarasų r. 57 57 57 171 

Viso 

regione 
711 1061 444 2216 
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Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m. informacija); savivaldybių  paraiškų LAAIF (teiktos 2014 m.) informacija   

Pastaba: * AŽ surinkimo konteinerių įsigijimui galimos dotacijos iš LAAIF Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos 
lėšų; pateikiami pateiktų paraiškų duomenys (turima 3 savivaldybių informacija)  



Atskirai surinktų AŽ kiekiai (2013 m.) 

Savivaldybė 

  

Stiklas Plastikas 
Popierius/ 

kartonas 
Metalai 

Kombinuota 

pakuotė 
Viso AŽ 

t 

% nuo 

viso KA 

kiekio 

t 

% nuo 

viso 

KA 

kiekio 

t 

% nuo 

viso 

KA 

kiekio 

t 

% nuo 

viso 

KA 

kiekio 

t 

% nuo 

viso KA 

kiekio 

t 

% nuo 

bendro 

surinktų 

AŽ 

kiekio 

Anykščių r. 204,58 3,06 125,45 1,88 58,33 0,87 5,40 0,08 0,0 0,00 393,75 21,85 

Ignalinos r. 89,58 2,36 32,40 0,85 7,18 0,19 0,58 0,02 0,0 0,00 129,74 7,20 

Molėtų r. 58,10 1,09 31,87 0,60 17,45 0,33 0,47 0,01 0,0 0,00 107,89 5,99 

Utenos r. 536,18 2,75 358,16 1,84 130,16 0,67 7,28 0,04 3,2 0,02 1034,97 57,42 

Visagino 23,62 0,43 6,54 0,12 19,53 0,35 0,45 0,01 0,0 0,00 50,13 2,78 

Zarasų r. 49,76 1,08 25,04 0,54 10,87 0,24 0,15 0,00 0,0 0,00 85,82 4,76 

Viso 

regione 
961,82 10,77 579,44 5,83 243,52 2,65 14,33 0,15 3,2 0,02 1802,30 100 

Utenos regione 2013 m. surinkta 1802,30 t AŽ  

 ( ~4,0 proc. nuo visų regione surenkamų KA kiekio);  

57,4 proc. dalis visų AŽ kiekio surinkta Utenos r. savivaldybėje,  

21,85 proc. dalis – Anykščių r. savaivaldybės teritorijoje 
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Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į  LR AM 2013 m. duomenys 



Atskirai surinktų AŽ sudėtis (2013 m.) 

53,37% 
32,15% 

13,51% 

0,79% 0,18% 

Stiklo (20 01 02) ir stiklo pakuotės 
(15 01 07) atliekos 

Plastikų (20 01 39, 17 02 03, 16 01 
19) ir plastikinės pakuotės (15 01 02) 
atliekos 

Popieriaus/kartono (20 01 01) ir 
popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 
01) atliekos  

Metalų (20 01 40) ir metalinės 
pakuotės (15 01 04) atliekos 

Kombinuota pakuotė 
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Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į LR AM 2013 m. duomenys  



Regione sutvarkytos  AŽ 

Savivaldybė 

Atskirai surinktų AŽ ir 

pakuočių dalis 

Išrūšiuota iš MKA 

sąvartyne (AŽ)* 

Išrūšiuota AŽ (įsk. 

pakuotes), iš viso 

Sutvarkytų AŽ 

(įsk. pakuotes) 

dalis nuo bendro 

KA sraute 

susidarančių jų 

kiekio 2013 m. 

t 

% (nuo 

bendro KA 

srauto) 

t 

% (nuo 

bendro KA 

srauto) 

t 

% (nuo 

bendro KA 

srauto) 

% (nuo visų AŽ KA 

sraute) 

Anykščių r. 393,75 5,89 194,00 2,90 587,75 8,79 26,16 

Ignalinos 129,74 3,42 138,00 3,63 267,74 7,05 19,57 

Molėtų r. 107,89 2,03 199,00 3,75 306,89 5,78 18,83 

Utenos r. 1 034,97 5,31 476,00 2,44 1510,97 7,75 33,53 

Visagino 50,13 0,91 230,00 4,17 280,13 5,08 14,69 

Zarasų r. 85,82 1,86 126,00 2,73 211,82 4,60 20,17 

Viso Utenos 

regione 
1802,30 3,97 1363,00 3,00 3165,30 6,97 24,91** 

*- Sąvartyne eksploatuojama laikina UAB "Ekobazė" 18 000 t/m. KA pajėgumo MR linija, 

kurioje 2013 m. atskirti papildomi 3 % KA kaip AŽ.  

**- Lietuvos AŽ atskyrimo vidurkis – ~23 %. 

54 
Šaltinis: įvertinta pagal savivaldybių ataskaitų į LR AM 2013 m. informaciją  



Atskiras BSA surinkimas ir tvarkymas 

Kompostavimo aikštelė 

Pristatyta biologiškai skaidžių atliekų, t/m. Aikštelių 

pajėgumų 

išnaudojimas 

2013 m. 

2010 2011 2012 2013 

Mockėnų k., Utenos r.  1753,60 1526,70 1186,25 1783,32 89,2 % 

Karlų k., Visagino sav. 41,06 26,70 21,57 27,65 31,1% 

Šeimyniškių k., Anykščių r.  -  -  578,54* 1243,30 107,2% 

Ažušilių vs. Luokesos sen., Molėtų r.  -  -  346,80* 636,89 96,4% 

Agarinio g. 15, Ignalinoje -  -  247,28* 433,26 88,1% 

Statybininkų g. 13, Zarasuose -  -  289,99* 466,01 93,2% 

Visose regiono aikštelėse  1794,66 1553,40 2670,43 4590,43 93,6% 

BSA tvarkymas regione: 

 Centralizuotas surinkimas ir tvarkymas (ŽA surenkamos apvažiavimo būdu arba į 

veikiančias 6 kompostavimo aikštelėse individualiu transportu nemokamai pristato patys 

atliekų turėtojai; kompostavimo aikštelių kurių bendri pajėgumai – 4 902 t/m. ); 

 Individualus kompostavimas, kai dalį BSA gyventojai kompostuoja namų ūkiuose 

(individualiai turimomis priemonėmis ir kompostavimo namuose skatinimui URATC 

dalinamais individualaus kompostavimo konteineriais). 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC); LR AM suvestinė atskiruose Lietuvos regionuose veikiančių kompostavimo aikštelių 

informacija  



Kompostavimo aikštelių naudojimas 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  



BSA šalinimo sąvartyne užduočių įgyvendinimas 2013 m. ir 

tikslai artimiausiu laikotarpiu (2014-2015 m.) 
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Regioniniu mastu BSA šalinimo užduotis 2013 m. buvo įvykdyta. 
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Šaltinis: UAB „Atliekų tvarkymo centras“;  VSATP 2007-2013 m.; VATP 2014-2020 m. 



Atliekų priėmimas į didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir 

laikino saugojimo aikšteles 

Savivaldybė 2010 2011 2012 2013 

Anykščių r. 312,13 379,76 248,46 398,45 

Ignalinos r. 336,86 420,73 239,15 332,19 

Molėtų r. 276,24 366,89 272,91 283,26 

Utenos r. 358,24 578,43 161,99 169,38 

Visagino 52,96 181,75 192,84 217,04 

Zarasų r. 153,49 185,08 192,08 230,93 

Priimta iš gyventojų  iš viso Utenos regione 1489,92 2112,63 1307,43 1631,24 

Sutvarkyta iš viso Utenos regione 1461,32 2112,65 1320,03 1582,71 

2013 m. iš gyventojų iš viso į aikšteles priimta 1631,24 t atliekų (sutvarkyta – 1582,71).  
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  



2010-2013 m. priimtos atliekos 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  



Aikštelėse atskirai surinkti pagrindiniai srautai 

60 

Savivaldybė  
Stambiagabaritė

s atliekos 

Naudotos 

padangos 
EEĮA 

Buityje 

pasitaikančios 

pavojingos 

atliekos  

Statybinės 

medžiagos, 

turinčios 

asbesto 

Mišrios 

statybinės 

ir griovimo 

atliekos 

Anykščių r.  11,900 26,462 3,929 1,959 102,860 175,240 

Ignalinos r.  0,150 45,140 0,280 3,665 86,450 119,670 

Molėtų r.  1,000 14,050 1,537 4,431 64,680 131,680 

Utenos r.  12,350 20,160 2,196 1,866 37,640 44,410 

Visagino  0,000 8,740 0,895 1,476 11,270 69,660 

Zarasų r.  0,400 10,420 3,293 6,092 65,100 75,440 

Utenos reg. 

aikštelėse 25,800 124,972 8,618 23,001 368,000 616,100 

Didelė naudotų padangų ir buities pavojingų atliekų srautų dalis surenkama atliekų 

surinkimo sistemos operatorių (apvažiavimo būdu). 

Didžioji dalis EEĮA renkama per regione veikiančias papildančias atliekų surinkimo 

sistemas.  

Regiono aikštelėse 2013 m. surinkta iki 19 proc. visų mišrių statybinių ir griovimo atliekų,  

iki 32 proc. statybinių medžiagų turinčių asbesto. 

  

Utenos regiono didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse 

2013 m. surinkti specifinių atliekų srautų kiekiai 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  



Komunalinių atliekų perdirbimo/panaudojimo situacija 

regiono savivaldybėse 2012-2013 m. 

19,4% 
34,3% 

15,4% 21,2% 24,8% 24,0% 

55,4% 

43,0% 

6,4% 10,6% 
28,0% 41,5% 

41,3% 

33,6% 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Anykščių r.  Ignalinos r. Molėtų r. Utenos r.  Visagino  Zarasų r. Utenos reg. 

Perdirbta/panaudota, t/m. ir % nuo susidariusių 
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Lietuvos vidurkis (AAA apibendrinta savivaldybių informacija): 

2012 m. perdirbta/panaudota – ~30 % KA; pašalinta – ~70 %  

2013 m. perdirbta/panaudota - ~24 % KA; pašalinta – 74,5 %  
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Atliekų susikaupimo normos, tvarkymo kainos 

62 

  

  
Anykščių r. sav. 

Ignalinos 

sav. 
Molėtų r. sav. Utenos r. sav. Visagino sav. 

Zarasų  

r. sav. 

KA sutvarkymo kaina, Lt/t (be 

PVM) 
149,02 184,68   374,47  200,1 

Komunalinių atliekų (KA) 

sutvarkymo tarifas, Lt/m3 (be PVM) 
56,12 50,88 53,09 55,75  33,83 

Mišrių komunalinių atliekų  (MKA) 

šalinimo sąvartyne kaina, Lt/t (be 

PVM)** 

92,70 84,10 94,70   117,80 70,20   86,10 

Atliekų susikaupimo norma  m³/1 

gyv./m. 

0,5 - raj. vienkiemio 

gyv.;  

0,6- gyvenviečių ir 

kaimų gyv.;  

0,9 - raj. miestų ir 

miestelių gyv.;  

1,2 - Anykščių 

individualaus namo 

gyv.;  

1,3- Anykščių miesto 

daugiabučio gyv. 

1,0 

1,3 – Molėtų 

daugiabučio gyv.; 

1,25 – Molėtų  

individualių namų 

gyv.;  

1,15 - gyvenviečių 

gyv.; 

1,00 - vietovės iki 

100 gyv. ir 

viensėdžio gyv. 

1,15 – miesto 

daugiabučių gyv.; 

0,96 – miesto 

individualių namų 

gyv.; 

0,72 – kaimo 

daugiabučių ir 

individualių namų 

gyv. 

Gyventojui 

nenustatyta 
1,0 

Atliekų tvarkymo 

išlaidos, 

tenkančios namų 

ūkiui per mėnesį, 

Lt/1 namų ūkiui 

/mėn. (be PVM)  

Namų ūkiui 

daugiabutyje   

5,66; 6,78; 10,18; 14,7 

(priklausomai nuo gyv. 

vietovės) 

13,92 - Namuose be 

šiuksliavamzdžių - 

0,247 Lt/m2  (be 

PVM), namuose su 

šiuksliavamzdžiais -

0,290 Lt/m2 (be 

PVM) 

Namų ūkiui 

individualiame 

name  

5,66; 6,78; 10,18; 13,58 

(priklausomai nuo gyv. 

vietovės)  

61,56 Lt/ m3  13,38  

Atliekų tvarkymo 

išlaidos, 

tenkančios 

gyventojui per 

mėnesį, Lt/1 

gyv./mėn. (be 

PVM) 

Daugiabučio 

gyventojui 

2,83; 3,39; 5,09; 7,35 

(priklausomai nuo gyv. 

vietovės) 

6,67 6,96 
5,76 - mieste;  

3,61 -  rajone 
  8,00 

Individualaus 

namo  

gyventojui  

2,83; 3,39; 5,09; 6,79 

(priklausomai nuo gyv. 

vietovės) 

nenustatytas 6,69 
4,81 -  mieste;  

3,61 - rajone 
  8,00 

Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m. informacija);  Utenos regiono atliek ų tvarkymo centras (URATC) 



Apibendrinant : 

1. Teigiami atliekų tvarkymo sistemos plėtros rodikliai didele dalimi įtakoti regione 
įgyvendintų investicinių projektų rezultatų.  

2. Vis dar trūksta aiškumo ir tikslumo vykdant atliekų tvarkymo sistemos rodiklių 
apskaitą. 

3. Ne visose savivaldybėse priimti sprendimai dėl sistemų Administratorių. 

4. KA surinkimo paslaugos prieinamumo rodikliai pastaruosius kelis metus ženkliai 
augo, tačiau kai kuriose kaimiškose vietovėse rodikliai vis dar palyginti žemi (kai 
kur tik 78%); bendras regiono rodiklis – 97% (2016 m. reikalavimas- 100%). 

5. Sąvartyne šalinamų atliekų kiekyje stebima ženkli statybos ir griovimo atliekų dalis. 

6. Nepakankamai efektyviai išnaudojami kai kurių kompostavimo aikštelių, didelių 
gabaritų aikštelių pajėgumai. 

7. Regione yra poreikis įrengti daugiau AŽ surinkimo konteinerių aikštelių. 

8. Aktyvesnei AŽ atskiro surinkimo plėtrai (ypač individualių namų kvartaluose) 
trūksta AŽ  (įsk. pakuotes) atskiro surinkimo konteinerių. 

9. Nors 2013 m. LT AŽ atskyrimo vidurkis nežymiai viršijamas, AŽ atskiro surinkimo 
užduočių (2020 m.- ne mažiau 50%) vykdymui esamą AŽ atskyrimo laipsnį būtina 
padidinti daugiau nei dvigubai. 

10. 2013 m. VSATP nustatyta BSA šalinimo užduotis buvo įvykdyta, tačiau esamos 
priemonės nebus pakankamos vėlesnių metų užduočių vykdymui.  

11. KA perdirbimo ir kitokio panaudojimo rodikliai 2013 m. (33,6 %) viršijo Lietuvos 
vidurkį, tačiau valstybiniu mastu nustatytų 2016 m. (45 %) ir 2020 m. (65 %) 
užduočių įgyvendinimui būtina tolimesnė sistemos plėtra. 

 

 



Atliekų tvarkymo sistemos tikslai 2014-2020 m.:  

1 tikslas. Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį. 

 

2 tikslas. Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo 

sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo 

prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų 

atliekų kiekį. 

 

3 tikslas. Užtikrinti saugų atliekų šalinimą. 
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1 tikslas. Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį:  

1.1. uždavinys. Skatinti komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo 

vietoje. 

• Organizuoti visuomenės informavimo kampaniją;  

• Parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio 

sąlygomis rekomendacijas; 

• Pateikti gyventojams individualaus kompostavimo 

konteinerius (dėžes), buityje susidarančioms BSA kompostuoti 

individualiose valdose. 
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1 tikslas. Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį:  

1.2. uždavinys. Plėtoti ir eksploatuoti komunalinių BSA 

atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. 

• Eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles; 

• Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, 

kuriuose būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir biologiškai 

skaidžios atliekos ;  

• Parengti paraišką finansavimui pilotinio biologiškai skaidžių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektui, 

įskaitant visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą ; 

• Įvykdyti pilotinį biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo ir tvarkymo projektą, įskaitant visuomenės švietimą 

ir gerosios praktikos sklaidą. 
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2 tikslas. Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo 

sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo 

prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų 

atliekų kiekį: 

2.1. uždavinys. Plėtoti komunalinių atliekų sraute 

esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo 

atliekų atskiro surinkimo infrastruktūrą.  

• Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, 

kuriuose būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir biologiškai 

skaidžios atliekos ;  

• Rūšiuojamojo surinkimo plėtra – savivaldybės. 
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2 tikslas. Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo 

sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo 

prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų 

atliekų kiekį: 

2.2. uždavinys. Plėtoti ir eksploatuoti specifinių 

komunalinių atliekų srautų surinkimo infrastruktūrą. 

• Eksploatuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, 

užtikrinant didžiųjų atliekų, naudotų padangų, elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų, buityje susidarančių statybos ir 

griovimo atliekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų 

priėmimą iš gyventojų; 

• Atskiras surinkimas – savivaldybės. 
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2 tikslas. Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo 

sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo 

prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų 

atliekų kiekį: 

2.3. uždavinys. Plėtoti statybos ir griovimo atliekų 

surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. 

• Koordinuoti statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir tvarkymo 

infrastruktūros plėtrą. 
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3 tikslas. Užtikrinti saugų atliekų šalinimą:  

3.1. uždavinys. Sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų 

kiekį.  

• Rūšiavimo linija sąvartyne – iki MBA įrenginių; 

• Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, 

kuriuose būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir biologiškai 

skaidžios atliekos . 

3.2. uždavinys. Užtikrinti saugią aplinkai sąvartyno 

eksploataciją. 

• Vykdyti sąvartyno monitoringą. 
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Ačiū už dėmesį! 

dr. Jurgis Valiūnas 

j.valiunas@hidroterra.lt  

+370 640 39542 

Viktorija Nausėdienė 

viktorija@hidroterra.lt  

+370 6174 81155 

www.hidroterra.lt 
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