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Naudojamos santrumpos 

 

ES Europos Sąjunga 

LR Lietuvos Respublika 

AM Aplinkos ministerija 

AAA Aplinkos apsaugos agentūra 

RAAD Regiono aplinkos apsaugos departamentas 

URATC UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 

SA Savivaldybių administracijos 

ATP atliekų tvarkymo planas 

SPAV Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

VATP Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas  

VSATP Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas 2007-2013 m. 

KA Komunalinės atliekos 

MKA Mišrios komunalinės atliekos 

AŽ Antrinės žaliavos 

BSA  Biologiškai skaidžios atliekos 

ŽA Žaliosios atliekos 

EEĮA Elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

ENTP Eksploatuoti netinkamos transporto preimonės  

DGASA Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

MBA Mechaninis biologinis apdorojimas 

KAK Kietasis atgautasis kuras 

LAAIF Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 
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Įvadas 

Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014−2020 m. atnaujina 2007 m. gruodžio 11 d. 
Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 153-10 patvirtintą Utenos regiono atliekų 
tvarkymo planą 2008-2018 m.  

Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. rengiamas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 
reikalavimais ir 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1004 patvirtintais 
Reikalavimais regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 2010, Nr. 149-
7654). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3016) VI 
skirsnio 27 straipsniu, pagrindinis regioninių atliekų tvarkymo planų tikslas – suderinti 
savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir 
steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.  

Naujojo regiono plano laikotarpis sutaps su Valstybinio atliekų tvarkymo plano laikotarpiu. 
Naujajame Utenos regiono atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. bus nustatytos priemonės, 
užtikrinančios 2014 m. balandžio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.366 patvirtintame 
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytų komunalinių atliekų tvarkymo 
tikslų ir užduočių įgyvendinimą.  

Regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. parengtas vadovaujantis jo projekto rengimo 
metu galiojančiais ES ir LR teisės aktais, valstybinio, regioninio ir vietos lygmens planavimo ir 
strateginiais dokumentais, atsižvelgiant į einamojo meto apskrities ekonominio ir socialinio 
vystymosi tendencijas, įvertinus regiono turimus išteklius, poreikius ir tolimesnio vystymosi 
galimybes.  

Utenos apskrityje yra sukurta regioniniu principu veikianti atliekų tvarkymo sistema, kurios 
funkcijų vykdymą užtikrina 2005 m. sausio 28 d. įsteigtas UAB „Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras" (toliau - URATC). Bendrovės akcininkai - Utenos apskrities savivaldybės. 
Pagrindiniai sukurtos regioninės atliekų tvarkymo sistemos tikslai: parengti aplinkosaugos 
požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir 
tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus; padidinti atliekų tvarkymo 
efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams. 

Naujajame atliekų tvarkymo plane 2014 - 2020 m. įvertinti regione veikiančios atliekų tvarkymo 
sistemos privalumai ir trūkumai, išanalizuotas iki šiol jai vystyti taikytų priemonių efektyvumas 
siekiant sistemos plėtrai iškeltų tikslų bei apibrėžtos tolimesnės priemonės, būtinos regionui 
nustatytų užduočių įgyvendinimui.  

Utenos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tolimesnė plėtra numatyta plėtoti 
laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo 
vengimas), toliau seka paruošimo naudoti pakartotinai, atliekų perdirbimo ir naudojimo kitais 
būdais sprendimų taikymas ir tik blogiausiu atveju galimas atliekų šalinimas sąvartynuose ir 
kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.  

Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 2014−2020 m. sudėtinės dalys: 

1. Bendra Utenos regiono apžvalga  

2. Teisinis atliekų tvarkymo reglamentavimas  

3. Esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga 

4. Komunalinių atliekų srautų susidarymo prognozės 2014-2020 m. laikotarpiu 

5. Komunalinių atliekų tvarkymo 2014−2020 m. tikslai, uždaviniai ir užduotys; 

6. Utenos regiono 2014−2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros 
priemonių planas; 

7. Plano įgyvendinimo poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas; 

8. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 
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Rengiant planą buvo naudotasi įvairiais informacijos šaltiniais:  

- URATC pateikti ir viešoje erdvėje publikuojami duomenys (atliekų surinkimo ir 
tvarkymo rodiklių metiniai suvestiniai rodikliai, sistemos sukūrimo ir plėtros projektų 
įgyvendinimo metu rengtos analizės, studijos, ataskaitos, straipsniai ir kt.; 

- Aplinkos apsaugos agentūros duomenys; 

- regione veikiančių komunalinių įmonių pateikti veiklos rodiklių duomenys; 

- regiono savivaldybių tarybų sprendimai, ataskaitos; 

- ES, LR, regiono, savivaldybių ir  vietos lygmens teisės aktai ir strateginio planavimo 
dokumentai; 

- statistinių regiono būklės rodiklių duomenų bazių informacija ir kiti.  
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1. Bendra Utenos regiono apžvalga 

1.1. Bendros regiono charakteristikos  

Lietuvos šiaurės rytinėje dalyje esanti apskritis yra penktoji pagal plotą Lietuvoje, apima 
Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, Visagino miesto ir Zarasų 
rajono savivaldybes, kurios užima bendrą 7201 km2 plotą (kas sudaro 11 % viso šalies 
teritorijos ploto). Didžiausia apskrityje -  Anykščių r. savivaldybė – 1 765 km2, mažiausia – tik 
58 km2 – Visagino savivaldybė. Apskrities administracinis centras – Utenos miestas. Viso 
regione yra 53 seniūnijos.  

1 lentelė. Utenos apskrities administracinė struktūra 

Administracinis vienetas Plotas, km
2
 Seniūnijų skaičius 

savivaldybėse 

Anykščių r. sav. 1 765 10 

Ignalinos r. sav. 1 447 12 

Molėtų r. sav. 1 367 11 

Utenos r. sav. 1 230 10 

Visagino sav. 58 Nėra  

Zarasų r. sav. 1 334 10 

Utenos apskritis 7201 53 

Šiaurės rytuose apskritis ribojasi su Latvija, rytuose – su Baltarusija, pietuose – su Vilniaus, o 
šiaurės vakaruose – su Panevėžio apskritimis.  

Utenos regione yra 3856 gyvenamosios vietovės, iš kurių – 10 – miestų, 27 miesteliai, likusios 
3819 yra priskiriamos kaimo vietovėms. 

2 lentelė. Utenos regiono suskirstymas pagal vietoves 

Administracinis 

vienetas 

Miestų skaičius 

(pavadinimai) 

Miestelių 

skaičius 

Kaimo 

vietovių 

skaičius 

Viso 

gyvenamųjų 

vietovių 

Anykščių r. sav. 3 (Anykščiai, Kavarskas, 

Troškūnai) 

8 758 769 

Ignalinos r. sav. 2 (Dūkštas, Ignalina) 3 726 731 

Molėtų r. sav. 1 (Molėtai) 5 928 934 

Utenos r. sav. 1 (Utena) 8 592 601 

Visagino sav. 1 (Visaginas) 0 22 18 

Zarasų r. sav. 2 (Dusetos, Zarasai) 3 793 798 

Utenos apskritis 10 27 3819 3856 

Apskritis apima didžiąją dalį Aukštaitijos istorinio-geografinio etnografinio regiono. Apskritis 
žinoma kaip vienas miškingiausių Lietuvoje daubų ir kalvų kraštas. Valstybinės miškų tarnybos 
2013 m. pradžios duomenimis1, miškai užima 2 487 km2 plotą. 2012 m. vertinimu2, miškai 
sudarė 34,1% apskrities teritorijos (rodiklis 2008-2010 m. laikotarpiu išaugo 2,4 %, šiuo metu 
išlieka pastovus ir 0,8 % viršija Lietuvos vidurkį (33,3 proc.)). Miškingiausia (pagal miškų dalį 
savivaldybės teritorijoje) yra Visagino savivaldybė, kur miškai užima 57,6 proc. savivaldybės 
ploto, toliau seka Zarasų r. sav. ir Ignalinos savivaldybės, kur miškais padengta atitinkamai 
37,2 proc. ir 36,0 proc. teritorijos. 

Vandenys užima 536,8 km2 (7,5 % bendro apskrities ploto). Palyginus su bendru Lietuvoje 
užimamu vandenų plotu, Utenos apskrities teritorija sudaro penktadalį - 20,46 proc. Tai 
ežeringiausia Lietuvos vietovė, turinti 1 002 ežerus. Apskrities kraštovaizdžiai itin palankūs 

                                                 
1
 Valstybinė miškų tarnyba (http://www.amvmt.lt/20130101)  

2
 Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė (http://db1.stat.gov.lt)  
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rekreacijai ir turizmui plėtoti. Vertingiausi kraštovaizdžio kompleksai yra Aukštaitijos 
nacionaliniame bei Anykščių, Asvejos, Gražutės, Labanoro regioniniuose parkuose. Apskritis 
turtinga požeminiu vandeniu ir pakankamais kiekiais išžvalgyto požeminio geriamojo vandens.   

Utenos apskritis turi gan gerai išvystytą kelių tinklą, kuris jungia apskritį su kitais šalies 
regionais ir kaimyninėmis valstybėmis. Magistraliniai keliai apskrityje yra tik du: respublikinės 
reikšmės kelias A14 Vilnius-Molėtai ir tarpvalstybinės reikšmės kelias A6 (E262) Kaunas-
Daugpilis. Didžiausi transporto mazgai – Zarasai (Lietuvos ir Latvijos pasienio muitinė), Utena, 
Anykščiai, Molėtai bei Ignalina. Pagal transporto infrastruktūros išsivystymo įvertinimą Utenos 
apskritis šalyje atsiduria septintoje vietoje. Automobilių kelių tankumas apskrityje viršija 
Lietuvos vidurkį, tačiau geresnės dangos kelių rodiklis atsilieka nuo Lietuvos vidutinio. Rytiniu 
Utenos apskrities pakraščiu praeina 19 a. antrojoje pusėje nutiesta tarptautinė geležinkelio 
linija Varšuva-Vilnius-Daugpilis-Sankt Peterburgas. Nuo Rubikių per Anykščius į Panevėžį eina 
siaurasis geležinkelis, kuris yra įrašytas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir 
šiuo metu yra naudojamas turizmui. 

Utenos švietimo įstaigų tinklas vertinamas kaip pakankamai tankus - išvystymo lygis mokymo 
įstaigų skaičiaus prasme atitinka poreikius ir yra artimas Lietuvos vidurkiui. 2012-2013 m. viso 
apskrityje veikė 62 bendrojo lavinimo mokyklos, 19 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 5 profesinės 
mokyklos, 1 kolegija.  

Lietuvos kultūros vertybių registre Utenos apskrityje yra įregistruotos 2 058 nekilnojamosios 
kultūros vertybės, iš kurių – 482 - Anykščių r., 273 - Ignalinos r., 490 - Molėtų r., 378 - Utenos 
r., 11 - Visagino, 424 - Zarasų sav. Reikšmingiausi kultūros paminklai – Raguvėlės ir Burbiškio 
dvarų sodybiniai ansambliai (XVIII-XIX a.), Stelmužės (XVII a.), Videniškių (XVII a. – 1800 m.) 
ir Palūšės (XVIII-XIX a.) bažnyčios. Molėtų rajone, Kulionių kaime veikia Lietuvos 
etnokosmologijos muziejus. 

3 lentelė. Bendra Utenos regiono charakteristika 

Utenos regiono charakteristika Rodiklis 

Plotas 7201 km
2  

(11 % Lietuvos ploto) 

Gyventojai  142,6 tūkst. (2014 m. pradž.) 

Gyventojų tankis 19,8 gyv./km
2 
(2014 m. pradž.) 

Miškai 2487 km
2
 

Vandenys 536,8 km
2
  

Ežerai 1002 vnt. 

Valstybės saugomos teritorijos 1473,5 km
2
 

Nacionaliniai parkai 1 vnt. (Aukštaitijos) 

Regioniniai parkai 6 vnt. (Labanoro, Gražutės, Sartų, Sirvėtos, Asvejos, Anykščių) 

Draustiniai 32 vnt. 

1.2. Demografinė statistika 

1.2.1. Gyventojai3 

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, gyventojų skaičius 
Utenos apskrities savivaldybėse 2013 m. pradžioje sudarė 145 760 gyventojų, o išankstiniais 
2014 m. pradžios duomenimis sumažėjo iki 142 604 gyventojų. 2001-2014 m. pradžios 
laikotarpiu gyventojų skaičius Utenos apskrityje sumažėjo beveik 23,5 proc. (vidutiniškai apie 2 
proc. per metus). Labiausiai gyventojų skaičius per pastaruosius trylika metų mažėjo Visagino 
savivaldybėje (bendras sumažėjimas siekia 30,5 proc., kas sudaro beveik po 2,8 proc. per 
metus).  

 

 

                                                 
3
 Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas (http://osp.stat.gov.lt/home) 
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4 lentelė.  Gyventojų skaičius Utenos apskrities savivaldybėse 2001-2014 m. pradžios laikotarpiu 

 

Gyventojai 
2001 m. 
pradžioje 

Gyventojai 
2013 m. 
pradžioje 

Gyventojai 
2014 m. 
pradžioje 

Gyventojų 
skaičiaus 
sumažėjimas 
per 13 metų, 
% 

Vid. metinis 
gyventojų 
skaičiaus 
sumažėjimas, % 

Utenos apskritis 186368 145760 142604 23,48 2,04 

Anykščių r. sav. 35150 27479 26898 23,48 2,04 

Ignalinos r. sav. 23033 17568 17145 25,56 2,24 

Molėtų r. sav. 25449 20032 19590 23,02 1,99 

Utenos r. sav. 50176 41751 41018 18,25 1,54 

Visagino sav. 29697 21237 20635 30,51 2,76 

Zarasų r. sav. 22863 17693 17318 24,25 2,11 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 m. 
 

Utenos apskritis yra viena iš mažiausiai urbanizuotų Lietuvos apskričių. Kaimuose gyvena 
44,5 % apskrities gyventojų. Lietuvos statistikos departamento 2013 m. pradžios duomenimis, 
daugiausia gyventojų kaimuose gyvena Molėtų (68,5%) ir Ignalinos rajonų savivaldybėse 
(62%). Mieste gyvenančių gyventojų dauguma būdinga tik Visagino (99 %) ir Utenos rajono 
(67 %) savivaldybėms.  

Tai rečiausiai apgyvendintas Lietuvos regionas, gyventojų tankumas apskrityje 2013 m. 
pradžios duomenimis sudarė tik 20,2 gyv./km2 (2014 m. pradžios duomenimis sumažėjo iki 
19,8 gyv./km2). Rečiausiai apgyvendintas apskrityje yra Ignalinos rajonas, kur 2013 m. 
pradžioje gyventojų tankumas buvo 12,1 gyv./km2. Panašus, tik kiek didesnis gyventojų 
tankumas yra ir Zarasų (13,3 gyv./km2), Molėtų (14,7 gyv./km2) bei Anykščių (15,6 gyv./km2) 
rajonų savivaldybėse. Tankiausiai gyvenama apskrityje yra Visagino savivaldybė (366,2 
gyv./km2). 

1.2.2. Namų ūkiai4 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Utenos apskrities savivaldybėse 2012 m. 
pabaigoje buvo 114 119 būstai, iš kurių 75 435 butai (t.y. 66,1 %) - daugiabučiuose namuose 
ir 38 684 butai (33,9 %) - 1-2 butų namuose. Miesto tipo vietovėse vyrauja būstai 
daugiabučiuose namuose (sudaro 85,2 %), kaimo vietovėse skirtumas tarp būstų 
daugiabučiuose ir 1-2 butų namuose sąlyginai nedidelis (atinkamai 53,8 % ir 46,2 %).  

Regiono gyvenamųjų būstų skaičius ir jų pasiskirstymas atskirų savivaldybių teritorijose 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis pateikiamas lentelėje žemiau. 

5 lentelė. Būstų skaičius ir pasiskirstymas apskrities savivaldybėse 2012 m. pabaigoje 

 Būstų 
skaičius 2012 
m. pabaigoje 

Miesto gyventojų būstai Kaimo gyventojų būstai 

Daugiabučiuo
se namuose  

1-2 butų 
namuose 

Daugiabučiuose 
namuose  

1-2 butų 
namuose 

Utenos apskritis 114119 38004 6602 37431 32082 

Anykščių r. sav. 24274 5360 1965 8975 7974 

Ignalinos r. sav. 17140 3119 1000 7338 5683 

Molėtų r. sav. 18368 2481 596 8107 7184 

Utenos r. sav. 27672 12023 1828 7250 6571 

Visagino sav. 11270 11186 8 38 38 

Zarasų r. sav. 15395 3835 1205 5723 4632 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 

                                                 
4
 Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas (http://osp.stat.gov.lt/home) 
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Gyvenamojo fondo Utenos apskrityje bendras naudingas plotas siekė 5 123,9 tūkst. m2, o 
vidutinis būsto naudingas plotas – 67,9 m2 (vidutinis 59,3 m2 plotas miestuose ir vidutinis - 
76,7 m2 - kaimuose). Daugiabučiuose namuose vidutinis būsto naudingas plotas – 67,9 m2, o 
1-2 butų namuose – 83,6 m2.  

Namų ūkių dydis regiono savivaldybėse pateiktas remiantis Lietuvos statistikos departamento 
skelbiamais 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis apie gyventojų ir būstų skaičius 
savivaldybių teritorijose. 2011 m. duomenimis, vidutinis Utenos apskrities namų ūkio dydis 
buvo 2,28 gyventojo/namų ūkiui. Didžiausi namų ūkiai yra Utenos rajone, mažiausi – Ignalinos 
ir Anykščių rajonų savivaldybėse: 

6  lentelė. Vidutinis namų ūkio dydis 2011 m. Utenos apskrities savivaldybėse. 

  
Iš viso namų ūkių Vidutinis namų 

ūkio dydis 

Utenos apskritis 65962 2,28 

Anykščių r. sav. 12781 2,22 

Ignalinos r. sav. 8255 2,21 

Molėtų r. sav. 8782 2,34 

Utenos r. sav. 18266 2,35 

Visagino sav. 9877 2,27 

Zarasų r. sav. 8001 2,25 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014 (gyventojų surašymo 2011 m. duomenys)  

1.2.3. Natūrali gyventojų kaita5 

Natūrali gyventojų kaita Utenos apskrityje yra neigiama ir didžiausia, lyginant su kitomis 
Lietuvos apskritimis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. natūrali kaita, 
tenkanti tūkstančiui Utenos apskrities gyventojų, sudarė -9,6 asmenis, kai tuo tarpu bendras 
Lietuvos gyventojų kaitos tūkstančiui gyventojų rodiklis 2012 m.- -3,5 asmenys. 

7 lentelė. Natūrali gyventojų kaita Utenos apskrityje 2007-2012 m. (tūkstančiui gyventojų) 

Savivaldybė 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Utenos apskritis -10,2 -9,1 -9 -9,6 -9,8 -9,6 

Anykščių r. sav. -13,3 -12,7 -13,2 -12,8 -12,4 -12,7 

Ignalinos r. sav. -16,6 -14,8 -14 -15,1 -17,1 -14,3 

Molėtų r. sav. -13,1 -11,9 -11 -11 -9,2 -12,1 

Utenos r. sav. -8 -5,7 -6,8 -7,3 -8,4 -7,9 

Visagino sav. 0,3 -0,4 1,3 -1,5 -0,9 -1,6 

Zarasų r. sav. -13,5 -13,6 -13 -13,5 -12,9 -11 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, 2014. 

Utenos apskritis – labiausiai demografiškai pasenęs Lietuvos regionas. Pensinio amžiaus 
gyventojai 2013 m. pradžioje čia sudarė didžiausią dalį – t.y. 26,3 % - visų gyventojų, kai 
vidutiniškai Lietuvoje buvo iki 22,5 % pensinio amžiaus gyventojų. Vidutinė tikėtina gyventojų 
gyvenimo trukmė Utenos apskrityje – 72,31 metai. 

1.3. Socialiniai - ekonominiai rodikliai 

1.3.1. Gyventojų užimtumas  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pradžioje darbingo amžiaus (t.y. nuo 
16 metų iki nustatyto senatvės pensijos amžiaus) gyventojai apskrityje sudarė 60,4 %. 
Didžiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis yra Visagino savivaldybėje, kur sudaro 67,9 %. 
Gyventojų užimtumo lygis regione buvo 58,1% (t.y. 5,6 % mažiau nuo bendro Lietuvos 
vidurkio). 

                                                 
5 Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas (http://osp.stat.gov.lt/home)  
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Utenos teritorinės darbo biržos duomenimis6, 2014 m. balandžio 1 d. apskrityje registruota 
14,4 %, t.y. apie 12,7 tūkst. bedarbių (palyginimui- 2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos teritorinėse 
darbo biržose bedarbių procentas sudarė 10,8 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų7).  
Tačiau, lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus 
gyventojų skaičiaus sumažėjo 2,3 % punkto (kai tuo tarpu Lietuvoje – 1,6 % punkto). 
Didžiausias nedarbas išlieka Ignalinos (19,5 %) ir Zarasų (17,6 %) savivaldybėse. Mažiausias 
– Utenos rajono (11,5 %) savivaldybėje. 

Nedarbo lygis apskrityje ir jos atskirose savivaldybėse pateikiamas 8 lentelėje. 

8 lentelė. Nedarbo lygis Utenos apskrityje 2014 m. balandžio mėn. 

 Nedarbo lygis, % 

Lietuvos Respublika 10,8 

Utenos apskritis 14,4 

Anykščių r. sav. 14,2 

Ignalinos r. sav. 19,5 

Molėtų r. sav. 14,4 

Utenos r. sav. 11,5 

Visagino sav. 14,0 

Zarasų r. sav. 17,6 
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos 2014 m. balandžio mėn.

 
duomenys 

8,9
 

1.3.2. Darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Utenos apskrityje išlieka žemesnis už šalies vidurkį 
- 2013 m. IV ketvirtį buvo 1584,2 Lt, kai tuo tarpu vidutinis Lietuvoje sudarė 1809,4 Lt. Tačiau 
ir šio rodiklio vidutinė reikšmė yra kilstelta Visagino savivaldybėje vyraujančio didesnio darbo 
užmokesčio (2013 m. IV ketvirčio duomenimis čia vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 
siekia 1904,6 Lt/mėn.), o kituose apskrities rajonuose jis ženkliai žemesnis už Lietuvos vidurkį. 
Darbo užmokesčio dydis apskrities rajonuose pateikiamas lentelėje žemiau. 

Pastarųjų 5 metų duomenimis, darbo užmokestis didėjo (nuo 2009 m. IV ketvirčio iki 2013 m. 
IV ketvirčio pakilo 3 %), vis dar nepasiektas 2008 m. fiksuotas 1597,0 Lt lygis.  

9 lentelė. Vidutinis mėnesinis neto užmokestis Utenos apskrityje 2009 - 2013 m. IV ketvirčio 
duomenimis, litais  

 2009 m.  
IV ketv. 

2010 m.  
IV ketv. 

2011 m.  
IV ketv. 

2012 m.  
IV ketv. 

2013 m.  
IV ketv. 

Lietuvos 
Respublika 1647,5 1 649,8 1 688,8 1 730,4 1809,4 

Utenos apskritis 1537,8 1 475,3 1 490,1 1 506,8 1584,2 

Anykščių r. sav. 1 349,9 1 344,2 1 402,8 1 355,0 1 433,3 

Ignalinos r. sav. 1 313,7 1 267,7 1 357,5 1 323,6 1 441,8 

Molėtų r. sav. 1 384,4 1 324,2 1 329,2 1 335,9 1 408,4 

Utenos r. sav. 1 523,5 1 499,0 1 476,7 1 500,2 1 574,8 

Visagino sav. 1 860,0 1 733,9 1 752,0 1 849,1 1 904,6 

Zarasų r. sav. 1 267,2 1 236,7 1 301,4 1 262,1 1 331,7 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014

10
. 

                                                 
6
 Utenos teritorinė darbo birža (http://www.ldb.lt/TDB/Utena)    

7
 Lietuvos darbo birža (http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka) 

8
 Utenos teritorinė darbo birža (http://www.ldb.lt/TDB/Utena/DarboRinka/Puslapiai/Darbo_rinkos_tendencijos.aspx)  

9
 Lietuvos darbo birža (http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)  

10-12
 Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas (http://osp.stat.gov.lt/home)  
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1.3.3. Namų ūkių pajamos 

Vidutinės disponuojamos piniginės namų ūkių pajamos 2011 m. duomenimis Utenos apskrityje 
sudarė 2 097,7 Lt/mėn. Vertinant vienam namų ūkio nariui, jos buvo vienos mažesnių 
Lietuvoje ir sudarė 879,9 Lt/mėn., t.y. 88,2 % nuo visos Lietuvos namų ūkių pajamų vienam 
namų ūkio nariui vidurkio  (997,3 Lt/mėn.).  

10 lentelė. Vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos Utenos apskrityje 2007-2011 m. 

Utenos apskritis 2007 2008 2009 2010 2011 

Vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos 
vienam namų ūkiui per mėnesį 1901,0 2201,3 2023,6 1955,3 2097,7 

Vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos 
vienam namų ūkio nariui per mėnesį 802,3 930,8 854,6 830,2 879,9 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014
11

. 

Tuo tarpu namų ūkių piniginės išlaidos vienam gyventojui 2012 m. duomenimis apskrityje 
sudarė 675,2 Lt (tai yra, šiek tiek viršijo disponuojamas vidutines pajamas) ir sudarė 86 % 
visos Lietuvos namų ūkių išlaidų vidurkio (784,8 Lt). 

1.3.4. Investicijos ir bendrasis vidaus produktas12 

Vienam apskrities gyventojui 2012 m. teko 2 935 Lt materialinių investicijų, kas sudaro tik 55,8 
% nuo bendro Lietuvos rodiklio. Iš jų 68,3 % dalį, t.y. 2 005 Lt vienam apskrities gyventojui, 
sudarė  tiesioginės užsienio investicijos. Bendra materialinių investicijų suma Utenos apskrityje 
2012 m. buvo 432 555 tūkst. Lt, t.y. apie 2,8 % nuo visų Lietuvos investicijų. Bendra užsienio 
investicijų suma apskrityje sudarė 292 310 tūkst. Lt. (0,7 % nuo visų užsienio investicijų 
Lietuvoje).   

2012 m. Utenos apskrities bendrasis vidaus produktas (BVP) siekė 3,64 mlrd. Lt, tačiau 
bendras regiono indėlis į šalies BVP sudarė tik 3,2 % dalį. Apskrities BVP vienam gyventojui 
(24 700 Lt) sudaro 64,9 % šalies vidurkio dalį. 2008-2012 m. laikotarpiu stebėta BVP vienam 
gyventojui mažėjimo tendencija - BVP dalis lyginant su Lietuvos vidurkiu Utenos apskrityje 
sumažėjo net 16,4 % . Tai rodo, kad apskrities ekonomika auga daug lėtesniais tempais nei 
šalies ūkis. 

Oficialūs makroekonominiai duomenys apie BVP augimo prognozes Lietuvoje pateikiami iki 
2017 m. LR Finansų ministerijos duomenimis, 2013 m. Lietuvoje stebėtas 3,3 % BVP 
augimas. 2014 m. balandžio mėn. projekcija 13, 2014 m. BVP augimas sudarys 3,4 %, 2015 m. 
– 4,3 %, 2016 m. – 4,0 %, 2017 m. – 4,3 %. Rengiant planą daroma prielaida, kad Utenos 
apskrities BVP pokyčiai nesiskirs nuo šalies vidutinių BVP pokyčių. 

1.3.5. Ūkinės veiklos rodikliai 

2014 m. pradžioje Utenos apskrityje veikė 2861 ūkio subjektai. 2009-2014 m. pradžios 
laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius apskrityje kasmet svyravo (2011 m. pradžioje 
fiksuotas augimas, pasiekiant 2941 vnt. rodiklį), vis tik minėtu laikotarpiu stebimas bendras 
0,4% sumažėjimas. 2013 m. pradžios duomenimis, Utenos apskrityje veikė tik 3,3 % nuo viso 
Lietuvoje veikiančių įmonių skaičiaus.  

Ūkio subjektų pasiskirstymas regione ir savivaldybėse pagal veiklas pateikiamas žemiau 
esančioje lentelėje.  

 

 

 

                                                 
 
 
13

 LR Finansų ministerijos duomenys, 2014 04 04 projekcija 
(http://www.finmin.lt/web/finmin/aktualus_duomenys/makroekonomika#1)  
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11 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal veiklas 2014 m. pradžios duomenimis 
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Utenos 
apskritis 134 5 232 21 17 201 576 171 101 46 11 62 123 52 36 134 109 200 630 2861 

Anykščių 
r. sav. 47 2 47 9 2 28 110 30 20 3 2 7 19 11 4 23 12 33 95 504 

Ignalinos 
r. sav. 12 1 21 2 2 9 48 6 5 6 1 5 7 5 7 11 13 24 72 257 

Molėtų r. 
sav. 23   29 3 2 43 81 17 18 9 1 4 18 6 4 21 21 20 73 393 

Utenos r. 
sav. 31 2 74 3 4 60 193 85 27 11 3 31 35 13 12 42 35 68 185 914 

Visagino 
sav.     37 2 1 51 94 24 13 11 4 6 30 12 5 22 15 32 112 471 

Zarasų r. 
sav. 21   24 2 6 10 50 9 18 6   9 14 5 4 15 13 23 93 322 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2014
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2013 m. pradžios duomenimis15, beveik 54,0 proc. nuo visų 58 900 užimtų apskrities gyventojų 
sudarė dirbančiųjų paslaugų sferoje dalis. Taip pat, skirtingai negu kituose regionuose, daug 
darbo vietų Utenos apskrityje sukurta pramonėje (apie 22,1 %), kai šalyje pramonėje dirba 
17,8 % visų užimtų gyventojų. Bendras pramonės ir statybos ekonominėse veiklose užimtųjų 
skaičius sudaro beveik trečdalį visų užimtųjų. 31,3% apskrities užimtųjų dirba smulkiose ir 
vidutinio dydžio įmonėse, kurios sudaro 62,1 proc. apskrities  veikiančių ūkio subjektų. 

Didžiausios Utenos apskrities pramonės įmonės veikia Utenoje ir Anykščiuose. Pajėgiausios 
apskrities įmonės yra UAB „Utenos mėsa“, AB „Utenos trikotažas“, UAB „Švyturys-Utenos 
alus“, AB „Anykščių vynas“. Kitos stambios įmonės: AB „Utenos agroprekyba“, AB „Utenos 
statyba“, AB „Rokiškio sūris“ filialas AB „Utenos pienas“ ir kt.  

Pagrindinės veiklos sritys apskrityje: mašinų gamybos ir metalo apdirbimo, tekstilės ir trikotažo 
pramonė, statyba ir medienos apdirbimas, prekyba, transportas, maisto produktų ir gėrimų 
gamyba. Dėl palankios geografinės padėties bei gamtinių sąlygų apskrityje taip pat plėtojamas 
kaimo turizmas. Dalis apskrityje pagaminamų gaminių yra eksportuojama į užsienį. 2013 m. 
Utenos apskrities eksportuojamų į užsienį prekių vertė siekė apie 1,03 mlrd. Lt, tačiau tai 
sudarė tik 2,0 % nuo visos eksportuojamos lietuviškos produkcijos. Didžiąją eksporto pajamų 
dalį 2013 m. sudarė baldų, pieno ir pieno produktų, drabužių, plastiko gaminių, mėsos, žuvies 
ir jos gaminių, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, medienos ir jos dirbinių eksportas. Didžiąją 

                                                 
14-15

 Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas (http://osp.stat.gov.lt/home) 
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dalį lietuviškų Utenos apskrityje pagamintų prekių eksporto sudarė eksportas į Rusiją (16,5 %), 
Daniją (8,8 %), Lenkiją (8,2 %), Norvegiją (8,1 %),  Vokietiją (8,0 %), Latviją (7,0 %), Švediją 
(6,8 %). 

1.4. Klimatinės, geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

1.4.1. Klimatas ir gamtinė aplinka 

Regionas randasi Šiaurės rytų Lietuvoje, žemyninio klimato zonoje. Teritorija yra vidutinių 
platumų klimato juostoje ir priskiriama Pietryčių aukštumų Aukštaičių klimatiniam porajoniui. 
Dėl iš gretimų geografinių zonų įsiveržiančių oro masių vietovės klimatas yra permainingas, ir, 
lyginant su kitais Lietuvos regionais, čia būdingi žymiai didesni temperatūrų pokyčiai – 
ilgesnės ir šaltesnės žiemos, trumpesnės vasaros. Nuo jūros atslenkančių oro masių poveikyje 
būdingi dažni atodrėkiai žiemą ir lietingas oras vasarą (lietingiausi liepos ir rugpjūčio mėn.). 
Metinis kritulių rodiklis - 592 mm (1961-1991). Kritulių kiekis vasarą - 214 mm, žiemą – 97 mm. 
Vasaros vidutinė temperatūra - 17° C. Temperatūra karščiausią - liepos - mėnesį - 22 - 23° C. 
Vidutinė oro temperatūra sausio mėnesį - 6 - 7° C šalčio. Regiono geografinė padėtis sąlygoja 
ilgesnes ir atšiauresnes žiemas nei kituose Lietuvos regionuose. Sniego dangos storis žiemą - 
vidutiniškai 20 - 25 cm, danga  išsilaiko apie 110 dienų, ledas - nuo gruodžio vidurio iki kovo 
mėn. pabaigos. Santykinis oro drėgnumas - nuo 68 % gegužę iki 87 % lapkritį - gruodį. 
Vyrauja pietų ir vakarų vėjai. Vidutinis vėjo greitis vasarą - 4,2 m/sek., žiemą - 5,5 m/sek. 16 

1.4.2. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Utenos apskritis aukštai iškilusi šiaurės rytų Lietuvoje. Krašte išryškėja atskiros stačiais ir 
iškiliais šlaitais moreninės aukštumos ir jas skiriantys duburiai. Utenos apskrities kalvotose 
apylinkėse vyrauja velėniniai jauriniai, silpnai ir vidutiniškai pajaurėję nederlingi dirvožemiai. 
Aukščiausia regiono vieta – 288 m aukščio Nevaišių kalnas Ignalinos rajone. Apskrityje esanti 
šiaurės rytinė Aukštaičių aukštumų dalis, dar vadinama Sėlių aukštuma, įeina į Baltijos 
aukštumų didįjį ruožą, besidriekiantį įstrižai nuo Dauguvos iki Neries (Aukštaičių aukštuma), 
nuo Neries iki Nemuno (Dzūkų aukštuma) ir toliau nuo Nemuno į pietvakarius iki Lenkijos 
(Sūduvių aukštuma). Šis didysis aukštumų lankas susidarė prieš 22–13 tūkst. metų Nemuno 
kontinentinio apledėjimo ledyno dangos pakraštyje stumdantis ledynams Grūdos (22–18 tūkst. 
metų) ir Baltijos (16–13 tūkst. metų) stadijų metu. 17  

Utenos apskritis yra Baltijos artezinio baseino dviejų tektoninių elementų – pietrytinio Baltijos 
sineklizės šlaito ir šiaurinio Mazūrijos-Baltarusijos anteklizės šlaito – sandūroje, Baltijos 
aukštumų, artezinio baseino mitybos srities teritorijoje. Hidrogeologiniu požiūriu nuosėdinių 
nuogulų 700-750 m storymėje svarbiausia yra viršutinė, taip vadinama aktyvios vandens 
apykaitos geologinio pjūvio dalis. Ją sudaro kvartero daugiasluoksnė 80-250 m storymė ir 
žemiau slūgsančios viršutinio-vidurinio devono, Šventosios-Upninkų terigeninės nuogulos. 
Kvartero sluoksnių ir Šventosios-Upninkų nuogulų vanduo sudaro vieningą, hidrauliškai 
sąveikaujančią sistemą, asluojamą 40-140 m storio Narvos regioninės vandensparos. Šioje 
požeminės hidrosferos dalyje aplinkosauginiu ir centralizuoto geriamo vandens tiekimo 
požiūriu išskirtinės svarbos yra teritorijos aeracijos zona ir kvartero sekliųjų bei Šventosios-
Upninkų horizontų požeminis vanduo. 

Potencialiai galimos technogeninės taršos požiūriu jautriausia yra aeracijos zona ir kvartero 
seklieji (gruntinis ir pirmas tarpmoreninis) vandeningi horizontai. Aeracijos zona – tai nuogulų 
storymė nuo žemės paviršiaus iki gruntinio vandens. Technogeninės taršos atveju per 
aeracijos zonos užterštą gruntą vyksta atmosferinių kritulių infiltracija, tiesioginiai įtakojanti 
sekliųjų horizontų vandens cheminę sudėtį. Aeracijos zonos storis priklauso nuo rajono reljefo 
ir gruntinio vandens slūgsojimo gylio. Apskrities teritorijoje ją sudaro holoceno pelkių, 
aliuvinės, deliuvinės ir limninės nuogulos bei Baltijos sluoksnių ir Grūdos posvitės moreninės 
(įvairių savybių priemoliai ir priesmėliai) nuogulos. Jos storis kinta nuo 2 iki 10 m. Tai – mažai 
laidūs vandeniui sluoksniai. 

                                                 
16

 RSN 156 – 94. „Statybinė klimatologija“ (Žin. 1994, Nr. 24-394, pakeitimas Nr. 488, Žin. 2002, Nr. 96-4230) 
17

 Utenos krašto enciklopedija (http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/geolog/geologine.htm)  
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Biriuose tarpmoreniniuose vandeninguose kvartero horizontuose ir devono Upninkų–
Šventosios smėlingame komplekse susitelkę labiausiai eksploatuojama ir gyvybiškai 
reikalingiausia naudinga iškasena laikomi požemio vandenys, priklausantys Pabaltijo 
arteziniam baseinui. Kvartero nuogulų storymėje pagal slūgsojimo pobūdį požeminis vanduo 
skirstomas į gruntinį ir slėginį (tarpmoreninį). Gruntinis vanduo randamas pelkių nuogulose 
(bIV), aliuvinėse (aIV) smėlingose ir žvirgždingose-smėlingose nuogulose, viršmorenininėse 
akvaglacigeninėse, intramoreninėse bei Baltijos sluoksnių nuogulose. Dažniausiai gruntinis 
vanduo yra 2 – 10 m gylyje. Gruntinio vandens gamtinį lygio režimą tiesiogiai įtakoja 
atmosferinių kritulių infiltracija per aeracijos zonos gruntą. Jo lygio kitimo amplitudė gali siekti 
0,2 – 2 m. Slėginis (tarpmoreninis) vanduo randamas smėlingose, smėlingose-žvirgždingose ir 
žvirgždingose-gargždingose akvaglacigeninėse nuogulose. Apskrities teritorijos geologiniame 
pjūvyje randami Baltijos – Grūdos, Grūdos – Medininkų, Medininkų – Žemaitijos, Žemaitijos – 
Dainavos, Dainavos – Dzūkijos tarpmoreniniai vandeningi horizontai. 

Utenos regione miestų ir stambesnių miestelių centralizuotam geriamo vandens tiekimui 
požeminis vanduo dažniausiai siurbiamas iš kvartero gilesniųjų (tarpmoreninių) horizontų ir 
pagrindinių nuogulų Šventosios – Upninkų komplekso. Pagal apsaugotumą apskrities visose 
vandenvietėse eksploatuojami horizontai priklauso sąlyginai nuo paviršinės technogeninės 
taršos izoliuotų produktyvių horizontų kategorijai. Tai reiškia, kad galimybė teršalams nuo 
žemės paviršiaus pakliūti į vandenvietėse eksploatuojamus horizontus yra menka. 

Pastebima, kad dėl intensyvaus požeminių vandenų eksploatavimo gręžtiniais šuliniais ir 
melioracijos per pastaruosius dešimtmečius apskrityje labai nuseko paviršiniai gruntiniai 
vandenys. Kai kuriose šiauresnėse vietose, kurių gelmėse slūgso devono karbonatinės 
uolienos, galimi žemės įgriuvimai dėl karstinio proceso – uolienų požeminio ištirpimo. Retai 
devono smėlių paplitimo plotuose pasitaiko sufozinių procesų, t. y. smėlio dalelių mechaninio 
išplovimo požemio vandenimis.  

Utenos krašto žemės gelmės nėra labai turtingos mineralinėmis žaliavomis. Pagrindinė 
naudinga iškasena eksploatuojama Šiaurės Rytų Lietuvoje yra birios kvartero sistemos 
nuogulos, kurios naudojamos vietiniams poreikiams. Lokaliai kasamas smėlis, žvyras ir molis, 
nedideli kiekiai durpių, renkami ir kaip statybinė medžiaga naudojami laukų akmenys. 
Šiaurinėje dalyje yra medienos resursų. 

1.5. Saugomos teritorijos 

Apskrities kraštovaizdžiai itin palankūs rekreacijai ir turizmui plėtoti. Valstybės saugomos 
teritorijos regione sudaro beveik 1473,5 km2 plotą, užimdamos 20,46 proc. Regiono teritorijos. 
Didžiausius plotus užima tokios saugomos teritorijos kaip Aukštaitijos nacionalinis parkas, 
Labanoro, Gražutės, Anykščių, sartų ir Asvejos regioniniai parkai. Utenos apskrities teritorijoje 
nėra griežčiausiai saugomų teritorijų – valstybinių rezervatų. Utenos apskrities teritorijoje 1974 
m. įkurtas Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dabartinę jo teritoriją sudaro 40 570 ha. Šis parkas 
yra apie 100 km atstumu į šiaurę nuo Vilniaus, apie 170 km į šiaurės rytus nuo Kauno. 
Ignalinos rajonui priklauso 50 proc. parko teritorijos, Utenos rajonui – 25 proc., Švenčionių 
rajonui – 25 proc. Nacionalinio parko paskirtis – išsaugoti gamtiniu, kultūriniu požiūriais 
vertingus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, išlaikyti ekosistemų stabilumą, atkurti 
sunaikintus ir pažeistus gamtinius, kultūrinius kompleksus bei objektus, plėtoti mokslinius 
tyrimus, propaguoti ir remti Lietuvos regionų tradicinę gyvenseną.  

Utenos apskrities teritorijoje nėra griežčiausiai saugomų teritorijų – valstybinių rezervatų. 
Utenos apskrities teritorijoje 1974 m. įkurtas Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dabartinę jo 
teritoriją sudaro 40 570 ha. Šis parkas yra apie 100 km atstumu į šiaurę nuo Vilniaus, apie 170 
km į šiaurės rytus nuo Kauno. Ignalinos rajonui priklauso 50 proc. parko teritorijos, Utenos 
rajonui – 25 proc., Švenčionių rajonui – 25 proc. Nacionalinio parko paskirtis – išsaugoti 
gamtiniu, kultūriniu požiūriais vertingus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, išlaikyti 
ekosistemų stabilumą, atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtinius, kultūrinius kompleksus bei 
objektus, plėtoti mokslinius tyrimus, propaguoti ir remti Lietuvos regionų tradicinę gyvenseną.  
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Utenos regione įsteigti 6 regioniniai parkai, kurių bendras plotas 111 430 ha. Vienas jų - 
didžiausias šalyje Labanoro regioninis parkas, pasižymintis savita pelkių augmenija bei 
gyvūnija. Parke yra 130 įvairaus dydžio ežerų, du gamtos rezervatai, keliolika kraštovaizdžio ir 
gamtos draustinių, keli piliakalniai. Šventosios aukštupyje, šiaurės rytų Lietuvos 
ežeringiausiame ir miškingame krašte įkurtas Gražutės regioninis parkas, pasižymintis įvairia 
miškų, ežerų, nedidelių aukštapelkių augmenija ir gyvūnija. Beveik ketvirtadalį šio parko 
teritorijos ploto sudaro ežerai (viso jų 70). Vienas įspūdingiausių regione laikytinas Sartų 
regioninio parko hidrografinis draustinis, kuriame nuo siauro 15 km ilgio ežero stuomens išeina 
penkios šakos, iš vandens iškilę septynios salos, ežero pakrantėje stūkso keli piliakalniai. 
Sirvėtos regioninis parkas saugo sudėtingą ežerų ir ežerėlių, sujungtų nedideliais upeliais 
labirintą. Hidrografiniu požiūriu įdomus Asvejos regioninis parkas, kuriame beveik penktadalį 
parko ploto sudaro vandenys. Viename Asvejos ežero pusiasalyje įkurtas gamtinis rezervatas, 
pasižymintis brandžiais ąžuolynais, retomis ten perinčiomis paukščių rūšimis. Anykščių 
regioniniam parkui priklauso tautos simboliu tapęs Anykščių šilelis, parke gausu ryškių 
kraštovaizdžių, išryškėja gamtinių sąlygų įvairovė. 

Taip pat regione įkurti 32 draustiniai, kurių bendras plotas sudaro 14 355 ha. 

2. Atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas 

2.1. Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas valstybės mastu  

Svarbiausios ES direktyvos, reglamentuojančios komunalinių atliekų tvarkymą: 

- 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl 
atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas; 

- 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų; 
- 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

2150/2002 dėl atliekų su 2010 m. rugsėjo 27 d. pakeitimais; 
- 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 

deginimo; 
- 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 

dėl atliekų vežimo su 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 413/2010 padarytais 
pakeitimais; 

- 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl 
pakuočių ir pakuočių atliekų su 2009 m. kovo 11 d. , 2008 m. spalio 22 d. ir 2013 m 
vasario 7 d. pakeitimais; 

- 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų; 

- 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) su 2010 m. vasario 23 d. 
pakeitimais; 

- 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų 
ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB 
panaikinimo su 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/103/EB pakeitimais 

- 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės; 

- 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės). 

 
Nacionaliniai teisės aktai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis plėtojamos komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos ir rengiami bei atnaujinami komunalinių atliekų tvarkymo planai: 

- Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5–75); 
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 

72-3016); 
- 2014 m. balandžio 16 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.366 patvirtintas Valstybinis 

atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas (TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989); 
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- Atliekų tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
nutarimas Nr. 217 (2011 m. gegužės 3 d. redakcija) (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, 
Nr.57-2721); 

- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (Žin., 2009, Nr. 121-5215); 
- Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029); 
- Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (Žin., 2012, Nr. 80-4149); 
- Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (1999 m gegužės 13 Nr.VIII-1183); 
- Reikalavimai regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1004 (Žin., 
2010, Nr. 149-7654); 

- Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650; 2011, Nr. 50-
2431); 

- Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo 
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 
27 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2004, Nr. 136-4970; 2010, Nr.53-2625). 

2.2. Utenos regioninės atliekų tvarkymo sistemos teisinis reguliavimas 

Apskrityje sukurta regioniniu principu veikianti atliekų tvarkymo sistemos veikla yra 
reglamentuota regioninio ir savivaldybių lygmens teisiniais ir planavimo dokumentais. 
Pagrindinis Utenos regiono užduočių įgyvendinimą reglamentuojantis dokumentas - 2007 m. 
gruodžio 11 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtintas Utenos regiono atliekų 
tvarkymo planas 2008-2018 m. Plane yra nustatytos  regioninės atliekų tvarkymo sistemos 
vystymo ir plėtros užduotys – trumpalaikės (2008-2011 m.) ir ilgalaikės (2012-2018 m.), 
numatytos jų įgyvendinimo priemonės, apibrėžti kontrolės mechanizmai.  

Vadovaujantis šio plano sprendiniais ir nustatytomis užduotimis buvo patvirtinti vietos lygmens 
– savivaldybių (Anykščių r., Molėtų r., Utenos r., Visagino, Zarasų r.) atliekų tvarkymo planai. 
Atliekų tvarkymo tvarka yra nustatyta savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse. Utenos regiono 
atliekų tvarkymo 2014−2020 m. planas atnaujins nuo 2007 m. galiojusį Utenos regiono atliekų 
tvarkymo planą 2008-2018 m. Lygiagrečiai bus peržiūrėti ir pakoreguoti savivaldybių atliekų 
tvarkymo planavimo dokumentai, atnaujintos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės. 

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

- Ignalinos r. savivaldybėje nebuvo patvirtinto atliekų tvarkymo plano. Šiuo metu 
rengiamas Ignalinos r. savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano 
projektas. 
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Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės: 

12 lentelė. Atliekų tvarkymo taisyklės Utenos regiono savivaldybėse. 

Savivaldybė 

Patvirtinimo data, 
savivaldybės 
tarybos 
sprendimo Nr. 

 Taisyklių pakeitimai/ 
papildymai 

  

Pastabos 

Anykščių r. 
2004 m. kovo 25 d., 
Nr. TS-78 2008 m. vasario 28 d., Nr. TS-67  

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 

Komunalinių atliekų 
tvarkymas yra 
apibrėžtas ir Visagino 
savivaldybės teritorijos 
tvarkymo ir švaros 
taisyklėse, patvirtintose 
Visagino savivaldybės 
tarybos 2014 m. 
gegužės 28 d. 
sprendimu Nr. TS-87 

Zarasų r. 
2008 m. gruodžio 
30 d. , Nr.T-272 

-  

Šaltinis: Utenos regiono savivaldybių informacija, 2014 

Utenos regiono plėtros planas 2014-2020 metams 

Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. planas patvirtintas 2013 m. spalio 15 d. Utenos regiono 
plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-88.  Tarp kitų regiono plėtros tikslų šiame plane, siekiant 
plėtoti tvarią šilumos energijos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir atliekų tvarkymo sistemą, 
2.02 tikslu. Darnaus išteklių naudojimo skatinimas nustatytos regiono plėtros priemonės 2014-
2020 m., tokios kaip racionalios atliekų tvarkymo sistemos, skatinančios atliekų rūšiavimą ir 
perdirbimą, skatinimas. 

3. Esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga 

3.1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė struktūra 

Utenos regione sukurta komunalinių atliekų tvarkymo sistema veikia regioniniu principu - 
apima visas regiono savivaldybes ir jose užtikrina komunalinių atliekų (KA) (t.y. buityje 
susidarančių ir į jas savo pobūdžiu ar sudėtimi ir kiekiu panašių įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose susidarančių atliekų) tvarkymo funkcijas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nuostatomis, už 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą savo teritorijose yra atsakingos 
savivaldybės. Visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, 
didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį 
asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių. 
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2004 m. spalio 22 d. regioninės atliekų tvarkymo sistemos įkūrimui,  plėtrai ir su tuo susijusių 
investicinių projektų įgyvendinimui apskrities savivaldybės įsteigė uždarąją akcinę bendrovę 
„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” (URATC) (įregistruotas 2005 m. sausio 28 d.). 
URATC įsteigtas siekiant sukurti ir įdiegti (įgyvendinant Sanglaudos fondo lėšomis 
finansuojamą projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“) Utenos 
regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat ir ja galėtų 
naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai tenkinant viešuosius interesus atliekų 
tvarkymo srityje. 2012 m. gegužės 14 d. įregistruotuose naujuose bendrovės įstatuose 
pagrindiniu bendrovės veiklos tikslu apibrėžta - vykdant nepavojingų atliekų tvarkymo ir 
šalinimo veiklą, vykdyti atliekų tvarkymo užduotis.  

URATC, eksploatuodamas regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, organizuoja 
savivaldybių teritorijose esančių atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelių, 
kompostavimo aikštelių, regioninio sąvartyno ir kitų regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros įrenginių įrengimą bei eksploatavimą, įskaitant atliekų priėmimo ir laikinojo 
saugojimo aikštelėse surenkamų specifinių atliekų   (antrinių žaliavų, pavojingų buities atliekų, 
buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, žaliųjų bei didžiųjų ir kitų naudoti 
tinkančių atliekų) išvežimą perdirbti ar saugoti, rengia ir vykdo regioninę visuomenės 
informavimo ir švietimo programas, teikia savivaldybėms pagalbą atliekų tvarkymo klausimais 
ir/ar vykdo kitas savivaldybių pavestas funkcijas.  

Regiono savivaldybės atsako už jų teritorijose susidarančių komunalinių atliekų (KA) surinkimo 
bei pervežimo į regioninį sąvartyną ir nuo jų atskirtų specifinių atliekų – antrinių žaliavų (AŽ), 
pavojingų buities atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA), žaliųjų atliekų (ŽA) bei 
didžiųjų ir kitų naudoti tinkančių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, taip pat atskiro antrinių 
žaliavų surinkimo organizavimą. 

KA tvarkymo sistemos organizavimo paslaugas Anykščių r., Ignalinos r. ir Utenos r. 
savivaldybėse nuo 2013 m. teikia savivaldybių tarybų sprendimais patvirtinti sistemų 
administratoriai – vienos, kelių ar visų komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių 
savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas18. 
Savivaldybės administracija ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius 
organizuoja, administruoja ir plėtoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų 
įgyvendintas principas „teršėjas moka“, t. y. kad visas komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas 
apmokėtų pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) 
produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. 

Regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemų administratoriams dažniausia yra pavesta 
atlikti tokias funkcijas kaip:  

 teikti savivaldybės tarybai įmokos už KA surinkimą ir tvarkymą dydžio apskaičiavimą, ir, 
po tarybos patvirtinimo, ją rinkti; 

 organizuotai konkursą KA teikiančiam savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti; 

 vykdyti sutartinių atliekų tvarkytojo įsipareigojimų priežiūrą ir kontrolę; 

 registruoti KA turėtojus; 

 sudaryti sutartis su KA turėtojais; 

 rinkti, analizuoti informaciją apie KA tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir valstybiniu ir 
regioniniu mastu nustatytų KA tvarkymo užduočių vykdymą; 

 teikti pasiūlymus Utenos regiono plėtros ir savivaldybių taryboms dėl KA tvarkymo 
sistemos tobulinimo ir plėtojimo; 

 įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones KA tvarkymo 
srityje. 

Funkcijų pasidalinimas tarp savivaldybės administracijos ir paskirto sistemos administratoriaus 
priklauso nuo konkrečios savivaldybės. Pagal savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo 

                                                 
18

 Nauja Atliekų tvarkymo įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2012 m. balandžio 28 d. (2012 m. 
balandžio 19 d. įstatymas Nr. XI-1981) 
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taisykles ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30-1 straipsnį, atliekų turėtojai 
(nekilnojamojo turto savininkai arba jų įgalioti asmenys) privalo sudaryti komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikimo sutartis su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
administratoriumi.  

Atliekų surinkimo paslaugas savivaldybių teritorijose teikia sistemų operatoriai - įmonės, 
kurioms, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, teisė teikti šias 
paslaugas pavesta savivaldybių tarybų sprendimais, pasirašius su ja atliekų tvarkymo 
paslaugų teikimo sutartis, ar įmonės, atrinktos viešųjų paslaugų pirkimo konkurso būdu. 

Sistemos operatorių pagrindinės funkcijos: 
- rinkti komunalines atliekas iš jųū turėtojų ir vežti į regioninį nepavojingų atliekų 

sąvartyną Mockėnų k.; 
- buitinių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse pastatyti reikiamą konteinerių 

kiekį; 
- aprūpinti atliekų turėtojus  reikiamu buitinių atliekų konteinerių kiekiu sudarant su jais 

sutartis;  
- periodiškai plauti ar   dezinfekuoti  kolektyvinius (bendrus) konteinerius; 
- vykdyti buityje susidarančių  stambiagabaričių  atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ; 
- pagal atskiras sutartis su atliekų turėtojais  vežti  statybos ir griovimo atliekas; 
- pagal atskiras sutartis su atliekų turėtojais rinkti ir vežti biodegraduojančias ir/ar 

žaliąsias atliekas (žolę, medžių šakas, lapus); 
- organizuoti masinių renginių metu susidarančių atliekų surinkimą ir išvežimą sutartyse 

su renginių organizatoriais numatytomis sąlygomis; 
- savo lėšomis atnaujinti, remontuoti ir/ar keisti atliekų surinkimo įrangą bei transporto 

priemones; 
- teikti savivaldybei informaciją apie aptarnaujamus atliekų turėtojus, ataskaitas apie 

surinktus kiekius, atliekų susikaupimo normas, mokamus mokesčius. 
- Atliekų tvarkytojas (operatorius) surinktas mišrias komunalines atliekas gali rūšiuoti ir, 

atskyręs antrines žaliavas, vežti į regioninį sąvartyną. 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme taip pat nustatyta, kad gamintojai ir 
importuotojai ar licencijuotos organizacijos gali diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių, EEĮ, baterijų ir akumuliatorių bei 
apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemas. Regione papildančias atliekų tvarkymo 
sistemas įdiegusios ir kitos komunalines atliekas tvarkančios įmonės detaliau aptariamos 3.4 
poskyryje.  

Regioninio sąvartyno eksploatacija ir atliekų šalinimo veiklos savivaldybių tarybų sprendimais 
yra pavestos UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Iš komunalinių atliekų turėtojų 
atliekų surinkėjų surinktos mišrios komunalinės atliekos šalinamos tik regioniniame Mockėnų 
sąvartyne.  

Savivaldybių administracijose atliekų tvarkymo užduotys sprendžiamos Statybos ir/ar 
komunalinio ūkio ar Aplinkos apsaugos skyriuose, paprastai už atliekų tvarkymą, tarp kitų 
rajono aplinkos apsaugos klausimų, juose yra atsakingas vienas specialistas – rajono 
ekologas. Savivaldybių administracijos rengia, o tarybos pasitvirtina atskirus savivaldybių 
atliekų tvarkymo planus. Savivaldybės atliekų tvarkymo plano sprendiniai, užduotys ir 
priemonės yra suderinami su regioniniu atliekų tvarkymo planu bei atitikti Valstybinio atliekų 
tvarkymo planavimo dokumento nuostatomis.   

Apibendrinta Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos schema pateikiama 1 
pav. 
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1 pav. Apibendrinta Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos schema 
2014 m. 
 

3.2. Komunalinių atliekų susidarymas 

3.2.1. Statistiniai duomenys 

Aplinkos apsaugos agentūros valstybinės atliekų apskaitos duomenimis, 2010 m. Utenos 
apskrityje susidarė 43 099 t komunalinių atliekų (atliekų sąrašo 20 grupė), tame kiekyje – 32 
743 t sudarė mišrios komunalinės atliekos. 2011 m. duomenimis, apskrityje susidarė 59 917 t 
KA, ir MKA šiame kiekyje sudarė 48 677 t  (žr. 1 priedo 1-2 lentelės). Vėlesni (2011-2013 m.) 
duomenys apie komunalinių atliekų (KA) susidarymą, surinkimą, naudojimą ir šalinimą gauti iš 
metinių regiono savivaldybių į Utenos RAAD teikiamų ataskaitų (šaltinis: AAA susistemintų 
visų Lietuvos savivaldybių rodiklių ataskaitos už 2011, 2012 ir 2013 m.) bei URATC į 
regioninius atliekų tvarkymo įrenginius pristatytų atliekų kiekių apskaitos ataskaitų.   

Pastebima, kad skirtingų šaltinių pateikiami, atskirų savivaldybių, regioniniu ir valstybiniu 
lygmeniu renkami ir sisteminami susidariusių, surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekių duomenys 
skiriasi.  

Galimybių studijoje „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą“ (URATC, 2010) prognozuota, 
kad 2013 m. regione susidarys apie 51 268 t KA (iš čia – apie 74 proc. dalis - buitinės atliekos, 
likusieji ~26 proc. – komunalinės atliekos iš įmonių, įstaigų). Tačiau realiai URATC ir 
savivaldybių 2011-2013 m. laikotarpiu fiksuoti susidariusių (surinktų) KA rodikliai mažesni. 

URATC duomenimis, į regioninius KA tvarkymo įrenginius (nepavojingų atliekų sąvartyną ir 
kitus jo infrastruktūros objektus, didelių ir pavojingų atliekų surinkimo ir laikino saugojimo 
aikšteles ir BSA kompostavimo aikšteles) 2010-2013 m. laikotarpiu pristatyta:  2010 m. apie 37 
855 t KA (32 552 t šiame kiekyje – MKA); 2011 m. - apie 38 637 t KA (32 481 t sudarė MKA); 
2012 m. – 37 971 t KA (31 968 t šiame kiekyje – MKA); 2013 m. – 36 847 t KA (29 659 t 
sudarė MKA). Tačiau šiuose kiekiuose neapskaitomi per kitas savivaldybių lygmenyje 
veikiančias atskiro surinkimo sistemas (įsk. gamintojų ir importuotojų organizacijų vykdomą 
atskirą pakuočių ir kitų srautų surinkimą) surenkami ir individualiai gyventojų sutvarkomi KA 
kiekiai. 

Savivaldybių metinių ataskaitų į Utenos RAAD teikiamais duomenimis, Utenos regione 2011 
m. susidarė 45 479 t KA, 2012 m. – 65 208 t, 2013 m. - 45 421 t KA (apimant mišrias 
komunalines atliekas, atskirai surinktas antrines žaliavas, didžiąsias atliekas, statybos ir 
griovimo atliekas, žaliąsias bei kitas regione susidarančias komunalines atliekas) (žr. 2 pav.). 
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Tačiau savivaldybių rodiklių ataskaitose taip pat galimai įvertinami ne visi regione susidarančių 
(ir sutvarkomų) KA srautai, neturint tikslios atskirai surinktų komunalinių pakuočių atliekų kiekių 
apskaitos, neįtraukiant tikėtinų namų ūkiuose sukompostuotų BSA kiekių.  

Bendri atskirų Utenos regiono savivaldybių teritorijose susidariusių komunalinių atliekų kiekiai 
2011-2013 m. pateikiami 2 paveiksle. 

 

 
Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į URAAD; Aplinkos apsaugos agentūros ataskaitos (Apibendrinta 
informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012/ 2013 metais)  

2 pav. Utenos regiono savivaldybėse susidariusių komunalinių atliekų kiekis 2011-2013 metais, t. 

 

Kaip matoma 2 paveiksle, 2013 m. Utenos regione iš viso susidarė 45 420,50 t komunalinių 
atliekų. 42,9 proc. (19 501 t) šio kiekio buvo sugeneruota Utenos r. savivaldybės teritorijoje. 
2013 m., lyginant su 2011 m. rodikliais, daugumoje savivaldybių susidarančių KA kiekiai pakito 
nežymiai (vidutinis KA susidarymo regione kiekis mažėjo apie 0,1 proc.). Tačiau atskirų 
savivaldybių rodikliai skiriasi. Didžiausias susidariusių KA sumažėjimas stebėtas Anykščių r. 
savivaldybėje (8,7 proc.), kai tuo tarpu Zarasų r. savivaldybėje susidariusių KA kiekis 18,1 
proc. išaugo. 

Utenos r. savivaldybėje 2012 m. stebėtas bendro susidariusių KA kiekio padvigubėjimas. 
Bendrą susidariusių KA kiekio rodiklio augimą lėmė ženkliai didesnis nei įprasta surinkto 
grunto ir akmenų kiekis. Utenos r. savivaldybės 2012 m. rodiklis įtakojo bendro regione 
susidariusių KA kiekio augimą. 

Vertinant regiono gyventojų skaičiui, komunalinių atliekų susidaro apie 315 kg/ gyv. per metus 
(žr. žemiau pateiktą pav.).  
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Šaltinis: UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras”; LR Statistikos departamentas  

3 pav.  Regiono savivaldybėse susidarantys komunalinių atliekų kiekiai, tenkantys atskirų 
savivaldybių gyventojams 2013 m.  

Utenos r. savivaldybėje vienam gyventojui tenkantis susidarančių KA kiekis - didžiausias - apie 
471 kg komunalinių atliekų. Tuo tarpu mažiausias rodiklis stebimas Ignalinos rajono 
savivaldybėje, kur vienam gyventojui susidaro iki 219 kg komunalinių atliekų per metus.  

3.2.2. Susidarančių komunalinių atliekų sudėtis 

Paveiksle žemiau pateikti duomenys apie regione ir atskirose jo savivaldybėse susidarančių 
komunalinių atliekų sudėtį. 

 

 

Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į  LR Aplinkos ministeriją 2013 m. duomenys  

4 pav. 2013 m. regione susidariusių KA sudėtis, proc. 
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Susidarančių komunalinių atliekų sudėtyje didžiąją dalį (36,06 proc.) užima biologiškai 
skaidžios atliekos. Taip pat akivaizdus antrinių žaliavų atskyrimo ir perdirbimo potencialas (jų 
susidaro apie 31,6 proc.). 

3.3. Komunalinių atliekų surinkimas ir pervežimas  

Didžioji dalis susidarančių komunalinių atliekų regione surenkama mišrių komunalinių atliekų 
(MKA) sraute. 2013 m. mišrios komunalinės atliekos sudarė 65,3 proc. nuo viso susidarančių 
(surenkamų) KA srauto (žr. 5 pav.). 

 

 
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas 
Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012/ 2013 metais) 

5 pav. 2011-2013 m. surinktų mišrių komunalinių atliekų dalis susidarančių KA sraute 

Dėl į sąvartyną pristatytos Utenos r. savivaldybėje surinkto grunto ir akmenų (17 04 05) dalies 
(daugiau nei 13 000 t), kas sudarė apie 24 proc. nuo bendro į sąvartyną pristatytų atliekų 
srauto (priskirta KA), atskirai surinktų KA ir MKA proporcijų rodikliai skiriasi nuo 2011 ir 2013 
m., nes išaugęs bendras atliekų kiekis keitė atskirai surinktų ir mišrių komunalinių atliekų 
proporcijas surinktų KA sraute. 

Atliekų laikymo, surinkimo ir pervežimo sistemos pobūdį lemia teritorijos gyventojų tankumas, 
geografija, išplanavimas ir ekonominė veikla. Didžiojoje regiono dalyje paplitusi konteinerinė 
komunalinių atliekų surinkimo sistema. Komunalines atliekas įvairios talpos konteineriais renka 
regioną aptarnaujančios atskirų srautų surinkimo įmonės (operatoriai) (plačiau apie regione 
komunalines atliekas surenkančias įmones – 3.4. poskyryje).  

13 lentelė. Komunalinių atliekų surinkimas atskiromis srautų surinkimo priemonėmis 2013 m. 

Savivaldybė 
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surinkimas) 

Kiekis, 
surinktas 
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(papildančios 

sistemos, 
kita) 

Iš viso 

Anykščių 
r.  

t/rod. 4657 1350 390 324 6689 

% 75,6 4,1 0,4 19,8 100,0 

Ignalinos 
r. 

t/rod. 3008 699 0 93 3799 

% 79,2 18,4 0,0 2,5 100,0 

Molėtų r.  
t/rod. 5028 283,8 0 0 5312 

% 95,0 5,0 0,0 0,0 100,0 
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Savivaldybė 
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surinktas 

apvažiuojant 
atliekų 

turėtojus 
(maišai, betaris 

surinkimas) 

Kiekis, 
surinktas 
kitomis 

priemonėmis 
(papildančios 

sistemos, 
kita) 

Iš viso 

Utenos r.  
t/rod. 11874 549 1891 5188 19501 

% 60,9 2,8 9,7 26,6 100,0 

Visagino  

t/rod. 4913 235 0 364 5512 

% 89,1 4,3 0,0 6,6 100,0 

Zarasų r.  
t/rod. 2991 697 790 129 4607 

% 64,9 15,1 17,2 2,8 100,0 

Utenos 
reg. 

t/rod. 32470 3814 3071 6098 45421 

% 71,4 8,4 6,8 13,4 100,0 
Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m.).  

 

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

6 pav. Komunalinių atliekų surinkimo būdai 

Regiono savivaldybių 2013 m. duomenimis, didžioji dalis (71,4 proc. nuo bendro kiekio) visų 
atliekų Utenos regione surenkamos konteinerine sistema, 13,4 proc. – per papildančias atliekų 
surinkimo sistemas. Didžioji dalis mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) surinkimo sistemų 
regione finansuojamos savivaldybės biudžetų ir iš gyventojų mokamos įmokos. Didžiųjų, 
biologiškai skaidžių atliekų, dalies antrinių žaliavų  (įsk. dalį pakuočių), dalies EEĮA, padangų, 
statybos ir griovimo bei pavojingų atliekų surinkimo sistemų pagrindinis finansavimo šaltinis 
yra gyventojų  mokama įmoka, dalies pakuočių atliekų bei dalies EEĮA, padangų, pavojingų 
atliekų ir ENTP surinkimas finansuojamas gamintojų ir (ar) importuotojų lėšomis.  

3.3.1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimas 

2013 m. Utenos regione iš viso surinkta apie 29 659 t mišrių komunalinių atliekų (MKA). Šis 
kiekis apima tik mišrias komunalines atliekas, kurios pristatomos į Utenos regioninį 
nepavojingų atliekų sąvartyną. Čia neįtrauktos pramoninės atliekos, atskirai surenkamos 
antrinės žaliavos, didžiosios atliekos, elektros ir elektronikos, statybos bei griovimo atliekos ir 
nuotekų dumblas iš vandens valymo įrenginių. Visos į Utenos regioninį nepavojingų atliekų 
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sąvartyną pristatomos mišrios komunalinės atliekos pasveriamos jame esančiomis 
svarstyklėmis, todėl apskaityti MKA kiekių duomenys gali būti vertinami kaip pakankamai 
tikslūs.  

 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) (Atliekų tvarkymo Utenos regione 2011/ 2012/ 2013 
metinės ataskaitos)  

7 pav. Į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną 2011-2013 m. pristatyti mišrių komunalinių 
atliekų (atliekų kodas 20 03 01) kiekiai 

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo rodikliai 2011-2013 m. nežymiai mažėjo. Vidutinis 

surenkamų MKA kiekis regione nuo 2011 m. sumažėjo 8,7 proc. Zarasų r. savivaldybėje MKA 

2013 m. surinkta 14,6 proc. mažiau nei 2011 m. Įvertinant tai, kad bendras susidariusių KA 

kiekis šioje savivaldybėje 18,1 proc. didėjo, surenkamų MKA kiekio sumažėjimas pagrindžia 

prielaidą dėl išaugusio atskiro KA surinkimo laipsnio.  

Vertinant vienam regiono gyventojui, 2013 m. MKA surinkta 205,71 kg/ gyv. per metus. 

Didėjant atskiro surinkimo laipsniui, susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekis vienam 

regiono gyventojui mažėja (pastaba: 2006 m. duomenimis surenkamų MKA metinis rodiklis 

vienam gyventojui regione siekė vidutiniškai 240 kg (šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo 

plano 2008-2018 m. informacija)). 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC); LR Statistikos departamentas 

8 pav.  Regiono savivaldybėse surenkami mišrių komunalinių atliekų kiekiai, tenkantys atskirų 
savivaldybių gyventojams 2013 m.   
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Plečiantis atliekų surinkimo sistemai, Utenos regione susidarančioms atliekoms surinkti skirtų 
konteinerių skaičius didėja. 2013 m. duomenimis, komunalinių atliekų tvarkymo įmonės mišrių 
komunalinių atliekų surinkimui naudojo apie 21,15 tūkst.  plastikinių ir metalinių konteinerių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Naudojamų konteinerių talpa – nuo 0,12 m3 iki 5 m3. Mišrių komunalinių atliekų surinkimui 
miestų ir miestelių daugiabučių namų kvartaluose dažniausiai naudojami kolektyviniai 1 100 
litrų talpos konteineriai, individualių namų valdose – 120-240 litrų talpos konteineriai.  

Komunalines atliekas regione surenkančių įmonių naudojamų konteinerių duomenys pateikti 
lentelėje žemiau: 

14 lentelė. Komunalinių atliekų surinkimo priemonės regione 2013 m. 

Savivaldybė Anykščių r. Molėtų 
r. 

Ignalinos r. Utenos r. Visagino Zarasų r.  

Utenos 
regiona

s 

Konteinerio 
paskirtis, 
dydis 

UAB 
Anykščių 
komunalinis 
ūkis 

UAB 
„Molėtų 
švara“ 

UAB 
„Kompata“ 

UAB „Utenos 
komunalinink
as“ 

UAB 
„Visagino 
būstas“ 

UAB 
„Zarasų 
komunali
ninkas“ 

0,12 m³  3 3341 
6500 (0,12- 
0,24 m³)  

 16 
18774 

 
 0,14 m³ 520  325   

0,24 m³ 1248 3812 257  2752 

0,66 m³   24    24 

0,70 m³ 15      15 

0,75 m³  89   21  110 

0,77  m³     48  48 

1,00 m³ 68      68 

1,10 m³ 108 446 77 600 360 381 1972 

5,00 m³     3  3 

5,00 m³ 
(pusiau 
požeminiai) 

    39  39 

Viso 1959 4350 4024 7100  471 3149 21053  

13,00 m³ *    10   10 

15,00 m³ *    5   5 

18,00 m³*    2   2 

20,00-30,00 
m³ * 

   6   6 

Pastaba: *- Stambiagabaričių atliekų aikštelėje (ir statybinių atliekų surinkimui) naudojami didesnės 
talpos (13, 15, 18, 20-30 m

3
) atviri konteineriai. 

Šaltinis: regiono komunalinių atliekų tvarkytojai, 2014 m. 

3.3.2. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų rezultatai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 "Dėl 
regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 
nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 109-5148) Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 
(adresu: Mockėnų k., Utenos sen., Utenos raj.) vykdyti sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių 
atliekų sudėties nustatymo darbai. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai buvo 
vykdyti 2012 ir 2013 metais 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį, siekiant 
nustatyti sąvartyne šalinamų komunalinių  atliekų sudėties kitimą skirtingais metų laikais. 

Siekiant nustatyti kiekvienos savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, buvo parenkama 
po vieną šiukšliavežį iš Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono, 
Visagino ir Zarasų rajono savivaldybių. Darbai vyko stebint Utenos regiono aplinkos apsaugos 
departamento,  Utenos regiono savivaldybių bei savivaldybių įsteigtų komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos administratorių atstovams. 
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Apibendrinti keturių sezonų vidutiniai MKA srautų sudėties tyrimų rezultatai pateikiami lentelėje 
žemiau. 

15 lentelė. Apibendrinti Utenos regiono savivaldybių teritorijose surenkamų MKA srautų 
sudėties tyrimų 2013 m. rezultatai  

 Surenkamų MKA sudėtis 

Anykščių 
r. 

Ignalinos 
r. 

Molėtų 
r. 

Utenos 
r. 

Visagino 
Zarasų 
r. 

Vid. 
regione 

% % % % % % % 

Popieriaus ir kartono, 
įskaitant pakuotes, atliekos 

12,57 8,90 6,73 7,55 5,92 6,61 8,05 

Žaliosios atliekos 8,79 5,43 5,11 8,52 5,97 7,05 6,81 

Medienos, įskaitant 
pakuotes, atliekos 

2,65 2,63 0,39 1,07 1,10 1,53 1,56 

Biologiškai skaidžios 
maisto gamybos atliekos 

5,83 6,62 9,07 12,79 10,17 9,36 8,97 

Natūralaus pluošto audinių 
atliekos 

3,61 1,15 2,66 2,62 3,92 3,18 2,86 

Kitos komunalinės 
biologiškai skaidžios 
atliekos 

2,38 4,65 3,46 2,26 3,37 1,83 2,99 

Visos komunalinės 
biologiškai skaidžios 
atliekos 

35,82 29,38 27,41 34,81 30,45 29,56 31,24 

Plastikų, įskaitant 
pakuotes, atliekos 

19,49 18,91 17,90 17,62 19,27 16,67 18,31 

Kombinuotų pakuočių 
atliekos 

5,21 3,77 5,21 4,11 5,62 3,57 4,58 

Metalų, įskaitant pakuotes, 
atliekos 

4,78 3,87 3,06 2,27 4,21 4,69 3,81 

Stiklo, įskaitant pakuotes, 
atliekos 

6,78 9,74 9,98 8,42 9,20 6,28 8,40 

Inertinės atliekos 
(keramika, betonas, 
akmenys ir pan.) 

2,25 5,11 2,62 4,86 2,76 6,98 4,10 

Kitos atsitiktinai į regioninį 
nepavojingųjų atliekų 
sąvartyną patekusios 
nepavojingosios atliekos 

13,75 12,06 17,68 14,22 15,13 13,75 14,43 

Atsitiktinai į regioninį 
nepavojingųjų atliekų 
sąvartyną patekusios 
elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos 

0,33 0,57 0,00 0,54 1,50 1,17 0,68 

Atsitiktinai į regioninį 
nepavojingųjų atliekų 
sąvartyną patekusios 
baterijų ir akumuliatorių 
atliekos 

0,00 0,08 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 

Kitos atsitiktinai į regioninį 
nepavojingųjų atliekų 
sąvartyną patekusios 
pavojingosios atliekos 

0,96 1,23 0,57 0,78 0,89 1,02 0,91 

Kitos komunalinės atliekos 10,66 15,26 15,56 12,38 10,87 16,31 13,50 

Visos MKA 100 100 100 100 100 100 100 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), 2014  

Kaip rodo mišrių komunalinių atliekų srauto sudėties tyrimų rezultatai, atskirų savivaldybių 
teritorijose surenkamų MKA sraute dominuoja biologiškai skaidžios atliekos – jų dalis svyruoja 
nuo 29,4 iki 35,8 proc., kas vidutiniškai sudaro 31,2 proc. Šiam srautui priskiriamos bet kokios 
organinės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu (tame tarpe – 
popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, žaliosios medienos, įskaitant pakuotes, atliekos,  
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skystos ir kietos bioskaidžios maisto produktų atliekos, natūralaus pluošto audinių ir kitos 
bioskaidžios atliekos). Bendra antrinių žaliavų dalis 2013 m. surinktų MKA sraute siekė apie 
35,1 proc. (žr. 9 pav.). 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), 2014  

9 pav. Į sąvartyną pristatomų MKA sudėtis (2013 m. duomenys) 

Nuo 2010 m. sąvartyno teritorijoje eksploatuojama rankinio rūšiavimo linija į sąvartyną 
pristatytas MKA srautas rūšiuojamas, iš jo atskiriant pagrinde AŽ ir BSA frakcijas. 2010 m. 
rugsėjo mėn. – 2014 m.liepos mėn. laikotarpiu linijoje išrūšiuoti atskirų KA srautų kiekiai 
pateikiami 16 lentelėje.  

16 lentelė. UAB „Ekobazė“ rankinio rūšiavimo linijoje atskirti KA srautai  

Rūšiavimo linijoje atskiriami 
srautai 

2010 (9-12 
mėn.) 

2011 2012 2013 
2014 (1-
7 mėn.) 

Popierius, kartonas, t/m. 395 334 338 389 273 

Plastikas, pakuotės, t/m. 226 239 170 77 134 

PET, t/m. 274 263 274 286 206 

Stiklas, t/m. 367 407 423 447 308 

Metalas, t/m. 194 143 144 195 127 

EEĮA, t/m. 26 20 14 19 15 

Viso AŽ, t/m. 1.482 1.406 1.363 1.413 1062 

BSA, t/m. 5.990 5.673 7.326 7.460 4959 

Šaltinis: Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartynas (UAB “Ekobazė” duomenys)  

Kaip matome iš lentelės, didžiąją dalį atskirų AŽ masės dalį sraute sudaro stiklo (2013 m. 
duomenimis, 31,6 proc.) ir plastiko (bendrai - 25,7 proc.) atliekos. Rūšiavimo linijoje atskirto AŽ 
ir EEĮA perduodami šių srautų tvarkytojams. Atskirta BSA dalis ir po rūšiavimo likusios atliekos 
grąžinamos URATC ir nukreipiamos šalinimui Utenos regioniniame nepavojingų atliekų 
sąvartyne. 
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3.3.3. Atskirai surenkamos komunalinės atliekos 

Remiantis Utenos regiono savivaldybių duomenimis, iš viso regione 2013 m. atskirai surinkta 
apie 34,8 proc. nuo regione susidarančių komunalinių atliekų. 11,6 proc. dalį sudarė atskirai 
surinktos biologiškai skaidžios atliekos (BSA), iki 4,0 proc.- antrinės žaliavos (AŽ) (žr. 17 
lentelę). 

17 lentelė. Atskirai surinktų komunalinių atliekų kiekiai savivaldybėse 2013 m. 

Savivaldybė 

Atskirai surenkamos 
KA bendrai (įsk. AŽ ir 

BSA) 
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 

15813,45 34,82 1802,30 3,97 5286,40 11,64 

Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į LR Aplinkos ministeriją 2013 m. duomenys  

Kaip matoma iš lentelės, aukščiausias antrinių žaliavų atskiro surinkimo laipsnis 2013 m. 
fiksuotas Anykščių ir Utenos rajonų savivaldybėse (atitinkamai – 5,9 ir 5,3 proc.), tuo tarpu 
geriausiais atskiro BSA surinkimo rodikliai pasižymėjo Zarasų ir Anykščių r. savivaldybės. 

 
Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į LR Aplinkos ministeriją 2013 m. duomenys 

10 pav. AŽ ir BSA dalis bendrame atskirai surenkamų KA sraute (2013 m.) 

Daugiau informacijos apie atskirų srautų komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pateikiama 
3.7 poskyryje. 

3.4. Atliekas tvarkančios įmonės 

Utenos apskrities 5 rajonuose atliekas iš gyventojų ir įmonių surenka savivaldybių įmonės, tik 
Zarasų rajone šias užduotis vykdo privati UAB „Zarasų komunalininkas“. Pagrindiniai Utenos 
regiono komunalinių atliekių tvarkymo sistemos dalyviai pateikiami lentelėje žemiau. 
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18 lentelė. Utenos regione atliekas tvarkančios įmonės (sistemų administratoriai, atliekų surinkimo operatoriai, papildančios atliekų surinkimo 
sistemos operatoriai) 2013-2014 m. 

Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

 Anykščių r. UAB „Anykščių 
komunalinis 
ūkis“(savivaldybės įmonė) 

Sistemos administravimas: 
- įmokos už KA surinkimą ir tvarkymą dydžio apskaičiavimo 

metodikos rengimas, teikimas savivaldybės tarybai tvirtinti ir 
įmokos rinkimas; 

- KA turėtojų registravimas; 
- sutarčių su KA turėtojais sudarymas; 
- informacijos apie KA tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir 

užduočių vykdymą rinkimas ir analizavimas;   
- siūlymų dėl KA tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo 

teikimas plėtros ir savivaldybės tarybai; 
- visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemonių KA 

tvarkymo srityje įgyvendinimas. 

2013-07-24  tarybos 
sprendimas  Nr. 1-TS-242 

 

- MKA surinkimas; 
- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe Nr.  
SU-949 (pasirašyta 2011-12-
29, galioja  iki 2016-12-31)  

 

 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 

VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuotoų 
organizacija"  

- EEĮA tvarkymo organizavimas (Papildančios atliekų surinkimo 
sistemos operatorius - UAB "Atliekų tvarkymo centras", UAB 
"EMP recycling"); 

- Visuomenės informavimas ir švietimas EEĮA tvarkymo 
klausimais 

Sutartis su savivaldybe Nr. 1-
SU-902 (pasirašyta 2013-11-
29, neterminuota ) 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

Gamintojų importuotojų 
asociacija (GIA) 

Papildančios atliekų surinkimo sistemos  operatoriai - UAB 
"Atliekų tvarkymo centras", UAB "Ecoservice": 
- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮ atliekų surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
SU-119 (pasirašyta 2012-02-
23, 2013-12-31 nutraukta) 

 

 Ignalinos r.  UAB „Kompata“ 
(savivaldybės įmonė) 

Sistemos administravimas: 
- KA turėtojų registravimas; 
- sutarčių su KA turėtojais sudarymas ir atliekų turėtojų 

kontrolės vykdymas; 
- AŽ surinkimo ir perdavimo perdirbėjamsorganizavimas 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
R4-318 (pasirašyta 2013-09-
04; neterminuota) 

 

- MKA surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
R4-266 (pasirašyta 2008-09-
25, pratęsta 2012-12-28; 
neterminuota) 

 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 

VšĮ „Pakuočių tvarkymo 
organizacija“ 

- Pakuočių (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalinių, 
medinių, kombinuotų ir kt.) atliekų tvarkymo sistemos 
organizavimas; 

- Visuomenės informavimas ir švietimas pakuočių atliekų 
tvarkymo klausimais 

Bendradarbiavimo sutartis su 
savivaldybe Nr. R4-119 
(pasirašyta 2013-04-10; 
neterminuota) 

 

VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuotojų 
organizacija“ 

- EEĮA tvarkymo organizavimas (Papildančios atliekų surinkimo 
sistemos operatorius - UAB "Atliekų tvarkymo centras", UAB 
"EMP recycling"); 

- Visuomenės informavimas ir švietimas EEĮA tvarkymo 
klausimais 

 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
131002-7 (pasirašyta 2013-
10-02; galioja iki 2015-12-31) 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

VšĮ „Žaliasis taškas“ - Pakuočių (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalinių, 
medinių, kombinuotų ir kt.) atliekų rūšiuojamojo surinkimo, 
vežimo ir paruošimo naudoti organizavimas; 

- Visuomenės informavimas ir švietimas pakuočių atliekų 
tvarkymo klausimais 

Bendradarbiavimo sutartis su 
savivaldybe Nr. R4-382 
(pasirašyta 2013-08-29); 
neterminuota) 

 

UAB „Žalvaris” Papildančios atliekų surinkimo sistemos operatorius 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮ atliekų surinkimas; 
- Baterijų ir akumuliatorių surinkimas; 
- Metalinės pakuotės surinkimas 

Sutartis dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo pasirašyta 2011-12-
28, galioja iki 2014-12-28) 

 

Gamintojų importuotojų 
asociacija (GIA) 

Papildančios atliekų surinkimo sistemos  operatorius - UAB 
"Ecoservice"; UAB "Atliekų tvarkymo centras" 
- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas 

Sutartis dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo pasirašyta 2011-10-
20, galioja iki 2014-10-20) 

 

 Molėtų r. UAB „Molėtų švara“ 
(savivaldybės įmonė) 

- MKA surinkimas; 
- BSA  surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta  2010-03-01, 
galioja iki 2014-12-31) 

Tuo pačiu vykdo 
dalį sistemos 
administravimo 
funkcijų 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 

VšĮ „Žaliasis taškas" - Pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo 
naudoti organizavimas 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2013-08-29, 
neterminuota) 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

VšĮ „Pakuočių tvarkymo 
organizacija" 

- Pakuočių (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalinių, 
medinių, kombinuotų ir kt.) atliekų tvarkymo sistemos 
organizavimas 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2013-08-28; 
neterminuota) 

 

VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuojojų 
organizacija" 

- EEĮ atliekų surinkimas. Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2013-12-09, 
galioja iki 2015-21-31) 

 

 Utenos r. 

  

UAB „Utenos 
komunalininkas“ 
(savivaldybės įmonė) 

Sistemos administravimas: 
- įmokos už KA surinkimą ir tvarkymą dydžio apskaičiavimo 

metodikos rengimas, teikimas savivaldybės tarybai tvirtinti ir 
įmokos rinkimas; 

- KA turėtojų registravimas; 
- sutarčių su KA turėtojais sudarymas; 
- siūlymų dėl KA tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo 

teikimas plėtros ir savivaldybės tarybai; 
- visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemonių KA 

tvarkymo srityje įgyvendinimas. 

2013-06-27  tarybos 
sprendimas Nr. TS-191 

 

- MKA surinkimas; 
- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮ atliekų surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2007-12-13, 
galioja iki 2020-12-31) 

 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

 
 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

UAB „Ekobazė’ - AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) išskyrimas  (eksploatuojant 
mišrių nerūšiuotų komunalinių atliekų rūšiavimo liniją Utenos 
regioniniame sąvartyne); 

- EEĮA surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe  Nr. 
S9 – 75 dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo (pasirašyta 2010-10-
01, galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija 

UAB „Utenos antrinis 
popierius“ 

- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas. Sutartis su savivaldybe Nr. 
S9 – 62 dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo (pasirašyta 2010-07-
30, galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija 

UAB „Žalvaris”  - Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮ atliekų surinkimas; 
- Kitų atliekų surinkimas: tekstilės, drabužių. 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
S9 – 35 dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo (pasirašyta 2010-04-
01,  galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija. 

UAB „Trijūna” - Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮ atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
S3-451 dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo (pasirašyta 2007-12-
19, galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija 

UAB „EMP recycling” - Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 

- EEĮ atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe dėl 
papildančios atliekų 
surinkimo sistemos diegimo 
(galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija 

UAB „Kibiras” - Plastiko surinkimas. Sutartis su savivaldybe dėl 
papildančios atliekų 
surinkimo sistemos diegimo 
(pasirašyta 2012-02-29, 
galiojo iki 2013-12-31) 

AAA pateikiama 
savivaldybių 
ataskaitų už 2013 
m. informacija 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

VšĮ „Elektronikos 
gamintojų ir importuotojų 
organizacija“ 

-   EEĮA surinkimo ir tvarkymo organizavimas (Papildančios 
atliekų surinkimo sistemos operatoriai - UAB "Atliekų tvarkymo 
centras", UAB "EMP recycling") 
 

Sutartis su savivaldybe Nr. 
S9-18 (pasirašyta 2014-02-
10, galioja iki 2014-12-31 
(pratęsimų skaičius 
neribojamas) 

 

VšĮ „Žaliasis taškas" - AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) tvarkymo sistemos 
organizavimas 

2013-09-26 tarybos 
sprendimas Nr. TS-259 dėl 
pritarimo bendradarbiavimo 
su savivaldybe sutarčiai  

 

VšĮ „Pakuočių tvarkymo 
organizacija" 

- Pakuočių (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalinių, 
medinių, kombinuotų ir kt.) atliekų tvarkymo sistemos 
organizavimas 

2013-09-26 tarybos 
sprendimas Nr. TS-259 dėl 
pritarimo bendradarbiavimo 
su savivaldybe sutarčiai 

 

Visagino UAB „Visagino būstas“ 
(savivaldybės įmonė) 

- MKA surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2007-06-20, 
neterminuota) 

 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 

UAB „Gandras 
Energoefektas“ 

- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas. 

 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2012-11-23, 
nutraukta 2013-09-30) 

 

AB „Ekobazė“ - AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas. 

 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2013-11-18, 
galioja iki 2016-11-18) 
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Savivaldybė Įmonės pavadinimas Pavestos funkcijos (veikla) 
Susitarimo pagrindas 
(pasirašymo data ir 
galiojimo terminas) 

Pastabos 

UAB „Žalvaris” - Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas. 

Sutartis dėl papildančios 
atliekų surinkimo sistemos 
diegimo pasirašyta 2011-12-
29, galioja iki 2015-01-01) 

 

 Zarasų r. UAB „Zarasų 
komunalininkas“ 

- MKA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas. 

Sutartis su savivaldybe 
(pasirašyta 2012-05-21, 
galioja iki 2017-05-21) 

Sistemos 
administravimo 
funkcijas vykdo pati 
savivaldybė (atskiro 
administratoriaus 
paskyrimas 
planuojamas) 

UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras” 

- Buityje susidarančių pavojingų  atliekų surinkimas; 
- BSA surinkimas; 
- AŽ (popieriaus, stiklo, plastiko) surinkimas; 
- Didžiųjų atliekų surinkimas; 
- Statybos ir griovimo atliekų surinkimas; 
- EEĮA surinkimas; 
- Padangų atliekų surinkimas. 

Įsipareigojo URATC steigimo 
sutartimi (pasirašyta regiono 
savivaldybių 2004-10-22) 

Surenkama per 
eksploatuojamas 
didžiųjų ir pavojingų 
atliekų surinkimo 
bei BSA 
kompostavimo 
aikšteles 

Šaltinis: regiono savivaldybių informacija, 2014; *Aplinkos apsaugos agentūros ( AAA) suvestinė savivaldybių ataskaitų už 2013 m. informacija apie atliekų tvarkymo sistemas 
Lietuvos savivaldybėse 2013 m.  
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3.5. Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis 

Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo visuotinumo didinimas 2007-2013 
m. laikotarpiu buvo vertinamas kaip viena svarbiausių užduočių (nustatyta Valstybiniame 
strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003)) vystant 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse, tuo būdu, diegiant įvairias 
atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtros priemones, paslaugos teikimo lygis 
savivaldybėse sparčiai augo.  

Kaip matoma iš žemiau pateiktos lentelės, 2007-2013 m. laikotarpiu bendras viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo gyventojams visuotinumo lygis Utenos 
regione išaugo vidutiniškai 38 proc. Didžiausias augimas stebėtas Anykščių ir Molėtų rajonų 
savivaldybėse, kur didėjo atitinkamai 59 ir 51 proc. 

 
19 lentelė. Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo lygis Utenos regiono 
savivaldybėse 2007 m. ir 2013 m. 

Savivaldybė Aptarnaujamų gyventojų dalis, % Pokytis, % 

2007 m. 2013 m.* 2007-2013 
m. 

Miestų 
vietovėse 

Kaimų 
vietovėse 

Iš viso  Miestų** 
vietovėse 

Kaimų 
vietovėse*** 

Iš viso  Iš viso  

Anykščių r. 60 22 39 100 99 98 59 

Ignalinos r. 86 37 53 99 78 89 36 

Molėtų r. 84 32 48 99 99 99 51 

Utenos r. 76 30 64 99 96 98 34 

Visagino 92 - 91 100 81 100 9 

Zarasų r. 71 45 56 99 97 98 42 

Viso regione 79 32 59 99 95 97 38 

Pastabos: *- palyginimui pateikiami apibendrinti); **- įtraukiami miestų (3000-50000 gyv. grupės) ir 
miestelių (500-3000 gyv. grupės) rodikliai; ***-apimamos vietovės, turinčios mažiau nei 500 gyv. 

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

 

 

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

11 pav. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo pokyčiai 2007-2013 m. 
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2013 m. apibendrintais savivaldybių duomenimis, iš regione savo gyvenamąją vietą 
deklaravusių 156 239 gyventojų, 152 323 gyventojams (t.y. 97,49 proc. daliai) buvo prieinama 
viešoji komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Iš 3 021 registruotų ūkio subjektų 
skaičiaus paslauga teikta 2 779 (t.y. 91,99 proc.) ūkio subjektų (žr. žemiau pateiktą lentelę). 

20 lentelė. Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo lygis Utenos regiono 
savivaldybėse 2013 m.  

Savivaldybė Gyvenvietės tipas 

Gyventojų 
sk., 

kuriems 
teikiama 

paslauga, 
vnt 

Paslaugos 
teikimo 

lygis, proc 

Ūkio subjektų 
skaičius, 
kuriems 
teikiama 

paslauga, vnt. 

Ūkio 
subjektų, 
kuriems 
teikiama 

paslauga, 
dalis proc. 

Anykščių r. 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 10.218 100,00 

532 95,00 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 2.172 98,86 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 16.295 96,86 

Viso 28.685 98,11 

Ignalinos r. 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 5.670 99,91 

532 95,00 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 3.002 98,49 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 6.565 77,95 

Viso 15.237 88,87 

Molėtų r. 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 6.523 99,01 

729 100,00 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 1.210 100,00 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 13.703 99,17 

Viso 21.436 99,17 

Utenos r. 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 28.782 98,77 

636 95,78 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 1.846 100,98 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 12.622 96,14 

Viso 43.250 98,08 

Visagino 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 25.093 100,00 

310 64,85 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv.     

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 202 81,12 

Viso 25.295 99,81 

Zarasų r. 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 7.000 98,97 

305 94,72 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 1.968 97,81 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 9.452 97,29 

Viso 18.420 97,98 

Viso 
regione 

Miestuose nuo 3000 iki 50000 gyv. 83.286 99,40 

2779 91,99 
Miesteliuose nuo 500 iki 3000 gyv. 10.198 99,06 

Miesteliuose mažiau nei 500 gyv. 58.839 94,66 

Viso 152.323 97,49 

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

Aukščiausias viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo lygis buvo pasiektas 
regiono savivaldybių miestų ir miestelių teritorijose, kur, priklausomai nuo savivaldybės, viešoji 
KA surinkimo paslauga 2013 m. teikta nuo 97,81-100,00 proc. (vidutiniškai – 99,06 proc.) 
gyventojų. Kaimų teritorijose paslaugos teikimo lygis šiek tiek žemesnis – svyruoja nuo 77,95 
proc. (Ignalinos r. savivaldybės kaimiškose vietovėse) iki 99,17 proc., kas vidutiniškai apima 
94,66 proc. regiono kaimiškų vietovių gyventojų. Aukščiausias viešosios komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikimo lygis – vidutiniškai 99,81 proc. - pasiektas Visagino savivaldybės 
teritorijoje, kas paaiškinama aukštu savivaldybės urbanizuotumo laipsniu (99 proc. gyventojų 
gyvena Visagino mieste). Tačiau Visagino mieste labai žemas viešosios komunalinių atliekų 
surinkimo paslaugos ūkio subjektams teikimo lygis - tik 64,85 proc. Mažiausias vidutinis 
paslaugos teikimo gyventojams rodiklis – 88,87 proc. - 2013 m. duomenimis fiksuotas 
Ignalinos rajono savivaldybėje. 
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Jeigu pagal 2007-2013 m. laikotarpiu galiojusias Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 
nuostatas atliekų surinkimo paslauga buvo laikoma įdiegta, kai ja naudojosi 85 proc. ar 
daugiau tos teritorijos ūkio subjektų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) ir gyventojų, tai naujai 
patvirtintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatyta sąlyga 
savivaldybėms iki 2016 metų užtikrinti, kad visiems (t.y. 100 proc.) savivaldybės teritorijoje 
esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių 
atliekų tvarkymo paslauga. Siekiant valstybės mastu nustatytos užduoties įgyvendinimo, 
paslaugos visuotinumo užtikrinimas ir toliau turi išlikti viena svarbiausių artimiausio meto 
užduočių vystant regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. 

Bešeimininkių atliekų tvarkymas 

2013 m. Utenos regione susidarė ir buvo sutvarkyta apie 1 605 t bešeimininkių atliekų, už 
kurių surinkimą ir tvarkymą atsakingos savivaldybės. Bešeimininkės atliekos tvarkomos  
savivaldybių biudžeto (aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis). 
Savivaldybių pateiktais duomenimis, bešeimininkių atliekų tvarkymui 2013 m. iš viso regione 
išleista apie 133 357 Lt. Tvarkant šias atliekas savivaldybės bendradarbiavo (su kai kuriais 
pasirašytos bešeimininkių atliekų surinkimo sut su tokiomis įmonėmis ir organizacijomis kaip 
VŠĮ „DAROM“, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, mišrių komunalinių atliekų surinkimo 
paslaugos teikėjais savivaldybėse (UAB „Molėtų švara“, UAB "Utenos komunalininkas", UAB 
"Zarasų komunalinkas" ir Dusetų komunalinio ūkio įmonė). Specifinių srautų bešeimininkių 
atliekų (tokių kaip naudotos padangos, pavojingos atliekos, antrinės žaliavos ir pakuotė ir kt.) 
surinkimui Visagino savivaldybės teritorijoje buvo pasirašyta sutartis su UA „Žalvaris“, statybos 
griovimo atliekoms surinkti – su RVĮ „Visagino statybininkai. Didelė dalis bešeimininkių atliekų 
surenkma akcijos „Darom“ metu.  

2013 m. savivaldybių deklaruoti susidariusių – sutvarkytų bešeimininkių atliekų kiekiai 
pateikiami 21 lentelėje.  

21 Lentelė. 2013 m. regiono savivaldybių teritorijose susidariusių – sutvarkytų bešeimininkių 
atliekų kiekiai  

Savivaldybė 
2013 m. susidarė/ sutvarkyta 
bešeimininkių atliekų savivaldybės 
teritorijoje, t  

Anykščių r. sav. 44,16 

Ignalinos sav. 10,5 

Molėtų r. sav. 115,86 

Utenos r. sav. 656,47 

Visagino sav. 617,599 

Zarasų r. sav. 160 

Utenos 
regionas 1604,589 

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

Daugiausia bešeimininkių atliekų 2013 m. surinkta Utenos r. ir Visagino sav. teritorijose 
(atitinkamai 40,9 ir 38,5 proc. dalys nuo bendro regiono bešeimininkių atliekų kiekio (žr. 12 
pav.).  
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Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos į Utenos RAAD (2013 m. informacija) 

12 pav. 2013 m. susidariusių/ sutvarkytų bešeimininkių atliekų atskirose savivaldybėse dalis 
regiono kontekste, %  

Didžiąją dalį (apie 61 proc.) surinktų bešeimininkių komunalinių atliekų sudaro mišrios atliekos. 
99,9 proc. nuo likusios 39 proc. atskirai surinktų srautų dalies sudarė Visagino savivaldybėje 
surinktos statybos ir griovimo atliekos.  

3.6. Regione sukurti komunalinių atliekų tvarkymo pajėgumai  

2004-2009 m., įgyvendinant ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Utenos 
regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, Mockėnų kaime Utenos rajone buvo įrengtas ir 
2008 m. vasario 1 d., atidarytas penktasis Lietuvoje regioninis komunalinių atliekų sąvartynas, 
kurį eksploatuoja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Projektinė Mockėnų 
sąvartyno talpa – 1,045 mln. tonų atliekų. Sąvartyno pajėgumas – 40 000 t/m. Nuo 2013 m. 
sausio mėn. pradėta eksploatuoti II-a sąvartyno sekcija. Iš viso numatytos įrengti 5 sąvartyno 
sekcijos, kurių bendras plotas 11,3 ha. 

Sąvartyno teritorijoje nuo 2010 m. rugsėjo mėn. eksploatuojama laikina UAB "Ekobazė" 18 
000 t/m. pajėgumo mechaninio atliekų rūšiavimo linija.  

Projekto lėšomis regione taip pat buvo uždaryti 102 ES reikalavimų neatitikę seni sąvartynai ir 
kiekvienoje regiono savivaldybės teritorijoje įrengta po vieną didelių ir pavojingų atliekų 
priėmimo aikštelę bei dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės - kompostavimo aikštelė 
Mockėnų k., Utenos r. ir kompostavimo aikštelė Karlų k., Visagino sav.  

2010-2013 m., įgyvendinant projektą „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei 
Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas", regione uždaryta 10 neveikiančių 
šiukšlynų,  suprojektuotos ir įrengtos dar keturios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:  
kompostavimo aikštelė Anykščių r., kompostavimo aikštelė Zarasuose, kompostavimo aikštelė 
Ignalinoje ir kompostavimo aikštelė Molėtų r. sav. 

3.7. Veikiančios atskiro atliekų surinkimo, perdirbimo ir antrinio naudojimo sistemos  

3.7.1. Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų tvarkymas 

Labiausiai paplitęs antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo būdas – rinkti į stiklo, 
popieriaus ir plastmasės atliekoms skirtus atskirus konteinerius, kurie dažniausiai statomi 
aikštelėse kartu su komunalinių atliekų surinkimo konteineriais (daugiabučių namų 
kvartaluose), specialiai įrengtose antrinių žaliavų konteinerių aikštelėse individualių namų 
kvartaluose, netoli prekybos centrų ir kitose prieinamose žmonių susibūrimo vietose ar kitose 
patogiose su seniūnijomis suderintomis konteinerių stovėjimo vietose.  Pakuotės atliekos 
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renkamos ir apvažiavimo būdu (pvz., Utenos r. savivaldybėje UAB ,,Utenos komunalininkas" 
mašina renka pakuotės stiklinės, popierinės ir kartono, plastikinės, metalinės ir kt.pakuotės 
atliekas ir kitas antrines žaliavas). 

Regiono savivaldybės yra pasitvirtinusios  mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo savivaldybių teritorijose schemas. 
Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, skaičius atskirų savivaldybių 
teritorijose 2013 m. pateikiamas 22 lentelėje. 

22 lentelė. Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, skaičius 2013 m. 

Savival-  
dybė  

AŽ konteinerių aikštelės 
gyvenamuosiuose kvartaluose 

AŽ konteinerių aikštelės sodų 
bendrijose 

AŽ konteinerių aikštelės garažų 
bendrijose 

Aikšteli
ų sk., 
vnt.  

Sk. 
gyventojų

/ vienai 
aikštelei  

Trūksta
mų 

aikštelių 
sk., vnt.  

Sodų 
bendrijų 
sk.,  vnt.  

Aikšteli
ų sk., 
vnt. 

Trūksta
mų 

aikštelių 
sk., vnt.  

Garažų 
bendrijų 
sk., vnt.  

Aikšte
lių sk., 
vnt..  

Trūksta
mų 

aikšteli
ų 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  

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

Antrinių žaliavų konteinerius aptarnauja savivaldybių tarybų sprendimais paskirtos antrinių 
žaliavų konteinerius aptarnaujančios įmonės (Operatoriai). Antrinės žaliavos surenkamos 
nemokamai, konteineriai ištuštinami pagal grafiką, arba prisipildžius atitinkamam atliekų kiekiui 
(pvz., užpildžius ne mažiau kaip 2/3 jų tūrio). Individualūs antrinių žaliavų surinkimo 
konteineriai ištuštinami pagal sutartinį grafiką. 

2013 m. savivaldybių duomenimis, antrinės žaliavos iš regiono atliekų turėtojų surenkamos 
žemiau pateiktoje lentelėje nurodytomis priemonėmis. 

23 lentelė. Bendras savivaldybių, surinkimo paslaugų teikėjų ir URATC turimų bei naudojamų 
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių skaičius Utenos  regione 2013 m. 

 
AŽ konteineriai 
stiklui, vnt. 

AŽ konteineriai 
plastikui, vnt 

AŽ konteineriai 
popieriui, vnt. 

Viso, AŽ 
konteinerių 

Anykščių r. 197* 241* (**) 68 506 

Ignalinos r. 99 105 70 274 

Molėtų r. 50 50 50 150 

Utenos r. 234 534 125 893 

Visagino 74 74 74 222 

Zarasų r. 57 57 57 171 

Viso regione 711 1061 444 2216 

Pastabos: *- iš jų – 63 vnt.– stiklo ir 62 vnt.– plastiko konteinerių priklauso atliekų tvarkytojams; **- turimi 
232 vnt. plastiko konteinerių, tačiau papildomai įskaičiuoti 9 vnt. nurašytų vis dar naudojamų 
konteinerių. 

Šaltinis: regiono savivaldybių ataskaitos Utenos RAAD (už 2013 m.)  
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Antrinėms žaliavoms ir pakuočių atliekoms surinkti iš savivaldybių teritorijose esančių viešo 
(kolektyvinio) naudojimo gyvenamojo sektoriaus ir kitų viešų vietų plačiai naudojami specialūs 
varpo formos 1,8 m3 ir 2,5 m3 talpos antrinių žaliavų surinkimo konteineriai, taip pat metaliniai 
0,75 m3 arba plastikiniai 1,1 m3, 1,8-2,3 m3 talpos konteineriai. Antrinėms žaliavoms iš įmonių, 
įstaigų, organizacijų, individualių ūkių ir (kai kuriose savivaldybėse) iš individualių namų valdų 
surinkti naudojami mažesnės talpos (pvz., 0,24 m3) antžeminiai stumdomi plastikiniai 
konteineriai. Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse antrinės žaliavos surenkamos į 1,1 
m3 talpos antžeminius stumdomus ar pakeliamus konteinerius. Kai kurių AŽ srautų surinkimui 
aikštelėse naudojami ir didesnės (30 m3) talpos konteineriai. 

AŽ ir pakuočių atliekų surinkimui turi būti naudojami skirtingų, tam tikriems srautams priskirtų 
būdingų spalvų antrinių žaliavų surinkimo konteineriai, pažymėti užrašais su pagrindinių 
surenkamų srautų pavadinimais, pvz. „Stiklas”, „Popierius“, „Plastikas“ ir pan.  

Didžioji dalis antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerių nuosavybės teise 
priklauso savivaldybėms. Didžiąją dalį (2013 m. duomenimis - apie 83 proc.) jų savivaldybės 
yra įsigijusios LR Aplinkos ministerijos administruojamos Gaminių ar pakuotės atliekų 
tvarkymo programos lėšomis. Papildomai AŽ surenkančios įmonės naudoja nuosavus antrinių 
žaliavų surinkimo konteinerius. 

Pagal gamintojo atsakomybės principą, siekiant užtikrinti „teršėjas moka“ principą, pakuočių 
atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo išlaidos turėtų būti dengiamas produktų, dėl kurių 
naudojimo susidaro atliekos, gamintojų ir importuotojų, ir tuo būdu neįskaitomas į vietinę 
rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. Vadovaujantis 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusia 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, organizuodamos komunalinių atliekų 
sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą, savivaldybės (arba savivaldybių paskirti atliekų 
tvarkymo sistemų administratoriai) privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis 
organizacijomis sudaryti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, kurių 
pagrindu pakuočių atliekų kaip ir kitų apmokestinamų gaminių gamintojai ir importuotojai 
privalo padengti šių atliekų tvarkymo išlaidas. Didžioji dalis regiono savivaldybių 2013-2014 m. 
pakuočių (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalinių, medinių, kombinuotų ir kt.) atliekų 
tvarkymo sistemos organizavimui yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su tokiomis 
Lietuvos gamintojų ir importuotojų organizacijomis kaip VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija", 
VšĮ „Žaliasis taškas".  

Plečiant atskiro atliekų surinkimo regione sistemas, diegiant papildančias sistemas stebimas 
antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskiro surinkimo laipsnio didėjimas. Iš viso Utenos regione 
2013 m. surinkta 1802,30 t antrinių žaliavų (įsk. pakuotės atliekas), kas sudarė  tik iki 4 proc. 
(3,97) nuo visų regione surenkamų KA kiekio.  Surinktų AŽ tarpe - stiklo (20 01 02) ir stiklo 
pakuotės (15 01 07) atliekos, plastikų (20 01 39, 170203, 160119) ir plastikinės pakuotės (15 01 
02) atliekos, popieriaus/kartono (20 01 01) bei popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) 
atliekos, metalų (20 01 40) ir metalinės pakuotės (15 01 04) atliekos, kombinuota pakuotė (15 01 
05).  

Utenos regione 2013 m. surinktų atskirų antrinių žaliavų frakcijų kiekiai pateikiami 24 lentelėje.  

24 lentelė. Antrinių žaliavų (įsk. pakuočių atliekas) surinkimas tonomis ir dalis nuo bendro 
surenkamų komunalinių atliekų kiekio 2013m. 

Savival- 
dybė 
  

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 

Anykšči
ų 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 

Ignalino
s 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 
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Savival- 
dybė 
  

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 

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 

Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į  LR Aplinkos ministeriją 2013 m. duomenys  

57,42 proc. nuo visų AŽ (įsk. pakuočių atliekas) kiekio 2013 m. surinkta Utenos r. 

savivaldybėje, 21,85 proc. dalis – Anykščių r.  

53,4 proc. nuo visų regione surenkamų AŽ (įsk. pakuočių atliekas) masės sudaro stiklo ir stiklo 
pakuotės atliekos, 32,1 proc.- plastikų ir plastikinės pakuotės atliekos (žr. 13 pav.).  

 

 

Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į LR Aplinkos ministeriją  2013 m. duomenys  

13 pav. 2013 m. regione surinktų AŽ sudėtis 

 

Papildoma 3,00 proc. KA dalis (vertinant nuo bendro surinktų KA kiekio) antrinėms žaliavoms 
priskiriamų atliekų buvo atrūšiuota UAB „Ekobazė“ eksploatuojamoje kilnojamoje rankinio 
rūšiavimo linijoje. Tuo būdu bendras AŽ atskyrimo rodiklis padidėjo iki 6,97 proc. Vertinamas 
bendras AŽ atskyrimo laipsnis sudaro 22,05 proc. nuo visų regione susidarančių AŽ, nuo 
vidutinio Lietuvos AŽ atskyrimo laipsnio rodiklio (23 proc.) atsiliekant mažiau nei vienu 
procentu. 
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25 Lentelė. Antrinių žaliavų atskyrimo ir sutvarkymo užduoties įvykdymo rodikliai Utenos 
regiono savivaldybėse 2013 m. 

Savivaldybė 

Atskirai surinktų 
AŽ ir pakuočių 

dalis 

Išrūšiuota iš MKA 
sąvartyne (AŽ) 

Išrūšiuota AŽ, iš 
viso 

Sutvarkoma 
AŽ 

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. 1034,97 5,31 476,00 2,44 1510,97 7,75 24,56 

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 22,05 

Šaltinis: Savivaldybių ataskaitų į LR Aplinkos ministeriją 2013 m. duomenys  

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. nustatyta užduotis - užtikrinti, kad iki 2020 
m.  mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių 
popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir 
perdirbti. Didžiausi AŽ sutvarkymo rodikliai 2013 m. pasiekti Anykščių r. (26,16 proc.) ir Utenos 
r. (24,56 proc.) ir savivaldybėse. 

3.7.2. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse gyventojams nustatyta prievolė susidariusias 
biologiškai skaidžias sodo ir daržo atliekas (vadinamas žaliasias atliekas) atskirti dar 
susidarymo vietoje, į mišrių komunalinių atliekų konteinerį jas mesti draudžiama. Šios 
biologiškai skaidžios atliekos iš Utenos rajono atliekų turėtojų nemokamai priimamos regione 
įrengtose kompostavimo aikštelėse. Šiltuoju sezonu (birželio – lapkričio mėn.) biologiškai 
skaidžios sodo ir daržo, augalinės kilmės maisto ir pan. atliekos iš individualių namų kvartalų 
surenkamos nemokamai apvažiavimo būdu. Tokiu būdu surinktos ŽA pristatomos į regione 
veikiančias kompostavimo aikšteles. 

Taip pat regiono gyventojai raginami šias atliekas kompostuoti individualiai. Skatinant 
individualų BSA kompostavimą, regiono gyventojams 2014 m. numatyta išdalinti 6000 vnt. 
kompostavimo konteinerių.   

Regione veikia šešios biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės: 

- aikštelė Mockėnų k. Utenos sen., Utenos r. (eksploatacijos pradžia – 2008 m., 
pajėgumas – 2000 t/m.); 

- aikštelė Karlų k., Visagino sav. (eksploatacijos pradžia – 2008 m., pajėgumas – 89 
t/m.);  

- aikštelė Šeimyniškių k. Anykščių sen., Anykščių r. (eksploatacijos pradžia – 2012 m., 
pajėgumas – 1160 t/m.); 

- aikštelė Statybininkų g. 13, Zarasuose (eksploatacijos pradžia – 2012 m., pajėgumas – 
500 t/m.); 

- aikštelė Agarinio g. 15, Ignalinoje (eksploatacijos pradžia – 2012 m., pajėgumas – 492 
t/m.); 

- aikštelė Ažušilių vs., Luokesos sen., Molėtų r. sav. (eksploatacijos pradžia – 2012 m. 
rugpjūčio mėn., pajėgumas – 661 t/m.). 

Bendri regione veikiančių aikštelių pajėgumai – 4902 t/m. BSA. 
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Į kompostavimo aišteles kompostavimui tinkamos BSA sezono metu (balandžio - lapkričio 
mėn.) iš gyventojų, įmonių ir organizacijų (tame tarpe - aplinkos tvarkytojų, žemės ūkio 
bendrovių, seniūnijų ir kitų šių atliekų turėtojų) priimamos nemokamai. Į kompostavimo 
aikšteles per 2013 metus šių atliekų surinkėjų  ir gyventojų buvo pristatyta 4590,42 tonos BSA. 
Mažiausi kiekiai BSA surenkami Visagino savivaldybės kompostavimo aikštelėje. 2013 m. 
duomenimis, čia surinkta tik 27,65 t BSA, kas sudaro vos  0,83 proc.  nuo visų regione 2013 
m. aikštelėse atskirai surinktų BSA, išnaudojant vos 31,1 proc. projektinių pajėgumų. 

Didžiausi BSA kiekiai surenkami Utenos r. ir Anykščių r. savivaldybių kompostavimo 
aikštelėse, į kurias per 2013 m. pristatyta atitinkamai 53,28 ir 37,15 proc. nuo visų regione 
surinktų BSA kiekio. 

26 lentelė. 2010-2013 m. laikotarpiu regione surinktos biologiškai skaidžios atliekos 

Kompostavimo aikštelė 

Pristatyta biologiškai skaidžių atliekų, t/m. Aikištelės 
pajėgumų 

išnaudojimas 
2013 m. 

2010 2011 2012 2013 

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

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

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

Ažušilių vs. Luokesos sen., 
Molėtų r. sav 

-  -  346,80* 636,89 
96% 

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

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

Visose regiono aikštelėse  1794,66 1553,40 2670,43 4590,43 94 % 

Pastaba: *- BSA kiekiai, sukaupti nuo eksploatacijos pradžios – 2012 m. rugpjūčio mėn. 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC); LR Aplinkos ministerijos suvestinė atskiruose Lietuvos 
regionuose veikiančių kompostavimo aikštelių informacija  

Lyginant su 2010 m. rodikliais, kai regione viso veikė tik dvi kompostavimo aikštelės, 2013 m. 
bendras regione atskirai surinktas biologiškai skaidžių atliekų kiekis išaugo 1,87 karto.  Nuo 
2012 m., (t.y. pirmųjų metų, kai be veikusių dviejų, pradėtos eksploatuoti keturios naujos 
kompostavimo aikštelės), visose aikštelėse (išskyrus Visagino savivaldybės aikštelę), 
surenkamų BSA kiekiai išaugo. Lyginant su 2012 m., 2013 m. į kompostavimo aikšteles 
pristatyta BSA 71,9 proc. daugiau nei per 2012 m., tačiau tai paaiškinama tuo, jog keturios 
naujos kompostavimo aikštelės savo veiklą vykdė tik nuo 2012 m. rugpjūčio mėn.  

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  

14 pav. Kompostavimo aikštelių naudojimo dinamika 2010-2013 m., t/metus 

Vertinant pagal savivaldybės aikštelėje surenkamų BSA kiekį, tenkantį vienam savivaldybės 
gyventojui, aktyviausiai naudojamos Anykščių r. ir Utenos r. kompostavimo aikštelės, kur 
vidutinis 2010-2013 m. surinktų atliekų metinis kiekis gyventojui  viršija 40 kg (atitinkamai -46,2 
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kg ir 43,5 kg). Mažiausias rodiklis įvertintas Visagino savivaldybėje, kur vidutinis vienam 
gyventojui surenkamų BSA kiekis – vos 1,3 kg/m. (t.y. net 17,5 karto mažesnis už regiono 
vidurkį) (žr. 15 pav.). 
 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  

15 pav. Atskirų savivaldybių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių naudojimas 
pagal į jas 2013 m. pristatytų atliekų kiekį vienam savivaldybės gyventojui, kg/gyv. 

Į kompostavimo aikšteles atliekų surinkimo įmonės ir gyventojai nuosavu transportu pristato 
tokias biologiškai skaidžias atliekas, kaip biologiškai skaidomos atliekos (20 02 01), pjuvenos, 
drožlės (03 01 05), žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos (02 07 01), 
medžio žievės ir medienos atliekos (03 03 01). Daugiau nei 78 proc. visų BSA į regione 
veikiančias aikšteles pristatė įmonės, likusi - apie 22 proc. - dalis atliekų pristatyta regiono 
gyventojų.  

27 lentelė. Regione veikiančiose aikštelėse 2013 m. surinktos biologiškai skaidžios atliekos 

Aikštelė Atliekų pavadinimas ir 
kodas 

Pristatė 
įmonės, t/m. 

Gyventojai 
savo 
transportu t/m. 

Pristatyta 
bendrai, t/m. 

Mockėnų k., 
Utenos r.  

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

1493,58 278,22 1771,8 

Pjuvenos, drožlės (03 01 05) 7,64 3,88 11,52 

Viso BSA 1501,22 282,10 1783,32 

Karlų k., 
Visagino sav. 

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

27,65 - 27,65 

Viso BSA 27,65 - 27,65 

Šeimyniškių 
k., Anykščių r.  

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

1065,93 145,53 1211,46 

Žaliavų plovimo, valymo ir  
mechaninio smulkinimo 
atliekos (02 07 01) 

31,84 - 31,84 

Viso BSA 1097,77 145,53 1243,30 

Ažušilių vs. 
Luokesos 
sen., Molėtų 
r. sav 

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

501,06 135,83 636,89 

Viso BSA 501,06 135,83 636,89 

Agarinio g. 
15, Ignalinoje 

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

1,13 432,13 433,26 

Viso BSA 1,13 432,13 433,26 
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Aikštelė Atliekų pavadinimas ir 
kodas 

Pristatė 
įmonės, t/m. 

Gyventojai 
savo 
transportu t/m. 

Pristatyta 
bendrai, t/m. 

Statybininkų 
g. 13, 
Zarasuose, 

Biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01) 

455,71 10,3 466,01 

Viso BSA 455,71 10,3 466,01 

Visose 
aikštelėse 

Viso BSA 3584,54 1005,89 4590,43 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), 2014 

99,1 proc. dalį į aikšteles pristatytų atliekų srauto sudėtyje užima biologiškai skaidomos 
atliekos (20 02 01). 

Kompostavimui pristatytos BSA smulkinamos specialiais įrenginiais, suverčiamos į krūvas, 
kuriose vyksta oksidacijos procesas: suskaidomi baltymai, sunaikinamos kenksmingosios 
bakterijos (ligų sukėlėjai ir kt.), kartu išnyksta puvenoms būdingas kvapas. Vykstant 
kompostavimo procesui, vartomuose kaupuose per du mėnesius susidaro į juodžemį panašus 
mišinys – kompostas, tinkamas naudoti kaip trąša, apželdinimo, rekultivavimo darbams, 
energetininio miško ir kitų techninių kuoltūrų auginimui. 2014 m. duomenimis, Mockėnų k., 
Utenos r. veikiančioje kompostavimo aikštelėje pagaminantas sijotas kompostas parduodamas 
už 54,45 Lt/m³ su PVM kainą. 19  

Regione nėra įdiegtų biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų atskiro surinkimo sistemų.  
Regione susidariusios virtuvės atliekos iš viešojo maitinimo įstaigų, prekybos centrų 
dažniausiai nemokamai atiduodamos sušerti gyvūnams. Sąlyginai didelė maisto atliekų dalis 
(vidutiniškai apie 9 proc.), surinkta kartu su mišrių komunalinių atliekų srautu, pašalinama 
sąvartyne. Daugiau informacijos apie regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2013 m. 
pašalintas biologiškai skaidžias atliekas pateikiama 3.9.2. poskyryje.  

3.7.3. Nuotekų dumblo tvarkymas 

Komunalinių nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymui ES ir valstybės paramos 
lėšomis  regionuose sukurtos atskiros regioninės komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo 
sistemos. Todėl į regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą dumblo tvarkymas 
neįtraukiamas (nebuvo įtrauktas ir į ankstesnio laikotarpio Utenos regioninės KA tvarkymo 
sistemos planus), tuo būdu užduotys jo tvarkymui šiame plane neanalizuojamos, priemonės 
neplanuojamos. 

3.7.4. Atliekų priėmimas į didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo 
aikšteles 

Kai kurių kitų specifinių komunalinių atliekų, tame tarpe – didelių gabaritų atliekų (baldų, 
buitinės technikos, komunalinės statybinės remonto atliekos ir kt.), EEĮA, pavojingų atliekų 
(liuminescencinių lempų, akumuliatorių, panaudotų tepalų, baterijų ir kt.) ir naudotų padangų  
surinkimas regione vykdomas surenkant jas per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, 
kaip ir apvažiuojant atliekų turėtojus. Dalis pavojingų buities atliekų,  elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų ir naudotų padangų surenkama naudojantis komunalinių atliekų surinkimo 
sistemas papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.  

Regione URATC eksploatuoja šešias didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo 
aikštelės (kiekvienoje savivaldybėje po vieną) - Anykščių r. (Vairuotojų g. 18, Anykščiuose), 
Ignalinos r. (Švenčionių g. 31, Ignalinoje), Molėtų  r. (Vilniaug g. 104A, Molėtuose), Utenos r. 
(Mockėnų k. Utenos sen., Utenos r.), Visagino sav. (Karlų k., Visagino sav.) ir Zarasų r. 
(Statybininkų g.11, Zarasuose). Visų aikštelių projektiniai pajėgumai – 245 t/m. Utenos mieste 
(Rašės g. 4, UAB “Utenos komunalininkas” teritorijoje) veikia dar viena UAB „Utenos 
komunalininkas“ eksploatuojama didelių gabaritų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir 
rūšiavimo aikštelė (pajėgumas snenustatytas).   
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 Daugiau informacijos URATC tinklapyje (www.URATC.lt)    
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2013 m. iš gyventojų iš viso į šešias URATC eksploatuojamas aikšteles priimta 1631,24 t 
atliekų, sutvarkyta – 1582,71 t atliekų. Atskirose savivaldybių aikštelėse surinkti atliekų kiekiai 
2010-2013 m. laikotarpiu pateikiami 28 lentelėje. 
 

28 lentelė. Regione veikiančiose URATC eksploatuojamose 6 didelių ir pavojingų atliekų 
priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse iš gyventojų priimtų atliekų kiekiai 2010-2013 m. 

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 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC)  
 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

16 pav. Aikštelių naudojimo dinamika 2010-2013 m., t/metus 

Per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles regione vykdomas specifinių atliekų srautų 
surinkimas. Apibendrinta Utenos regiono URATC eksploatuojamose didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelėse 2010-2013 m. l surinktų atliekų srautų sudėtis pateikiama 17 pav.  

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

17 pav. Apibendrinta 2010-2013 m. į Utenos regiono savivaldybėse veikiančias URATC 
eksploatuojamas didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles pristatytų 
atliekų srautų sudėtis, proc. 
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Penkiose iš šešių URATC eksploatuojamų veikiančių aikštelių surenkamų atliekų srautų 
sudėtis panaši – didžiąją dalį – vidutiniškai apie 38 proc. surenkamų atliekų sudėtyje sudaro 
statybos ir griovimo atliekos ir 27 proc. – statybinės medžiagos, turinčios asbesto. Medienos 
atliekoms tenka 12 proc. dalis, po 7 proc. atliekų sudaro antrinių žaliavų ir pakuočių bei 
naudotų padangų atliekos. 

Savo sudėtimi labiau išsiskiria į Visagino savivaldybėje veikiančią didelių ir pavojingų atliekų 
priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę 2010-2013 m. laikotarpiu pristatytų atliekų srautas 
(pateikiama 18 pav.), kur pusę visų pristatytų atliekų sudarė medienos atliekos, 29 proc. dalį - 
statybos ir griovimo atliekos, o antrinių žaliavų ir pakuočių surinkta labai maža dalis. 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

18 pav. Apibendrinta 2010-2013 m. laikotarpiu į Visagino savivaldybės didelių ir pavojingų 
atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę pristatytų atliekų srautų sudėtis, proc. 

URATC atskirų savivaldybių teritorijose eksploatuojamų aikštelių naudojimo situacija, vertinant 
vieno gyventojo atžvilgiu, pavaizduota sekančiame paveiksle. 

 
Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

19 pav. Atskirų URATC regione eksploatuojamų didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo aikštelių naudojimas 2010-2013 m. pagal į jas pristatytų atliekų kiekį vienam 
savivaldybės gyventojui, kg/gyv. 
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Utenos r. Mockėnų k. veikiančios didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo 
aikštelės naudojimo rodikliai mažiausi, nes didelė dalis šių susidarančių atliekų surenkama dar 
vienoje savivaldybės teritorijoje (Rašės g. 4, Utena, UAB “Utenos komunalininkas” teritorijoje) 
veikiančioje aikštelėje.  Šioje UAB „Utenos komunalininkas“ eksploatuojamoje aikštelėje 
nemokamai iš gyventojų priimama pasenusi buitinė įranga, namų apyvokos reikmenys, baldai, 
taip pat ir pavojingos atliekos: liuminescencinės lempos, padangos, akumuliatoriai.  

29 lentelė.  Visose (septyniose) Utenos regiono didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo aikštelės 2013 m. surinkti specifinių atliekų srautai 

Savivaldybė 

(aikštelė) 

Stambiagaba-
ritės atliekos 

Naudotos 
padangos 

EEĮA* 

Buityje pasi-
taikančios 
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 67,776 6,653 1,872 37,640 288,11 

aikštelė 
Utenos r. 

Mockėnų k.  
12,350 20,160 2,196 1,866 37,640 44,410 

Aikštelė 
Utenos m. 

- 47,616 4,457 0,006 - 243,700 

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 

25,800 172,588 16,587 19,495 368,000 859,800 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC); Utenos r. sav. informacijos ataskaita AM, 2013. 

Specifinių atliekų surinkimas iš gyventojų vykdomas ir apvažiuojant atliekų turėtojus. Tokiu 
būdu sistemos operatorių apvažiavimo būdu surenkama didelė dalis regiono savivaldybėse 
susidarančių specifinių atliekų srautų. Paprastai elektros ir elektroninės, pavojingos 
(liuminescencinės lempės, akumuliatoriai, panaudoti tepalai, galvaniniai elementai ir kt.), 
didelių gabaritų  (buitinė technika, baldai ir kt.), naudotų padangų (lengvųjų automobilių, 
motociklų, dviračių ir kt. transportoi priemonių), pakuotės atliekos apvažiavimo būdu iš anksto 
pranešus renkami kartą per ketvirtį. 2013 m. duomenimis, Utenos r. savivaldybėje 
apvažiuojant atliekų turėtojus surinkta apie 67 t naudotų padangų, 0,108 t buityje susidarančių 
pavojingų atliekų. 

3.7.5. Statybos ir griovimo atliekų tvarkymas 

Savivaldybėse įprastai statybos ir griovimo atliekas (atliekų kodas 17 09 04) renka regione 
veikiantys mišrių komunalinių atliekų surinkėjai, tame tarpe -  UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, UAB „Molėtų švara“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Kompata“, UAB „Kompata“. 
Dalis (2013 m. duomenimis – iki 19 proc.) šių atliekų surenkama regione veikiančiose didelių ir 
pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėse, kurias eksploatuoja UAB „Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centras“.  Kaip minėta 3.7.4. poskyryje, į Utenos regiono 
savivaldybėse veikiančias URATC eksploatuojamas didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir 
laikino saugojimo aikšteles pristatytų atliekų srautų sudėtyje, statybos ir griovimo atliekos 
sudaro iki 38 proc.  

URATC eksploatuojamose aikštelėse 2011 m. iš viso surinkta 6212,9 t, 2012 m. – 3 086,4 t, 
2013 m. – 3292,0 t statybos ir griovimo atliekų. Šios atliekos šalinamos kartu su kitomis 
komunalinėmis nepavojingomis atliekomis (nuo 2013 m. balandžio mėn. - II-oje sąvartyno 
sekcijoje). Dar dalis regione susidarančių statybos ir griovimo atliekų surinkta Utenos mieste 
veikiančioje UAB „Utenos komunalininkas“ eksploatuojamoje didelių ir pavojingų atliekų 
surinkimo aikštelėje (2011 m. duomenimis – 182,0 t, 2012 m. – 160,7 t, 2013 m. – 243,7 t). 
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3.7.6. Asbesto turinčių atliekų tvarkymas 

Didžioji dalis asbesto turinčių atliekų surenkama didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo aikšteles. Šių atliekų tvarkymą organizuoja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo 
centras“. Į Utenos regiono savivaldybėse veikiančias aikšteles 2010-2013 m. pristatytų atliekų 
srautų sudėtyje, statybinės medžiagos turinčios asbesto sudarė apie 27 proc. dalį. 2013 m. 
vertinimu, per regione veikiančias URATC eksploatuojamas aikšteles surinkta  iki 32 proc. 
statybinių medžiagų turinčių asbesto.  

2011 m. regione iš viso surinkta 607,2 t, 2012 m. – 1545,1 t, 2013 m. – 1155,1 t statybinių 
medžiagų turinčių asbesto (atliekų kodas 17 06 05). Iki 2013 m. balandžio mėn. šios atliekos 
šalintos I-oje sąvartyno sekcijoje. Nuo 2013 m. balandžio mėn. šalinamos II-oje sąvartyno 
sekcijoje, atskirai nuo komunalinių atliekų. 

3.7.7. Pavojingų atliekų tvarkymas 

Šių atliekų tarpe surenkamos liuminescencinės lempos, naudoti tepalai ir tepalų filtrai, 
baterijos ir akumuliatoriai ir kt. pavojingos komunalinės atliekos. Buitinės pavojingos atliekos 
priimamos regione veikiančiose didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo 
aikštelėse, taip pat surenkamos periodiškai apvažiavimo būdu. Pavojingų atliekų (pagrinde 
galvaninių elementų, akumuliatorių) surinkimui regiono savivaldybėse diegiamos papildančios 
sistemos. Panaudotus elementus gyventojai gali išmesti į prekybos centruose, degalinėse, 
didesnio lankomumo įstaigose ir organizacijose įrengtas specialias dėžes. Smulkaus verslo 
įmonės (autoservisai), panaudotus tepalus ir tepalų filtrus perduoda apdorojimui įmonėms, 
turinčioms leidimą šių atliekų tvarkymui. 

Pavojingų buities atliekų surinkimą skirtingose regiono savivaldybėse 2013 m. vykdė tokie 
sistemos operatoriai kaip UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, UAB „Utenos komunalininkas“, 
UAB „Žalvaris“, UAB „Trijūna“, UAB „EMP recycling“. Per eksploatuojamas  didelių ir pavojingų 
atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles šias atliekas renka UAB „Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras“, per eksploatuojamą Utenos miesto didelių ir pavojingų atliekų surinkimo 
aikštelę – UAB „Utenos komunalininkas“. Surinktos pavojingos atliekos perduodamos 
licenzijuotiems šių atliekų tvarkytojams. 

3.7.8.  Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas 

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų (EEĮA) tvarkymą, šių atliekų atskirą surinkimą ir tvarkymą organizuoja jų 
gamintojai ir importuotojai.  

EEĮA surinkimui regiono savivaldybėse diegiamos papildančios sistemos. EEĮA surinkimą 
regione 2013 m. skirtingose savivaldybėse vykdė tokie sistemos (įsk. papildančias sistemas) 
operatoriai kaip UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB 
„Žalvaris“, UAB „Trijūna“, UAB „Ekobazė“ UAB „EMP recycling“. Pvz., UAB „EMP recycling“, 
įgyvendindama su LR aplinkos ministerija pasirašytą sutartį, didžiausių žmonių srautų 
sulaukiančiose vietose (savivaldybėse, seniūnijose, bibliotekose, ugdymo institucijose, verslo 
centruose, didžiosiose įmonėse) stato specialius EEĮA surinkimui skirtus konteinerius, tam, 
kad nedaug vietos užimančius prietaisus būtų patogu atvežti ir išmesti, pvz., vykstant į 
susitikimą, darbą ar mokyklą (Visagino savivaldybės informacija). Senai elektronikai surinkti 
regione taip pat įrengtos specialios Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) atliekų surinkimo 
vietos, pastatant konteinerius didžiuosiuose prekybos tinkluose, surenkant pas buitinės 
technikos ir elektroninės įrangos pardavėjus. Turintieji stambios elektronikos atliekų gali 
išsikviesti ir jas perduoti EPA vežėjui. Nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai gali būti pristatomi 
į pašto skyrius, bibliotekas, „Lietuvos Spaudos“ kioskus, įvairias parduotuves, degalines. 

Per eksploatuojamas  didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles šias 
atliekas renka UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. URATC 2013-10-10 buvo 
pasirašyta trišalė sutartis su VšĮ „Elektros gamintojų ir importuotojų organizacija" ir VŠĮ 
„Ekošviesa" (sutarties Nr. 131021-1), kuria susitarta dėl buityje naudojamos elektros ir 
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elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių teritorijose įrengtose didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. 

3.7.9. Netinkamų naudojimui transporto priemonių tvarkymas 

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių (ENTP) tvarkymą, šių atliekų atskirą surinkimą ir tvarkymą organizuoja jų 
gamintojai bei importuotojai.  

3.7.10. Naudotų padangų surinkimas ir tvarkymas 

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais naudotų padangų 
surinkimą ir tvarkymą, šių atliekų atskirą surinkimą ir tvarkymą organizuoja jų gamintojai bei 
importuotojai. Naudotų  padangų surinkimui regiono savivaldybėse diegiamos papildančios 
sistemos. Naudotas padangas gyventojai ir įstaigos bei organizacijos gali pristatyti į Utenos 
regiono savivaldybėse veikiančias septynias didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo aikšteles, kur, 2013 m. duomenimis, surinkta apie 173 t naudotų padangų.  

3.8. Komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo užduočių vykdymas regione 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. atliekų tvarkymo regionams 
(tame tarpe – ir savivaldybėms) buvo nustatyta komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio 
panaudojimo užduotis - iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. 
susidarančių KA. Šių užduočių įgyvendinimo stebėsena regione (ir valstybės mastu) vykdoma 
nuo 2012 m.  

Atnaujintame Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. atliekų tvarkymo užduotys 
buvo peržiūrėtos ir patikslintos, nustatant, jog iki 2016 metų ne mažiau kaip 45 proc. 
komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos, o iki 
2020 metų ne mažiau kaip 65  proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) turi būti 
perdirbtos ar kitaip panaudotos. 

 
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (ataskaitų Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012/ 2013 metais  informacija); sutvarkytų KA kiekių informacija patikslinta 
pagal UAB “Ekobazė” vykdyto AŽ atskyrimo duomenis 

20 pav. Komunalinių atliekų perdirbimo/panaudojimo situacija Utenos regione ir Lietuvos 
savivaldybėse (bendrai) 2012-2013 m. 

Kaip matoma iš 20 paveikslo, 2012 m. Utenos regione buvo pasiektas bendras 43,4 proc., 
2013 m. – 36,2 proc. susidarančių KA perdirbimo ar kitokio panaudojimo rodiklis. Lyginant su 
vidutiniais Lietuvos savivaldybių 2012-2013 m. rodikliais (šaltinis: ataskaitų Apibendrinta 
informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012/ 
2013 metais  informacija), kur 2012 m. perdirbta/panaudota apie 30 proc. KA, pašalinta – apie 
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70,0 proc., o 2013 m. perdirbta/panaudota apie 25,0 proc. KA, pašalinta - apie 75,0 proc. KA, 
Utenos regiono rodikliai daugiau nei 10 proc. dalimi viršijo Lietuvos vidurkius. 

Vertinant savivaldybių lygmenyje, geriausi KA perdirbimo ir kitokio panaudojimo lygio rodikliai 
2013 m. stebėti Utenos r. ir Zarasų r. savivaldybėse, kur perdirbta ir/ar kitaip panaudota 
atitinkamai 45,5 ir 44,2 % KA (žr. 21 pav.). Pastaba: atskirų savivaldybių į URAAD teikiamose 
ataskaitose 2012 ir 2013 m. nebuvo vertinti papildomai UAB „Ekobazė“ eksploatuojamoje 
rankinio rūšiavimo linijoje sąvartyno teritorijoje atskiriami AŽ, todėl AAA disponuojami KA 
sutvarkymo duomenys patikslinti.  

KA perdirbimo ir kitokio panaudojimo informacija (įsk. perdirbimo lygį, proc., vertinant nuo 
atskirose savivaldybėse susidariusių KA srauto), pateikiama 21 pav.  

 
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (ataskaitų Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas Lietuvos savivaldybėse 2011/ 2012/ 2013 metais  informacija); sutvarkytų KA kiekių informacija patikslinta 
pagal UAB “Ekobazė” AŽ atskyrimo duomenis 

21 pav. Komunalinių atliekų perdirbimo/panaudojimo situacija regiono savivaldybėse 2013 m. 

Mažiausias KA perdirbimo ir kitokio panaudojimo rodiklis 2013 m. stebėtas Visagino 
savivaldybėje, kur KA perdirbta ar kitaip panaudota tik 14,8 proc. nuo viso savivaldybėje 
sugeneruojamo metinio KA kiekio. 

3.9. Atliekų šalinimas 

3.9.1. Sąvartyne šalinami komunalinių atliekų kiekiai 

Regione susidariusios komunalinės atliekos šalinamos regioniniame nepavojingų atliekų 
sąvartyne. Sąvartyno operatorius – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" (URATC). 
URATC yra sudaręs atliekų tvarkymo sutartis su visais Utenos regione veikiančiais atliekų 
tvarkymo operatoriais: UAB „Anykščių komunalinis ūkis" (2008-03-31), UAB „Kompata" (2008-
03-06), UAB „Molėtų švara" (2008-03-18), UAB „Utenos komunalininkas" (2008-02-29), UAB 
„Visagino būstas" (2008-02-20), bei UAB „Zarasų komunalininkas" (2008-02-26). Šios įmonės 
buitines atliekas surenka iš gyventojų bei įmonių ir pristato į Utenos regioninį nepavojingų 
atliekų sąvartyną. 

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną atliekas pristato ne tik Utenos regione 
veikiantys atliekų tvarkymo operatoriai, bet ir įmonės bei gyventojai individualiu transportu iš 
viso Utenos regiono. Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje, nuo 2013 m. 
balandžio mėn. - II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje.  

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną 2010-2013 m. pristatyti atliekų kiekiai 
pateikiami 22 pav. 
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Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) (Atliekų tvarkymo Utenos regione 2011/ 2012/ 2013 
metinės ataskaitos)  

22 pav. Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną 2010-2013 m. pristatyti atliekų kiekiai  

Vidutinis kasmet Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų MKA kiekis – 
apie 31,7 tūkst. t, kas sudaro 70,3 proc. nuo bendro į sąvartyną patenkančių atliekų kiekio. 
2010-2013 m. laikotarpiu sąvartyne šalinamų MKA sumažėjo 8,9 proc.. Bendras sąvartyne 
kasmet pašalinamas komunalinių atliekų kiekis (įskaitant atskirai surenkamus srautus) – 79,22 
proc. 

 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC), 2014 (Utenos reg. nepavojingų atliekų sąvartyne 2010-
2013 m. šalintų atliekų kiekių suvestiniai  duomenys) 

23 pav. Regioniniame sąvartyne šalinamų atliekų sudėtis (vidutinė 2010-2013 m. laikotarpio) 
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Atskirose savivaldybėse surinktų ir šalinimui Utenos regioniniame nepavojingų atliekų 
sąvartyne 2012-2013 m. laikotarpiu pristatytų komunalinių atliekų kiekiai pateikiami lentelėje 
žemiau. 

30 lentelė. Atskirose savivaldybėse surinktų ir šalinimui Utenos regioniniame nepavojingų 
atliekų sąvartyne 2012-2013 m. laikotarpiu pristatytų komunalinių atliekų kiekiai 

Savivaldybė  2012 m. 2013 m. 

Anykščių r. 4894,75 4392,82 

Ignalinos r. 3129,86 2994,98 

Molėtų r. 4371,16 4038,86 

Utenos r. 17878,04 11114,92 

Visagino 4954,68 4927,92 

Zarasų r. 3072,94 2696,74 

Viso regione 38301,42 30166,23 

Kaip matoma iš 30 lentelės, visose regiono savivaldybėse surinktų ir šalinimui sąvartyne 
pristatytų komunalinių atliekų kiekiai 2013 m., lyginant su 2012 m., mažėjo.  

31 Lentelė. Apibendrinta 2013 m. sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srautų sudėtis 

Savivaldybė 

Bendras pašalintas 
KA kiekis 2013 m. 

Tame tarpe - AŽ Tame tarpe - BSA 

t 

% (nuo 
bendro 

surinktų KA 
kiekio) 

t 
% (nuo bendro 
surenkamų AŽ 

kiekio) 
t 

% (nuo bendro 
surenkamų 
BSA kiekio) 

Anykščių r.  4393 65,67 1 659 73,84 1 572 55,08 

Ignalinos  2 995 78,84 1 101 80,43 925 68,03 

Molėtų r. 4 039 76,03 1 323 81,17 1 227 72,09 

Utenos r.  11 115 57,00 2 995 66,47 3 725 68,09 

Visagino 4 928 89,40 1 627 85,31 1 585 97,56 

Zarasų r. 2 697 58,53 838 79,83 870 48,11 

Viso Utenos 
regione 

30 166 66,42 9 543 75,09 9 904 66,83 

Šaltinis: Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (URATC) 

3.9.2. Sąvartyne pašalinami biologiškai skaidžių atliekų kiekiai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 "Dėl 
regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 
nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 109-5148), UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" rengia 
ir teikia sausio 1 d. - liepos 16 d. (pusmečio) ir sausio 1 d. - gruodžio 31 d. (metines) 
laikotarpių Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas. 
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Šaltinis: UAB „Atliekų tvarkymo centras“; VSATP 2007-2013 m.; VATP 2014-2020 m. 

24 pav.  BSA šalinimo sąvartyne užduočių įgyvendinimas 2013 m. ir tikslai artimiausiu 
laikotarpiu (2014-2015 m.) 

Kaip matoma iš paveikslo, 2013 m. visos savivaldybės išskyrus Anykščių r., įgyvendino dar 
ankstesniame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. joms 
nustatytas BSA šalinimo sąvartyne mažinimo 2013 m. užduotis. Tik Anykščių r. savivaldybėje 
nustatytas leistinas BSA šalinimo kiekis buvo 31 proc. viršytas. Bendras Utenos regione 
pašalintų BSA rodiklis leidžia daryti išvadą, jog regioniniu mastu BSA šalinimo 
mažinimo užduotis 2013 m. buvo įvykdyta. 

Atnaujintame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane BSA šalinimo sąvartyne 
mažinimo užduotys buvo patikslintos, reikalavimai BSA šalinimui sumažinti, ženkliai padidinant 
sąvartyne leistinus šalinti kiekius bei nustatant pereinamojo laikotarpio iki 2020 m. užduotis 
(plačiau – 4 skyriuje). 

Planuojama, kad nuo 2014 m. sąvartyne šalinamų BSA kiekis mažės dėl individualaus 
kompostavimo konteinerių įsigijimo, o nuo 2016 m. BSA šalinimas bus minimizuotas atliekų 
MBA įrenginių veiklos pasėkoje. 

3.10. Atliekų tvarkymo sąnaudos ir tarifai  

3.10.1. Atliekų tvarkymo tarifai gyventojams 

Komunalinių atliekų sutvarkymo kainos regiono savivaldybėse labai skirtingos (žr. žemiau 
pateiktą lentelę) – svyruoja nuo ~149,02 iki 374,47 Lt/t (be PVM). Didžiausia tonos sutvarkymo 
kaina nustatyta Visagino savivaldybėje.   

2013 m. visose regiono savivaldybėse taikyta apmokėjimo už komunalinių atliekų surinkimo ir 
tvarkymo paslaugas forma – tarifas.  Tarifai gyventojams nustatomi pagal fiksuotus, teoriškai 
apskaičiuotus atliekų tūrius ar per metus susidarančius kiekius, bei fiksuotą buitinių atliekų 
tankį (lyginamąjį atliekų svorį) (t/m3), kuriuos tvirtina rajonų savivaldybių tarybos pagal rajonų 
atliekų tvarkymo taisykles. Daugumoje savivaldybių įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą 
paskirstomos pagal gyventojų skaičių. Anykščių r. ir  Utenos r. savivaldybės, paskirstydamos 
atliekų tvarkymo išlaidas gyventojams, papildomai įveda skirstymo pagal gyvenvietės dydį 
dedamąją (rajono teritorijoje gyvenantiems gyventojams paskirstytos atliekų tvarkymo išlaidos 
mažesnės).  

Anykščių  r., Molėtų r. ir Utenos r. savivaldybės atliekų susidarymo normas nustato atskirai 
miesto ir kaimo gyventojams, atsižvelgiant ir į gyvenamąjį būstą (individualus ar daugiabutis 
namas). Ignalinos r. ir Zarasų r. savivaldybėse visiems rajono gyventojams taikoma vienoda 
atliekų susikaupimo norma.  
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Visagino savivaldybė yra vienintelė regione, kurioje įmokos už atliekų tvarkymą paskirstomos 
būsto plotui. Kadangi didžioji dalis savivaldybės gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose, 
Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo išlaidų paskirstymo namų ūkiui metodas remiasi 
diferenciacija pagal tai, ar daugiabučiame name yra šiukšliavamzdis.  

Savivaldybėse taikomi tarifai ir jų apskaičiavimo sąlygos pateikiami 32 lentelėje. 
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32 lentelė.  Atliekų susidarymo normos ir tarifai atskirų savivaldybių gyventojams 2013 m. 

 

  
Anykščių r. sav. 

Ignalinos 
sav. 

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

Utenos regione* 

Apmokėjimo forma Tarifas  Tarifas Tarifas Tarifas Tarifas Tarifas Tarifas 

Komunalinių atliekų (KA) surinkimo 
kaina, Lt/t (be PVM) 

149,02 184,68 
 

  374,47  200,1 
194,50 

Komunalinių atliekų (KA) surinkimo 
tarifas, Lt/m

3
 (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 

Vidutinė -94,70; 
Juridiniams ir 
fiziniams 
asmenims, 
atvežanties MKA 
savu transportu,- 
117,00  

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 
gyvenamosios vietovės) 

 
 

13,92 - 

namuose be 
šiuksliavamzd
žių  -0,247 
Lt/m2  (be 
PVM), 
namuose su 
šiuksliavamzd
žiais -0,290 
Lt/m2 (be 
PVM) 

 

 

10,36 
(daugiabutyje); 
10,14 
(individualiame); 

vidutinės – 18,66 Namų ūkiui 
individualiame 
name  

5,66; 6,78; 10,18; 13,58 
(priklausomai nuo 
gyvenamosios vietovės) 

61,56 Lt/ m
3
  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 
gyvenamosios vietovės) 

6,67 6,96 
5,76 - mieste;  
3,61 -  rajone 

  8,00 
5,4 
(daugiabutyje); 
5,15 
(individualiame); 
vidutinės – 6,67 

Individualaus 
namo  
gyventojui  

2,83; 3,39; 5,09; 6,79 
(priklausomai nuo 
gyvenamosios vietovės) 

nenustatytas 6,69 
4,81 -  mieste; 3,61 - 
rajone 

  8,00 

Suteiktos 
paslaugos 
apskaičiavimo 
sąlygos  Atliekų 

susikaupimo 
norma m³/1 
gyv./m. 

0,5 - raj.vienkiemio gyv.; 
0,6- gyvenviečių ir kaimų 
gyv.; 0,9-rajo no 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 0,5-1,3 
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Šaltinis: regiono savivaldybės, 2014; *- apibendrinti AAA 2014-05-22 pateikti savivaldybių atliekų tvarkymo sistemų duomenys už 2013 m.; **-UAB „Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras“ duomenys. 

 

 

 

Realiai 
susidariusių 
atliekų kiekis (m³ 
arba t)   1,0 1,85 

Įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms – 
55,75 Lt/m3 (be PVM) 1,0 1,0 

 

Lyginamasis atliekų 
svoris 

Vidutinis 
suspaustų MKA 
lyginamasis 
svoris, t/m³  0,26 0,5 0,26 0,52   0,3 

0,26-0,52 

Vidutinis 
nesuspaustų 
mišrių 
komunalinių 
atliekų 
lyginamasis 
svoris, t/m³  0,11 0,3 0,125 0,21   0,3 

0,11-0,3 

Nesuspaustų 
mišrių 
komunalinių 
atliekų iš 
daugiabučių 
namų 
lyginamasis 
svoris, t/m³    0,3 0,125 0,11   0,3 

0,11-0,3 

Nesuspaustų 
mišrių 
komunalinių 
atliekų iš 
individualių 
namų 
lyginamasis 
svoris, t/m³    0,3 0,125 0,25   0,3 

0,125-0,3 
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33 lentelė. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatacinių kaštų sudedamosios dalys 
(vienai tonai komunalinių atliekų), proc. 

Savivaldybė 
Anykščių 

r. sav. 
Ignalinos 

sav. 
Molėtų 
r. sav. 

Utenos 
r. sav. 

Visagino 
sav. 

Zarasų  
r. sav. 

Sistemos eksploatacinių kaštų 
sudedamosios dalys 

      

Surinkimo ir transportavimo dalis, %  14 60,7 69 30 75,6 18 

Atliekų perdirbimo arba kito 
naudojimo dalis, % 0     7   75 

Šalinimo dalis, % 37 16,6 31 49 15,8 7 

Atliekų tvarkymo infrastruktūros 
objektų (DGASA, APP, 
kompostavimo aikštelės ir kita) 
eksploatavimo) dalis, % 11     2     

KAT sistemos administravimo dalis, 
% 14 22,3   12     

Kita (nusidėvėjimas, palūkanos, 
viešinimas) dalis, % 24 0,4         

Iš viso, % 100 100 100 100 100 100 
Šaltinis: apibendrinti AAA 2014-05-22 pateikti savivaldybių atliekų tvarkymo sistemų duomenys už 2013 m. 

3.10.2. Tarifai kitiems klientams 

Įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms atliekų susidarymo normos nustatytos savivaldybių 
atliekų tvarkymo taisyklėse ir yra panašios visose savivaldybėse. Šios normos skaičiuojamos 
atsižvelgiant į dirbančiųjų ar lankytojų, pacientų, moksleivių ir pan. skaičių, kai kuriuose 
rajonuose – taip pat ir į įstaigos, įmonės ar organizacijos plotą. Metinė komunalinių atliekų 
susikaupimo norma sodų ir garažų bendrijoms atskirose savivaldybėse sudaro 0,25-0,3 m3 
kiekvienai sodo ar garažo valdai. 

Kadangi įmonės moka už faktinį išvežtų atliekų kiekį, Utenos regiono savivaldybėse patvirtinti 
tarifai už 1 m3 atliekų tvarkymą įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms yra tokie patys kaip ir 
gyventojams. Įstaigos ir organizacijos, besinaudojančios daugiabučių namų konteineriais, 
moka pagal patvirtintas susikaupimo normas, o turinčios konteinerius – pagal faktą. 

3.10.3. Užmokestis už atliekų šalinimą 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ yra nustatęs mokestį už nepavojingų atliekų 
šalinimą regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.  Šalinimo sąvartyne mokestis svyruoja, 
priklausomai nuo savivaldybės, nuo 70,20 Lt/t (be PVM) Visagino savivaldybėje iki 112,16 Lt/t 
(be PVM) Anykščių rajono savivaldybėje (vidutinis regione – 94,70 Lt/t) (be PVM). 

3.11. Vykdoma atliekų tvarkymo sistemos plėtra   

Šiuo metu (nuo 2010 m.) regione įgyvendinamas ES Sanglaudos fondo ir URATC lėšomis 
finansuojamas projektas „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, 
kuriuo siekiama sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu optimalią biologiškai 
skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione. Projekto apimtyse Utenos 
regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, Mockėnų k., Utenos raj. yra projektuojami 
ir bus pastatyti komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. 
Įrenginių mechaninio rūšiavimo dalyje bus atskiriamos antrinės žaliavos (metalai, plastikai, 
popierius/ kartonas), didelio kaloringumo frakcija ir biologiškai skaidi frakcija. Biologinio 
apdorojimo stadijoje bus vykdomas anaerobinis pūdymas. Apdorojant biologiškai skaidžias 
atliekas anaerobiniu būdu bus gautos biodujos, kurios naudojamos elektros energijos 
gamybai, bei stabilizuotas kompostas. Gauta elektros energija bus aprūpinami mechaninio 
mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai. 



Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.  Projektas 

63/100 

Šiuo projektu bus sukurta komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema Utenos 
regione, kuri taps pagrindu ilgalaikiam tinkamam komunalinių atliekų tvarkymui. Mechaninio 
biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai leis užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo ilgalaikį 
užduočių bei regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių įgyvendinimą Utenos regione. 

Skatinant individualų BSA kompostavimą, projekto apimtyse taip pat įsigyta ir Utenos regiono 
gyventojams nemokamai išdalinti numatyta 6 000 vienetų kompostavimo konteinerių. 
Numatytas kompostavimo dėžių paskirstymas pagal savivaldybes: Anykščių r. sav. – 1740 
vnt.; Ignalinos r. sav.- 940 vnt.; Molėtų r. sav. - 1140 vnt.; Utenos r. sav. - 1040 vnt.; Zarasų r. 
sav. - 840 vnt.; Visagino sav. - 300 vnt. 

Pastaba: Kadangi šiems aukščiau pateiktiems atliekų tvarkymo įrenginiams jau buvo atliktos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros iki Utenos regiono atliekų tvarkymo plano (2014-2020 
m.) projekto rengimo pradžios, tai SPAV ataskaitoje jie nebus vertinami. Šioje Plano rengimo 
stadijoje šie įrenginiai laikomi esamais.  

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose atskirtas kietasis atgautasis kuras (KAK) bus  
nukreipiamas deginimui Vilniaus m. numatytoje pastatyti energijos iš atliekų kogeneracinėje 
jėgainėje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimo 
Nr. 486 Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo 
įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines 
projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais priedo informacija, ne vėliau 
kaip iki 2020 m., renovuojant esamus kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, Vilniaus 
centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai bus įrengti biokuro ir (ar) komunalinių 
atliekų kogeneraciniai įrenginiai, kurių elektrinė galia - iki 145 MW. Lygiagrečiai, iki 2020 m., 
renovuojant esamus kogeneracinius pajėgumus ar statant naujus, biokuro ir (ar) komunalinių 
atliekų kogeneraciniai įrenginiai (iki 53 MW elektrinės galios) centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemoje bus papildomai įrengti ir Kaune. Šie projektai pripažinti valstybei svarbiais 
ekonominiais projektais, jų įgyvendinimas pavestas UAB „Lietuvos energija“.  

Pastaba: šioje Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano rengimo stadijoje 
vertinama, kad Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytas užduotis bus 
galima įgyvendinti pasinaudojant esama ir artimiausiu metu planuojama sukurti komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūra. Parengus Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m.  
plano projektą ir paaiškėjus, kad reikalinga papildoma infrastruktūra, SPAV ataskaitoje bus 
detaliau apibūdintos teritorijos, kuriose planuojama šiuos įrenginius pastatyti.  

3.12.  Iki 2016 m. regione planuojami pastatyti komunalinių atliekų tvarkymo įrenginiai 

Toliau pateikta platesnė informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo įrenginius, kuriuos 
planuojama pastatyti rengiamo Utenos regiono atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo laikotarpio 
(2014-2020 m.) pradžioje (numatoma mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių 
eksploatavimo pradžia 2015 m. spalio 1 d.). Bendros investicijos MBA įrenginių statybai 
sudarys 38,8 mln. litų. Pastatytus MBA įrenginius 20 metų laikotarpiui eksploatuos konkurso 
būdu parinkta įmonė.  

3.12.1. Mechaninio rūšiavimo įrenginiai 

Vykdant projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ UAB „Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centras“ su rangovu UAB „Manfula“ 2013 m. rugpjūčio 29 d. sudarė 
rangos sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių 
komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir 
statyba Utenoje“, kurios vertė – 16,5 mln. litų be PVM. Sutarties vykdymo metu bus parengti 
komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, statinių ir įrenginių bei visos bendros 
mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros techniniai ir darbo 
projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai, pastatai ir 
statiniai bei visa bendra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalinga 
infrastruktūra.  

Mechaninio apdorojimo linijos pajėgumas – 45 200 t/m.  
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MBA įrenginiuose mechaninio, automatizuoto ir rankinio rūšiavimo priemonėmis bus 
atskiriamą BSA frakcija, antrinės žaliavos ir lengva degi frakcija (vad. KAK). KAK paruošimui ir 
plastikų (PET, HDPE, LDPE, PE) atskyrimui įrenginiuose bus naudojama artimosios srities 
infraraudonųjų spindulių analizatorių (NIR) technologija. 

Projektinis mechaninio rūšiavimo įrenginių antrinių žaliavų atskyrimo iš pirminio MKA srauto 
efektyvumas:  

- antrinės žaliavos (metalai, plastikai, stiklas, popierius) - ≥10 proc. nuo patenkančio į 
įrenginius MKA srauto; 

- metalai - ≥70 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto; 

- plastikai - ≥45 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto; 

- priemaišų kiekis antrinėse žaliavose - ≤10 proc. 

Įrenginiuose atskiriama KAK dalis sudarys ≥28 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto. 
Atskirtas ne mažesnės nei 10 MJ/kg apatinės šiluminės vertės, ≤25 proc. drėgnumo KAK bus 
perduodamas kūrenimui atliekų deginimo jėgainėje.  

Biologiniam apdorojimui nukreipiama BSA frakcija, kurios bus atskirta ≥33 proc. nuo 
patenkančio į įrenginius MKA srauto. 

Atliekų apdorojimo metu atskirtos pavojingos atliekos bus laikinai surenkamos į specialius 
konteinerius bei perduodamos specializuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams. 

Šalinimui Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bus nukreipiamos tik apdorotos 
atliekos (inertinės medžiagos, rūšiavimo atliekos, kitos mažai degios ir pan., neįskaičiuojant 
stabilato), kurių dalis neviršys 28 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto. Šalinamo 
srauto kaloringumas (viršutinis šilumingumas) - ne didesnis nei 7 MJ/kg, statinis kvėpavimo 
indeksas – mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) - 
< 10 mg O2/g (s. m.) arba dinaminis kvėpavimo indeksas - < 1000 mg O2/kg VS/val. 

3.12.2. Biologinio apdorojimo ir energijos iš biodujų gamybos įrenginiai  

2013 m. gruodžio 30 d. su rangovu UAB „Manfula“ sudaryta antroji rangos sutartis „Utenos 
regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 22,3 
Lt be PVM. Šios sutarties vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios 
frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, pastatų, statinių 
ir įrenginių techniniai ir darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų biologiškai 
skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, 
įrenginiai ir statiniai. 

Biologinio apdorojimo įrenginių pajėgumas - ne mažiau 15 000 t/m MKA mechaninio 
apdorojimo įrenginiuose atskirtos BSA frakcijos.  

Biologinis apdorojimas bus vykdomas sauso anaerobinio apdorojimo ir intensyvaus aerobinio 
kompostavimo tuneliuose. Anaerobinio pūdymo metu iš BSA bus išgaunamos biodujos, kurios 
nukreipiamos į bioreaktorius biodujų išgavimui. Iš gautų biodujų kogeneracijos būdu jėgainėje 
gaminama elektros ir šiluminė energija. Gautų biodujų apdorojimui numatytos kogeneracinės 
jėgainės elektrinė galia – ~ 600 kWel (±10), šiluminė - ~600 kW (±10). Pagaminta elektros 
energija naudojama btechnologiniams procesams ir pardavimui į tinklus. Šiluminė energija 
panaudojama technologijai ir MBA įrenginių pastatų šildymui. 

Po sauso anaerobinio pūdymo ir intensyvaus aerobinio apdorojimo tuneliuose, likutinė BSA 
frakcija toliau stabilizuojama brandinimo (stabilizavimo) aikštelėje su įrengta drenažo sistema. 
Iš apdorojamų BSA gaunamas stabilatas sudarys ≥18 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA 
srauto. Įrenginiuose BSA bus stabilizuojamos iki tokio biodegradacijos laipsnio, kad stabilatas 
nebūtų laikomas biologiškai skaidžia atlieka ir atitiktų reikalavimus, nustatytus LR aplinkos 
ministro 2012-09-26 d. įsakymu Nr. D1-777 patvirtintuose „Reikalavimuose techninio 
komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui“, t.sk.: statinis kvėpavimo indeksas 
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– mėginio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg 
O2/g (s. m.) arba dinaminis kvėpavimo indeksas < 1000 mg O2/kg VS/val. Po brandinimo 
gautas stabilatas sijojamas. Sijojimo metu atskirta stambesnioji sukompostuotų BSA frakcija 
kaip struktūrinė medžiaga gražinama į biologinio apdorojimo procesą.  

Kaip buvo vertinta UAB „AF-Enprima“ ir AF AB konsorciumo parengtoje galimybių studijoje 
„Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą“ (URATC, 2010), atliekų biologiniam apdorojimui 
pasirinkta sausos fermentacijos periodinio veikimo technologija yra modulinio tipo, todėl, esant 
poreikiui,  atskiruose fermentatoriuose  gali buti pūdomos skirtingos atliekos, t.y. dalis 
fermentatoriu gali buti naudojami atskirai surinktoms maisto 

atliekoms apdoroti, kita dalis – mechaninio apdorojimo įrenginyje atskirtai biologiškai skaidžių 
atliekų frakcijai apdoroti. Pūdant atskirai surinktas biologiškai skaidžias atliekas gaunama 
didesnė biodujų išeiga (120 – 170 m3/t atliekų), o iš po anaerobinio apdorojimo likusios masės 
tolimesnio aerobinio apdorojimo metu pagaminti geros kokybės kompostą.  

Todėl diegiama MBA infrastruktūra galėtų būti panaudojama atskirai surinktų maisto atliekų 
tvarkymui, jeigu tokį surinkimą regione (ar atskirose jo savivaldybėse) būtų nuspręsta vykdyti.  

3.13. Visuomenės švietimas ir informavimas 

Vienu svarbiausių atliekų tvarkymo tikslų šiandien yra atliekų prevencija, todėl atliekų 
susidarymo vengimo, rūšiavimo bei individualaus tvarkymo susidarymo šaltinyje skatinimui 
didelės įtakos turi gyventojų švietimas ir informavimas. Visuomenės palaikymas ir supratimas 
yra viena esminių sėkmingos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir funkcionavimo sąlygų, 
todėl būtina informuoti visuomenę apie atliekų tvarkymo svarbą, aiškinti atliekų naudojimo, 
šalinimo ir tvarkymo būdus bei jų teikiamą naudą ekonomine, aplinkosaugine, socialine ir 
visuomenės sveikatos prasme.  

Atskirų savivaldybių lygmenyje už gyventojų švietimą ir informavimą atsakingos atskirų 
savivaldybių administracijos. Visuomenės informavimą, švietimą ir mokymo priemonių KA 
tvarkymo srityje įgyvendinimo organizavimą savivaldybių teritorijose savivaldybės gali pavesti 
atliekų surinkimo sistemos administratoriui arba operatoriui, šią nuostatą įtraukdamos į jų 
sutartinius įsipareigojimus. Gyventojų informavimo atskirų atliekų srautų (tokių kaip pvz., 
pakuočių atliekų ar EEĮ atliekų) surinkimo ir tvarkymo klausimais taip pat prisiima gamintojų ir 
importuotojų organizacijos bei atskirų srautų tvarkymui įdiegtų papildančių atliekų surinkimo 
sistemų operatoriai.  

Regioniniu mastu už visuomenės švietimą ir informavimą atliekų tvarkymo klausimais 
atsakingas UAB “Utenos regiono atliekų tvarkymo centras”, kuris, eksploatuodamas regioninę 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kartu yra savivaldybėms įsipareigojęs vykdyti 
visuomenės informavimo ir švietimo veiklas. URATC skleidžia informaciją apie komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą, aplinkai palankius atliekų tvarkymo būdus bei svarbą aplinkos 
kokybės gerinimui, nuolat informuoja gyventojus apie centro vykdomas veiklas, įgyvendinamus 
projektus. Didžiausias dėmesys vykdant visuomenės švietimo ir informavimo veiklas skiriamas 
atliekų prevencijai, srautų (AŽ, BSA ir kitų specifinių) atskyrimui jų susidarymo šaltinyje.  

Visuomenės švietimui ir informavimui naudojamos įvairios informavimo priemonės, apimant 
regioninę ir rajoninę spaudą, radiją ir televiziją, URATC ir atskirų savivaldybių (dalininkių) 
internetinius puslapius, viešus renginius ir susitikimus, seminarus bei mokymus. Informacija 
visuomenei nuolat skelbiama URATC internetiniame tinklapyje www.uratc.lt, savivaldybių  
internetiniuose tinklapiuose www.utena.lt, www.moletai.lt, www.zarasai.lt, www.ignalina.lt, 
www.anyksciai.lt, www.visaginas.lt. Utenos regiono savivaldybių internetiniuose puslapiuose 
patalpintos nuorodos į URATC internetinę svetainę.  

Kiekvienais metais iki balandžio 31 d. URATC apie komunalinių atliekų tvarkymą regione 
informuoja gyventojus savo internetiniame puslapyje paskelbdamas UAB "Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras" atliekų tvarkymo Utenos regione metinę ataskaitą. Ataskaitoje 
pateikiama bendra informacija apie URATC įgyvendinamus projektus, vykdomas veiklas, 

http://www.uratc.lt/
http://www.utena.lt/
http://www.moletai.lt/
http://www.zarasai.lt/
http://www.ignalina.lt/
http://www.anyksciai.lt/
http://www.visaginas.lt/
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duomenys apie URATC eksploatuojamose didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo bei kompostavimo aikštelėse surinktas, sutvarkytas ir į sąvartyną pristatytas bei 
jame pašalintas komunalines atliekas.  

Švietimo ir informavimo apie atliekų tvarkymą tikslais 2014 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija kartu su VšĮ „Mes darom“, dalyvaujant partneriams „Žaliasis takas“, UAB 
„Ekokonsultacijos“, UAB „Jostra“, Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui surengė seminarą 
„Teisingas atliekų tvarkymas. Ką gali laimėti gamta, žmogus ir valstybė?“. Seminaras 
organizuota dviem etapais – apskrities savivaldybių merams, žinyboms, atsakingoms už 
atliekų tvarkymą ir rūšiavimą, antroji dalis – rajonų bendruomenių atstovams. 

2014 m. rugpjūčio mėn. regione vykdyta Aplinkosauginė akcija „Mes rūšiuojam“ ir vasaros kino 
festivalis „Sidabrinės gervės naktys“. Aplinkosauginio projekto “Mes rūšiuojame” ir Vasaros 
kino festivalio “Sidabrinės gervės naktys” metu Utenos regiono gyventojai kviesti priduoti 
susikaupusias buitinės technikos, elektronikos ir baterijų atliekas (rinkimas finansuotas UAB 
“Atliekų tvarkymo centras”) bei gauti kvietimą į vasaros kino festivalį ar laimėti gausybę kitų 
prizų. Vasaros kino festivalis “Sidabrinės gervės naktys” vyko kiekvienoje  Utenos regiono 
savivaldybėje. Projektą įgyvendino Gamintojų ir Importuotojų Asociacijoa bei Lietuvių kino 
akademija, prie akcijos organizavimo prisidedant regiono savivaldybėms ir  URATC.  

Visuomenės informavimas apie atliekų tvarkymą regione aktyviai vykdomas atskirų URATC 
įgyvendinamų infrastruktūros plėtros projektų apimtyse, kada gyventojai informuojami apie 
projektus, jų tikslus ir užduotis, finansavimo šaltinius, eigą, rezultatus naujos infrastruktūros 
naudą visuomenei ir aplinkai.  

2013-10-09 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Utenos diena" dėl  Viešinimo paslaugų projektui 
„Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" įsigijimo. Šių paslaugų 
apimtyse, siekiant informuoti visuomenę apie pradėtą įgyvendinti MBA įrenginių statybos 
projektą, jo tikslus, uždavinius, naudą visuomenei, taip pat plačiau apie namudino BSA 
kompostavimo naudą, per pirmą 2014 m. ketvirtį regiono spaudoje buvo publikuoti 6 
straipsniai, respublikiniu mastu paskelbtas straipsnis naujienų tarnyboje, pagaminta ir regiono 
gyventojams išplatinta 16 500 vnt. lankstinukų.  
Tikslu informuoti regiono gyventojus apie MBA įrenginių statybos projekto eigą ir pasiektus 
rezultatus, projekto viešinimo apimtyse 2014 m. dar numatytos sekančios veiklos:  

- 2 straipsniai URATC interneto svetainėje (iki 2014 m. rugsėjo 30 d.); 

- 1 radijo laida  (iki 2014 m. rugsėjo 30 d.); 

- Susitikimas su tikslinėmis grupėmis (iki 2014 m. spalio 31 d.); 

- Lankstinukų gamyba (iki 2014 m. spalio 31 d.); 

- 6 straipsniai Utenos regiono laikraščiuose (iki 2014 m. gruodžio 31 d.). 

Gyventojų informavimui apie regione įgyvendinamus KA tvarkymo infrastruktūros sukūrimo ir 
plėtros projektus statomi informaciniai stendai, projektus įgyvendinus - įrengiamos projektų 
atminimo lentos. 

3.14. Ankstesniame Utenos regiono atliekų tvarkymo plane 2008-2018 m. nustatytų 
trumpalaikių užduočių (2008-2011 m.) įgyvendinimo būklė 
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34 lentelė. Utenos regiono atliekų tvarkymo plane 2008-2018 m. nustatytų trumpalaikių užduočių (2008-2011 m.) įgyvendinimo Utenos regiono 
savivaldybėse vertinimas 

Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Regioninės 
komunalinių 
atliekų 
tvarkymo 
sistemos 
sukūrimas 

Regioninės 
infrastruktūros 
sukūrimas 

Regioninio Mockėnų sąvartyno įrengimas URATC Iki 2007 pabaigos Įvykdyta  

4 rajonų DGASA įrengimas URATC 2007 III ketvirtis Įvykdyta  

Visagino DGASA įrengimas URATC 2007 III-IV 
ketvirčiai 

Įvykdyta  

2 regioninių kompostavimo aikštelių įrengimas URATC 2007 III-IV 
ketvirčiai 

Įvykdyta  

2 papildomų DGASA Utenos ir Zarasų 
savivaldybėse įrengimas 

URATC 2010-2011 metai Neįvykdyta Atsisakyta negavus 
finansavimo 

Išnagrinėti statybos ir griovimo bei žaliųjų atliekų 
atskiro surinkimo galimybes 

URATC/savivaldybės 2007 III-IV 
ketvirčiai 

Įvykdyta  

Sprendimo dėl statybinių atliekų tvarkymo ir 
Kompostavimo aikštelių įrengimo kiekvienoje 
savivaldybėje priėmimas 

Savivaldybės Iki 2009 metų 
pabaigos 

Įvykdyta iš 
dalies 

Priimti sprendimai 
dėl kompostavimo 
aikštelių įrengimo 4 
savivaldybėse 

Regioninės 
sistemos 
organizacinės 
struktūros 
sukūrimas 

Parengti ir patvirtinti Utenos regiono savivaldybių 
atliekų tvarkymo planus, atliekų tvarkymo taisykles 
ir suderinti su UAVA 

Savivaldybės,  
UAVA 

Iki 2008 m. liepos 
1 d. 

Įvykdyta   

Savivaldybėms priimti sprendimus dėl funkcijų 
perdavimo URATC ir suderinti su UAVA 

URATC, 
savivaldybės, UAVA 

2007-2011 m Neįvykdyta Savivaldybės nėra 
perdavusios URATC 
jokių atliekų 
tvarkymo sistemos 
administratoriaus 
funkcijų, numatytų 
ATĮ.  

Pasirašyti sutartis tarp URATC ir savivaldybių dėl 
funkcijų komunalinių atliekų tvarkymo srityje 
perdavimo (delegavimo) ir suderinti su UAVA 

URATC, 
savivaldybės, UAVA 

Pagal priimtuose 
sprendimuose 
nurodytas datas 

Neįvykdyta 

Informacijos 
teikimas 

Parengti ir pasirašyti sutartis dėl informacijos apie 
atliekų tvarkymą teikimo tarp savivaldybių ir 
Centro ir suderinti su UAVA 

URATC, 
savivaldybės, 
UAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008m. I ketvirtis Neįvykdyta  
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Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Atliekų 
mažinimas 
(prevencija) 

  Regioninės visuomenės informavimo ir švietimo 
programos parengimas ir vykdymas 

URATC 2007 – 2009 m. Įvykdyta  

Sprendimo dėl visuomenės informavimo ir 
švietimo vykdymo savivaldybės teritorijoje 
perdavimo URATC priėmimas ir suderinti su 
UAVA 

Savivaldybės, 
URATC, UAVA 

Iki 2008 metų 
sausio 1 dienos 

Neįvykdyta  

Savivaldybės ataskaitos apie atliekų tvarkymą 
teikimas visuomenei 

Savivaldybės, URATC Kiekvienais 
metais iki kovo 31 
d. 

Vykdoma   

URATC ataskaitos apie komunalinių atliekų 
tvarkymą Utenos regione teikimas UAVA 

URATC, UAVA Kiekvienais 
metais iki 
balandžio 31 d. 

Vykdoma  Ataskaita taip pat 
teikiama Utenos 
RAAD 

Savivaldybės visuomenės informavimo programos 
parengimas 

Savivaldybės, URATC Kiekvienais 
metais iki 
gruodžio 15 d. 

Vykdoma iš 
dalies  

Savivaldybių ir RATC 
visuomenės 
informavimo 
programos nėra 
derinamos 

Savivaldybės visuomenės informavimo programos 
vykdymas 

Savivaldybės, URATC 2008 – 2011 Vykdoma iš 
dalies  

Savivaldybių ir RATC 
visuomenės 
informavimo 
programos nėra 
derinamos ir 
vykdomos atskirai 

Atliekų 
naudojimas ir 
perdirbimas 

DGASA 
eksploatacija 

DGASA eksploatacijai reikalingų dokumentų 
(TIPK, techninio atliekų tvarkymo reglamento ir 
t.t.) parengimas ir suderinimas 

URATC 2007 III-IV 
ketvirčiai 

Įvykdyta 
 

 

6 savivaldybių DGASA eksploatacija URATC Nuo 2007 III-IV 
ketvirčio 

Vykdoma  

Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių 
plėtra, įrengiant po vieną papildomą DGASA 
Anykščių, Ignalinos ir Molėtų savivaldybėse 
 
 
 
 
 

Savivaldybės/URATC/ 
Parinktas operatorius 

2011-2013 metai Neįvykdyta Atsisakyta negavus 
finansavimo 



Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.  Projektas 

69/100 

Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Antrinių 
žaliavų 
surinkimas 

Parengti ir patvirtinti antrinių žaliavų konteinerių 
aikštelių išdėstymo schemas 

Savivaldybės 2008 m. Įvykdyta  

Priimti sprendimus dėl antrinių žaliavų surinkimo 
operatoriaus parinkimo 

Savivaldybės 2008 m. Įvykdyta 

Antrinių žaliavų surinkimo operatoriaus parinkimas Savivaldybės/URATC 2008 m. Įvykdyta 

Antrinių žaliavų atskiras surinkimas Parinktas operatorius Nuo 2008 Vykdoma 

Įvertinti papildomo rūšiavimo šalinimo įrenginiuose 
galimybes, siekiant padidinti surinkimą 

URATC/ Savivaldybės Iki 2009 Įvykdyta  

Rūšiavimo linijos regioniniame sąvartyne 
įrengimas 

URATC Iki 2009 metų Įvykdyta 2010-07-01 

Rūšiavimo linijos regioniniame sąvartyne 
eksploatacija 

URATC Nuo 2009 metų Vykdoma Nuo 2010-07-01 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerinių aikštelių 
plėtra 

Savivaldybės/ 
operatorius 

Nuo 2010 metų Vykdoma  

Biologiškai 
skaidžių 
atliekų 
surinkimas ir 
tvarkymas 

Žaliųjų atliekų surinkimas per DGASA URATC Nuo 2008 metų Neįvykdyta  Žaliosios atliekos 
renkamos 
kompostavimo 
aikštelėse. 

Kompostavimo aikštelių eksploatacijai reikalingų 
dokumentų (TIPK, techninio atliekų tvarkymo 
reglamento ir t.t.) parengimas ir suderinimas 

URATC 2007 IV-2008 I 
ketvirtis 

Įvykdyta 2012 m. I, II ketv. 

Regioninių kompostavimo aikštelių eksploatacija URATC Nuo 2008 metų II 
ketvirčio 

Vykdoma Nuo 2012 m.  
Aikštelės 
nuosavybės teise 
priklauso URATC. 

Sprendimo dėl atskiro žaliųjų atliekų surinkimo 
(apvažiavimo būdu ir/ar specialiais konteineriais) 
priėmimas 

Savivaldybės Iki 2010 metų 
sausio 1 d. 

Vykdoma iš 
dalies  

 

Kompostavimo aikštelių savivaldybėse  
projektavimas ir įrengimas 

Savivaldybės/ URATC 2010 metai Įvykdyta 2011 m. buvo 
numatytas 
papildomų aikštelių 
poreikis, tačiau iš 
2007-2013 m. 
programos lėšos 
nebuvo skirtos.  
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Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Kompostavimo aikštelių eksploatacijai reikalingų 
dokumentų (TIPK, techninio atliekų tvarkymo 
reglamento ir t.t.) parengimas ir suderinimas 

URATC 2010 III-IV 
ketvirčiai 

Neįvykdyta Papildomų aikštelių 
atsisakyta negavus 
finansavimo. 

Savivaldybių kompostavimo aikštelių eksploatacija URATC Nuo 2011 metų Neįvykdyta 

Atskiras žaliųjų atliekų surinkimas (apvažiavimo 
būdu ir/ar specialiais konteineriais), jas šalinant 
savivaldybių kompostavimo aikštelėse 

Konkurso tvarka 
parinktas operatorius 

Nuo 2011 metų Vykdoma Nuo 2012 m.  

Namudinio kompostavimo skatinimas Savivaldybės/ URATC 2008 – 2011 
metai 

Vykdoma Nuo 2014 m.  

Susitarimai su įmonėmis, kurių ūkinėje 
komercinėje veikloje susidaro biologiškai skaidžios 
gamybos atliekos, dėl investicijų į regioninio 
anaerobinio pūdymo įrenginio įrengimą 

URATC / 
savivaldybės 

Iki 2010 metų Neįvykdyta  

Regioninio mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginio (bioreaktoriaus) projektavimas ir 
įrengimas 

URATC 2009 – 2010 
metai 

Vykdoma Darbų pabaiga 
planuojama 2015 m. 
spalio mėn. 

Regioninio mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginio (bioreaktoriaus) eksploatacija 

URATC Nuo 2011 metų Neįvykdyta  Eksploatacijos 
pradžia planuojama 
nuo 2015 m. spalio 
mėn. 

Specifinių 
komunalinių 
atliekų srautų 
surinkimas 

Sprendimo dėl specifinių atliekų surinkimo 
operatoriaus parinkimo priėmimas 

Savivaldybės 2008 m. Vykdoma  

Operatoriaus parinkimas (konkursinės 
procedūros) 

Savivaldybės 2008 m. Vykdoma 

Specifinių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Konkurso tvarka 
parinktas operatorius 

2008 – 2011 m. 
(ne rečiau kaip du 
kartus per metus) 

Vykdoma 

Operatoriaus darbo monitoringas (priežiūra) Savivaldybės 2008 – 2011 
metai 

Vykdoma 

Papildančių sistemų diegimas Utenos regiono 
savivaldybių teritorijose 

Savivaldybės ir 
Importuotojų bei 
Gamintojų asociacijos 

2008 – 2011 
metai 

Vykdoma  

Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo sekcijos 
įrengimas ir eksploatacija regioniniame sąvartyne 

URATC Nuo 2008 metų Įvykdyta  

Specifinių atliekų atskyrimas regioninio sąvartyno 
rūšiavimo linijoje 

Konkurso tvarka 
parinktas operatorius 

Nuo 2009 metų Vykdoma iš 
dalies  

Rūšiavimo linijoje 
apdorojama apie 
50% MKA srauto. 
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Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Sprendimo dėl statybinių atliekų tvarkymo aikštelių 
įrengimo kiekvienoje savivaldybėje priėmimas 

Savivaldybės Iki 2009 metų 
pabaigos 

Neįvykdyta  

Statybos ir griovimo aikštelių įrengimas 
savivaldybėse 

Savivaldybės 2009-2010 metai Neįvykdyta  

Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelių 
operatorių parinkimas (konkursinės procedūros) 

Savivaldybės 2010 m. III-IV 
ketvirčiai 

Neįvykdyta  

Savivaldybių statybinių atliekų tvarkymo aikštelių 
eksploatacija 

Konkurso būdu 
parinktas operatorius 

Nuo 2011 metų Neįvykdyta  

Atliekų 
deginimas 

  Atliekų rūšiavimo ir atskiro surinkimo skatinimas ir 
plėtra, užtikrinant, kad bus deginamos tik mišrios 
komunalinės atliekos ar po atskirai surinktų atliekų 
apdorojimo likusios atliekos, netinkančios kitaip 
panaudoti  

URATC /savivaldybės 2008-2011 metai Neįvykdyta Atliekų srautų 
atskyrimas bus 
vykdomas MBA 
įrenginiuose. 

Sudaryti darbo grupę iš Utenos regiono ir Vilniaus 
apskrities savivaldybių bei regioninių atliekų 
tvarkymo centrų atstovų mišrių komunalinių atliekų 
deginimo įrenginio projektavimui ir įrengimui 
organizuoti  

URATC /Utenos 
regiono savivaldybės/ 
VAATC/Vilniaus 
apskrities 
savivaldybės 

2008-2009 metai Neįvykdyta Nebus vykdoma 
atsižvelgiant į Utenos 
MBA įrenginių 
statybą; Utenos MBA 
ir Vilniaus MBA 
projektai vykdomi 
atskirai 

Galimybių studijos dėl atliekų deginimo ir 
gaunamos energijos panaudojimo parengimas 

Vilniaus-Utenos 
regionų darbo 
grupė/AM 

2009 – 2010 
metai 

Neįvykdyta 

Privataus sektoriaus investicijų į šių įrenginių 
projektavimą ir statybą skatinimas 

Vilniaus-Utenos 
regionų darbo grupė 

2008-2011 metai Neįvykdyta 

Suprojektuoti Vilniaus-Utenos regionų atliekų 
deginimo įrenginį, Utenos atliekų perkrovimo stotį 
bei šlako ir pelenų šalinimo sekciją Vilniaus 
regioniniame sąvartyne 

Vilniaus-Utenos 
regionų darbo grupė 

2010-2011 metai Neįvykdyta 

Vilniaus-Utenos regionų atliekų deginimo 
įrenginio, Utenos atliekų perkrovimo stoties bei 
šlako ir pelenų šalinimo sekcijos Vilniaus 
regioniniame sąvartyne įrengimas 
 
 
 
 
 
 

Vilniaus-Utenos 
regionų darbo grupė 

2011-2012 metai Neįvykdyta 
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Uždavinys Priemonė Veikla Atsakinga institucija Atlikimo 
terminas 

Įvykdymas Pastabos 

Saugus atliekų 
šalinimas 

Komunalinių 
atliekų 
surinkimo 
paslaugos 
plėtra 

Konteinerinių aikštelių schemų/planų parengimas Savivaldybės 2008 m. Vykdoma Visų savivaldybių 
išskyrus Zarasų r., 
atliekų tvarkymo 
sistemos operatorius 
yra savivaldybės 
įmonė. 

Trūkstamų konteinerinių aikštelių įrengimas Savivaldybės 2008-2009 m. Vykdoma 

Trūkstamų komunalinių atliekų surinkimo 
transporto priemonių  įsigijimas 

URATC /savivaldybės 2008-2009 m. Vykdoma 

Sprendimo dėl komunalinių atliekų  surinkimo 
operatoriaus parinkimo priėmimas 

Savivaldybės 2008 I-II ketvirčiai Įvykdyta 

Operatoriaus(-ių)  parinkimas (konkursinės 
procedūros)  

Savivaldybės 2008 IV ketvirtis Įvykdyta 

Komunalinių atliekų surinkimas Konkurso tvarka 
parinktas operatorius 

2009 – 2011 
metai 

Vykdoma  

Operatorių monitoringas (priežiūra) Savivaldybės 2008 – 2011 
metai 

Vykdoma  

Regioninių 
šalinimo 
įrenginių 
eksploatacija 

Regioninio sąvartyno eksploatacijai reikalingų 
dokumentų (TIPK, techninio atliekų tvarkymo 
reglamento ir .t.t.) parengimas ir suderinimas 

URATC 2007 III-IV 
ketvirčiai 

Įvykdyta  

Regioninio sąvartyno eksploatacija URATC Nuo 2008 metų I 
ketvirčio 

Vykdoma  

93 mažųjų sąvartynų uždarymas URATC ir 
savivaldybės 

Iki 2007 IV 
ketvirčio 

Įvykdyta 
 

 

9 didžiųjų sąvartynų rajonuose uždarymas URATC ir 
savivaldybės 

Iki 2008 IV 
ketvirčio 

Įvykdyta  

Sąvartynų monitoringo programų parengimas URATC 2007 III ketvirtis Įvykdyta  

Sąvartynų priežiūra po uždarymo URATC 2008 – 2011 
metai 

Vykdoma  
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3.15. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. nustatytų 
užduočių įgyvendinimo būklė  

 
Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą galima įvertinti pagal tai, kaip 
įgyvendinamos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. nustatytos 
komunalinių atliekų tvarkymo užduotys. Šis vertinimas pateikiamas 35 lentelėje. Didžioji dalis 
užduočių buvo įgyvendintos arba įgyvendintos iš dalies. Tos užduotys, kurios nebuvo 
įgyvendintos, yra įgyvendinamos šiuo metu, kadangi jų įgyvendinimui būtinos lėšos buvo 
skirtos vėliau, nei buvo planuota užduočių nustatymo metu. Šios užduotys buvo patikslintos, o 
jų įgyvendinimo terminai pavėlinti valstybiniu mastu, perkeliant į Valstybinį atliekų tvarkymo 
2014-2020 m. planą. Dėl šios priežasties minėtų užduočių įgyvendinimas atitinka naujame 
plane nustatytus terminus.  
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35  lentelė. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. nustatytų tikslų ir užduočių įgyvendinimo būklės Utenos regiono 
savivaldybėse vertinimas 

VSATP 
punktas 

Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir užduotys Įgyvendinimas Pastabos 

84.1/ 
98.1 

Iki 2009 m. užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
visuotinumą, kokybę ir prieinamumą. Visuotinumo principas laikomas 
užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne 
mažiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje 
nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės 
sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos 
objektus. 

Įgyvendinta 
(išskyrus 
Ignalinos raj. 
savivaldybę)  

Ignalinos savivaldybėje paslaugos gyventojams suteikimo lygis 
2013 m. duomenimis sudarė 88,87 proc. Galimos to priežastys 
susijusios su dideliu savivaldybės teritorijos miškingumu, kai 
atskiros sodybos išsidėsčiusios toli miškuose, dalis jų nėra 
pastoviai gyvenamos. 
 Utenos regiono savivaldybėse paslaugos teikimo 
prieinamumas fiksuojamas pagal praktiškai pasirašytų sutarčių 
skaičių. Todėl, netgi sudarius galimybes tinkamai atsikratyti 
atliekomis naudojant kolektyvinius konteinerius, ne visi 
gyventojai besinaudojantys šia paslauga, yra įtraukiami į 
paslaugos prieinamumo apskaitą.  
Įgyvendinant ATĮ 30

1 
straipsnio nuostatas bei atsiradus 

teisiniam atliekų surinkimo paslaugų apibrėžimui ir 
reglamentavimui, atsiranda prielaida naudoti ir įteisinti kitus 
atliekų surinkimo būdus bei naudoti administracines priemones 
didinat asmenų, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, 
skaičių. Todėl tikėtina, kad šios užduoties įvykdymas bus 

užtikrintas artimiausiu metu (1-‐2 metų laikotarpyje). 

84.2 Ne vėliau kaip nuo 2009 m. vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik Europos 
Sąjungos reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų 
sąvartynuose 

Įgyvendinta Nuo 2008 m. vasario 1 d. nepavojingos atliekos šalinamos 
regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Mockėnuose. 

84.3. Iki 2011 m. pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus 

Įgyvendinta Iki 2011 m. regione uždaryti 102 seni sąvartynai, dar 10 – iki 
2011 m. pabaigos. 

84.5/ 
98.4 

Iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. 
komunalinių atliekų. Iki 2013 metų užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų 
kiekis neviršytų 50 proc. susidariusių savivaldybės teritorijoje komunalinių 
atliekų per metus. 

Neįgyvendinta Nuo 2009 m. veikiančios kilnojamos AŽ rūšiavimo linijos 
efektyvumas nėra pakankamas (2013 m. po išrūšiavimo 
pašalinta beveik dar 64 proc. visų KA).  Užduotis bus 
įgyvendinta pradėjus regione eksploatuoti MBA įrenginius 
(planuojama nuo 2015 m. spalio mėn.). 
Šis tikslas į VSATP buvo perkeltas iš Nacionalinės darnaus 

vystymosi strategijos (Žin., 2011, Nr.41-‐1949) nesigilinant į 
jos formulavimą, galimą stebėseną ir įgyvendinimą. 
Naujame VATP suformuluoti tikslai ir užduotys, atsižvelgiant į 
ilgalaikius Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje iškeltus tikslus 
pagal Lietuvos pasirinktą skaičiavimo metodiką. 
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VSATP 
punktas 

Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir užduotys Įgyvendinimas Pastabos 

84.6/ 
98.5 

Ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. 
išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti, atliekas 

Neįgyvendinta Bus įgyvendinta pradėjus regione eksploatuoti MBA įrenginius 
(planuojama nuo 2015 spalio mėn.). 

97. Siekdamos gerinti tam tikrų atliekų srautų surinkimą ir mažinti komunalinių 
atliekų tvarkymo savivaldybių valdomose sistemose išlaidas, savivaldybės turi 
glaudžiai bendradarbiauti su gamintojais ir importuotojais (arba jiems 
atstovaujančiomis licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis), 
kurie pagal gamintojo atsakomybės principą turi organizuoti ir (ar) finansuoti 
gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, kad būtų įvykdytos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos gaminių ir (ar) pakuočių 
atliekų tvarkymo užduotys. 

Įgyvendinta.  

98.2 Siekiant užtikrinti antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalo) 
rūšiavimo galimybę ir priemones visiems komunalinių atliekų turėtojams, 
savivaldybės turi: 

 parengti ir (ar) patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas ir 
užtikrinti, kad iki 2008 m. būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti 
antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus: 

- įrengti gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau 
kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 
gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose 
gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos 
saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;  
- gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, 
sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po 
vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio 
išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į 
juos, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose 
gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai įrengtose ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose;  

 atskirai rinkti antrines žaliavas (esančias komunalinėse atliekose) iš 
įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius ir (arba) naudojant 
kitas surinkimo priemones; 

 pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti 
viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo 
specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius 

Vykdoma 
 

 



Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.  Projektas 

76/100 

VSATP 
punktas 

Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir užduotys Įgyvendinimas Pastabos 

konteinerius viešųjų renginių metu. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi 
būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimus; 

 Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų 
naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas antrinių žaliavų 
surinkimo priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais 
maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita). 

98.3 Iki 2009 m. užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau kaip viena didelių gabaritų 
atliekų (baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
naudotų padangų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, antrinių žaliavų, 
biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė 50 tūkst. gyventojų, taip pat šios 
atliekos surenkamos ir kitokiais būdais (pvz., apvažiuojant turėtojus). 
Gyventojams atstumas iki tokių aikštelių turėtų būti ne daugiau kaip 10 km. 

Įgyvendinta  Iki 2009 m. kiekvienoje regiono savivaldybėje įrengta po vieną 
DGASA. 
Atstumas iki tokių aikštelių daliai gyventojų – didesnis nei 10 
km, tačiau šis reikalavimas naujame VATP panaikintas. 

101. 
102. 
6 priedas 

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad sąvartyne šalinamos 
komunalinės BSA, susidariusios Utenos regiono savivaldybių teritorijose, 2010 
m. bendrai sudarytų ne daugiau kaip 75 proc. nuo 2000 m. regione pašalinto 
kiekio (28 000 t), t.y. – 21 000 t, o 2013 m. būtų šalinama ne daugiau kaip 50 
proc. 2000 m. šalintų BSA kiekio, t.y. - 14 000 t.  

Įgyvendinta  2013 m. pašalinta 11 712 t BSA. 

103./  
106.2.2. 
104.1. 
104.2 
104.3 
104.4 
104.5 
 

Atskirai surinktos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos turi būti 
perdirbamos arba kitaip naudojamos. 
Iki 2010 metų, atsižvelgiant į regionų bendradarbiavimo galimybes, 
savivaldybės privalo užtikrinti, kad kiekviename atliekų tvarkymo regione būtų 
sudarytos sąlygos apdoroti (kompostuoti ir (ar) anaerobiškai pūdyti) 
komunalines biologiškai skaidžias atliekas. 
- „Žaliosios atliekos“, t. y. sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios 
atliekos, turi būti surenkamos ir apdorojamos kompostavimo įrenginiuose. Turi 
būti skatinamas ir individualus „žaliųjų atliekų“ kompostavimas.  
- iki 2010 m. turi būti įdiegtas mechaninis biologinis apdorojimas arba atskiras 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimas ir šių atliekų apdorojimas; 
- biodujos turi būti išgaunamos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
anaerobinio pūdymo įrenginiuose ir toliau naudojamos; 
- biologinės atliekos iš viešbučių, motelių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų 
(švietimo įstaigų ir kt.) būtų surenkamos atskirai ir perdirbamos (pvz., 
kompostuojant) ar kitaip naudojamos (pvz., biodujų gamybai) aplinkai ir 
visuomenės sveikatai saugiu būdu, laikantis atliekų hierarchijos 

Įgyvendinta iš 
dalies 

Pilnai bus įgyvendinta 2015 m. spalio mėn. 
Vykdomas atskirtas žaliųjų atliekų surinkimas; kiekvienoje 
savivaldybėje veikia po vieną kompostavimo aikštelę; 
Skatinamas individualus BSA kompostavimas (viešinimo 
priemonėmis ir dalinant gyventojams kompostavimo dėžes); 
MBA (rūšiavimas ir biologinis BSA apdorojimas išgaunant 
biodujas ir gaminant stabilatą) bus pradėtas vykdyti 2015 m. 
spalio mėn. 
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4. Komunalinių atliekų tvarkymo 2014−2020 m. regione tikslai, uždaviniai ir 
užduotys 

Komunalinių atliekų tvarkymo 2014-2020 m. regione tikslai, uždaviniai ir užduotys nustatyti 
vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo plano  (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-
5003,  Nr. 366, 2014-04-16, paskelbta TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989) nuostatomis (plačiau 
– 4.1. poskyryje).  

Regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema 2014-2020 m. bus ir toliau plėtojama laikantis 
pagrindinių atliekų tvarkymo prioritetų ir principų, pirmiausia siekiant skatinti atliekų 
susidarymo prevenciją, sutvarkymą susidarymo vietoje, susidariusių atliekų paruošimą naudoti 
pakartotinai, o naudojimui netinkamų jų perdirbimą, regeneruojant medžiaginius išteklius. 
Mažiau aplinkai palankiu laikytinas kitoks atliekų naudojimas, kada atliekos naudojamos 
energijai gauti. Ir tik atskyrus perdirbti ar kitaip naudoti netinkamas atliekas gali būti taikytinas 
atliekų šalinimo būdas.  

4.1. Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytų užduočių 
įgyvendinimas 

Atnaujintas Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas numatys priemones, 
užtikrinančias naujajame Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytų 
užduočių įgyvendinimą.  

Plane įtvirtinta savivaldybių atsakomybė taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemas, kad regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų 
numatytos ir per savivaldybių organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ar 
savivaldybėms bendradarbiaujant – per sukurtas regionines komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas -vykdomos šios komunalinių atliekų tvarkymo užduotys:  

- iki 2016 metų ne mažiau kaip 45  proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų 
kiekį) turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos;- iki 2020 metų ne mažiau kaip 65  proc. 
komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) turi būti perdirbtos ar kitaip 
panaudotos. 

- turi būti užtikrinta, kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 
(BSA) iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių 
komunalinių BSA. Siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikai nustatytas BSA tvarkymo 
užduotis, regionams ir savivaldybėms nustatomos pereinamosios 2014–2015, 2016–
2017, 2018–2019 ir 2020 metų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 
sąvartyne mažinimo užduotys, įvertintos pagal gyventojų skaičių (pateikiama žemiau). 

- užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) 
komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo 
atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti. 

36 lentelė. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano 8 priede Utenos regionui ir jo 
savivaldybėms nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose 
mažinimo užduotys  

 Regionas/ 
savivaldybė 

Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, t/m. 

2014-2015 m. 2016-2017 m. 2018-2019 m. nuo 2020 m. 

 Utenos regionas 18 997 17 096 15 197 13 297 

1 Anykščių r. sav. 3 584 3 225 2 867 2 508 

2 Ignalinos r. sav. 2 298 2 068 1 838 1 608 

3. Molėtų r. sav. 2 598 2 338 2 078 1 818 

4. Utenos r. sav. 5 423 4 880 4 338 3 796 
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 Regionas/ 
savivaldybė 

Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, t/m. 

2014-2015 m. 2016-2017 m. 2018-2019 m. nuo 2020 m. 

5. Visagino sav. 2 800 2 519 2 240 1 960 

6. Zarasų r. sav. 2 296 2 066 1 837 1 607 

VATP nustatyta sąlyga regioniniuose (kaip ir savivaldybių) atliekų tvarkymo planuose numatyti 
visų tvarkomų komunalinių atliekų kiekius, įskaitant po rūšiavimo likusių ir perdirbti netinkamų 
energinę vertę turinčių komunalinių atliekų kiekius, taip pat numatyti šių atliekų tvarkymo 
būdus ir įrenginius. VATP 2014-2020 m. pažymėta, jog, kuriant regionines komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemas, turi būti vadovaujamasi solidarumo principu, sudarant sąlygas visiems 
atliekų turėtojams naudotis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, nepriklausomai nuo 
atstumo iki atliekų tvarkymo įrenginių.  

Savivaldybės iki 2016 metų privalo užtikrinti, kad visiems savivaldybės teritorijoje esantiems 
komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų 
tvarkymo paslauga. 

VATP 2014-2020 m. nustatyta sąlyga, kad savivaldybės ir regionų plėtros tarybos, 
atsižvelgdamos į kiekvienos savivaldybės ir regiono specifiką ir regionų bendradarbiavimo 
galimybes, įvertinusios esamus ir (ar) planuojamus atliekų tvarkymo įrenginių pajėgumus,  
privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad regioniniuose 
(kaip ir  savivaldybių) atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos šios biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos 
plėtros užduotys: 

- iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pvz., gėlių parduotuvėms, kapinėms 
ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, turi būti užtikrintas žaliųjų 
atliekų surinkimas ir tvarkymas arba tokių atliekų tvarkymas susidarymo vietoje; 

 - iki 2016 metų turi būti užbaigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, 
kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, arba 
mechaninio apdorojimo įrenginiai, kuriuose biologiškai skaidžios atliekos būtų 
apdorojamos, prieš jas perduodant naudojimui energijai gauti; 

- iki 2019 metų turi būti įdiegtas maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas ir 
įrengti pakankami pajėgumai atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimui; 

- biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra pagal galimybes turi būti 
suderinta su komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. 

VATP apibrėžtas privalomas reikalavimas savivaldybėms užtikrinti, kad jų valdomose 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, asmenims rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje, 
atskirai būtų surenkami tokie komunalinių atliekų srautai kaip pavojingosios atliekos, 
biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios atliekos ir maisto / virtuvės atliekos), antrinės žaliavos 
– popierius ir kartonas, stiklas, plastikas, metalas, įskaitant pakuočių atliekas, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, didelių gabaritų komunalinės atliekos 
(pavyzdžiui, baldai ir kitos), statybos ir griovimo atliekos, tekstilės atliekos, mišrios 
komunalinės atliekos (po rūšiavimo likusios atliekos). 

Siekiant valstybinės antrinių žaliavų paruošimo naudoti pakartotinai ir perdirbti 2020 m. 
užduoties įgyvendinimo, VATP 2014-2020 m. savivaldybėms nustatytos šios atskiro atliekų 
surinkimo sistemos plėtros užduotys, būtinos įtraukti į savivaldybių atliekų tvarkymo 
planus:  

- iki 2015 metų sausio 1 d. turėti patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o 
pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti; 

- užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti 
visų regiono savivaldybių gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose - ne mažiau 
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kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių 
komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; 

- savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų 
savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir 
miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po 
vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš 
tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia mišrių komunalinių 
atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai 
įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; 

- pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose 
vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro 
daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių 
metu; 

- jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas 
ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų 
surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita); 

- atsižvelgdamos į savivaldybių teritorijų ir atliekų tvarkymo specifiką ir faktinį antrinių 
žaliavų surinkimo konteinerių poreikį, taikyti griežtesnius už nustatytuosius specialių 
konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, pastatymo reikalavimus; 

- atliekų rūšiavimui skatinti ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie 
antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje, pateikiant 
informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie 
numatomas per artimiausius metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir 
pakuočių atliekų surinkimo priemones. Pastaroji prievolė pagal sutartį gali būti pavesta 
gamintojų ir importuotojų organizacijoms. 

Rekomenduojama savivaldybėms: 

- iki 2016 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų 
rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne 
daugiau 150 metrų; 

- iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų 
rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne 
daugiau 100 metrų; 

- naudoti tokių spalvų antrinių žaliavų surinkimo konteinerius: popieriaus – mėlynus, 
plastiko ir kitų pakuočių – geltonus, stiklo – žalius. Naudojami konteineriai turi atitikti 
Europos Sąjungos ir kitus standartus, taikomus antrinių žaliavų surinkimo 
konteineriams. 

Taip pat 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 viena tokia aikštelė 
savivaldybės teritorijoje; 

- ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą 
apvažiavimo būdu. 

Savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir 
akumuliatorių atliekas) rūšiuojamąjį surinkimą, ir tai, kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo 
sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas. 
Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse. Savivaldybės ne rečiau kaip du kartus per metus turi pateikti išsamią informaciją 
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apie pavojingųjų atliekų tvarkymą visiems gyventojams, o taip pat šią informaciją skelbti 
savivaldybės tinklalapyje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų 
tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo savivaldybės teritorijoje vietos (nurodant 
surenkamas atliekas, darbo laiką, kontaktinę informaciją, kainas, jei tokios nustatytos), 
gyventojų teisės, perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose. 
Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du 
kartus per metus. 

Savivaldybės, sudarydamos sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis 
organizacijomis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo 
sistemų, turi siekti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai ir 
organizaciniu požiūriu galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, įrengiant specialius 
konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose. 

4.2. Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai 

Vadovaujantis atliekų tvarkymo prioritetais, siekiant valstybės mastu regionui nustatytų 
komunalinių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo, 2014-2020 m. laikotarpiui nustatomi 
sekantys Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai: 

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 BSA prevencijos ir tvarkymo 
tema;  

• Pateikti gyventojams individualaus kompostavimo konteinerius (dėžes), buityje 
susidarančioms BSA kompostuoti individualiose valdose; 

• Parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio sąlygomis 
rekomendacijas (lankstukus, informaciją internete, žiniasklaidoje); 

• Įgyvendinti biologinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis 
monitoringo sistemą. 

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 pilotiniam 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; 

• Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus 
pajėgumus šių maisto/virtuvės atliekų apdorojimui. 

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.  

• Parengti ir patvirtinti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o 
pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti; 

• Gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose įrengti papildomas antrinių 
žaliavų konteinerių aikšteles taip, kad vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 150 metrų; 

• Gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose įrengti papildomas antrinių 
žaliavų konteinerių aikšteles taip, kad vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 100 metrų; 
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• Pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti 
viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo 
specifikos susidaro daug antrinių žaliavų; 

• Užtikrinti atskirą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimą 
konteineriais ir/arba maišais iš individualių namų, bendradarbiaujant su 
gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą; 

• Kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų 
surinkimą Savivaldybių teritorijoje, pateikiant informaciją apie surinktus kiekius 
ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius 
metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų 
surinkimo priemones. 

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; 

• Du kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo 
būdu; 

• Užtikrinti atskirą tekstilės atliekų surinkimą specialiais konteineriais; 
• Parengti duomenų bazę, kurioje bus pateikta informacija apie didelių gabaritų 

aikštelėse esančius daiktus, kuriuos galima pakartotinai panaudoti. 
2.3. uždavinys. Plėtoti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo sistemą. 

• Užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse; 

• Užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiuojant ne rečiau kaip 2 kartus per 
metus; 

• Užtikrinti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai ir 
organizaciniu požiūriu galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, 
įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose; 

• Du kartus per metus turi teikti gyventojams informaciją apie pavojingųjų atliekų 
tvarkymą. 

3 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus 
atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, įskaitant saugų jų šalinimą. 

3.1. uždavinys. Sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.  
• Iki MBA įrenginių veikimo pradžios vykdyti dalies MKA srauto rūšiavimą laikina 

rankinio rūšiavimo linija, atskiriant antrinių žaliavų dalį, EEĮA;  
• Eksploatuoti MBA įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir 

biologiškai skaidžios atliekos; 
• Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius. 

3.2. uždavinys. Užtikrinti saugią aplinkai sąvartyno eksploataciją. 
• Vykdyti šalinamų atliekų monitoringą; 
• Vykdyti sąvartyno monitoringą. 

5. Utenos regiono 2014−2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros 
priemonių planas 

Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014−2020 m. plano įgyvendinimo priemonės pateiktos 37 
lentelėje. Šiame priemonių plane numatytas ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 
objektų ir atskirų priemonių prognozuojamas investicijų poreikis bei finansavimo šaltiniai.  
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37 lentelė. Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014−2020 m. plano įgyvendinimo priemonės 

Priemonė [įgyvendinamas VATP punktas] Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Finansavimo šaltinis Preliminarus 
investicijų poreikis, 

tūkst. Lt
20

 

1 tikslas. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį. 

1.1 uždavinys. Skatinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą jų susidarymo vietoje. 

1.1.1. Organizuoti visuomenės informavimo kampaniją, skirtą informuoti 
gyventojus apie maisto atliekų aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę ir kurios metu 
būtų pateikiami praktiniai patarimai, kaip sumažinti maisto atliekų kiekį [238.4]. 

SA, URATC 2014-2020 Savivaldybių biudžetai, 
URATC lėšos 

210 

1.1.2. Pateikti gyventojams individualaus kompostavimo konteinerius (dėžes), 
buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms (žaliosioms atliekoms ir 
kitoms tinkamoms kompostuoti maisto atliekoms) kompostuoti individualiose 
valdose, 6000 vnt. [239.1]. 

URATC 2014 ES struktūrinių fondų lėšos, 
URATC lėšos 

795 

1.1.3. Parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio sąlygomis 
rekomendacijas (lankstukus, informaciją internete, žiniasklaidoje) [239.1]. 

SA, URATC 2014–2020 Savivaldybių biudžetai, 
URATC lėšos 

 

1.1.4. Įgyvendinti biologinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio 
sąlygomis monitoringo sistemą [239.1]. 

SA 2015-2020 Savivaldybių biudžetai 30 

1.2 uždavinys. Plėtoti ir eksploatuoti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą. 

1.2.1. Eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles [239.1]. URATC 2014-2020 URATC lėšos 960 

1.2.2. Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų 
atskiriamos antrinės žaliavos ir biologiškai skaidžios atliekos [239.2].  

URATC 2015 ES struktūrinių fondų lėšos, 
URATC lėšos 

38 810,6 

1.2.3. Parengti paraišką finansavimui pilotiniam biologiškai skaidžių atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektui, įskaitant visuomenės švietimą ir 
gerosios praktikos sklaidą [239.3]. 

URATC 2015 URATC lėšos 20 

1.2.4. Įvykdyti pilotinį biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir 
tvarkymo projektą, įskaitant visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą

21
 

[239.3]. 

URATC 2016 ES struktūrinių fondų lėšos, 
URATC lėšos 

150 

1.2.5. Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti 
pakankamus pajėgumus šių maisto/virtuvės atliekų apdorojimui [239.3]. 

 2018 ES struktūrinių fondų lėšos, 
Savivaldybių biudžetai 

 
22

 

                                                 
20

 Be PVM. 
21

 Priemonė vykdoma gavus finansavimą pagal parengtą paraišką. 
22

 Lėšų poreikis bus nustatytas atlikus pilotinį projektą 
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Priemonė [įgyvendinamas VATP punktas] Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Finansavimo šaltinis Preliminarus 
investicijų poreikis, 

tūkst. Lt
20

 

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 sistemą. 

2.1.1. Parengti ir patvirtinti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo 
schemas, o pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas 
atnaujinti [246.1]. 

SA 2014–2020 Savivaldybių biudžetai 180 

2.1.2. Gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose įrengti papildomas antrinių 
žaliavų konteinerių aikšteles taip, kad vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 150 metrų [247.1].  

SA, gamintojai 
ir importuotojai 

2015 ES parama, Savivaldybių 
biudžetai, gamintojų ir 

importuotojų lėšos  

180 

2.1.3. Gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose įrengti papildomas antrinių 
žaliavų konteinerių aikšteles taip, kad vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 100 metrų [247.2]. 

SA, gamintojai 
ir importuotojai 

2017 ES parama, Savivaldybių 
biudžetai, gamintojų ir 

importuotojų lėšos  

120 

2.1.4. Pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti 
viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo 
specifikos susidaro daug antrinių žaliavų [246.3]. 

SA, gamintojai 
ir importuotojai 

2017 ES parama, Savivaldybių 
biudžetai, gamintojų ir 

importuotojų lėšos 

180 

2.1.5. Užtikrinti atskirą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimą 
konteineriais ir/arba maišais iš individualių namų, bendradarbiaujant su 
gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą [246.4]. 

SA, gamintojai 
ir importuotojai 

2017 Gamintojų ir importuotojų 
lėšos, kitos lėšos 

 

2.1.6. Kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių 
atliekų surinkimą Savivaldybių teritorijoje, pateikiant informaciją apie surinktus 
kiekius ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie numatomas per 
artimiausius metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir pakuočių 
atliekų surinkimo priemones [246.6]. 

 

SA, gamintojai 
ir importuotojai 

2014–2020 Savivaldybių biudžetai, 
gamintojų ir importuotojų 

lėšos  

- 

2.2. uždavinys. Plėtoti ir eksploatuoti specifinių komunalinių atliekų srautų surinkimo sistemą. 

2.2.1. 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 [248.1]. 

URATC 2014-2020 URATC lėšos 2 300 

2.2.2. Du kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo 
būdu [248.2]. 

SA 2014–2020 Savivaldybių biudžetai  
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Priemonė [įgyvendinamas VATP punktas] Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Finansavimo šaltinis Preliminarus 
investicijų poreikis, 

tūkst. Lt
20

 

2.2.3. Užtikrinti atskirą tekstilės atliekų surinkimą specialiais konteineriais [245.8].  SA 2014-2020 Savivaldybių biudžetai, 
privačios lėšos 

 

2.2.4. Parengti duomenų bazę, kurioje bus pateikta informacija apie didelių 
gabaritų aikštelėse esančius daiktus, kuriuos galima pakartotinai panaudoti 
[227.1.6]. 

URATC 2016 URATC lėšos 30 

2.3. uždavinys. Plėtoti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo sistemą. 

2.3.1. Užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse [250]. 

URATC 2014-2020 URATC lėšos 90 

2.3.2. Užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiuojant ne rečiau kaip 2 kartus 
per metus [252]. 

SA 2015-2020 Savivaldybių biudžetai  

2.3.3. Užtikrinti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai ir 
organizaciniu požiūriu galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, 
įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose [253].  

SA 2014–2020 Gamintojų ir importuotojų 
lėšos 

 

2.3.4. Du kartus per metus turi teikti gyventojams informaciją apie pavojingųjų 
atliekų tvarkymą [251].  

SA 2014–2020 Savivaldybių biudžetai, 
gamintojų ir importuotojų 

lėšos  

 

3 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, įskaitant saugų jų šalinimą.  

3.1 uždavinys. Sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. 

3.1.1. Iki MBA įrenginių veikimo pradžios vykdyti dalies MKA srauto rūšiavimą 
laikina rankinio rūšiavimo linija, atskiriant antrinių žaliavų dalį, EEĮA [230.2]. 

URATC 2014-2015 Privačios lėšos  

3.1.2. Eksploatuoti MBA įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir 
biologiškai skaidžios atliekos [230.3]. 

URATC 2016-2020 Atliekų tvarkymo tarifas  

3.1.3. Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius. [232.2]. URATC 2018-2020 Atliekų tvarkymo tarifas  

3.2 uždavinys. Užtikrinti saugią aplinkai sąvartyno eksploataciją. 

3.2.1. Vykdyti šalinamų atliekų monitoringą [241]. SA 2014–2020 URATC lėšos  

3.2.2. Vykdyti sąvartyno monitoringą [203.4]. SA 2014–2020 URATC lėšos  
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6. Atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas 

6.1. Komunalinių atliekų srautų susidarymo prognozės  

2014–2020 metų vykdymo laikotarpiu Utenos regione bus baigta kurti ir pradėta eksploatuoti 
jau suplanuota regioninė komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra – mechaninio rūšiavimo ir 
biologinio apdorojimo įrenginiai. Toliau bus eksploatuojamos didelių gabaritų ir pavojingų 
atliekų priėmimo ir laikinpo saugojimo aikštelės, kompostavimo aikštelės, veiklą tęs Utenos 
regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, bus vykdoma uždarytų sąvartynų priežiūra. 

Pagrindinis dėmesys šiuo planavimo laikotarpiu bus skiriamas atliekų prevencijai, biologiškai 
skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimui, paruošimo pakartotiniam naudojimui bei 
perdirbimo skatinimui. Šių tikslų įgyvendinimui numatytos ne tik techninės priemonės (pvz., 
sudarant geresnes atliekų rūšiavimo sąlygas), bet ir atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo 
kontrolės stiprinimas bei aktyvus visuomenės informavimas ir švietimas.  

Kaip analizuota 3.2 poskyryje, skirtingų šaltinių disponuojama, atskirų savivaldybių, regioniniu 
ir valstybiniu lygmeniu susisteminta susidariusių ir surinktų KA kiekių rodiklių informacija 
skiriasi. Bendrai susidariusių, surinktų ir sutvarkytų KA kiekių prognozei planuojamu 2014-
2020 m. laikotarpiu sudaryti remtasi 2011-2013 m. laikotarpiu savivaldybių ir URATC pateikta 
atliekų tvarkymo rodiklių informacija.  

Galimybių studijoje buvo prognozuoti trys galimi KA augimo scenarijai, nuo 2012 m. planuojant 
1 % augimą mažo ekonominio naudingumo scenarijaus atveju, 2 % augimą realistinio 
scenarijaus atveju ir 4 % augimą didelio ekonominio augimo atveju. Pasirinkto toliau analizuoti 
realistinio scenarijaus atveju planuota, jog 2020 m. susidarančių KA kiekis augs iki 54 291 t/m. 
(prie vertinto 2 proc. KA augimo buvo suplanuoti ir regionių MBA įrenginių pajėgumai).  

Tačiau, įvertinus turimus realius 2010-2013 m. duomenis, anuomet prognozuoto ženklaus KA 
kiekių augimo galimybė atmetama.  

Susidarančių komunalinių atliekų kiekis ateityje priklausys nuo gyventojų skaičiaus kitimo, 
ekonominio augimo ir vartojimo pokyčių. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento 
duomenis, - 2009-2014 m. laikotarpiu gyventojų skaičius mažėja vidutiniškai apie 2,3 proc. per 
metus, todėl, tikėtina, kurį laiką bendras gyventojų skaičius Utenos regiono savivaldybėse ir 
toliau bent po 1 proc. mažės. 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo prognozėms sudaryti atskaitiniais vertinami 2013 m. Siekiant 
išvengti netikslumo prognozuojant susidarančių atliekų srautus, 2012 m. Utenos r. 
savivaldybėje 2012 m. stebėtas bendro susidariusių KA padidėjimas dėl ženklaus (24,07 proc. 
dalies nuo bendro srauto) surinkto ir į bendrą susidarančių KA kiekių apskaitą įtraukto grunto ir 
akmenų (17 05 04) kiekio, eliminuojamas.  

LR Finansų ministerijos duomenimis, 2013 m. Lietuvoje stebėtas 3,3 % BVP augimas. 2014 
m. balandžio mėn. projekcija, 2014 m. BVP augimas sudarys 3,4 %, 2015 m. – 4,3 %, 2016 m. 
– 4,0 %, 2017 m. – 4,3 % (oficialūs makroekonominiai duomenys apie BVP augimo prognozes 
Lietuvoje pateikiami iki 2017 m.). Rengiant planą daroma prielaida, kad Utenos regiono BVP 
augimo pokyčiai nesiskirs nuo šalies vidutinių BVP pokyčių.  

Tuo būdu atliekų susidarymo prognozei priimta BVP augimo reikšmė – 3 % Ekspertiniu 
vertinimu, susidarančių komunalinių atliekų kiekio augimas sudaro pusę BVP augimo. Todėl, 
atsižvelgiant į minimalų tolimesnį 1% kasmetinio gyventojų skaičiaus mažėjimą ir 3% BVP 
augimą, prognozei priimamas susidarančių KA kiekių augimas – apie 0,5% per metus. Prie 
tokios tendencijos 2020 m. susidarančių KA kiekis sudarytų 47 035 t/m.  

Tačiau, kaip pateikta 25 paveiksle, galimi ir kiti prognoziniai variantai. Jeigu gyventojų skaičius 
mažėtų sparčiau ir BVP augtų mažiau, o komunalinių atliekų, įgyvendinant atliekų prevencijos 
priemones, taip susidarytų mažiau, galimas išskirti „mažo augimo“ scenarijus, pagal kurį 
komunalinių atliekų susidarymas kasmet mažėtų 2%. Esant tokioms tendencijoms 
susidarančių MKA kiekis 2020 m. sumažėtų iki 39 432 t/metus.  
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Dar kitu atveju, jei gyventojų skaičius stabilizuotųsi, o komunalinių atliekų susidarymas, 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vienam gyventojui komunalinių atliekų susidaro mažiau nei 
vidutiniškai ES šalyse, didėtų tolygiai su BVP augimu, galimas išskirti „didelio augimo“ 
scenarijus. Pagal šį scenarijų komunalinių atliekų kiekis kasmet didėtų 3%. Esant tokioms 
augimo tendencijoms, susidarančių MKA kiekis 2020 m. gali siekti 55 862 t/m. 

 
Pastaba: Labiausiai tikėtino scenarijaus atveju nuo kasmet vertinamas 0,5 proc. KA kiekio augimas; Mažo augimo 
scenarijaus atveju nuo kasmet vertinamas 2 proc. susidarančių KA kiekio mažėjimas; Didelio augimo scenarijaus 
atveju nuo kasmet vertinamas 0,5 proc. KA kiekio augimas. 

25 pav. Utenos regione susidarančių KA kiekių prognozė 2014-2020 m. (2013 m. – esama 

situacija) 

Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane įtraukta nuostata, kad nuo 2016 m. 
sąvartyno operatorius už kiekvieną sąvartyne pašalintą atliekų toną valstybei mokės po 75 
litus. Kasmet šiam mokesčiui didėjant  20 litų už toną, 2020 metais suma išaugs iki 155 litų už 
toną. Daromo prielaida, kad, pradėjus taikyti valstybinį mokestį už sąvartyne šalinamas 
atliekas ir tokiu būdu skatinant komunalinių atliekų prevenciją bei vartojimo mažinimą, bendras 
KA susidarymo augimas ateityje bus minimalus.  

6.2. Komunalinių atliekų atskirų srautų tvarkymo regione prognozės 

Esminiai regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tolimesnio vystymo principai, 
kuriais vadovaujantis vertinamos KA srautų tvarkymo prognozės:   

- Tos atliekos, kurias galima surinkti atskirai jų susidarymo vietoje, maksimaliai 
surenkamos ir sutvarkomos arba perduodamos jas tvarkančioms įmonėms. Šios 
atliekos, priklausomai nuo jų savybių ir susidarančių kiekių, gali būti sutvarkomos 
susidarymo šaltinyje, surenkamos specialiais atskiro surinkimo konteineriais, didžiųjų ir 
pavojingų atliekų priėmimo aikštelėse, ŽA kompostavimo aikštelėse ar apvažiavimo 
būdu. Atliekos, už kurių tvarkymą yra atsakingi gamintojai ir importuotojai, surenkamos 
ir tvarkomos panaudojant gamintojų ir importuotojų lėšas. Maisto/virtuvės atliekų 
atskiro surinkimo ir tvarkymo apimtys ir priemonės galės būti nustatytos atlikus pilotinį 
projektą. 

- Likusios komunalinės atliekos tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginiuose. Šie įrenginiai yra regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros dalis. 
Savivaldybių komunalinių atliekų surinkimo operatoriams už nustatytą mokestį 
perdavus atliekas į MBA įrenginius, tolimesnis jų tvarkymas yra MBA įrenginių 
operatoriaus atsakomybė. MBA įrenginių operatorius konkurso būdu bus parinktas 
URATC.  

- MBA įrenginiuose atskirti pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, regeneruojant 
medžiaginius ir/ar energijos išteklius, tinkami KA srautai perduodami licenzijuotiems šių 
srautų tvarkytojams; iš atliekų pagaminti produktai nukreipiami panaudojimui. 

- Regioniniame sąvartyne šalinamos inertinės ar po rūšiavimo likusios atliekos.  
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26 pav. Planuojama Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema 2020 m.  
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6.2.1. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas 

Atskiras žaliųjų atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Utenos regione jau yra sukurta infrastruktūra atskirai surinktų žaliųjų atliekų kompostavimui 
(veikia 6 ŽA kompostavimo aikštelės), todėl ir toliau gyvantojai turi būti skatinami aktyviau 
rūšiuoti ŽA. ŽA iš Utenos regiono atliekų turėtojų nemokamai priimamos regione įrengtose 
kompostavimo šešiose kompostavimo aikštelėse, taip pat periodiškai surenkamos nemokamai 
apvažiavimo būdu. Plečiant atskiro ŽA surinkimo apimtis, veiksminga aktyviau vykdyti ŽA 
surinkimą iš kapinių teritorijų, kolektyvinių sodų. 

Prognozuojant srautus vertinta, kad, be papildomų infrastruktūros plėtros priemonių,  atskirai 
surenkamų žaliųjų atliekų kiekiai didės dar iki 7 proc. (nuo esamo 2013 m. lygio iki maksimalių 
regione esančių ŽA kompostavimo aikštelių pajėgumo (vidutiniškai iki 4.902 t/m.)). Viršijus 
regione esamus ŽA kompostavimo aikštelių pajėgumus, ateityje gali kilti poreikis pajėgumus 
plėsti. 

Individualaus kompostavimo plėtra 

Kaip vieną efektyvių atliekų prevencijos priemonių būtina skatinti individualų BSA 
kompostavimą. Siekiant mažinti į bendrais konteineriais surenkamų MKA patenkančių BSA 
kiekį bei skatinti jų tvarkymą susidarymo vietoje, labai svarbu yra vykdyti nuolatinį ir tinkamai 
organizuotą visuomenės švietimą. Gyventojai turi būti informuojami apie atskiro BSA atliekų 
surinkimo ir tvarkymo aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę. Jiems turi būti pateikiami 
praktiniai patarimai, kaip sumažinti BSA kiekį, patenkantį į bendrą mišrių komunalinių atliekų 
srautą. Visuomenei turi būti pateikiama informatyvi medžiaga apie kompostavimui tinkančias 
atliekas, kompostavimo procesus ir galutinio produkto panaudojimo galimybes. Gyventojų 
švietimui atliekų prevencijos ir vartojimo mažinimo srityje veiksminga ir toliau taikyti  tokias 
priemones kaip informavimas viešų renginių metu, per straipsnius spaudoje, leidiniuose, 
leidžiant informacinius lankstinukus.  

Skatinant BSA individualų kompostavimą, 2014 m. buvo pradėti regione dalinti  individualūs 
600 l talpos kompostavimo konteineriai. Konteineriai įsigyti UAB „Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centras" įgyvendinamo projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra" (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006) apimtyse. Teoriniais vertinimais, dėka 
konteinerių namų ūkyje (iki 500 m2 ploto) sukompostuojamų atliekų kiekis gali siekti apie 170 
kg/m., namų ūkyje virš 500 m2 ploto – apie 250 kg/m. Projekto paraiškos vertinimu, regione 
išdalinus 6000 vnt. konteinerių į bendrą atliekų srautą nebepateks apie 2246 t/m. BSA. 

Tačiau gyventojams labai svarbu pateikti ne tik individualaus kompostavimo priemones, bet ir 
informaciją, kaip efektyviau kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas namų sąlygomis, o taip 
pat aiškiai informuota, kokios atliekos gali būti kompostuojamos namų ūkių sąlygomis, o 
kokios – ne. 

Siekiant įvertinti individualaus kompostavimo efektyvumą, veiksminga įgyvendinti biologinių 
atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkių sąlygomis monitoringo sistemą. Šio monitoringo 
metu turėtų būti vertinama kaip gyventojai atskiria biologines atliekas iš bendro komunalinių 
atliekų srauto ir kaip laikosi kompostavimo namų ūkio sąlygomis reikalavimų. Kitas šios 
monitoringo sistemos tikslas – įvertinti, kokia dalis atliekų dėka individualaus kompostavimo 
nepatenka į mišrių komunalinių atliekų srautą. Tuo tikslu periodiškai galėtų būti lankomi 
atsitiktine tvarka parinkti BSA namų sąlygomis kompostuojančių (naudojant pagal panaudos 
sutartis su URATC gautus konteinerius) gyventojų namų ūkiai, stebint, kaip vykdomas 
kompostavimui tinkančių atliekų atskyrimas, kaip laikomasi kompostavimo taisyklių, užtikrinami 
procesų reikalavimai. 

BSA išrūšiavimas iš MKA srauto  

Nuo 2010 m. sąvartyne veikiančioje kilnojamoje rankinio rūšiavimo linijoje iš MKA atskiriama 
dalis BSA. Tačiau šios atliekos nukreipiamos atliekų perengimams (šalinimui) sąvartyne, todėl 
2010-2015 m. linijoje atskirtų BSA kiekiai nevertinami kaip sutvarkyti.  
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Tačiau pagrindinis regioninės infrastruktūros objektas, užtikrinsiantis BSA nukreipimą nuo 
sąvartyno ir reikalaujamą šių atliekų sutvarkymo 2020 m. rodiklį bus mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginiai. Pradėjus veikti MBA įrenginiuose, juose bus sudarytos galimybės 
anaerobiniu būdu apdoroti (sutvarkyti) iki 15.0000 t/m. BSA.  

Prognozuojamų atskirais būdais sutvarkomų BSA kiekių prognozė iki 2020 m. pateikiama 
lentelėje žemiau. 

38 lentelė. Prognozuojamų atskirais būdais sutvarkomų BSA kiekių prognozė iki 2020 m.  

Atliekų 
srautai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ATSKIRAS SURINKIMAS IR TVARKYMAS SUSIDARYMO VIETOJE  

Žaliosios 
atliekos į 
kompostavimo 
aikšteles, t/m. 

1.553 2.670 4.590 4.820 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902 

Individualus 
BSA 
kompostavima
s, t/m. 

n.d. n.d. 696 1.123* 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 

Viso BSA, 
t/m. 

    5.286 5.943 7.148 7.148 7.148 7.148 7.148 7.148 

RŪŠIAVIMO LINIJA SĄVARTYNE** 

BSA, t/m. 5.990 5.673 7.326 7.460 4.959           

TVARKYMAS MBA ĮRENGINIUOSE 

BSA, t/m.         2.224 8.686 8.629 8.561 8.480 8.385 

SUVESTINIAI UTENOS REGIONE SUTVARKOMŲ BSA KIEKIŲ DUOMENYS 

Sutvarkoma 
BSA iš viso, 
t/m. 

    5.286 5.943 9.372 15.834 15.777 15.709 
15.62

8 
15.533 

Sutvarkoma 
BSA iš viso, % 

    32 36 57 95 94 93 93 91 

Pastabos:  *-Kadangi 2014 m. jau išdalinta 4250 vnt. 2014 m. vertinama, kad sukompostuota 
 bus daugiau nei 50 proc. planuoto metinio kiekio.   
 **-Rūšiavimo linija veiks iki MBA įrenginių veiklos pradžios 

Įvertinta, kad taikant šiuo metu esamus BSA tvarkymo būdus, regione 2014-2015 m. bus 
sutvarkoma iki pusės visų susidarančių BSA. Nuo MBA įrenginių veiklos pradžios sutvarkytų 
BSA dalis išaugs vidutiniškai iki 93 proc. dalies nuo jų susidarymo. 

Atskiras maisto atliekų surinkimas 

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatoma nuo 2018 m. įdiegti atskirą maisto/virtuvės 
atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir atskirą šių atliekų apdorojimą. Plane numatyta 2015-2016 m. 
teikti finansinę paramą bandomiesiems BSA rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams 
savivaldybių lygmenyje, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą. 
Pilotinių projektų vykdymui taip gali būti svarstomos privačių lėšų ar kitų fondų paramos 
galimybės. Pilotinio projekto pagrindu būtų įvertintas rūšiuojamojo BSA surinkimo priemonių 
poreikis, prognozuojami surenkamų atliekų kiekiai, sudėtis, pasiūlyti tvarkymo būdai, įvertintos 
reikalingos investicijos, infrastruktūra ir BSA atskiro surinkimo ir tvarkymo kaštai. 

BSA sutvarkymo prognozėje nevertintas atskiro maisto atliekų surinkimo ir tvarkymo poveikis 
bendrai BSA sutvarkymo prognozei, nes realiai sutvarkytini maisto atliekų kiekiai galės būti 
įvertinti tik įgyvendinus pilotinį projektą.   

6.2.2. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtra  

Kaip nustatyta atliekų tvarkymo hierarchijoje, tvarkant atliekas, prioritetas teikiamas 
komunalinių atliekų antriniam panaudojimui ir perdirbimui (regeneruojant medžiaginius 
išteklius). Todėl ir planavimo laikotarpiu vienas pagrindinių tikslų išliks panaudojimui ir 
perdirbimui tinkamų srautų atskyrimas.  
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Siekiant plėtoti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetų 
eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, keliami šie uždaviniai: 

- Plėtoti komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo 
atliekų atskiro surinkimo sistemą; 

- Plėtoti ir eksploatuoti specifinių komunalinių atliekų srautų surinkimo sistemą; 

- Plėtoti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo sistemą. 

Rūšiuojamojo AŽ ir pakuotės atliekų surinkimo sistemos plėtra 

Mažinant atliekų surinkimo ir tvarkymo (įsk. paruošimą perdirbimui ir patį perdirbimą) kaštus, 
kaip ir poveikį aplinkai, bus toliau skaitinamas antrinių žaliavų atskyrimas susidarymo šaltinyje 
(pirminio rūšiavimo būdu), nes atskirai surinktos žaliavos įprastai yra geresnės kokybės, 
tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš MKA srauto masinio jų rūšiavimo metu. 

AŽ atskiro surinkimo rodikliai 2010-2013 m. laikotarpiu regione augo. AŽ atskiro surinkimo 
rodiklis regione 2013 m. duomenimis sudarė 12,6 proc. nuo bendro sraute esančių AŽ kiekio. 
Įvertinus iš MKA srauto rankinio rūšiavimo linija atskiriamų AŽ dalį, bendras AŽ atskyrimo 
laipsnis sudaro apie 22,05 proc. nuo visų regione susidarančių AŽ. Vadinasi tam, jog būtų 
įgyvendinta 2020 m. VATP nustatyta AŽ (tokių kaip komunalinių atliekų sraute esančios 
popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekos) ne mažesnės kaip 50 proc. dalies 
paruošimo naudoti pakartotinai ir perdirbti užduotis, bendras atskiro AŽ ir pakuotės atliekų 
surinkimo laipsnis turėtų būti ~28 proc. didesnis.  

Vertinant atskiro antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų surinkimo augimą, daroma prielaida, kad 
AŽ surinkimas kolektyviniais ir individualiais rūšiavimo konteineriais planuojamu laikotarpiu dar 
ženkliai didės - siekiant nustatytų užduočių įgyvendinimo, regiono mastu bendras 
prognozuojamas atskiras AŽ surinkimas 2013-2020 m. laikotarpiu turėtų augti dar daugiau 
kaip 2,8 karto. Tuo tikslu būtina plėsti konteinerinę AŽ ir pakuotės atliekų surinkimo sistemą, 
renkant šiuos srautus į stiklo, popieriaus ir plastmasės atliekoms skirtus atskirus konteinerius. 
Dalis AŽ ir pakuotės atliekų ir toliau bus renkama per regione veikiančias didžiųjų ir pavojingų 
atliekų aikšteles. Kadangi ženklią KA sraute susidarančių antrinių žaliavų dalį sudaro pakuočių 
atliekos, tikimasi, kad, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais 
pakuočių atliekų tvarkymą, bus sukurtos efektyvios antrinių žaliavų surinkimo sistemos. 

Kol kas aktyvesnei AŽ atskiro surinkimo plėtrai (ypač individualių namų kvartaluose) regiono 
savivaldybėse trūksta AŽ  (įsk. pakuotes) atskiro surinkimo konteinerių. 2014-2015 m. 
dauguma regiono savivaldybių planuoja jų teritorijose naudojamų AŽ konteinerių skaičiaus 
didinimą. Savivaldybės yra išreiškusios poreikį įsigyti bendro naudojimo (stiklui, plastikui ir 
popieriui skirtų) konteinerių, atskirų stiklo, plastiko AŽ ir pakuotės atliekų surinkimo iš 
individualių namų konteinerių. Kai kurios Utenos regiono savivaldybės yra pateikusios 
paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) papildomam AŽ atskiro 
surinkimo iš individualių namų gyventojų konteinerių kiekiui įsigyti iš Gaminių ar pakuotės 
atliekų tvarkymo programos lėšų. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas AŽ atskyrimo iš 
individualių namų infrastruktūrai diegti. Bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, 
organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą, regione 2014-2020 m. planavimo laikotarpiu 
planuojama plėsti AŽ atskiro surinkimo sistemą, individualius namus aprūpinant antrinių 
žaliavų rūšiavimui skirtais konteineriais.  

Tikimasi, kad dėl aktyvesnio gamintojų ir importuotojų ir jų organizacijų vaidmens, pagal su 
savivaldybėmis sudarytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis. 
pakuočių atliekų surinkimas didės, kartu tikintis, kad šių atliekų tvarkymo sąnaudos nebus 
įtrauktos į vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. 

Pastebimos teigiamos įtakos bendram AŽ ir pakuočių atliekų atskiro surinkimo laipsniui ateityje 
turės tolimesnis visuomenės informavimo ir švietimo priemonių taikymas. 

Vertinimui priimta, kad surenkamų AŽ kiekis augs bent 10 % 2014 m., 2015 ir 2016 m. kasmet 
naujai numatytų atskiro surinkimo infrastruktūros priemonių poveikyje bus padidintas po 30 
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proc. Tolimesniu 2017-2020 m. laikotarpiu vertinamas kasmetinis 10 % augimas (žr. 39 
lentelę). 

39 lentelė. Atskirai surenkamų atliekų srautų (tokių kaip AŽ ir pakuotės atliekos bei kitos 
specifinės atliekos) prognozė iki 2020 m.  

Atliekų srautai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ATSKIRAS SURINKIMAS IR TVARKYMAS SUSIDARYMO VIETOJE   

Popieriaus ir kartono (įsk. 
pakuotę)  atliekos, t/m. 

244 281 365 474 522 574 631 694 

Plastikų  ir plastikinės 
pakuotės atliekos, t/m. 

579 666 866 1.125 1.238 1.362 1.498 1.648 

Metalų ir metalinės 
pakuotės atliekos, t/m. 

14 16 21 27 30 33 36 40 

Stiklo ir stiklo pakuotės 
atliekos, t/m. 

962 1.106 1.438 1.870 2.057 2.262 2.489 2.737 

Kombinuota pakuotė, t/m.  3 3 4 6 6 7 8 9 

Viso AŽ, t/m. 1.802 2.072 2.694 3.502 3.852 4.238 4.661 5.128 

Kiti atskirai surenkami 
srautai*, t/m. 8725 9586 9634 9682 9731 9779 9828 9877 

Naudotos padangos, t/m. 176 176 177 178 179 180 181 182 

Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos 

68 69 69 69 70 70 70 71 

Pavojingos atliekos t/m. 394 396 398 400 402 404 406 408 

Statybinės ir griovimo 
(inertinės) atliekos 

1.236 1.242 1.248 1.255 1.261 1.267 1.274 1.280 

Kitos**,  t/m. 6.851 7.703 7.741 7.780 7.819 7.858 7.897 7.937 

Viso atskirai sutvarkyta 
BSA, t/m. 

5.286 5.943 7.148 7.148 7.148 7.148 7.148 7.148 

Viso atskiras 
surinkimas, t/m. 

15.813 17.601 19.476 20.33
2 

20.731 21.16
5 

21.63
8 

22.15
3 

Viso atskiras surinkimas , 
% (nuo susidarančių KA) 

35 39 42 44 45 45 46 47 

Šaltinis: prognozei naudoti savivaldybių į AM teiktų metinių ataskaitų duomenys. 

Pastabos:  *- Vertinamas, kad šių atskirai surenkamų srautų kiekis didės proporcingai bendram 
susidarančių  KA kiekių didėjimui; 

**- Srautui “Kitos” savivaldybių priskirtini tokie atskirai surenkami srautai kaip gatvių valymo atliekos, 
gruntas ir akmenys, nuotekų valymo įrenginių atliekos, tekstilės ir drabužių atliekos, stambiagabaritės ir 
kt. atliekos. 

Bendru vertinimu, 2020 m. atskirai (AŽ, BSA ir kitų specifinių atliekų srautų apimtyje) bus 
surenkama  iki 47 proc. dalis nuo visų susidariusių KA.  

 

Specifinių atliekų srautų atliekų tvarkymo prognozė 

Plečiant atskiro KA surinkimo sistemas regione, planavimo laikotarpiu pakankamas dėmesys 
turi būti skiriamas tokių KA srautų kaip EEĮA, stambiagabaričių, pavojingų atliekų, naudotų 
padangų, statybos ir griovimo atliekų atskiro surinkimo sistemų efektyvumo didinimui. Šių 
atliekų surinkimas ir toliau planuojamas vykdyti per stambiagabaričių ir pavojingų atliekų 
surinkimo ir laikono saugojimo aikšteles (bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, 
organizuojančiais kai kurių specifinių atliekų tvarkymą). Šių srautų surinkimo laipsnio didinimui 
ir toliau bus vykdomi periodiniai apvažiavimai ar siūlomi kiti alternatyvūs kai kurių specifinių 
atliekų surinkimo būdai (kaip pvz., organizuojant specialias akcijas, surenkant specialiais 
viešose vietose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose įrengtais konteineriais, kitų viešų 
renginių metu). Skatinant specifinių atliekų srautų atskirą surinkimą, svarbu ugdyti visuomenės 
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sąmoningumą, informuoti gyventojus apie atskirų šių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suteikiant 
visą būtiną informaciją apie šių atliekų atskiro surinkimo vietas, konkrečias sąlygas. 

Atskirose savivaldybių teritorijose surenkamų atliekų nomenklatūrą ir kiekį plėsti turi ir pačios 
savivaldybės, bendradarbiaudamos su gamintojų ir importuotojų organizacijomis. Licencijuotos 
gamintojų ir importuotojų organizacijos (ar atskiri individualūs gamintojai ir importuotojai), 
pasirašydami bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėmis ir URATC gali ženkliai prisidėti prei 
EEĮA atskiro surinkimo plėtros.  Tokiu būdu surenkamų srautų tvarkymo sąnaudos ateityje 
neturėtų būti įtrauktos į vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų 
tvarkymą. 

Dėl didelio aplinkos taršos pavojingomis medžiagomis pavojaus labai svarbu tinkamai 
organizuoti atskiro senų elektros ir elektroninių buities prietaisų, akumuliatorių, galvaninių 
elementų surinkimo sistemas. Dabartiniu metu atskiras pavojingų atliekų surinkimas apima 
daugiausia tokius srautus kaip baterijos, EEĮA (didelė dalis surenkama per gamintojų ir 
importuotojų asociacijų organizuojamas papildančias sistemas). Kai tuo tarpu praktiškai visos 
buityje susidarančios pavojingos atliekos gali būti priimamos regione veikiančiose didžiųjų ir 
pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse, tačiau kol kas gyventojai šią galimybę išnaudoja 
nepakankamai.  

Skatinant pakartotinį stambiagabaričių (pvz., baldų ir kitų daiktų), EEĮA ar tekstilės gaminių 
naudojimą, kaip viena priemonių galėtų būti parengta duomenų bazė, kurioje gyventojams 
būtų teikiama informacija apie stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse 
esančius daiktus, tinkamus pakartotiniam naudojimui. Tokia duomenų bazė galėtų būti 
sukuriama regioniniu mastu, t.y. URATC serveryje. Tačiau pirmiausia tokiai duomenų bazei 
sukurti būtina išsiaiškinti šių atliekų apskaitos tvarką, detaliau apsibrėžti jos sąlygas (siekiant 
išvengti trūkumų į aikšteles patenkančių ir sutvarkomų atliekų apskaitoje. 

Prognozuojant statybos ir griovimo atliekų susidarymą, nevertintas pastebimas atskirai 
surenkamų šių atliekų srautų didėjimas (priimant prielaidą, kad bendri atskirai surenkami šių 
atliekų kiekiai didės tik dėl bendro susidarančių KA kiekių kitimo). Nuo 2014-09-15 įsigaliojusių 
naujų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin. 2007, Nr. 10-403) patikslinimų apimtyse 
nustatytas reikalavimas statybvietėje privalomai išrūšiuoti ir atskirai laikyti komunalines, 
inertines, tinkamas perdirbti ir pakartotinai naudoti, pavojingas ir netinkamas perdirbti atliekas. 
Sugriežtinus teisinius reikalavimus, atskiriant panaudojimui ir perdirbimui tinkamus atliekų 
srautus, bus minimizuota mišrių statybos ir griovimo atliekų dalis, kartu mažinant sąnaudas  
specialių statybinių atliekų surinkimo aikštelių eksploatacijai. 

6.2.3. Po pirminio rūšiavimo likusių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo ateityje 
vertinimas 

Siekiant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytų užduočių įgyvendinimo, 
pirminio rūšiavimo priemonės regione nebus pakankamai efektyvios, todėl diegiama 
oinfrastruktūra, kuria būtų sudarytos galimybės AŽ, BSA ir kitų srautų atskyrimui antrinio MKA 
rūšiavimo metu. Veryinama, kad, iki MBA įrenginių veiklos pradžios dalies AŽ ir BSA srautų 
atskyrimas ir toliau bus vykdomas laikinoje nuo 2010 m. regioninio nepavojingų atliekų 
sąvartyno teritorijoje eksploatuojamoje rankinio rūšiavimo linijoje.  

Atliekų tvarkymo prognozėje vertinama, kad mechaninio rūšiavimo įrenginiuose bus sudarytos 
galimybės atskirti antrines žaliavas (≥10 proc. nuo viso į įrenginius patenkančio MKA srauto), 
BSA frakciją (≥33 proc. nuo viso į įrenginius patenkančio MKA srauto) ir lengvą degią frakciją 
(vad. KAK- ≥28 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto). Atskiriami atskirų AŽ srautų 
kiekiai vertinami pagal projektinius įrenginių pajėgumus: atskiriamų metalų dalis - ≥70 proc., 
plastiko - ≥45 proc. nuo patenkančio į įrenginius MKA srauto. Atliekų apdorojimo metu 
atskirtos pavojingos atliekos bus laikinai surenkamos į specialius konteinerius bei 
perduodamos specializuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams. Šalinimui Utenos regioniniame 
nepavojingų atliekų sąvartyne bus nukreipiama tik 28 proc. dalis nuo viso patenkančio į 
įrenginius MKA srauto (žr. 40 lentelė). 
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40 lentelė. Antrinio rūšiavimo būdu iš MKA atskiriamų KA kiekių prognozė iki 2020 m. 

   Atliekų srautai 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

MKA surin-
kimas, t/m. 

32.481 31.968 29.659 28.047 26.400 25.773 25.605 25.403 25.163 24.882 

Dalis nuo visų KA, 
% 

71 49 65 61 58 56 55 55 54 53 

RŪŠIAVIMO LINIJA SĄVARTYNE 

Popierius, 
kartonas, t/m. 395 334 338 389 273           

Plastikas, 
pakuotės, t/m. 226 239 170 77 134           

PET, t/m. 274 263 274 286 206           

Stiklas, t/m. 367 407 423 447 308           

Metalas, t/m. 194 143 144 195 127           

EEĮA, t/m. 26 20 14 19 15           

Viso AŽ, t/m. 1.482 1.406 1.363 1.413 1062      

BSA, t/m. 5.990 5.673 7.326 7.460 4959           

TVARKYMAS MBA ĮRENGINIUOSE 

MKA srautas, 
t/m.  

        6.600 25.773 25.605 25.403 25.163 24.882 

Plastikas, t/m.         429 1.675 1.664 1.651 1.636 1.617 

Juodieji metalai, 
t/m. 

        172 670 666 660 654 647 

Stiklas, t/m.         

79 309 307 305 302 299 Popierius, 
kartonas, t/m. 

        

Viso AŽ, t/m.         680 2.655 2.637 2.617 2.592 2.563 

KAK, t/m.         1.848 7.217 7.169 7.113 7.046 6.967 

BSA, t/m.         2.224 8.686 8.629 8.561 8.480 8.385 

Viso sutvarkoma 
MBA 
įrenginiuose, t/m. 

        4.752 18.557 18.436 18.290 18.118 17.915 

Dalis nuo visų KA, 
% 

     10  40 40 39 39 38 

Proceso lieka-
nos, šalinamos 
sąvartyne t/m. 

        1.848 7.217 7.169 7.113 7.046 6.967 

Pastabos: *- 2015 m. – laikinos rūšiavimo linijos darbas vertinamas 3 ketvirčių laikotarpiui, vėliau 
pradės  veikti MBA įrenginiai. 

Kaip matoma iš 40 lentelės, MBA įrenginiuose sutvarkoma iki 40 proc. nuo susidarančių KA.  

41 lentelė. Suvestiniai Utenos regione sutvarkomų KA kiekių duomenys (2013-2020 m. prognozė) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KA susidarymas, t/m. 45.421 45.648 45.876 46.106 46.336 46.568 46.801 47.035 

Sutvarkoma AŽ iš viso, t/m. 3.165 3.485 4.436 6.157 6.490 6.854 7.253 7.690 

Sutvarkoma AŽ iš viso, % 22 24 31 42 44 47 49 52 

Sutvarkoma BSA iš viso, t/m. 5.286 5.943 9.372 15.834 15.777 15.709 15.628 15.533 

Sutvarkoma BSA iš viso, % 32 36 57 95 94 93 93 91 

Perdirbama arba kitaip 
panaudojama KA, t/m. 

16.423 18.247 24.519 38.115 38.388 38.673 38.969 39.278 

Perdirbama arba kitaip 
panaudojama KA, % 

36,2 40,0 53,4 82,7 82,8 83,0 83,3 83,5 

Sąvartyne šalinamos KA*, t/m. 28998 27.401 21.357 7.991 7.948 7.895 7.832 7.757 

Sąvartyne šalinamos KA, % 63,8 60,0 46,6 17,3 17,2 17,0 16,7 16,5 

Pastabos: *- vertinama, kad šalinimui sąvartyne nukreipiama tolimesniam perdirbimui netinkama 
dalis nuo atskirai surinktų KA (2013 m. duomenimis ji sudarė  ~8 proc. nuo atskirai surinktų specifinių 
atliekų srautų). 
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Prognozuojama, kad dėl 2014-2020 m. numatytų atskiro KA surinkimo ir tvarkymo plėtros 
priemonių taikymo ir MBA įrenginių veiklos rezultate, bus užtikrintas 2020 m. nustatytas 
mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių 
popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošimo naudoti pakartotinai ir 
perdirbti rodiklis. Įvertinta, kad numatytos atskiro surinkimo ir centralizuoto BSA tvarkymo 
priemonės bus pakankamos BSA šalinimo sąvartyne mažinimo užduočių įvykdymui. Nuo MBA 
įrenginių veiklos pradžios bus sudarytos galimybės įgyvendinti nustatytas ne mažesnės kaip 
45  proc. dalies 2016 m. ir 65 proc. dalies 2020 m. komunalinių atliekų perdirbimo ir kitokio 
panaudojimo užduotys, nuo 2016 m. sutvarkant daugiau nei 80 proc. susidarančių KA. 
Šalinimui sąvartyne liekanti KA dalis prognozuojamu 2016-2020 m. laikotarpiu sudarys apie 
16-17 proc. nuo bendro susidarančių KA kiekio.  

7. Plano įgyvendinimo poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas 

Vertinama, kad reikšmingiausias Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane 
numatytų sprendinių poveikis įmokoms už komunalinių atliekų tvarkymą įgyvendinimo susijęs 
su naujos MBA įrenginių infratruktūros diegimu. Kitos numatytos Plano priemonės (tokios kaip 
visuomenės švietimas, atskirų maisto ir kitų specifinių atliekų srautų atskiro surinkimo ir 
tvarkymo plėtra ir pan.) esminio poveikio įmokos dydžiui neturės. Pastaba: planuojamo 
sąnaudų atskiro maisto/virtuvės atliekų surinkimui ir tvarkymui dydis ir poveikis konkrečiai 
nevertintas, kadangi tai galės būti nustatyta tik įvykdžius pilotinį projektą. 

Regione planuojamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimo poveikis 
ekonominiu finansiniu ir socialiniu aspektais (įsk. buvo įvertintas URATC užsakymu UAB „AF-
Enprima“ ir AF AB konsorciumo 2010 m. parengtoje galimybių studijoje „Utenos regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą“ (toliau – Studija). Studijoje detaliai buvo įvertintas finansavimo, 
investicijų poreikis, ekonominių ir kitų priemonių naudingumas ir tinkamumas, sprendžiant 
komunalinių atliekų tvarkymo problemas ir kuriant pajėgumus joms tvarkyti. Vertinant atliekų 
tvarkymo įrenginių “vartų mokestį”, studijoje įvertintas MBA įrenginių poveikis bei išlaidos 
kitiems (esamiems ir po 2010 m. įrengtiems) infrastruktūros objektams (naujos regioninio 
nepavojingų atliekų sąvartyno sekcijos įrengimo, regioninio sąvartyno, stambiagabaričių ir 
pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių 
eksploatacijai, uždarytų sąvartynų priežiūrai ir monitoringui), kaip ir tiesioginės URATC veiklos 
sąnaudos veiklos administravimui ir visuomenės švietimui.  

42 lentelė. KA transportavimo, šalinimo, apdorojimo kitais būdais ir bendro sutvarkymo kainų pokyčių 

prognozė (kainos nurodytos be PVM) 

Savivaldybė 2010 m. (Studijos rengimo laikotarpio 
esama situacija) 

Prognozė po MBA įrenginių veiklos 
pradžios   

KA 
transportavi
mo kaina 
Lt/t  

KA šalinimo 
sąvartyne 
kaina Lt/t  

Bendra 
atliekų 
suvarkymo 
kaina, Lt/t  

Atliekų tvar-
kymo įrengi-
nių “vartų 
mokestis“, 
Lt/t  

Bendra 
atliekų 
suvarkymo 
kaina, Lt/t  

Kainos 
augimo 
prognozė, 
% 

Anykščių r 169,98 45,56 227,95 87,41 257,38 12,9 

Ignalinos r. 208,12 39,06 257,70 74,93 283,06 9,8 

Molėtų r. 230,91 47,02 277,93 90,22 321,13 15,5 

Utenos r. 123,97 64,56 199,04 123,86 247,83 24,5 

Visagino 310,91 40,56 351,47 77,82 388,73 10,6 

Zarasų r. 176,6 28,56 203,01 54,80 231,40 14,0 

Utenos 
regionas 

203,42 44,22 247,64 90,55 288,26 16,4 

Šaltinis: Galimybių studijos (GS) vertinimo informacija (2010 m.) (UAB „AF-Enprima“ ir AF AB konsorciumo 
parengta galimybių studija „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą“ (užsakovas - UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras”) 

Atliekų surinkimo ir transportavimo iki tvarkymo/šalinimo įrenginių sąnaudos neturėtų keistis, 
kadangi naujoji MBA įrenginių infrastruktūra numatyta šalia regioninio nepavojingų atliekų 
sąvartyno, tad MKA transportavimo iš atskirų savivaldybių atstumai nesikeis.  
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Galimybių studijoje įvertinta, kad, įgyvendinus projektą, mokestis už MKA tvarkymą – „vartų 
mokestis“ - išaugs iki 90,55 Lt (be PVM) (diskontuotas viso laikotarpio vartų mokestis). 
Įvertinta, kad dėl projekto įgyvendinimo bendra atliekų tvarkymo (surinkimo, apdorojimo, 
šalinimo) kaina padidėtų vidutiniškai apie ~13 proc.   

43 lentelė. Poveikio įmokų dydžiui įvertinimas 2014 ir 2020 m.  

 2014 m. * 
(be MBA) 

2014 m. ** 
(su MBA) 

2016 m. 2020 m. 

Bendros atliekų apdorojimo sąnaudos 
(įvertinus pajamas) per metus, Lt/m.  

3 092 400 3 896 200 4 354 100 4 797 000 

Pajamos iš “vartų mokesčio”, Lt/m. 3 185 200 4 013 100 4 484 700 4 940 900 

Bendras atliekų tvarkymo vartų mokestis, 
Lt/t 

70,70 85,40 93,70 99,90 

Dalis MBA įrenginiams, Lt/t - 27,90 36,10 44,40 

Pastabos:  *- Neįgyvendinus MBA įrenginių investicijų projekto, įvertinus naujos sąvartyno 
 sekcijos atidarymą; 
 **- įvertinus MBA įrenginių projekto įgyvendinimą (2014 m. Galimybių studijoje vertinti 
 kaip MBA įrenginių veiklos pradžios metai).  

Įvertinus dėl MBA įrenginių veiklos padidėjusį „vartų mokestį“, tarifas gyventojams gali išaugti 
vidutiniškai 19% (žr. 44 lentelėje). Tarifo gyventojams padidėjimas apskaičiuotas proporcingai 
Studijoje vertinto laikotarpio tarifui, įvertinus vartų mokesčio padidėjimą ir, atitinkamai, bendros 
atliekų tvarkymo kainos padidėjimą dėl įgyvendinamo MBA projekto, naujos sąvartyno sekcijos 
įrengimo ir kt.). 

44 lentelė. Tarifo gyventojams didėjimas dėl padidėjusio vartų mokesčio 

Savivaldybė 2010 m. tarifas, Lt (su PVM) Vertintas tarifas po padidėjimo (dėl 
projekto įgyvendinimo), Lt (su PVM) 

Anykščių r 22,99-68,96 gyv./m. 27,45-82,35 gyv./m. 

Ignalinos r. 68,16 gyv./m.  78,05 gyv./m. 

Molėtų r. 69,99 gyv./m. 83,92 gyv./m. 

Utenos r. 30,10-60,21 gyv./m. 39,57-79,15 gyv./m. 

Visagino 0,29-0,34 Lt/m
2
 0,32-0,38 Lt/m

2
 

Zarasų r. 69,6 gyv./m. 78,5 gyv./m. 

Kadangi MBA įrenginių eksploatacijos paslaugas pagal sutartį su URATC teiks konkurso būdu 
parinktas operatorius(-iai), po projekto įgyvendinimo tarifo didėjimas gali būti didesnis, jei 
konkurso būdu parinkto atliekų tvarkymo operatoriaus pasiūlyta paslaugų kaina bus žymiai 
didesnė nei vertinta Studijoje.  

Kaip nustatyta Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-
5003,  Nr. 366, 2014-04-16, paskelbta TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989), išlaidos už 
komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 % vidutinių (disponuojamų) namų ūkio pajamų. 
LR statistikos departamento duomenimis, 2011 m. vidutinės disponuojamos piniginės pajamos 
vienam namų ūkio nariui per mėnesį Utenos regione sudarė apie 880 Lt. Statistikos 
departamento skelbiamais 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, vidutinis Utenos 
apskrities namų ūkio dydis buvo 2,28 gyventojo/namų ūkiui. 

45  lentelė. Gyventojų įperkamumo riba (2007-2015 m.)  

Utenos apskritis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vidutinės 
disponuojamosios 
piniginės pajamos 
vienam namų ūkio 
nariui, Lt/mėn. 

802,3 930,8 854,6 830,2 879,9 813,95 829,83 829,83 829,83 

1 % riba per metus, 
Lt/m. 

96,28 111,70 102,55 99,62 105,59 97,67 99,58 99,58 99,58 
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Šaltinis:  Galimybių studijos vertinimo informacija – 2010 m. prognozuoti rodikliai ((UAB „AF-
 Enprima“ ir AF AB konsorciumo parengta galimybių studija „Utenos regiono komunalinių atliekų 
 tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą“ 
 (užsakovas - UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras”). 

Galimybių studijos vertinimu, kaip pateikta 45 lentelėje, 19% išaugęs atliekų tarifas neviršys 
1% ribos nuo vidutinių vieno namų ūkio nario pajamų (vidutiniškai apie 100 Lt/m.) 

8. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 

Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 - 2020 m. plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

I. kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 - 
2020 m. plano įgyvendinimo priemonės; 

II. kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Valstybinio atliekų tvarkymo plane (Žin., 
2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003,  Nr. 366, 2014-04-16, paskelbta TAR 2014-04-
30 i. k. 2014-04989) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys: 

 ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys (užtikrinant, kad 
sąvartyne šalinamos komunalės BSA iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 
procentus 2000 metais susidariusių komunalinių BSA: 

 2014-2015 m. - pašalinama ne daugiau kaip 18 997 tonų komunalinių BSA; 

 2016-2017 m. - pašalinama ne daugiau kaip 17 096 tonų komunalinių BSA; 

 2018-2019 m. -  pašalinama ne daugiau kaip 15 197 tonų komunalinių BSA; 

 nuo 2020 m. - pašalinama ne daugiau kaip 13 279 tonų komunalinių BSA. 

 ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų 
perdirbimo ir kitokio panaudojimo užduotys:  
 užtikrinti, kad iki 2016 metų ne mažiau kaip 45  proc. komunalinių atliekų bus 

perdirbtos ar kitaip panaudotos; 
 iki 2020 metų ne mažiau kaip 65  proc. komunalinių atliekų bus perdirbtos ar 

kitaip panaudotos.  
 ar vykdoma Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2020 m. nustatyta 50% 

popieriaus ir kartono, metalo, plastiko ir stiklo atliekų (įskaitant pakuočių atliekas) 
paruošimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui užduotis.   

III. kaip įgyvendinami atliekų tvarkymo prioritetai (atliekų hierarchija), vertinant pažangą 
kiekvienais kalendoriniais metais pagal 46 lentelėje pateiktus rodiklius: 

46 lentelė.  Atliekų hierarchijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai 

Atliekų 
tvarkymo 
būdas 

Vertinimo rodikliai Laukiamas 
rezultatas 

Vertinimo 
rodiklio 
vertinimo 

laikotarpis 

Atliekų 
prevencija 

1) Bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis 
per metus 

Mažėjimas 
arba 
stabilumas 

Nuo 2014 
m. 

2) Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, 
kilogramais per metus 

Mažėjimas 
arba 
stabilumas 

Nuo 2014 
m. 

3) Komunalinių atliekų susidarymas vienam namų ūkiui, 
kilogramais per metus 

Mažėjimas 
arba 
stabilumas 

Nuo 2014 
m. 

Atliekų 
paruošimas 
pakartotiniam  

4) Pakartotiniam  naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, 
tonomis per metus 

Didėjimas Nuo 2015 
m.  

5) Pakartotiniam  naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, Didėjimas Nuo 2015 
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Atliekų 
tvarkymo 
būdas 

Vertinimo rodikliai Laukiamas 
rezultatas 

Vertinimo 
rodiklio 
vertinimo 

laikotarpis 

naudojimui proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų 
kiekio 

m. 

Atliekų 
paruošimas 
perdirbimui 

6) Iš gyventojų ir juridinių asmenų  (įmonių, įstaigų, 
organizacijų) atskirai surinktų antrinių žaliavų kiekiai, 
tonomis per metus pagal atliekų kategorijas 
(popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, metalo (įsk. 
pakuotę) atliekos) 

Didėjimas Nuo 2013 
m. 

7) Antrinių žaliavų kiekis, išrūšiuotas iš MKA srauto 
(rankinio atliekų rūšiavimo linijoje ir mechaninio 
apdorojimo įrenginyje), tonomis per metus 

Didėjimas, 
stabilumas 

Nuo 2014 
m. 

8) Paruošiamų naudoti ir perdirbti popieriaus ir kartono, 
metalų, plastikų ir stiklo ir kt. AŽ (įsk. pakuotę) dalis 
(nuo bendro susidarančių AŽ kiekio)  

Didėjimas Nuo 2014 
m. 

9) Atskirai surinktų buityje susidarančių elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų kiekiai, tonomis per metus 

Didėjimas Nuo 2013 
m. 

10) Atskirai surinktų biologinių atliekų kiekiai, tonomis per 
metus 

Didėjimas Nuo 2014 
m. 

11) Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas 
komunalinių atliekų kiekis, tonomis per metus,  
įskaitant ir biologinių atliekų kompostavimą  

Didėjimas Nuo 2014 
m. 

12) Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas 
komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro 
susidariusių komunalinių atliekų kiekio 

Didėjimas Nuo 2014 
m. 

Atliekų 
naudojimas 

13) Energijos atgavimo (biodujų išgavimo ir energijos 
gamybos įrenginiuose)  tikslais panaudotų 
komunalinių atliekų (BSA) kiekis, proc. nuo bendro 
susidariusių komunalinių atliekų kiekio 

Didėjimas 
arba 
stabilumas  

Nuo 2015 
m 

14) Energijos atgavimo (KAK deginimo metu) tikslais 
panaudotų komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo 
bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio 

Didėjimas 
arba 
stabilumas  

Nuo 2015 
m. 

Atliekų 
šalinimas 

15) Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis, proc. 
nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio 

Mažėjimas 
(ne daugiau 
nei 55% 
2016 m. ir ne 
daugiau nei 
35% 2020 
m.) 

Nuo 2016 
m. 

16) Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekis, tonomis per metus 

Mažėjimas Nuo 2014 
m. 

17) Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių 
komunalinių atliekų kiekio 

Mažėjimas Nuo 2014 
m. 
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Priedai  

 
Priedas Nr.1 

 
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SUSIDARYMĄ UTENOS REGIONE 2010 - 2011 m. 
 

1 lentelė. AAA duomenys apie komunalinių atliekų (20 atliekų grupei priskirtų) susidarymą 
Utenos regione 2010 m. 
 

Atliekų 
kodas 

Atliekų 
pavadinimas 

Visagino 
sav. 

Anykščių 
r. sav. 

Zarasų 
r. sav. 

Ignalino
s sav. 

Molėtų 
r.sav. 

Utenos 
r. sav. 

Viso 
Utenos 
regione 

200101 
popierius ir 
kartonas 

21,987 2,95 3,85 13,29 1,663 440,304 484,044 

200102 stiklas 2,872 2,24 0,47 1 13,23 154,71 174,522 

200108 
biologiškai 
suyrančios virtuvių 
ir valgyklų atliekos 

            0,000 

200110 drabužiai 0,25         0,001 0,251 

200111 tekstilės gaminiai   34,06 9,8 18,31 18,32 14,635 95,125 

200121* 

dienos šviesos 
lempos ir kitos 
atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

2,182   0,15   0,072 8,697 11,101 

200123* 

nebenaudojama 
įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavan
denilių 

0,078 1,132 0,499 2,814 1,079 15,214 20,816 

200127* 

dažai, rašalas, klijai 
ir dervos, kuriuose 
yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

      0,3   2,209 2,509 

200132 
vaistai, nenurodyti 
20 01 31 

  0,004 0,037       0,041 

200133* 

baterijos ir 
akumuliatoriai, 
nurodyti 16 06 01, 
16 06 02 arba 16 
06 03, nerūšiuotos 
baterijos ar 
akumuliatoriai, 
kuriuose yra tos 
baterijos 

0,112 0,016 0,045 0,055 0,051 0,219 0,498 

200134 

baterijos ir 
akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 
33 

0,027 0,264 0,013   0,004 0,098 0,406 

200135* 

nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 
21 ir 20 01 23, 
kurioje yra 
pavojingų 
sudedamųjų dalių  

0,258 2,829 1,213 3,572 4,751 32,387 45,010 

200136 

nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 
21, 20 01 23 ir 20 
01 35 

2,217 3,361 5,122 12,373 2,659 84,516 110,248 
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Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2014 m. 

 
2 lentelė. AAA duomenys apie komunalinių atliekų (20 atliekų grupei priskirtų) susidarymą 
Utenos regione 2011 m. 
 

200138 
mediena, 
nenurodyta 20 01 
37 

      5,56     5,560 

200139 plastikai   0,05 315,715 28,41 13,53 5,017 362,722 

200140 metalai 137,843 215,908 89,538 159,931 400,069 3005,819 4009,108 

200201 
biologiškai 
suyrančios atliekos 

41,06   145,5 0,26 42,32 2738,72 2967,860 

200203 
kitos biologiškai 
nesuyrančios 
atliekos 

    166,34   353,7 836,3 1356,340 

200301 
mišrios 
komunalinės 
atliekos 

5362,316 4667,62 3238,96 3302,34 4645,54 11526,23 32743,002 

200303 
gatvių valymo 
liekanos 

        156,74 392,1 548,840 

200306 
nuotakyno valymo 
atliekos 

96           96,000 

200307 didžiosios atliekos 13,18 9,97 27,05 0,15 4,71 10,11 65,170 

 
Viso 5680,382 4940,404 4004,3 3548,365 5658,44 19267,28 43099,173 

Atliekų 
kodas 

Atliekų 
pavadinimas 

Visagino 
sav. 

Anykščių 
r. sav. 

Zarasų 
r. sav. 

Ignalino
s sav. 

Molėtų 
r.sav. 

Utenos 
r. sav. 

Viso 
Utenos 
regione 

200101 
popierius ir 
kartonas 

18,813 0,47 0,26 0,15 1,05 520,621 541,364 

200102 stiklas 2,518 0,56 0,35   0,77 24,78 28,978 

200108 
biologiškai 
suyrančios virtuvių 
ir valgyklų atliekos 

            0,000 

200110 drabužiai           17,07 17,070 

200111 tekstilės gaminiai 16,08 46,83 11,46 10,261 11,18 30,06 125,871 

200121* 

dienos šviesos 
lempos ir kitos 
atliekos, kuriose 
yra gyvsidabrio 

  0,001 0,088 0,06   0,467 0,616 

200123* 

nebenaudojama 
įranga, kurioje yra 
chlorfluorangliavan
denilių 

        0,1 0,326 0,426 

200127* 

dažai, rašalas, klijai 
ir dervos, kuriuose 
yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

0,02           0,020 

200132 
vaistai, nenurodyti 
20 01 31 

            0,000 

200133* 

baterijos ir 
akumuliatoriai, 
nurodyti 16 06 01, 
16 06 02 arba 16 
06 03, nerūšiuotos 
baterijos ar 
akumuliatoriai, 
kuriuose yra tos 
baterijos 

    0,001       0,001 

200134 

baterijos ir 
akumuliatoriai, 
nenurodyti 20 01 
33 
 

      0,004   0,126 0,130 
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Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2014 m. 

200135* 

nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 
21 ir 20 01 23, 
kurioje yra 
pavojingų 
sudedamųjų dalių  

0,12   0,82     3,766 4,706 

200136 

nebenaudojama 
elektros ir 
elektroninė įranga, 
nenurodyta 20 01 
21, 20 01 23 ir 20 
01 35 

      0,1 0,731 9,971 10,802 

200138 
mediena, 
nenurodyta 20 01 
37 

92,037 17,96   33,52 28,91 30,58 203,007 

200139 plastikai 42,9 12,32 14,65 35,28 16,12 13,898 135,168 

200140 metalai   8,425 3,572 35,763 18,091 517,958 583,809 

200201 
biologiškai 
suyrančios atliekos 

26,695 11,44 65,16   208,9 7221,52 7533,715 

200203 
kitos biologiškai 
nesuyrančios 
atliekos 

        430,3 874,62 1304,920 

200301 
mišrios 
komunalinės 
atliekos 

5196,247 4754,18 3337,65 3144,76 4564,82 27679,53 48677,186 

200303 
gatvių valymo 
liekanos 

        159,02 482,42 641,440 

200306 
nuotakyno valymo 
atliekos 

59,7       
 

  59,700 

200307 didžiosios atliekos 2,18 23,19 6,76 2,28 5,37 8,08 47,860 

 
Viso 5457,31 4875,376 3440,771 3262,178 5445,36 37435,79 59916,789 


