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Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-289
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
2006−2010 METŲ PLANAS
I. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TIKSLAI IR PRINCIPAI
1. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 2002 metų plane pabrėžta regioninio
atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo svarba. Jame taip pat konstatuojama, kad griežtus
aplinkosauginius reikalavimus atliekoms tvarkyti bus galima įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu šios
sistemos bus pakankamos (aptarnaus didžiąją dalį regione susidarančių atliekų generatorių). Dėl
didelių šios sistemos įgyvendinimo kaštų savivaldybėms tikslinga bendradarbiauti kuriant
regionines atliekų tvarkymo sistemas.
2. Pagal Valstybinį strateginį planą Regioninė savivaldybių atliekų tvarkymo sistema
apima komunalines atliekas ir kitas savivaldybių teritorijoje susidarančias atliekas, kurios nepatenka
į gamybinių atliekų tvarkymo sistemą. Regioninė atliekų tvarkymo sistema apima atliekų
surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo sistemų planavimą bei sukūrimą ar modernizavimą, senų
sąvartynų uždarymą ir rekultivavimą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių statybą, efektyvų
atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.
3. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos turi būti organizuojamos taip, kad miestai,
miesteliai ir kaimai būtų aprūpinti:
3.1. atliekų surinkimo ir išvežimo priemonėmis;
3.2. atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis;
3.3. atskirų komunalinių atliekų srautų ─ buityje susidarančių statybos ir griovimo
atliekų, didžiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos ir kitų), naudotų padangų − atskiro surinkimo
priemonėmis;
3.4. buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo priemonėmis.
4. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos skatina regionų
savivaldybes derinti veiksmus, kooperuoti išteklius organizuojant efektyvias komunalinių atliekų
tvarkymo sistemas. Įstatyme nustatyta, kad pagrindinis regioninių atliekų tvarkymo planų tikslas −
suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant
kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šis įstatymas taip pat
nustato, kad eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės gali pavesti
savivaldybės arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai.
5. Atliekų tvarkymo sistema pagrįsta atliekų tvarkymo principų hierarchija, kuri nustato
šiuos tris atliekų tvarkymo prioritetus:
5.1. Atliekų vengimas. Šiam prioritetui įgyvendinti bus vykdomas gyventojų švietimas,
siekiant paaiškinti, kodėl reikalinga ši priemonė bei kaip galima mažinti susidarančių atliekų kiekį.
5.2. Atliekų naudojimas. Įgyvendinant šį prioritetą bus įrengta biodegraduojančių
atliekų kompostavimo aikštelė, sukurta atliekų rūšiavimo sistema (konteinerinės aikštelės, atliekų
priėmimo punktai, atliekų rūšiavimo linijos) siekiant atskirti antrines žaliavas iš bendro atliekų
srauto.
5.3. Saugus atliekų šalinimas. Bus pastatytas naujas modernus sąvartynas pagal
naujausias technologijas, o visi kiti regiono sąvartynai uždaryti ir rekultivuoti.
Atliekų tvarkymo išlaidas pagal principą ,,teršėjas moka” turi apmokėti atliekų
turėtojas. Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso nuo artimumo ir
pakankamumo principų taikymo. Šie principai reikalauja, kad susidariusios atliekos būtų šalinamos
artimiausiame tinkamai įrengtame atliekų šalinimo įrenginyje.
6. Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą viešosios komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos plėtros užduotys yra:
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6.1. užtikrinti iki 2006 metų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą
visiems miestų, miestelių ir kaimų (didesnių kaip 200 gyventojų) gyventojams ir ūkio subjektams
(įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms);
6.2. siekti, kad ši paslauga būtų pasiūlyta iki 2007 metų – visiems fiziniams ir juridiniams
asmenims. Laikoma, kad paslauga įdiegta, jeigu ja naudojasi 85 procentai ar daugiau tos teritorijos
ūkio subjektų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) ir gyventojų;
6.3. parengus dokumentaciją, būtiną Europos Sąjungos finansavimui gauti, įgyvendinti
investicinius regioninių atliekų tvarkymo sistemų diegimo projektus ne vėliau kaip per 2–4 metus;
6.4. pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, atitinkantį visus nustatytuosius reikalavimus,
nutraukti atliekų šalinimą kituose to regiono sąvartynuose, neatitinkančiuose sąvartynų taisyklių
reikalavimų, taip pat imtis priemonių šiems sąvartynams uždaryti;
6.5. pastačius regioninį sąvartyną, uždaryti visus kitus regiono teritorijoje esančius
sąvartynus.
II. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DALYVIAI
7. Atliekų tvarkymą regione organizuoja Apskrities viršininko administracija,
Savivaldybės, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) bei atliekų tvarkytojai (atliekų
surinkimo paslaugas teikiančios įmonės).
7.1. Savivaldybės funkcijos:
7.1.1. tvirtinti savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktus (atliekų tvarkymo planus ir
atliekų tvarkymo taisykles);
7.1.2. įvesti vietinę rinkliavą už atliekas bei tvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nuostatus, administruoti vietinės rinkliavos
rinkimą ir lėšų tvarkymą, arba nustatyti atliekų surinkimo paslaugas teikiančioms įmonėms
maksimalius tarifus už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą;
7.1.3. sudaryti su KRATC koncesijos sutartis dėl savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo organizavimo arba komunalinių atliekų šalinimo sutartis;
7.1.4. organizuoti įmonių, teikiančių atliekų surinkimo paslaugas, konkursus, nustatyti
nugalėtojus ir su jais sudaryti komunalinių atliekų surinkimo paslaugų teikimo sutartis arba perduoti
šią funkciją KRATC;
7.1.5. įvedus vietinę rinkliavą, apmokėti atliekų surinkimo paslaugas teikiančioms
įmonėms ir KRATC už teikiamas paslaugas kaip numatyta atitinkamose sutartyse;
7.1.6. skirti subsidijas atliekų tvarkymui;
7.1.7. kontroliuoti atliekų surinkimo paslaugas teikiančių įmonių ir KRATC veiklą
savivaldybės teritorijoje;
7.1.8. kontroliuoti KRATC veiklą, įgyvendinant KRATC akcininko neturtines teises;
7.1.9. kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi savivaldybės atliekų
tvarkymo taisyklių;
7.1.10. skirti lėšas savivaldybės atliekų tvarkymo teisės aktų, planų ir programų projektų
rengimui;
7.1.11. pagal kompetenciją vykdyti ir kitas funkcijas.
7.2. Apibendrinant aukščiau išvardintas funkcijas, galima išskirti šias pagrindines
regiono savivaldybių pareigas:
7.2.1. teisinis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos reglamentavimas;
7.2.2. komunalinių atliekų surinkimo paslaugų atliekų turėtojams teikimo organizavimas;
7.2.3. įvedus vietinę rinkliavą, rinkliavos lėšų administravimas;
7.2.4. savivaldybės teisinių aktų, reglamentuojančių komunalinių atliekų tvarkymą, bei
savivaldybės sudarytų sutarčių atliekų surinkimo, rūšiavimo bei šalinimo srityje, kontrolė.
Šiuo metu atliekas į sąvartynus veža ir pačios įmonės, ir atliekų tvarkytojai.

3
7.3. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro uždaviniai yra: regioninės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Klaipėdos apskrities
teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų
tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, saugaus jų eksploatavimo
užtikrinimas. Šiuo metu centras eksploatuoja Klaipėdos miesto buitinių atliekų sąvartyną.
7.4. KRATC funkcijos:
7.4.1. rengti Klaipėdos apskrities atliekų tvarkymo planų projektus;
7.4.2. vykdyti regiono atliekų turėtojų švietimą komunalinių atliekų tvarkyme;
7.4.3. sutvarkyti ir uždaryti (rekultivuoti) 38 Klaipėdos regiono sąvartynus;
7.4.4. įrengti ir eksploatuoti 7 savivaldybių atliekų priėmimo punktus (rūšiavimo
aikšteles);
7.4.5. įrengti ir eksploatuoti 7 savivaldybių ,,žaliųjų atliekų” kompostavimo aikšteles;
7.4.6. pagal savo kompetenciją vykdyti regioninį ir savivaldybių atliekų tvarkymo
planus.
7.5. Teikiant komunalinių atliekų rūšiavimo ir šalinimo paslaugas regiono savivaldybių
gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, KRATC vykdys sekančias funkcijas:
7.5.1. organizuos naujo regioninio sąvartyno eksploatavimą (atliekų šalinimas);
7.5.2. organizuos savivaldybių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo aikštelių eksploataciją.
KRATC arba sukurs padalinį (filialą, dukterinę bendrovę) perdirbamų atliekų rūšiavimui arba
skelbs konkursus šioms paslaugoms teikti bei aikštelių eksploatacijai ir sudarys su konkursų
nugalėtojais atitinkamas sutartis;
7.5.3. kaups lėšas regioninio sąvartyno sutvarkymui ir uždarymui (rekultivavimui).
Užpildžius atitinkamą regioninio sąvartyno eilę (sekciją), vykdys jos sutvarkymo ir uždarymo
darbus;
7.5.4. jeigu savivaldybės perduos šią funkciją, jų teritorijoje organizuos atliekų surinkimo
paslaugos pirkimo viešuosius konkursus ir sudarys sutartis su atliekų surinkimo bei transportavimo
įmonėmis, savivaldybių pageidavimu KRATC galės vykdyti ir vietinės rinkliavos administravimo
funkciją.
7.6. Klaipėdos apskrities viršininko funkcijos:
7.6.1. organizuoti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo planų rengimą;
7.6.2. koordinuoti savivaldybių veiksmus įgyvendinant bendras regionines programas;
7.6.3. teikti paramą regioninių atliekų tvarkymo įrenginių žemės įsigijimo ar nuomos
klausimais ir statybų priežiūros klausimais;
7.6.4. kontroliuoti regioninio atliekų plano įgyvendinimą;
7.6.5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja apskrities viršininką
organizuoti regioninio atliekų tvarkymo plano parengimą. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtros projekto apimtyje regioninio atliekų tvarkymo plano parengimas pavestas KRATC.
Techninės pagalbos KRATC projekto sudėtyje regiono atliekų tvarkymo planą už KRATC rengia
konsultantas. Regiono atliekų tvarkymo planas turi būti kas 4 metus peržiūrimas. Jo naujos
redakcijos parengimą organizuos Klaipėdos apskrities viršininkas;
7.6.6. pagal Teritorijų planavimo įstatymą apskričių viršininkai rengia bendruosius
teritorijų planus, kuriuose numato regioninio sąvartyno vietą arba parengia specialiojo teritorijų
planavimo dokumentus − sąvartynų išdėstymo apskrityse schemas. Ši Klaipėdos apskrities
viršininko veikla turėtų vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su KRATC. Žemės sklypų suteikimo,
projektavimo bei statybos priežiūros klausimus sprendžia apskrities viršininkas.
7.7. Atliekų tvarkytojų pareigos:
7.7.1. užsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių registre;
7.7.2. įmonės, kurios atliekas naudoja ir (arba) šalina, turi gauti leidimus Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka;
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7.7.3. atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį
reglamentą, kuris smulkiai apibrėžtų visas atliekų priėmimo, saugojimo, naudojimo, šalinimo,
aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijas, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir
visuomenės sveikatos saugą;
7.7.4. atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo
veiklą taip, kad jos nutraukimo metu ir po veiklos nutraukimo neatsirastų neigiamas poveikis
žmonių sveikatai ir aplinkai. Šios įmonės turi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtus
atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus;
7.7.5. kartu su KRATC parengia kolektyvinių konteinerių išdėstymo schemą bei jų
surinkimo grafiką;
7.7.6. prižiūri ir dezinfekuoja konteinerius ir jų stovėjimo vietas;
7.7.7. tvarko surenkamų, išvežamų atliekų apskaitą.
7.8. Atliekų turėtojų pareigos:
7.8.1. rūšiuoti atliekas susidarymo vietose, talpinant jas į tam skirtus konteinerius;
7.8.2. mokėti vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, pagal savivaldybės tarybos nustatytus
dydžius;
7.8.3. sudaryti sutartis su atliekų tvarkytojais tarifų atveju;
7.8.4. vykdyti pirminę atliekų apskaitą (įmonės, įstaigos, organizacijos).
III. ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS
Šiuo metu atliekų tvarkymo paslaugas Palangos miesto savivaldybei teikiančios
įmonės bei jų sutvarkyti/surinkti atliekų kiekiai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Sutvarkytas/surinktas atliekų kiekis
Eil.
Nr.
Atliekų pavadinimas

1.

vienetai
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“
(2003 m.)

Na
mų
ūki
o

Per
dir
ba
mo
s

t/m.
4600

t/m.

Įmon
ių,
orga
nizac
ijų

Sąš
lav
os

Sut
var
kyt
i/
sur
ink
ti

Atlie
kos
patek
usios
į
sąvar
tyną

t/m.
5 000

t/m.
5900

t/m

t/m.

Įmon
ių
surin
ktas
atliek
ų
kieki
s
t/m.

2 lentelė. Atliekų surinkimas konteinerinėse aikštelėse
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Konteineriai ir aikštelės
Iš viso konteinerių aikštelių
Iš viso konteinerių
Bendras atliekų kiekis surenkamas iš įmonių ir gyventojų

4.
5.

Atliekų kiekis surenkamas konteinerinėse aikštelėse
Atliekų kiekis t/m rūšiuojamas konteinerinėse aikštelėse

Palangos miesto savivaldybė
66 vnt.
2666 vnt.
12600 t/m - iš įmonių;
6000 t/m - iš gyventojų
8700 t/m
Popierius – 30 t/m
Stiklas – 15 t/m
Plastikai – 3 t/m

Visos komunalinės atliekos, surinktos atliekų tvarkytojų iš gyvenamųjų teritorijų,
įmonių, viešųjų įstaigų ir kitų vietų, patenka į sąvartyną. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose
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susidarančios komunalinės atliekos turėtų būti surenkamos atskirai nuo gamybos procesuose
susidarančių atliekų. Faktiškai, smulkiosios organizacijos, o dažnai ir žymi dalis didesniųjų −
nesirūpina atliekų rūšiavimu ir pateikia jas visas kaip nerūšiuotas komunalines atliekas.
Didesnį dėmesį reikėtų skirti perdirbamoms atliekoms. Pakuočių atliekų srautas
nuolat didėja, kylant pragyvenimo lygiui. Šios atliekos gali būti perdirbtos ir panaudotos.
IV. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SUSIDARANTYS ATLIEKŲ KIEKIAI
8. Palangos miesto savivaldybės administruojamoje teritorijoje susidarantys atliekų
kiekiai:
8.1. Pagal Palangos miesto savivaldybės gyventojų skaičių, įvertinant atliekų susikaupimo
normas mieste ir kaime, bandyta apskaičiuoti, koks kiekis komunalinių atliekų turėtų susidaryti
mieste (duomenys pateikti 3 lentelėje). Vidutinės teorinės atliekų susidarymo normos tinkamos
naudoti įvertinant tik Statistikos departamento pateiktą gyventojų skaičių šioje savivaldybėse.
Atlikus regiono savivaldybių apklausą, buvo surinkta informacija ir apie šiuo metu regione
surenkamus atliekų kiekius. Dabar atliekos yra sveriamos tik Klaipėdos miesto sąvartyne, todėl
šiuos duomenis galima laikyti patikimais. Kitų savivaldybių duomenis, tarp jų ir Palangos, galima
vertinti kaip apytikslius, nes atliekų kiekiai nustatyti perskaičiavus iš tūrio ir pritaikius pataisos
koeficientus.
Palangos miesto savivaldybėje, priimant atliekų susidarymo normą, įvertintas ir
poilsiautojų skaičius. Vidutinės teorinės atliekų susidarymo normos tinkamos naudoti įvertinant tik
Statistikos departamento pateiktą gyventojų skaičių šiose savivaldybėse. Tuo tarpu dėl didelio
metinio poilsiautojų skaičiaus (padalinus jį iš 12 mėnesių), faktinis vidutinis mėnesinis šių
savivaldybių teritorijoje gyvenančių žmonių skaičius padidėja žymia dalimi. Todėl vidutinė atliekų
susidarymo norma savivaldybėje padidinta atitinkamai 3 kartus.
3 lentelė. Duomenys apie susidarančių komunalinių atliekų kiekius t/metus
(paskaičiuota pagal buitinių atliekų susikaupimo normas)
Gyventojų skaičius, iš viso:

17623

mieste

17623

Atliekų susidarymo norma
Vidutinė atliekų susidarymo norma (m3/per metus)

1,5

3

Vidutinė atliekų susidarymo norma (m /per metus)
4,5
vienam statistiniam gyventojui įvertinant atvykstančius
poilsiautojus
Šaltinis: savivaldybės patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės
Skaičiavimas: gyventojų skaičius iš atliekų susidarymo normos
3

Atliekų kiekis m /per metus

79303,5

mieste
79303,5
Skaičiavimas: 1m3 sudaro apie 175 kg. (pagal COWI parengtą “Atliekų tvarkymo planų rengimas Lietuvos
Respublikoje. Rekomendacijos savivaldybėms ir apskritims”
Atliekų kiekis tonos/per metus
13878,1
mieste
13878,1
Atliekų kiekis tonos/per metus (įmonių ir įstaigų) Pagal: Economic and financial aspects of implementation
of the regional WMS in Lithuania miestui – 31.6%, kaimo vietovėj –16% (procentais nuo gyventojų
generuojamų atliekų kiekio)
Iš viso įmonėse ir įstaigose:
5551,2
mieste
Iš viso atliekų:

5551,2
18263,6
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Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad 76,0 % komunalinių atliekų surenkama iš
Palangos savivaldybės. Be to, 24,0 % bendro komunalinių atliekų kiekio yra komunalinės atliekos
iš įmonių ir įstaigų.
8.2. Kaip buvo minėta, į sąvartyną patenkantis atliekų kiekis yra nustatomas vizualiai,
todėl 4 lentelėje pateiktų duomenų negalima laikyti patikimais.
4 lentelė. Duomenys apie faktinius surinktų atliekų kiekius t/metus pagal atliekų grupes:
(pateikti 2003 m. duomenys)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Atliekų grupės
Mišrios komunalinės
Pramonės atliekos
Pakuočių atliekos
Perdirbamos (popierius, stiklas ir kitos)
Biodegraduojančios atliekos
Pavojingos atliekos

Palangos miesto savivaldybė
17500
103

Naftos produktu užterštas vanduo
Stambiagabaritinės atliekos
Nekomunalinės atliekos
nuotekų dumblas
smėliagaudžių atliekos
statybinės atliekos
Sąšlavos
Bendras atliekų kiekis t/m
Surenkamas komunalinių atliekų kiekis ir patenkantis į
sąvartyną t/m

120
17723
17603

Palyginus 3 ir 4 lentelėse pateiktus duomenis, matosi, kad teorinis paskaičiuotas
komunalinių atliekų kiekis yra 18263,6 tonos per metus, tuo tarpu faktinis surenkamų komunalinių
atliekų kiekis yra 17603 tonos per metus. Padalinus šiuos du skaičius gausime Palangos miesto
savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo procentą, jis yra 95,8 %.
8.3. Nustatant Palangos miesto savivaldybės komunalinių atliekų sudėtį, siūloma
taikyti atliekų sudėties vidurkį, apskaičiuotą iš keleto šaltinių.
Bendras Palangos miesto savivaldybės susidarančių komunalinių atliekų kiekis siekia
17723 t/per metus. Taigi galima apskaičiuoti, kokią dalį šiose atliekose sudarys įvairios atliekų
sudėtinės dalys (tarp jų ir antrinės žaliavos).
5 lentelė. Palangos savivaldybės komunalinių atliekų sudėtis
Komunalinių atliekų sudėtis
Organinės atliekos (augalinės ir gyvulinės kilmės maisto
atliekos, sodo atliekos)
Popierius ir kartonas
Plastmasė
Stiklas
Mediena
Geležis ir kiti metalai
Kitos degios medžiagos
Kitos nedegios medžiagos
Pavojingos atliekos
Kitos atliekos (tarp jų ir elektronikos laužas)
Iš viso :

Dalis, %
46,2

Bendras atliekų kiekis
8188,0

16,1
9,6
7,2
0,2
2,7
6,2
5,2
0,7
5,9
100

2853,4
1701,4
1276,1
35,4
478,5
1098,8
921,6
124,1
1045,7
17723
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V. ATLIEKŲ ŠALINIMO ĮRENGINIAI
9. Atliekų šalinimo įrenginiai.
Palangos miesto savivaldybėje surenkamos komunalinės atliekos šalinamos
Joskaudų sąvartyne, kuris priskirtinas prie pagrindinių rajonų sąvartynų grupės. Vietos savivaldos
institucijos kartu su esamų sąvartynų operatoriais bei sąvartynus turintys ir eksploatuojantys ūkio
subjektai turi parengti ir suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentais esamų sąvartynų sutvarkymo planus.
6 lentelė. Sąvartynų skaičius ir jų sukauptas atliekų kiekis.
Eil. Nr.
1.

Sąvartyno vieta ir adresas
Kretingos rajonas Darbėnų seniūnija
Joskaudų kaimas

Sukaupta atliekų t.
87 000

Veikia/neveikia
veikia

VI. KURIAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS APIBŪDINIMAS
10. Kuriamos atliekų tvarkymo sistemos apibūdinimas.
10.1. Atliekų tvarkymas apima visus etapus, nuo atliekų surinkimo iki galutinio
šalinimo. Atliekų surinkimui taikomas būdas priklauso nuo aptarnaujamos teritorijos užstatymo
pobūdžio ir apgyvendinimo laipsnio bei joje vyraujančios ūkinės veiklos. Dažniausiai naudojamas
betarinis ir konteinerinis atliekų surinkimo būdai.
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje centralizuota atliekų tvarkymo sistema nėra
susiformavusi. Mieste veikia atskiros komunalinio ūkio tarnybos, kurios iš šio miesto gyventojų ir
kitų atliekų turėtojų surenka atliekas ir deponuoja jas miesto sąvartyne. Palangos miesto
savivaldybei priklauso vienas sąvartynas. Atliekų kiekis sąvartyne nustatomas vizualiai.
7 lentelė. Pagrindiniai atliekų tvarkytojai Palangos savivaldybėje 2004 m.
UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“
UAB ,,Klaipėdos specialusis transportas“
UAB ,,Švaros projektas“
Didesnį dėmesį reikėtų skirti perdirbamoms atliekoms. Pakuočių atliekų srautas nuolat
didėja, kylant pragyvenimo lygiui. Didelė dalis pakuočių atliekų, o taip pat ir antrinių žaliavų
atliekų gali būti perdirbta ir panaudota. Siekiant pagerinti šią situaciją planuojama įrengti Atliekų
priėmimo punktą (APP).
10.2. Pagal šiuo metu UAB „Krašto projektai ir partneriai“ vykdomą projektą
numatoma parengti atliekų kompostavimo ir priėmimo aikštelių projektus. Šios aikštelės bus
įrengtos pagrindinių sąvartynų sklypų teritorijose. Duomenys apie planuojamas įrengti atliekų
priėmimo aikšteles ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles Palangos miesto savivaldybėje pateikti
8 lentelėje.
8 lentelė. Atliekų priėmimo aikštelės ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės
Palangos miesto savivaldybė
Projektuojamos:
1. atliekų priėmimo aikštelė;
2. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė

Pastabos
Bus įrengtos Joskaudų sąvartyne (konkrečios vietos
patvirtintos detaliuoju planu)

10.3. Įvertinant regione susidarantį atliekų kiekį, atlikti konteinerių poreikio
skaičiavimai (pateikiami plano XI skyriuje), o 9 lentelėje pateikti galutiniai rezultatai. Atliekant
skaičiavimus į vertinta, kad komunalinės atliekos iš daugiabučių namų ne sezono metu bus
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išvežamos du kartus per savaitę, iš individualių namų vieną kartą, o sezono metu iš daugiabučių ir
individualių namų bus išvežamos kiekvieną dieną. Parinkti standartinio dydžio konteineriai.
Pasirenkant didesnės talpos (nei nurodyti atliktuose skaičiavimuose) konteinerius, reikalingų
konteinerių skaičius atitinkamai sumažėtų. Didėjant Valstybinio strateginio plano reikalavimams,
reikalingų konteinerių kiekis atitinkamai didės.
9 lentelė. Reikalingas konteinerių kiekis Palangos miesto savivaldybėje
Konteineriai
Komunalinėms atliekoms
1,1 m3
0,12 m3
Antrinėms žaliavoms
1,1 m3

2006 metais

2010 metais

314
1200

340
1200

188

306

Komunalinėms ir antrinėms žaliavoms konteinerių įrengimas vyks dviems etapais: iki
2007 metų pabaigos ir iki 2010 metų pabaigos.
VII. ATLIEKŲ TVARKYMAS. KELIAMI REIKALAVIMAI IR PLĖTRA
11. Atliekų tvarkymas. Keliami reikalavimai:
11.1. Mišrios komunalinės atliekos
Komunalinės mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas
atliekas, turi būti surenkamos į konteinerius. Betario atliekų surinkimo tikslinga palaipsniui
atsisakyti. Ten, kur neįmanoma pastatyti komunalinių atliekų konteinerių, turi būti naudojamos
kitos talpos (pvz., maišai atliekoms).
Nuo atliekų išnešimo iš namų iki faktinio atliekų surinkimo atliekos tam tikrą laiką
laikomos lauko sąlygomis, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma betarė surinkimo sistema. Nuo šio
laikymo lauko sąlygomis priklauso taikomas atliekų surinkimo metodas ir atvirkščiai.
Atliekų surinkimo priemonių pastatymo vietos turi būti parinktos iš anksto. Atstumas
nuo gyvenamųjų namų iki šių vietų arba iki kolektyvinių konteinerių turi būti minimalus.
11.1.1. Atliekų surinkimas.
Atliekų surinkimui galima naudoti individualius konteinerius arba įrengti
konteinerines aikšteles. Didžiausias gyventojų tankis yra (ir atitinkamai didžiausi atliekų kiekiai
susidaro) daugiabučiuose namuose. Todėl ypač svarbu prie daugiabučių įrengti konteinerines
aikšteles (su didelės talpos konteineriais). Tuo tarpu individualius namus tikslinga aprūpinti
individualiais mažos talpos konteineriais.
Iš atliekų surinkimo vietų ir konteinerių aikštelių atliekos turi būti surenkamos
didelės talpos sunkvežimiais su presavimo įranga. Visose gyvenvietėse, kuriose yra daugiau nei 100
gyventojų, atliekos turi būti surenkamos ne rečiau nei kartą per dvi savaites. Šiltuoju metų
laikotarpiu galimas dažnesnis atliekų surinkimas.
11.1.2. Atliekų apdorojimas.
Visos mišrios komunalinės atliekos iš konteinerių turi būti vežamos į regioninį
sąvartyną.
11.2. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros užduotys yra:
11.2.1. užtikrinti iki 2006 metų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
pasiūlą visiems miestų, miestelių ir kaimų (didesnių kaip 200 gyventojų) gyventojams ir ūkio
subjektams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms);
11.2.2. siekti, kad ši paslauga būtų pasiūlyta iki 2007 metų visiems fiziniams ir
juridiniams asmenims. Laikoma, kad paslauga įdiegta, jeigu ja naudojasi 85 procentai ar daugiau tos
teritorijos ūkio subjektų (įmonių, įstaigų ir organizacijų) ir gyventojų;
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11.2.3. parengus dokumentaciją, būtiną Europos Sąjungos finansavimui gauti, įgyvendinti
investicinius regioninių atliekų tvarkymo sistemų diegimo projektus ne vėliau kaip per
2–4 metus;
11.2.4. pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, atitinkantį visus nustatytuosius
reikalavimus, nutraukti atliekų šalinimą kituose to regiono sąvartynuose, neatitinkančiuose
sąvartynų taisyklių reikalavimų, taip pat imtis priemonių šiems sąvartynams uždaryti;
11.2.5. pastačius regioninį sąvartyną uždaryti visus kitus regiono teritorijoje esančius
sąvartynus. Žinant, kad regioninė sistema realiai pradės funkcionuoti tik nuo 2007 metų, galima
konstatuoti, kad realus pirmosios užduoties įgyvendinimas galimas tik 2007 metais.
11.3. Nekomunalinės atliekos
Yra daug įvairių pramonės, statybos bei griovimo ir kitų į komunalines atliekas
neįeinančių atliekų bei jų tvarkymo būdų. Kadangi šias atliekas turi tvarkyti atliekų turėtojas, šių
atliekų rūšių elementų pasirinkimas į regioninį atliekų tvarkymo planą nėra įtrauktas. Tačiau dalis
šių nepavojingų atliekų regioniniame sąvartyne už sutartinį mokestį gali būti priimama (pvz., vidaus
kelių tiesimui, atliekų perdengimams ir kt.).
11.3.1. surinkimas (už šių atliekų surinkimą atsakingi patys gamintojai);
11.3.2. apdorojimas. Nekomunalinių atliekų apdorojimas neįtraukiamas į regioninę
atliekų tvarkymo sistemą, už tai atsakingi patys atliekų turėtojai. Tačiau regioninė sistema skatina
atliekų apdorojimą, jų vengimą ir kai kuriais atvejais tai yra net privaloma.
Statybos ir griovimo atliekų priėmimas regioniniame sąvartyne turi būti ribojamas,
pvz., priimamos tik atliekos, kurios gali būti panaudojamos kaip perdengimo medžiagos arba
vidiniams sąvartyno keliams tiesti. Ribojant priimamų atliekų kiekius, skatinamas statybos ir
griovimo atliekų apdorojimas bei naudojimas.
11.4. Atliekų surinkimo organizavimas
Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo pagrindas
yra principo ,,teršėjas moka” įgyvendinimas, kuris realizuojamas regiono savivaldybėms įvedant
vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.
Siekiant užtikrinti visos regiono atliekų tvarkymo sistemos vieningumą bei
solidaraus rinkliavos dydžio taikymo principą, Klaipėdos regiono savivaldybės, tvirtindamos atliekų
tvarkymo planus bei taisykles, skaičiuodamos rinkliavos dydį naudoja tą pačią metodiką.
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą
– tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą, kurią privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai,
besinaudojantys savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą
dydis kompensuoja atliekų sistemos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, vietinės
rinkliavos surinkimo ir sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros plėtimo, uždarymo ir priežiūros
uždarius išlaidas.
Atliekų turėtojai privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir
jų tvarkymą, įskaitant atskirą antrinių žaliavų, stambiagabaričių atliekų surinkimą ir jų paruošimą
perdirbti, pavojingų atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą, biodegraduojančių atliekų
atskirą surinkimą ir jų kompostavimą, atliekų priėmimo ir šalinimo sąvartyne sąnaudas, atliekų
sąvartynų įrengimą, eksploatavimą ir jų uždarymą bei priežiūrą po uždarymo. Atliekų turėtojai
moka vietinę rinkliavą vadovaudamiesi vietinės rinkliavos nuostatais.
Vietinės rinkliavos dydis nustatomas atsižvelgiant į atliekų tvarkymo kaštus –
remiantis 1 m3 palaidų atliekų surinkimo, išvežimo ir tvarkymo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą
ir jų paruošimą perdirbti, stambiagabaričių atliekų surinkimą, buityje susidarančių pavojingų atliekų
surinkimą, biodegraduojančių atliekų atskirą surinkimą ir jų kompostavimą, atliekų priėmimo ir
šalinimo sąvartyne sąnaudas, sąvartynų eksploatavimo sąnaudas. Visos regiono savivaldybės turi
priimti sprendimus dėl rinkliavos dydžio ir jos nustatymo metodiką, kuri turi būti vienoda visame
regione.
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Atliekas surenkanti įmonė, kuri sudarė sutartį dėl atliekų surinkimo paslaugų teikimo
tam tikrame atskirame apskrities rajone ar keliuose rajonuose, turi toliau organizuoti atliekų
surinkimą, t. y. Pastatyti konteinerius, sudaryti atliekų surinkimo maršrutų schemas. Tiksli
konteinerių pastatymo vieta ir naudotinas konteinerių tipas turi būti nustatytas kartu su savivaldybių
bei KRATC atstovais.
Atliekas surenkanti įmonė, teikianti atliekų surinkimo paslaugas regione, gali naudoti
senus nestandartinius konteinerius, kol jie nesusidėvės. Po to šie konteineriai turi būti pakeisti
naujais standartiniais (reikalavimai konteineriams nustatomi savivaldybės atliekų tvarkymo
taisyklėse).
11.5. Atliekų transportavimas.
Atliekos turi būti transportuojamos taikant tiesioginį pervežimą, t. y. atliekos turi
būti transportuojamos į atliekų tvarkymo arba šalinimo įrenginius transporto priemone, surenkančia
atliekas iš atliekų gamintojų. Mišrios komunalinės atliekos bus transportuojamos tiesiai į galutinę
šalinimo vietą atliekų surinkimo autotransportu. Susidarymo vietoje atskirtos atliekos, surinktos iš
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių ir atliekų priėmimo aikštelių, bus pervežamos į
komunalinių atliekų apdorojimo įrenginius.
11.6. Antrinės žaliavos.
Pakartotinai naudoti ir perdirbti tinkamų atliekų utilizavimo pagrindas – atliekų
atskyrimas susidarymo vietoje ir atskiras perdirbamų atliekų surinkimas.
11.6.1. Surinkimas.
Surinkimui taikoma antrinių žaliavų surinkimo sistema – miesto vietovėse
įrengiamos antrinių žaliavų surinkimui skirtos konteinerių aikštelės. Šiose aikštelėse yra bent po
vieną specialiai pastatytą konteinerį, skirtą stiklui, popieriui bei kartonui ir plastikui. Didesnėse
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelėse gali būti pastatyta po kelis konteinerius kiekvienai
frakcijai, tuomet šiose aikštelėse stiklo atliekos galės būti rūšiuojamos pagal spalvą.
Be antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, į kurias gyventojai gali atnešti
perdirbamas komunalines atliekas, specialius konteinerius tikslinga pastatyti ir taškuose, kur
susidaro dideli perdirbamų atliekų kiekiai, pvz., mažmeninės bei didmeninės prekybos centruose.
11.6.2. Apdorojimas.
Susidarymo vietoje atskirtos (išrūšiuotos) komunalinės atliekas gali būti toliau
rūšiuojamos (tai vykdys atliekų tvarkytojai) pagal vartotojo (antrinių žaliavų naudotojo)
reikalavimus. Pvz., stiklas ir polietileno teraftalatas (PET) gali būti rūšiuojami pagal spalvą,
plaunami bei smulkinami. Popierius ir kartonas gali būti rūšiuojami pagal kokybę. Bet šis bei
tolesnis surūšiuotų perdirbamų atliekų apdorojimas ir utilizavimas į regioninę sistemą nėra
įtrauktas. Tai bus palikta atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms bei gamintojams, kurie naudos
perdirbamas atliekas kaip antrines žaliavas. Ateityje tikslinga nagrinėti regione atskiros atliekų
rūšiavimu užsiimančios įmonės steigimo tikslingumą.
11.6.3. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane savivaldybėms keliami
reikalavimai:
11.6.3.1. organizuoti antrinių žaliavų surinkimą pačioms arba pavedant tą daryti
kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai;
11.6.3.2. kurti naujus antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo pajėgumus diegiant
regionines atliekų tvarkymo sistemas;
11.6.3.3. į bendrą tarifą (vietinę rinkliavą) už komunalinių atliekų surinkimą įtraukti
antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas;
11.6.3.4. remti antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir parengimą perdirbti, skiriant
mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuočių atliekomis surinktas lėšas (rekomendacija).
11.6.4. kiekybiniai antrinių žaliavų tvarkymo tikslai:
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11.6.4.1. iki 2006 metų per metus surinkti ir parengti perdirbti (pagal atliekų svorį) ne
mažiau, kaip (visų komunalinių atliekų procentais):
4 – popieriaus (kartono);
2 – stiklo;
1 – plastikų;
`

12.6.4.2. iki 2010 metų atitinkamai:
6 – popieriaus (kartono);
3 – stiklo;
2 – plastikų.
11.6.5. Strateginis planas rekomenduoja plėtoti ir šias priemones:
11.6.5.1. antrinių žaliavų surinkimą apvažiavimo būdu;
11.6.5.2. specialių konteinerių (su atsidarančiu dugnu) pastatymą šalia gyventojų
dažnai lankomų vietų;
11.6.5.3. atskirą antrinių žaliavų (esančių komunalinėse atliekose) surinkimą iš
įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius arba maišus.
Palangos miesto savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti atliekų
tvarkymo priemones antrinėms žaliavoms (popieriaus (kartono), plastikų, metalų, tekstilės
atliekoms), esančioms komunalinėse atliekose (taip pat pakuočių atliekoms, pakliuvusioms į
komunalines atliekas), surinkti, rūšiuoti ir parengti perdirbimui. Siekiant Strateginiame atliekų
tvarkymo plane nustatytų rūšiavimo uždavinių įgyvendinimo Klaipėdos regione numatoma: sukurti
regioninę rūšiavimo sistemą, kad būtų surinkti nustatyti antrinių žaliavų kiekiai.
11.6.6. Tikslui pasiekti planuojama:
11.6.6.1. organizuoti antrinių žaliavų atskirą surinkimą Palangos mieste savivaldybėje
2007 m.;
11.6.6.2. aprūpinti atliekų turėtojus kolektyvinėmis rūšiavimo priemonėmis
(kolektyviniais konteineriais) visiems gyventojams pasiekiamose vietose iki 2010 m.;
11.6.6.3. į bendrą tarifą (vietinę rinkliavą) už komunalinių atliekų surinkimą įtraukti
antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir parengimo perdirbti sąnaudas 2007 m.;
11.6.6.4. įvesti rūšiavimui (įskaitant biodegraduojančių atliekų atskirą surinkimą)
palankią atliekų tvarkymo mokesčių sistemą iki 2007 m.;
Siekiant efektyvesnio rūšiavimo atliekų susidarymo vietoje, mokestį už atliekų
surinkimą tikslinga diferencijuoti. Į nerūšiuotų atliekų tarifą turi būti įskaičiuotos rūšiavimo
šalinimo vietoje (t.y. sąvartyne) išlaidos. Be to, įgyvendinant ,,teršėjas moka” principą už mažesnį
atliekų kiekį tikslinga taikyti mažesnį mokestį. Gyventojams reikalinga aiškinti, kaip galima
sumažinti mokesčius už atliekų tvarkymą, t.y. atskiriant nuo bendros susidariusių atliekų masės
pakuotes ir antrines žaliavas, kurių surinkimas jiems bus nemokamas;
11.6.6.5. parengti ir įvesti atliekų apskaitos sistemą iki 2007 m.,
11.6.6.6. iki 2007 metų Palangos mieste per metus surinkti ir parengti perdirbti
(pagal atliekų svorį) ne mažiau, kaip (visų komunalinių atliekų procentais):
4 – popieriaus (kartono);
2 – stiklo;
1 – plastikų;
o iki 2010 metų atitinkamai:
6 – popieriaus (kartono);
3 – stiklo;
2 – plastikų.
11.6.7. Pagal šias procentines užduotis surenkamų antrinių žaliavų procentinės
užduotys Palangos miesto savivaldybėje pateikti 10 lentelėje, o kiekybinės užduotys (tonomis) – 11
lentelėje.
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10 lentelė. Antrinių žaliavų surinkimo procentinės užduotys 2007−2024 m.
Savivaldybė
Antrinės žaliavos
Popierius ir kartonas
Stiklas
Plastikas

2004 – 2006 m.

2007 – 2009 m.

2010 – 2024 m.

0,17%
0,4%
0,017%

4%
2%
1%

6%
3%
2%

11 lentelė. Antrinių žaliavų surinkimas t, 2004−2024 m.
2004
m.
Popierius
Stiklas
Plastmasė
Iš viso

2005
m.

2006
m.

2007
m.

2008
m.

2009 m. 2010 m. 2011
m.

2012 m. 2013 m.

2014 m.

30,0 30,3
70,0 71,4
3,0
3,0
103,0 104,8

30,9
72,8
3,1
106,9

229,4
114,7
57,3
401,4

393,7
196,9
98,4
689,0

608,3
304,1
152,1
1.064,5

1.329,5
664,74
443,16
2.437,4

1.410,4
705,22
470,15
2.585,8

1.253,2
626,58
417,72
2.297,5

1.290,8
645,38
430,25
2.366,4

1.369,4
684,68
456,45
2.510,5

11 lentelės tęsinys
2015 m.
1.452,8
726,38
484,25
2.663,4

2016 m.

2017 m.

1.496,3 1.541,2
748,17
770,61
498,78
513,74
2.743,3 2.825,6

2018 m.

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.

1.587,5 1.635,1
793,73
817,55
529,16
545,03
2.910,4 2.997,7

1.684,1 1.734,7 1.786,7
842,07 867,33 893,35
561,38 578,22 595,57
3.087,6 3.180,2 3.275,6

1.840,3 1.895,5
920,15 947,76
613,44 631,84
3.373,9 3.475,1

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2006 m. nustatytų užduočių
įgyvendinimas numatytas vėlesniam laikotarpiui, t.y. 2007 metams, atsižvelgiant į tai, kad nuo šių
metų pradės veikti naujoji regioninė sistema. Be to, įvertinama, kad tik pradėjus funkcionuoti
regioninė sistema neveiks pilnu pajėgumu ir 2007 metais numatytos užduotys bus įgyvendintos 35
%, 2008 metais - 50%, 2009 metais – 75 %. O aprūpinus atliekų turėtojus kolektyvinėmis rūšiavimo
priemonėmis visiems gyventojams pasiekiamose vietose iki 2010 m. bus pasiekti rūšiavimo
uždaviniai 2010 metams, tai yra bus pasiektas plano įgyvendinimas 100 %.
Reikalavimas nurodyti priemones antrinėms žaliavoms tvarkyti bus įgyvendintas
koreguojant savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles.
Pakuočių atliekos
Pakuočių atliekų tvarkymas turi būti reglamentuojamas valstybiniu lygiu, jame turi
dalyvauti ir gamintojai (pakuočių naudotojai). 2001 m. priimtas įstatymas dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų, taip pat rinkliavų įstatymo pakeitimas padarė pradžią – numatė gamintojo atsakomybę.
Apdorojimas
Pakuočių atliekos bus apdorojamos kaip ir kitos antrinės atliekos. Ar bus naudojami
tie patys, ar kiti įrenginiai, daugiausiai priklausys nuo gamintojų (pakuočių naudotojų) pasirinkimo.
2003 metais įsigaliojęs Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymas apibrėžia gamintojų atsakomybę už pakuočių atliekų tvarkymo valstybinių užduočių
vykdymą, o Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas nustato pakuočių atliekų
apmokestinimą per mokesčius už pirmines pakuotes ūkiniams subjektams, išleidžiantiems gaminius
prekinėje pakuotėje į Lietuvos rinką. Šiame įstatyme yra numatyta galimybė nemokėti šių mokesčių
tiems ūkiniams subjektams, kurie įvykdo Vyriausybės nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo
užduotis.
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Strateginis atliekų tvarkymo planas reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai privalo
įvykdyti nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis arba mokėti valstybės nustatytą mokestį už
aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.
11.6.8. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotys:
11.6.8.1. iki 2006 metų pabaigos sudaryti organizacines ir technines sąlygas kasmet
surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų pakuočių atliekų atitinkamai pagal pakuočių
medžiagas: stiklinių – ne mažiau kaip 60 procentų; popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 55
procentus; plastikinių – ne mažiau kaip 25 procentus; metalinių – ne mažiau kaip 40 procentų;
11.6.8.2. išplėtoti iki 2006 metų pabaigos pakuočių atliekų perdirbimo pajėgumus:
stiklinių pakuočių – iki 35 tūkst. tonų per metus; popierinių ir kartoninių pakuočių – iki 45 tūkst.
tonų per metus; plastikinių pakuočių – iki 6 tūkst. tonų per metus;
11.6.8.3. įdiegti iki 2010 metų atskirą kombinuotųjų pakuočių surinkimą ir
perdirbimą pagal vyraujančią medžiagą ir (arba) pradėti jas deginti išgaunant energiją;
11.6.8.4. įgyvendinti palaipsniui pakuočių atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotis:
12 lentelė. Pakuočių atliekų naudojimo užduotys 2002−2006 m. laikotarpiu
(proc.) pagal masę

Popieriaus ir kartono
Stiklo
Plastikų
Metalų
Iš viso

2002 metai
18
20
2
5
16

Naudojimo procentas (pagal svorį)
2003 metai
2004 metai
2005 metai
23
35
40
25
35
40
10
16
18
10
15
25
21
32
37

2006 metai
55
60
25
40
52

13 lentelė. Pakuočių atliekų perdirbimo užduotys 2002−2006 m. laikotarpiui (proc.)
pagal masę

Popieriaus ir kartono
Stiklo
Plastikų
Metalų
Iš viso

2002 metai
16
20
2
5
15

Perdirbimo procentas (pagal svorį)
2003 metai
2004 metai
2005 metai
20
30
35
25
35
40
10
15
15
10
15
25
20
29
33

2006 metai
40
60
20
40
43

Rekomenduojama pasinaudoti savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų
surinkimo ir tvarkymo sistemomis.
Šiuo metu regiono sąvartynuose didžiąją dalį sudaro pakuotės atliekos. Siekiant
sumažinti jų patekimą į sąvartyną ir atsižvelgiant į Strateginio plano reikalavimus numatoma:
gerinti sąlygas pakuočių surinkimui, kad importuotojai ir gamintojai nuo 2007 m. galėtų pilnai
pasinaudoti regionine atliekų surinkimo sistema pakuočių surinkimui.
Šiam tikslui pasiekti Palangos miesto savivaldybė privalo šviesti gyventojus atliekų
rūšiavimo klausimais.
Bendradarbiauti su KRATC reikalaujant, kad pakuočių gamintojai ir importuotojai
vykdytų Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano numatytas pakuočių atliekų surinkimo ir
naudojimo užduotis.
11.6.9. Biodegraduojančios atliekos.
Biodegraduojančios atliekos sudaro didžiausią komunalinių atliekų sudėtinę dalį.
Įvertinant jų puvimo savybes ir galimą metano susidarymą šių atliekų anaerobinio skaidymo metu,
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taip pat atsižvelgiant į valstybinės strategijos bei įstatymų reikalavimus, šiai atliekų frakcijai turi
būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Kompostavimas namų ūkyje yra puikus biodegraduojančių atliekų tvarkymo būdas,
jis prilyginamas atliekų vengimui. Kaip ir atliekų vengimas, šis metodas padeda mažinti atliekų
surinkimo bei šalinimo kaštus ir jį tikslinga skatinti.
Palangos miesto savivaldybėje surinktos žaliosios atliekos bus vežamos į regiono
kompostavimo aikštelę. Už kompostavimo įrengininio eksploatavimą atsakingas KRATC.
Biodegraduojančių atliekų surinkimas.
Biodegraduojančios atliekos turi būti surenkamos atskirai. Šiuo metu dalis atliekų,
susidarančių komercinėse įmonėse, pvz., maisto perdirbimo įmonėse, daržovių mažmeninėse
parduotuvėse, restoranuose, maišomos su kitomis komunalinėmis atliekomis ir patenka į
sąvartynus. Įdiegus jų atskyrimą iš bendro atliekų srauto, šios atliekos bus surenkamos ir
pervežamos į jų tvarkymo įrenginius.
Apdorojimas
Surinktos žaliosios biodegraduojamos atliekos bus vežamos į žaliųjų atliekų
kompostavimo aikšteles.
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas rekomenduoja drausti šalinti rūšiuotas
biodegraduojančias atliekas sąvartyne;
Palangos miesto savivaldybėje kuriamose regioninėse atliekų tvarkymo sistemose
numatyti biodegraduojančių atliekų surinkimo ir perdirbimo priemones:
atskirą žaliųjų atliekų surinkimą ir apdorojimą paprasčiausiose kompostavimo
aikštelėse; individualaus kompostavimo skatinimą;
atskirą maitinimo įstaigose susidarančių maisto ruošimo atliekų ir netinkamų maisto
produktų surinkimą ir kompostavimą;
atskirą biodegraduojančių atliekų, esančių komunalinėse atliekose, surinkimą ir
kompostavimą;
komunalinių atliekų kompostavimą pramoniniu būdu;
biodujų išgavimą specialiuose pramoniniuose įrenginiuose;
nerūšiuotų komunalinių atliekų deginimą specialiose šilumos (elektros) jėgainėse,
išgaunant energiją.
Savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti biodegraduojančioms
atliekoms, esančioms komunalinėse atliekose, tvarkyti priemones.
Strateginio plano kiekybiniai biodegraduojančių atliekų tvarkymo uždaviniai yra:
Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojančios atliekos
sudarytų:
iki 2010 metų – ne daugiau kaip 75 proc. 2000 metų kiekio;
iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 proc. 2000 metų kiekio;
iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų kiekio.
Tačiau dėl abejotinos ekonominės naudos žaliųjų, maisto ir kitų biodegraduojančių
atliekų atskiras tvarkymas neplanuojamas. Šios atliekos visos kartu bus renkamos atskirai nuo kitų
atliekų. Įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės kiekybinius biodegraduojančių atliekų šalinimo
sąvartyne mažinimo uždavinius planuojama:
organizuoti atskirą biodegraduojančių atliekų surinkimą nuo 2007 m., kad iš įmonių
ir gyventojų biodegraduojančių atliekų atskiras surinkimas vyktų pagal 14 lentelės užduotis;
nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti biodegraduojančioms atliekoms, esančioms
komunalinėse atliekose, tvarkyti priemones;
organizuoti gyventojų mokymą kompostuoti namų ūkyje susidarančias
biodegraduojančias atliekas nuo 2007 m.;
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti reikalavimus biodegraduojančių
atliekų atskiram surinkimui, kad būtų gaminamas geros kokybės kompostas iki 2007 m.;
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14 lentelė. Atskirai surenkamų biodegraduojančių atliekų kiekiai 2007−2024 m.
Savivaldybė

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.
20 proc. 21 proc. 23 proc. 25 proc. 28 proc. 31 proc. 50 proc.
1.346,1 1.412,8 1.545,7 1.694,7 1.888,1 2.105,7 3.396,3

Palangos

2014 m.
51 proc.
3.474,5

14 lentelės tęsinys
2015 m.
52 proc.
3.556,9

2016 m.
53 proc.
3.644,4

2017 m.
54 proc.
3.698,7

2018 m.
55 proc.
3.763,5

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
56 proc. 65 proc. 65 proc. 65 proc. 65 proc.
3.839,7 4.426,7 4.426,7 4.426,7 4.426,7

2024 m.
65 proc.
4.426,7

Pastaba: užduotys apskaičiuotos įvertinus biodegraduojančių atliekų susidarymo
dinamiką, priimant biodegraduojamų atliekų dalies mažėjimą komunalinėse atliekose nuo 80 proc.
iki 35 proc.
15 lentelė. Sąvartyne šalinamų biodegraduojančių atliekų mažinimo užduotys ir kiekiai
2007−2024 m.
Metai
Šalinimas sąvartyne, %

2007 m.
80

2008 m. 2009 m. 2010 m.
79
77
75

2015 m. 2020 m.
48
35

2024 m.
35

Bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant:
įvertinti atliekų turėtojų skatinimo atskirai rinkti biodegraduojančias atliekas
priemones iki 2007 m.;
dalyvauti nustatant gaminamo iš biodegraduojamų atliekų komposto panaudojimo
galimybes iki 2010 m.;
įsigyti reikalingą biodegraduojančių atliekų surinkimo talpų skaičių.
11.6.10. Buityje susidarančios pavojingos atliekos.
Pavojingų atliekų tvarkymas daugiausiai turi būti organizuojamas valstybiniu lygiu.
Šių atliekų kiekiai yra per maži, kad vertėtų statyti regioninius apdorojimo ir šalinimo įrenginius.
Tačiau į regioninę sistemą turi būti įtrauktas pavojingų atliekų priėmimas, pervežimas
ir laikinas saugojimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 761 patvirtintos
Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos tikslai yra šie:
sukurti ir įdiegti valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinančią reikiamą
visų atliekų turėtojų pavojingų atliekų sutvarkymą, kad nekiltų pavojus aplinkai ir visuomenei;
užtikrinti, kad pavojingoms atliekoms tvarkyti naudojamos techninės aplinkosauginės
priemonės atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus;
maksimaliai panaudoti esamų Lietuvos įmonių galimybes kvalifikuotai tvarkyti
pavojingas atliekas;
sukurti įstatyminę ir ekonominę situaciją, skatinančią vidaus ir tarptautinę kooperaciją,
kuri padėtų išvengti pavojingų atliekų bei tinkamai jas naudoti;
skatinti valstybės, tarptautinių ir privačių Lietuvos investicijų kooperavimą pavojingų
atliekų tvarkymo problemoms spręsti;
sukurti naujas darbo vietas Lietuvos ūkyje, kelti aplinkosauginę darbuotojų kvalifikaciją.
Įgyvendinant šiuos plano tikslus numatyta:
parengti teisės aktus, reglamentuojančius pavojingų atliekų apskaitą, rinkimą,
rūšiavimą, gabenimą, saugojimą, naudojimą ir šalinimą;
įsteigti regionines pavojingų atliekų tvarkymo aikšteles ir surinkimo punktus
savivaldybių teritorijose;
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plėtoti pavojingų atliekų šalinimo sistemą, galinčią pašalinti visas pavojingas atliekas ar jų
tvarkymo liekanas;
sukurti specifinių pavojingų atliekų (medicininių atliekų, odos pramonės pavojingo
dumblo, naftos produktų atliekų, gyvsidabrio ir kitų atliekų) tvarkymo sistemą;
sukurti teisinę bazę Valstybinio atliekų tvarkymo fondo veiklai, organizuoti specialistų
tobulinimąsi, užtikrinti pavojingų atliekų tvarkymo sistemos informacinį aprūpinimą.
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas reikalauja, kad savivaldybė:
organizuotų buityje susidarančių pavojingų atliekų ir smulkių pavojingų atliekų partijų,
galinčių patekti į komunalines atliekas iš organizacijų, įstaigų ir įmonių (išskyrus tas įmones,
kuriose pavojingos atliekos susidaro gamybos procese), atskirą surinkimą ir perdavimą pavojingų
atliekų tvarkytojams.
privalo nustatyti ir atliekų turėtojams nurodyti pavojingų buities atliekų, iš jų
fiziniams asmenims priklausančių transporto priemonių pavojingų atliekų, surinkimo ir tvarkymo
priemones.
Dėl šių atliekų pavojingumo pageidaujama, kad atliekų turėtojas perduotų atliekas
surenkančiam arba priimančiam subjektui, žinančiam, kaip reikia elgtis su pavojingomis atliekomis.
Todėl tinkamiausia sistema būtų pristatyti šias atliekas į atliekų priėmimo punktus. Kadangi
konteinerių aikštelėse nėra nuolatinių darbuotojų, jose pavojingas atliekas nėra tikslinga rinkti.
Įgyvendinant šiuos tikslus planuojamos žemiau išvardintos priemonės.
Savivaldybė privalo:
perduoti KRATC eksploatuoti pavojingų atliekų surinkimo punktus regione;
informuoti gyventojus apie buities pavojingas atliekas ir jų tvarkymą.
Bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant:
įgyvendinti, kad komunalinių atliekų vežėjai turi bent kartą per mėnesį apvažiavimo
būdu surinkinėti buities pavojingas atliekas iš gyventojų iš anksto juos informavę apie surinkimo
grafiką;
plėsti pavojingų atliekų surinkimo tinklą, atliekų priėmimo punktuose priiminėti
buities pavojingas atliekas. Už atitinkamą mokestį surenkamos pavojingos atliekos bus rūšiuojamos
pagal tolesnio tvarkymo pobūdį jų surinkimo vietose;
įvertinti buities pavojingų atliekų surinkimo poreikius ateityje;
įvertinti buities pavojingų atliekų tvarkymo priemonių įsigijimo KRATC tikslingumą;
plėsti pavojingų buities atliekų surinkimą, įtraukiant ir pavojingų buities atliekų
gamintojus į atliekų surinkimo procesą;
Pavojingų atliekų atskiro surinkimo uždaviniai, atsižvelgiant į jų susidarymą, pateikti
16 lentelėje.
16 lentelė. Pavojingų buities atliekų surinkimo užduotys
Savivaldybės
Palanga

2007 m. 2008 m.
114,7
118,1

2009 m.
121,7

2010 m.
125,3

2011 m.
129,1

2012 m.
132,9

2013 m.
136,9

2014 m.
141,0

16 lentelės tęsinys
2015 m.
145,3

2016 m.
149,6

2017 m.
154,1

2018 m.
158,7

2020 m.
163,5

2021 m.
168,4

2022 m.
173,5

2023 m.
178,7

2024 m.
184,0

Pastaba: susidarymas apskaičiuotas įvertinus 0,1 proc. pavojingų atliekų dalį
mišriose komunalinėse atliekose.
Surinktos buities pavojingos atliekos bus perduotos regioniniam pavojingų atliekų
tvarkytojui.
11.6.11.Gatvių, kitų teritorijų tvarkymo metu susidarančios sąšlavos.
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Tai yra nepavojingos atliekos ir jos gali būti šalinamos regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne.
Už šių atliekų šalinimą sąvartyne turi mokėti įmonės, vykdančios teritorijų priežiūrą ir pristatančios
šias atliekas į sąvartyną. Atsiskaitymo už šių atliekų šalinimą tvarką suderina tarpusavyje minėtos
įmonės, KRATC bei savivaldybė, kurios teritorijoje šios atliekos susidaro, arba kitas teritorijos
savininkas. Sąvartyne šias atliekas tikslinga panaudoti perdengimams arba vietos kelių tiesimui.
11.6.12. Statybos ir griovimo darbų atliekos
Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas reikalauja, kad savivaldybė:
reglamentuotų, administruotų ir organizuotų statybos ir remonto atliekų tvarkymą;
įdiegtų statybos ir remonto atliekų tvarkymo sistemą;
nustatytų privalomą reikalavimą kiekviename statybos ir remonto projekte numatyti,
kaip bus sutvarkytos susidariusios atliekos.
Savivaldybė privalo parengti statybos ir remonto atliekų tvarkymo taisykles, kuriose
turi būti nustatytos šių atliekų tvarkymo sąlygos ir statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir
tvarkymo priemonės.
Strateginiame plane numatoma iki 2015 metų apleistų ūkinių statinių griovimo
atliekas perdirbti arba panaudoti ūkio subjektų reikmėms.
Tam pasiekti nustatomos užduotys.
Savivaldybė privalo:
reglamentuoti statybos ir griovimo atliekų tvarkymą iki 2007 m;
Bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant:
organizuoti įmonių ir gyventojų statybos ir griovimo atliekų surinkimą ir priėmimą į
atliekų priėmimo punktus nuo 2007 m. Atskirai surenkamų statybos ir griovimo atliekų uždaviniai,
priimant 3% metinį statybos ir griovimo atliekų augimą nuo 2003 m. metais deklaruoto susidarymo;
įsigyti reikalingą kiekį statybos ir griovimo atliekų surinkimo talpų;
naudoti surinktas statybos ir griovimo atliekas regioninio sąvartyno vidaus keliams
tiesti ir uždaromų sąvartynų kaupui uždengti nuo 2007 m.; iki to laiko statybos ir griovimo atliekas
sandėliuoti regioninio sąvartyno statybvietėje;
įvertinti apleistų statinių griovimo poreikius apskrityje ir iki 2010 m nustatyti
statybos ir griovimo atliekų panaudojimo būdus apskrityje.
11.6.13. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir Europos parlamento ir tarybos
direktyvą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 2000/53/EB eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių naudojimo ir perdirbimo užduotys nustatomos transporto priemonėms, kuriose
yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietas keleiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba
transporto priemonėms, skirtoms kroviniams vežti, kurių bendroji masė – ne didesnė kaip 3,5
tonos).
Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad
užtikrintų 17 lentelėje nurodytų užduočių įvykdymą:
17 lentelė. Valstybinės netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo
užduotys

Naudojimo procentas (pagal svorį)
Perdirbimo procentas (pagal svorį)

Iki 2005 m.
sausio 1 d.
80
75

Iki 2006 m.
sausio 1 d.
85
80

Iki 2010 m. sausio Iki 2015 m. sausio
1 d.
1 d.
90
95
83
85

Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams leidžiama patiems organizuoti
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, naudojimą ir perdirbimą arba pagal sutartis
naudotis organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis.

18
Strateginiame plane nurodoma, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
surinkimo, naudojimo ir perdirbimo įmonės turėtų būti išdėstytos taip, kad būtų sukurtas
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo tinklas ir atstumas nuo bet kurio galimo
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininko iki artimiausios eksploatuoti netinkamas
transporto priemones priimančios tvarkymo įmonės būtų priimtinas (rekomenduojamas atstumas –
apie 50 kilometrų).
Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 patvirtintos Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės nustato, kad eksploatuoti netinkamas transporto
priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Apdorojimo įmonė
gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti
sunaikinimo pažymėjimą kita panašia veikla (automobilių remontu) užsiimančią įmonę.
Palangos miesto savivaldybėje veikiančiose automobilių demontavimo aikštelėse
paprastai galima įsigyti ir panaudotų detalių ar automobilio dalių. Tinkamos perdirbti automobilių
dalys yra parduodamos metalo supirkimo įmonėms. Taigi, tam tikras netinkamų eksploatuoti
automobilių pakartotinis panaudojimas ir perdavimas perdirbti apskrityje yra vykdomas, tačiau,
nevedant apskaitos, nėra aišku, koks yra jo lygis.
Atsižvelgiant į jau susiformavusį automobilių demontavimo aikštelių tinklą, plane
nenumatoma sudaryti sąlygų surinkti netinkamų eksploatuoti automobilių savivaldybės didžiųjų
atliekų surinkimo aikštelėse. Ši veikla ir toliau bus vykdoma privačių ūkio subjektų.
Strateginis planas įpareigoja savivaldybę imtis veiksmų pašalinant iš kiemų ir kitų
teritorijų paliktas be priežiūros eksploatuoti netinkamas transporto priemones. Įgyvendinant šį
reikalavimą numatoma:
parengti savivaldybės taisykles dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
pašalinimo iš kiemų ir kitų teritorijų tvarkos ir numatyti atsakingas už tai tarnybas iki 2008 m.
11.6.14. Elektros ir elektroninė įranga bei jos atliekos.
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-4816 įpareigoja
fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla susijusi elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu
ir (ar) šios įrangos atliekų surinkimu, saugojimu ir apdorojimu užtikrinti, kad elektros ir
elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis, EEĮ
atliekos, jose esančios medžiagos, preparatai ir dalys būtų naudojamos pakartotinai. Surinktos EEĮ
atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą.
EEĮ- tai didieji namų apyvokos prietaisai, mažieji namų apyvokos prietaisai, IT ir
telekomunikacijų įranga, vartojimo įranga, apšvietimo įranga, elektros ir elektroniniai įrankiai
(išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus), žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga,
medicininiai prietaisai (išskyrus visus implantuotus ir sanitarinius produktus), stebėjimo ir kontrolės
prietaisai, automatiniai daiktų išdavimo prietaisai.
Kol kas taisyklės ir kiti Lietuvos atliekų tvarkymo teisės aktai nenustato EEĮ
tvarkymo užduočių. Tačiau Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/96/EB 2003 m. sausio 27
d. Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalauja, kad vėliausiai iki 2006 m. gruodžio 31 d.
per metus iš privačių namų ūkių būtų vidutiniškai surenkama ne mažiau kaip po keturis kilogramus
EEĮ atliekų vienam gyventojui.
Pagal šią direktyvą iki 2006 m. gruodžio 31 d. gamintojai privalo įvykdyti tokias EEĮ
normas:
utilizuoti ne mažiau kaip 80% vidutinio EEĮ svorio, o pakartotinai panaudoti ir
perdirbti komponentų, medžiagų ir turinio − ne mažiau kaip 75% vieno prietaiso vidutinio svorio;

19
utilizuoti vartojimo įrangos ir IT ir telekomunikacijų įrangos ne mažiau kaip 75%
vieno prietaiso vidutinio svorio, o pakartotinai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir
turinio ne mažiau kaip 65% vieno prietaiso vidutinio svorio;
utilizuoti mažų namų apyvokos prietaisų, apšvietimo įrangos, elektros ir elektroninių
įrankių ir stebėjimo ir kontrolės prietaisų, žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos ne mažiau kaip 70%
vieno prietaiso vidutinio svorio, o pakartotinai panaudoti ir perdirbti komponentų, medžiagų ir
turinio ne mažiau kaip 50% vieno prietaiso vidutinio svorio;
Tarybos sprendimas 2004 m. kovo 30 d. (2004/312/EB) leidžia Lietuvai ir kitoms
naujosioms ES narėms laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2002/96/EB ir normų įgyvendinimą
pratęsti iki 24 mėnesių.
Nors atsakomybė už EEĮ atliekų tvarkymą tenka gamintojams ir importuotojams,
Klaipėdos regione numatoma: sudaryti sąlygas regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje EEĮ atliekų
surinkimui.
Šiam tikslui pasiekti planuojama bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant:
surinkti elektros ir elektronikos atliekas didžiųjų atliekų tvarkymo aikštelėse,
siekiant sudaryti sąlygas gamintojams ir importuotojams pasinaudoti regionine atliekų tvarkymo
sistema surenkant elektros ir elektronikos atliekas iš atliekų turėtojų;
koordinuoti šių atliekų tvarkymo veiksmus. Siekiant organizuoti EEĮ atliekų
tvarkymą reikalinga organizuoti EEĮ gamintojų (surinkėjų), importuotojų ir pardavėjų susitikimus,
kurių metu būtų svarstomi EEĮ atliekų tvarkymo klausimai ir rengiami pasiūlymai dėl reikalingų
apskrities ir savivaldybių iniciatyvų.
Strateginis planas nustato, kad savivaldybė privalo nustatyti ir atliekų turėtojams
nurodyti buitinės technikos įrenginių atliekų surinkimo ir tvarkymo priemones. Šis reikalavimas bus
įgyvendintas koreguojant savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles.
11.6.15. Netinkamos naudoti padangos.
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad netinkamų
naudoti padangų kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymą įmonės turi organizuoti pagal gamtos
išteklių naudojimo ar TIPK leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant
geriau tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai. Šiuo metu
padangos dažnai naudojamos žemės ūkyje, todėl patekusios į sąvartyną jos iš ten paimamos
ūkininkų.
Palangos miesto savivaldybėje užsibrėžiamas šis netinkamų naudoti padangų
tvarkymo tikslas: užtikrinti, kad gyventojų automobilių padangos būtų atskirai surenkamos ir
perduodamos kompetentingiems tvarkytojams.
Numatoma organizuoti gyventojų netinkamų naudoti padangų surinkimą ir
perdavimą atliekų tvarkytojams. Netinkamos naudoti padangos bus surenkamos už atitinkamą
mokestį atliekų priėmimo aikštelėse. Įmonės taip pat galės naudotis regionine surinkimo sistema
pagal sutartis.
Iš aikštelių naudotos padangos bus pristatomos į perdirbimo įmones. Regioniniai
naudotų padangų perdirbimo įrenginiai neplanuojami, atsižvelgiant į palyginus mažą padangų
susidarymą.
11.6.16. Nuotekų valymo dumblas
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad nuotekų valymo
dumblo kaip ir kitų gamybos atliekų tvarkymą įmonės turi organizuoti pagal gamtos išteklių
naudojimo ir TIPK leidimuose ir technologiniuose reglamentuose nustatytą tvarką. Siekiant geriau
tvarkyti šias atliekas, turi būti parengti specialūs jų tvarkymo reikalavimai.
Palangos miesto savivaldybėje šiuo metu didžioji dalis susidarančio nuotekų dumblo
yra saugoma dumblo aikštelėse. Aktuali yra tolimesnio dumblo panaudojimo problema. Sprendžiant
šią problemą Klaipėdos regione yra numatoma organizuoti nuotekų dumblo panaudojimą.
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Šiuo tikslu planuojama savivaldybių lygmenyje dalyvauti rengiant šalies nuotekų
dumblo tvarkymo galimybių studiją bei bendradarbiauti su KRATC pastarajam siekiant:
1.
nustatyti regione sukaupto dumblo panaudojimo galimybes iki 2011 m.
Tačiau regioninės dumblo tvarkymo priemonės nebus įgyvendinamos iki bus parengta
šalies nuotekų dumblo tvarkymo galimybių studija.
VIII. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR ATLIEKŲ KIEKIO KITIMAS
12. Gyventojų skaičiaus ir atliekų kiekio kitimas.
Remiantis neoficialiais Lietuvos statistikos departamento ekspertams pateiktais
duomenimis, per ateinančius dešimt metų gyventojų skaičius beveik nesikeis arba po truputį mažės.
Todėl ir atliekų susidarymo prognozė remiasi prielaida, kad apžvelgiamu laikotarpiu miesto
gyventojų skaičius nesikeis, ši prielaida įvertinta tolimesniuose skaičiavimuose.
Atliekų kiekis priklausys nuo gyventojų skaičiaus augimo (arba sumažėjimo) ir
Vartojimo augimo. Kitoje lentelėje yra paskaičiuotas atliekų kiekis kg/per metus tenkantis vienam
gyventojui mieste.
18 lentelė. Paskaičiuotas atliekų kiekis vienam gyventojui kg/ per metus (pagal 2004
m. normas)
Atliekų kiekis vienam gyventojui, kg per metus
Mieste (kg/m)

Palangos miesto savivaldybė
1036,4

19 lentelė. Atliekų kiekis vienam gyventojui kg/m
Savivaldybė
Palangos
miestas

2004
m.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
2 proc. 2 proc. 5 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc. 3 proc.

1036,4 1.057,1 1.078,3 1.132,2 1.166,1 1.201,1 1.237,1 1.274,2 1.312,5 1.351,8 1.392,4 1.434,2

19 lentelės tęsinys
2016 m.
3 proc.
1.477,2

2017 m.
3 proc.
1.521,5

2018 m.
3 proc.
1.567,1

2019 m.
3 proc.
1.614,2

2020 m.
3 proc.
1.662,6

2021 m.
3 proc.
1.712,5

2022 m.
3 proc.
1.763,8

2023 m.
3 proc.
1.816,7

2024 m.
3 proc.
1.871,2

Atliekų kiekis vienam gyventojui buvo apskaičiuotas pagal 3 lentelės duomenis.
Skaičiuojant atliekas prognozuota, kad jų kiekis vienam gyventojui kaimuose išlieka toks pat, o
miestuose didės pagal lentelėje nurodytus augimo procentus.
20 lentelė. Susidarantis atliekų kiekis
Savivaldybė 2004
m.
Palangos

2005
m.

2006
m.

2007
m.

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

18.264,5 18.629,3 19.002,9 19.952,8 20.550,2 21.166,7 21.801,7 22.455,7 23.129,4 23.823,3 24.538,0

20 lentelės tęsinys
2015 m.
25.274,1

2016 m.
26.032,4

2017 m.
26.813,3

2018 m.
27.617,7

2019 m.
28.446,3

2020 m.
29.299,6

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
30.178,6 31.084,0 32.016,5 32.977,0

Susidarantis atliekų kiekis apskaičiuojamas padauginant gyventojų skaičių iš atliekų
kiekio tenkančio vienam gyventojui.
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21 lentelė. Surinkimo procentas
2004
m.
95,8

Savivaldybė
Palangos

2005
m.
95,8

2006
m.
95,8

2007
m.
95,8

2008
m.
95,8

2009
m.
95,8

2010
m.
95,8

2011
m.
95,8

2012
m. 2013 m.
95,8
95,8

21 lentelės tęsinys
2014
m.
95,8

2015
m.
95,8

2016
m.
95,8

2017
m.
95,8

2018
m.
95,8

2019
m.
95,8

2020
m.
95,8

2021
m.
95,8

2022
m.
95,8

2023
m.
95,8

2024 m.
95,8

22 lentelė. Surenkamas komunalinių atliekų kiekis
Savivaldybė 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
17.497,4 17.846,8 18.204,8 19.114,7 19.687,1 20.277,7 20.886,0 21.512,6 22.158,0 22.822,7 23.507,4
Palangos

22 lentelės tęsinys
2015 m.
24.212,6

2016 m.
24.939,0

2017 m.
25.687,2

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
26.457,8 27.251,5 28.069,1 28.911,1 29.778,5 30.671,8

2024 m.
31.592,0

Surenkamas komunalinių atliekų kiekis apskaičiuojamas dauginant surinkimo
procentą iš susidarančio atliekų kiekio.
23 lentelė. Atliekų kiekis patenkantis į sąvartyną
Savivaldy- 2004 2005
2006 2007
2008
2009 2010 2011
bė
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
17.394,4
17.742,1
18.097,9
17.367,2
17.585,1
17.667,4
16.893,9
17.258,1
Palangos

2012
m.

2013
m.

2014
m.

17.614,9 16.915,9

17.447,0

23 lentelės tęsinys
2015 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
17.992,4
18.551,3
19.162,9 19.784,0 20.414,1 20.554,7 21.304,2 22.076,1 22.871,2
23.690,1

Į sąvartyną patenkantis atliekų kiekis gaunamas iš bendro surinktų atliekų kiekio
atėmus antrines žaliavas ir biodegraduojančias atliekas. Savivaldybėje tokia atliekų tvarkymo
sistema turi pradėti veikti nuo 2008 metų, pradėjus veikti atliekų priėmimo punktams bei baigus
įrenginėti konteinerių aikšteles.
IX. ILGALAIKĖ STRATEGINĖ VEIKSMŲ PROGRAMA
EIL.
NR.
1.
2.
3.
4.

VEIKLA
Biodegraduojančių atliekų apdorojimo bioreaktoriuose ir
kituose įrenginiuose galimybių studija
Papildomų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių
įrengimas
Likusių sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas
Atliekų surinkimo maršrutų atnaujinimas

ATSAKINGA INSTITUCIJA

TERMINAS

KRATC

2006−2007
m.
iki 2009 m.

KRATC
KRATC
Atliekas tvarkančios
įmonės, KRATC,

2009 m.
2009 m.
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savivaldybės
5.

Papildomų konteinerių aikštelių įrengimas

6.
7.

Atliekų perkrovimo stočių įrengimo regione tikslingumo
ir galimybių nagrinėjimas
Papildomo atliekų surinkimo autotransporto įsigijimas

8.
9.

Komunalinių atliekų deginimo galimybių studija
Papildomas konteinerių įsigijimas visų rūšių atliekoms

10.

Atliekų perkrovimo stočių regione įrengimas

KRATC,
Savivaldybės
KRATC

2009−2010
m.
2010 m.

Atliekas tvarkančios
įmonės
KRATC
Atliekas tvarkančios
įmonės
KRATC

2010−2014
m.
2011 m.
2011−2015
m.
2017 m.

X. TRUMPALAIKĖ VEIKSMŲ PROGRAMA
EIL.
NR.
1.

VEIKLA

VYKDANTI

TERMINAS

FINANSAVIMO

Projekto apimtyje

INSTITUCIJA

ŠALTINIAI

Dokumentų rengimas konkursams, kuriant regioninę atliekų tvarkymo sistemą
Atliekų tvarkymo įkainių nustatymas,
dokumentų rengimas ir įgyvendinimas
Visuomenės ekologinio švietimo ir
informavimo organizavimas per
žiniasklaidos priemones

Savivaldybė,
KRATC
KRATC,
Savivaldybė
KRATC,
Savivaldybės

2006−2007
m.
2006−2007
m.
nuo 2006
m.

4.

Atliekų surinkimo maršrutų sudarymas

2006−2007
m.

5.

APP (negabaritinių komunalinių atliekų
surinkimo ir rūšiavimo aikštelės)
įrengimas (1vnt.)
Žaliųjų atliekų (biodegraduojančių)
kompostavimo aikštelės įrengimas (1
vnt.)
Konteinerių aikštelių įrengimas pagal
projektus.
Konteinerių įsigijimas visų rūšių
atliekoms:

Atliekas
tvarkančios
įmonės,
KRATC,
savivaldybės
KRATC

2006–2008
m.

Projekto apimtyje

KRATC

2006−2008
m.

Projekto apimtyje

Savivaldybės,
KRATC
Atliekų
tvarkytojai

2006−2007
m.
2007 m.

Projekto apimtyje

Atliekų
tvarkytojai

2010 m.

2.
3.

6.
7.
8.

Projekto apimtyje
KRATC,
Savivaldybės,
Europos Sąjungos
fondai
KRATC, Atliekas
tvarkančios įmonės

Atliekas
tvarkančios įmonės

1,1m3−314 vnt.;
0,12m3−759 vnt.;
1,1m3 (antrinėm žaliavom)−118 vnt;
9.

Konteinerių įsigijimas visų rūšių
atliekoms:
1,1m3−26vnt;
0,12m3−62vnt;
1,1m3(antrinėm žaliavom)−118 vnt.;

Atliekas
tvarkančios įmonės
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10.

Antrinių žaliavų konteinerių bazės
atnaujinimas, įsigijimas

11.

Regioninio sąvartyno įrengimas

12.

Buities pavojingų, stambiagabaričių ir
specifinių atliekų surinkimo organizavimas. Atliekų tvarkytojai suren-ka
šias atliekas apvažiavimo būdu
Atliekų surinkimo autotransporto ir
konteinerių įsigijimas

13.
14.

15.

2006−2008
m.

Atliekas
tvarkančios įmonės

2006−2007
m.
nuo 2007
m.

Projekto apimtyje
KRATC, atliekas
tvarkančios įmonės

Atliekas
tvarkančios
įmonės
Atliekų
tvarkytojai

2006−2010
m.

Atliekas
tvarkančios įmonės

nuo 2007
m.

KRATC, atliekas
tvarkančios įmonės

KRATC

2007−2008
m.

Projekto apimtyje

Atliekų
tvarkytojai
KRATC

Deponuojamųjų atliekų srauto
mažinimas, surenkant ir kompostuojant
biodegraduojančias atliekas pagal
nustatytus reikalavimus
Pagrindinių savivaldybių sąvartynų
uždarymas, sutvarkymas ir priežiūra po
uždarymo

Atliekų
tvarkytojai

XI. KONTEINERIŲ POREIKIS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
Gyventojų skaičius − 17 632.
Būstų kiekis ir juose gyvenančių gyventojų skaičius
Būsto tipas
Individualus namas
Daugiabutis namas
Viso

Būstų kiekis
1200
5128
6328

Dalis procentais
19,0
81,0
100

Gyventojų skaičius
3348
14275
17 623

Palangos mieste atliekų susidarymo norma (įvertinant poilsiautojus) yra 4,5 m 3/per
metus. Taip yra dėl to, kad ypač sezono metu susidaro didelis atliekų kiekis. Todėl atliekami atskiri
skaičiavimai ne sezono metu (7 mėnesiai) ir sezono metu (5 mėnesiai).
Būsto tipas
1.
Individualus namas
Daugiabutis namas
Viso

Atliekų kiekis,
gyvent.sk.*4,5m3/m
2.
15066,0
64137,5
79303,5

Atliekų kiekis per 7 mėn.
7/12*1,4*gyv.sk.
3.
2734,2
11657,9
14392,1

Atliekų kiekis per 5 mėn.
2st. – 3st.
4.
12331,8
52579,6
64911,4

Sezono ir ne sezono metu susidarantis atliekų kiekis vieno išvežimo metu
Būsto tipas
Individualus namas
Daugiabutis namas

Vieno išvežimo kiekis ne sezono metu,
m3
91,1
194,3

Vieno išvežimo kiekis sezono metu,
m3
81,1
345,9

Pastaba.
Numatome, kad atliekos iš daugiabučių namų ne sezono metu bus išvežamos du
kartus per savaitę (t. y. per 7 mėn. 60 kartų ), o iš individualių namų vieną kartą (t. y. per 7 mėn. 30
kartų) Padalinus atliekų kiekį iš 60/30 gausime komunalinių atliekų kiekį, susidarantį vieno
išvežimo metu.
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Numatome, kad atliekos iš daugiabučių ir individualių namų sezono metu bus išvežamos
kiekvieną dieną (t. y. per 5 mėn. 152 kartus). Padalinus atliekų kiekį iš 152 gausime komunalinių
atliekų kiekį, susidarantį vieno išvežimo metu.
Reikalingas tam tikros talpos konteinerių kiekis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
k= Q1/v;
Kur:
k – konteinerių kiekis;
Q1 – komunalinių atliekų susidarymas vieno šalinimo metu;
v – konteinerio talpa ( m3);
Konteinerių skaičius:
Numatome, kad prie individualių namų bus pastatyti 0,12 m3 talpos konteineriai, o
prie daugiabučių 1,1 m3 talpos konteineriai.
Būsto tipas
Individualus namas
Daugiabutis namas

Konteinerių skaičius ne sezono metu
1200
177

Konteinerių skaičius sezono metu
1200
314

Pastabos:
Visi 1200 individualių būstų turi būti aprūpinti individualiais 0,12 m3 talpos
konteineriais. Taigi jų poreikis – 1200 vnt.
Pagal gautus konteinerių kiekio skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad siekiant
išvežti atliekas iš daugiabučių namų, tam tikslui reikalinga skirti ne mažiau kaip 314 vnt. 1,1 m3
talpos konteinerių.
Jei būtų nuspręsta įrengti didesnės talpos konteinerius, reikalingų konteinerių
skaičius atitinkamai sumažėtų.
1,1 m3 - 314 vnt.

0,12 m3 – 1200 vnt.

Antrinėms žaliavoms reikalingų konteinerių skaičiaus nustatymas
Siekiant įgyvendinti Valstybinio strateginio plano užduotis dėl antrinių žaliavų
surinkimo 2006 metais, reikalinga ne mažiau kaip 20 procentų konteinerinių aikštelių (nuo viso
mišrioms komunalinėms atliekoms reikalingo konteinerių skaičiaus, apskaičiuoto aukščiau)
pastatyti konteinerius antrinėms žaliavoms. Kadangi didžiausias gyventojų tankumas yra
daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, tikslinga daugumą konteinerinių aikštelių su
konteineriais antrinėms žaliavoms įrengti būtent šiuose miesto rajonuose. Šiose konteinerinėse
aikštelėse bus iš viso po 7 konteinerius: 4 (įvertinant žymų atliekų kiekio padidėjimą sezono metu
dėl atvykstančių poilsiautojų) skirti mišrioms komunalinėms atliekoms ir 3 skirti antrinėms
žaliavoms (popieriui, stiklui, plastikui).
Siekiant įgyvendinti Valstybinio strateginio plano užduotis dėl antrinių žaliavų
surinkimo 2010 metais, reikalinga ne mažiau kaip 30 procentų konteinerinių aikštelių pastatyti
konteinerius antrinėms žaliavoms.
Surenkamų komunalinių atliekų padidėjimas 2006−2010 metais.
Palangos miesto
savivaldybė.
Miestas
Iš viso

2006 metai, t/m

2010 metai, t/m

Padidėjimas procentais, %

18204,8
18204,8

19705,4
19705,4

8,2
8,2
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Taigi iki 2010 metų mieste bus reikalinga padidinti komunalinių atliekų surinkimui
skirtų konteinerių skaičių 8,2 procentais.
Reikalingas konteinerių kiekis savivaldybėje:
Konteineriai
Komunalinėms atliekoms
1,1 m3
0,12 m3
Antrinėms žaliavoms
1,1 m3

2006 metais

2010 metais

314
1200

340
1298

188

306

Pastaba. 2010 metais komunalinių atliekų konteinerių skaičius yra pateiktas bendrai
su pirmojo etapo konteinerių skaičiumi, t. y. atėmus 2010 metų konteinerių skaičių iš 2006 metų
skaičiaus gauname papildomai įrengti reikalingą konteinerių skaičių:
Konteineriai
Komunalinėms atliekoms
1,1 m3
0,12 m3
Antrinėms žaliavom
1,1 m3

2010 metais papildomas konteinerių kiekis
26
98
118

___________________

