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LR Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas
Nr. D1-863

Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo 
planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą 

atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-06-20  įsakymo pakeitimas (Nr. D1-518), pagal kurį už 
2018 metus ataskaitos teikiamos GPAIS sistemoje



REGIONO PLĖTROS TARYBA 
TEIKIA INFORMACIJĄ APIE:

• atliekų tvarkymo sistemą regione

• mišrių komunalinių atliekų apdorojimą 
mechaninio biologinio ar mechaninio 
apdorojimo įrenginiuose



VIEŠOSIOS ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS 
PRIEINAMUMAS

Užduotis: užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugos 
teikimą visiems atliekų turėtojams 

2019 m. Tauragės regione paslauga teikiama 100 
proc. atliekų turėtojų

2018 m. 2019 m. Pokytis, proc.

99,9% 100% +0,1



ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

• Tauragės regiono nepavojingų atliekų 
sąvartynas (metinis pajėgumas 33 000 t);

• Bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelė 
(metinis pajėgumas 6000 t);

• Asbesto turinčių atliekų šalinimo subsekcija 
(pajėgumas 1200 t);

• Mechaninio atliekų apdorojimo įrenginys 
(metinis pajėgumas 25 000 t);



ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

• Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (4 vnt., 
bendras pajėgumas 1329 t);

• Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (4 vnt., 
bendras pajėgumas 8195 t);



ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

• Bendro naudojimo konteinerių aikštelės, 246 vnt.

• Bendro naudojimo MKA konteineriai, 1397 vnt.

• Bendro naudojimo antrinių žaliavų konteineriai, 
637 vnt.

Bendro naudojimo 2018 m. 2019 m. Pokytis 

Aikštelės 190 vnt. 246 vnt. +56 vnt.

MKA konteineriai 1397 vnt. 1283 vnt. -114 vnt.

AŽ konteineriai 637 vnt. 846 vnt. +209 vnt.



ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

• Individualūs MKA konteineriai, 25651 vnt.

• Individualūs antrinių žaliavų ir pakuočių 
konteineriai, 42685 vnt.

• Individualūs ŽA konteineriai, 6375 vnt.

• ŽA kompostavimo dėžės, 2088 vnt.

Individualūs 2018 m. 2019 m. Pokytis 

MKA konteineriai 24808 vnt. 25651 vnt. +843 vnt.

AŽ konteineriai 41485 vnt. 42685 vnt. +1200 vnt.

ŽA konteineriai 6375 vnt. 6375 vnt. 0

ŽA kompostavimo 
dėžės

1384 vnt. 2088 vnt. +704 vnt.



INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

• Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų 
remonto bei paruošimo naudoti pastatas 
sąvartyno teritorijoje;

• Sąvartyno dujų surinkimo sistema;



INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

• Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės plėtra, pritaikant ją bioskaidžių
atliekų (tame tarpe augalinės kilmės maisto 
atliekų) apdorojimui uždaro kompostavimo 
būdu;

• Technika bioskaidžių atliekų (tame tarpe 
augalinės kilmės maisto atliekų) apdorojimui;



KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

• Susidarė komunalinių atliekų – 32 556,025 t

• Pašalintas sąvartyne KA kiekis – 15 454,160 t 
(47 proc.)

• Paruoštas naudoti pakartotinai ir perdirbti KA 
kiekis – 17 101,865 t (53 proc.)

2018 m. 2019 m. Pokytis, t

Susidarė KA 32 978,850 32 556,025 -422,825

Perdirbta, panaudota 17 066,887 17 101,865 + 34,978

Pašalinta sąvartyne 15 912,963 15 454,160 - 458,803



KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Iš regiono savivaldybių gautas MKA kiekis:

2018 m. 2019 m. Pokytis 

Tauragės r. 9717,160 9592,980 -124,180

Jurbarko r. 5707,320 5500,800 -206,520

Šilalės r. 4991,440 5015,28 + 23,840

Pagėgių sav. 1790,540 1761,820 - 28,720

Viso: 22206,460 21870,880 -335,580



Rūšiavimo linijoje apdorotų MKA kiekis

2018 m. 2019 m. Pokytis 

Perduota rūšiuoti 22 206,460 21 870,880 -335,580

IŠRŪŠIUOTA

Antrinės žaliavos 893,000 974,480 + 81,480

BSA 7549,280 7707,480 +158,200

Deginimui 198,080 0 -198,080

Šalinimui 13566,100 13189,020 -377,080



Rūšiavimo linijoje apdorotų MKA kiekis

2018 m. perduota rūšiavimui –
22206,460 t

2019 m. perduota rūšiavimui 
21 870,880 t
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Projekto ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra“ eiga

1.Požeminių konteinerių su įrengimu pirkimas

Sutartis įvykdyta 2019-12-08 d. Įrengtos 77 aikštelės, 
kiekvienoje po 4 konteinerius.

2. Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas

Sutartis vykdoma, numatomas baigimo terminas- 2020-07-01 d. 

Iš viso regione bus įrengta 169 aikštelės. Iki 2020-02-01 d. įrengta 
88 vnt.



Planuojamas regionų projektų naujas kvietimas pagal 
priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“

-naujos veiklos (įgyvendinamos 
kartu):

• 1.1. rūšiuojamuoju atliekų 
surinkimo būdu iš gyventojų 
surenkamų maisto / virtuvės 
atliekų apdorojimo 
infrastruktūros sukūrimas ir (ar) 
esamos infrastruktūros 
pritaikymas;

• 1.2.gyventojų informavimas 
maisto / virtuvės atliekų 
rūšiavimo jų susidarymo vietoje 
klausimais

Pareiškėjai- RATC-ai

Partneriai- savivaldybės

ES lėšų dalis- 85 proc. (800 tūkst. 
EUR be PVM), sav. biudž.- 15 proc. 
(~141 tūkst.)

Projektų trukmė- iki 2023-07-01 d.

Planuojama sąvartyno teritorijoje 
esančioje ŽAK aikštelėje pastatyti 
įrenginius uždaram kompostavimui 
(tunelius), įsigyti juos aptarnaujančią 
techniką, vykdyti gyventojų 
informavimo priemones.



Planuojamas priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ APRAŠO pakeitimas

Pagal Aprašo 11.4 p. veiklą ,,atliekų 
paruošimo naudoti pakartotinai 
infrastruktūros sukūrimas/ 
atnaujinimas“ papildomai 
numatoma:

• Regioniniame sąvartyne 
pastatyti pastatą pakartotinio 
naudojimo atliekų tvarkymui, 
remontui;

• Įsigyti reikalingą įrangą.

Projekto lėšų likutis ~149 tūkst. EUR 
be PVM

Tauragės regionui numatyta skirti 
papildomai 187 000 EUR be PVM



Ačiū už dėmesį


