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Informacija apie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano įgyvendinimo priemonių vykdymą 2018 metais 

Uždaviniai Priemonės  Įvykdymo 

terminas 

 

Vykdytojai Informacija apie priemonių vykdymą 

2.3. sukurti 

komunalinių 

biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo 

pajėgumus 

2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės 

atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir 

(ar) individualų kompostavimą, 

įrengti pakankamus pajėgumus 

šioms maisto / virtuvės atliekoms 

apdoroti 

2018 metai savivaldybės Pradėta vykdyti. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-

2020 m. plane nustatyta priemonė – parengti galimybių 

studiją dėl maisto (virtuvės) atliekų atskiro surinkimo 

sistemos kūrimo ir tolimesnio tvarkymo galimybių bei 

infrastruktūros poreikio. Klaipėdos miesto savivaldybės 

komunalinių atliekų tvarkymo administratoriaus UAB 

„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ užsakymu 

MB „ECOTILIA“ parengė galimybių studiją maisto 

(virtuvės) atliekų atskiro surinkimo sistemos kūrimo ir 

tolimesnio tvarkymo galimybės bei infrastruktūros poreikis 

Klaipėdos regione (toliau –Studija). Studija buvo paskelbta 

Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje 

2018-11-22. Studijos rezultatai 2019-01-21 buvo aptarti 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje. 

Nuspęsta  pasirinkti Studijoje nurodyta I alternatyvą – dalies 

maisto atliekų atskiras surinkimas ir tvarkymas esamuose ir 

artimiausiu metu pastatomuose įrenginiuose (pusiau 

požeminiai ir individualūs konteineriai). Vykdyti rinkos 

konsultaciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, 

siekiant nustatyti paslaugos teikimo galimybę. Pataisyti 

Atskiro maisto atliekų surinkimo ir tvarkymo paraišką 

finansavimui iš LIFE programos gauti ir pakartotinai teikti 

2019 metais. Aktyviau vykdyti visuomenės švietimą maisto 

atliekų susidarymo prevencijos srityje.  

Individualiam kompostavimui Klaipėdos mieste iki 2017 m. 

išdalinta 1594 kompostavimo dėžių, 2017 m. – 0, 2018 m.- 

125 dėžių, 2019 metais planuojama išdalinti – 375 dėžių. 

Žaliųjų ir augalinės kilmės maisto atliekų rūšiuojamajam 
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surinkimui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centras 2018 m. įsigijo 2000 antžeminių konteinerių skirtų 

Klaipėdos miesto savivaldybės individualių namų 

gyventojams. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

2019 m. planuoja papildomai nupirkti 1600 antžeminių 

konteinerių žaliosioms ir augalinės kilmės maisto atliekoms 

surinkti. 

Žaliąsias ir augalinės kilmės maisto atliekas planuojama 

apdoroti Glaudėnų žaliųjų atliekų aikštelėje, kuri jau yra 

įrengta. 

Gavus ES finansavimą iš Life programos planuojama plėsti 

Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, didinti jos 

pajėgumus, diegti naujas technologijas. 

2.4. plėtoti 

rūšiuojamojo atliekų 

surinkimo sistemas 

 

2.4.1. pastatyti nustatytais 

atstumais reikiamą kiekį antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerių arba 

taikyti kitas antrinių žaliavų 

surinkimo priemones. 

2014–2017 

metai 

 

savivaldybės Įgyvendinta. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių vietos 

nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010-11-12 įsakymu Nr. AD1-2011 

patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių 

komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje. 

Schema koreguojama atsižvelgiant į pasikeitusias 

aplinkybes. 

2.4.2. didinti didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių skaičių 

arba taikyti kitas atliekų surinkimo 

priemones (pavyzdžiui, 

apvažiuojant) 

2014–2020 

metai 

 

savivaldybės Klaipėdos mieste įrengtos ir veikia 3 didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės. Aikštelių skaičius pakankamas.  

2.4.3. regioniniuose ir 

savivaldybių atliekų tvarkymo 

planuose numatyti ir taikyti 

buityje susidarančių pavojingųjų ir 

tekstilės atliekų surinkimo 

priemones, taip pat ir surinkimą 

2014–2020 

metai 

 

savivaldybės 

 

Buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų 

surinkimo organizavimas numatytas Klaipėdos miesto 

savivaldybės 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130 

patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. 

atliekų tvarkymo plane ir įgyvendinamas.  



3 

 

apvažiuojant 

3.1. užtikrinti, kad 

visiems atliekų 

turėtojams būtų 

sudarytos sąlygos 

naudotis viešąja 

komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga 

3.1.1. visiems atliekų turėtojams 

teikti viešąją komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugą, atitinkančią 

minimalius kokybės reikalavimus, 

kuriuos nustato Aplinkos 

ministerija 

2014–2020 

metai 

 

savivaldybės 

 

Visiems atliekų turėtojams sudarytos sąlygos naudotis 

viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. 

6.1. didinti 

visuomenės 

sąmoningumą atliekų 

tvarkymo srityje 

 

6.1.2. šviesti ir informuoti 

visuomenę regioniniu lygiu: 

pristatyti komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip 

visumą), esamą surinkimo ir 

tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą 

apmokestinimą, gyventojų teises ir 

pareigas, galimybes rūšiuoti 

atliekas 

2015–2020 

metai 

regioniniai 

atliekų 

tvarkymo 

centrai, 

savivaldybės 

Klaipėdos miesto savivaldybėje priemonė įgyvendinta 

vykdant visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais.  

Informacija susijusi su atliekų tvarkymo problemomis, 

visuomenės informavimu ir švietimu 2017 -2018 m. buvo 

skelbiama ne tik Klaipėdos regiono spaudoje, bet taip pat ir 

per televiziją, radiją. Šios priemonės bus tęsiamos ir 2019 

m. 2018 m. buvo pagaminti daugkartinio naudojimo pirkinių 

krepšeliai, staliniai kalendoriai ir tušinukai atliekų rūšiavimo 

tematika. 2018 m. buvo pravestos paskaitos priešmokyklinių 

grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Priemonė bus 

tęsiama ir 2019 m. Su gyventojams aktualia informacija 

atliekų tvarkymo temomis jie nuolat yra supažindinami 

KRATC internetiniame tinklapyje www.kratc.lt. 

6.1.3. bendradarbiaujant su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, rengti ir 

įgyvendinti bendrus visuomenės 

švietimo ir informavimo atliekų 

prevencijos ir atliekų tvarkymo 

klausimais projektus 

2014–2020 

metai 

 

savivaldybės 

 

2017 m. rugsėjo 28 d. VšĮ „RV Agentūra“, 

bendradarbiaujant kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija, suorganizavo nemokamą konferenciją – 

seminarą/dirbtuves atliekų prevencijos tematika, skirtą 

Klaipėdos miesto pedagogams. 2018 m. priemonė nebuvo 

įgyvendinta. 
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6.2. tobulinti valstybės 

ir savivaldybės 

institucijų darbuotojų 

kompetenciją atliekų 

tvarkymo klausimais 

 

6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose 

renginiuose ir konferencijose, 

seminaruose, darbiniuose 

susitikimuose; organizuoti 

susitikimus su kitų valstybių 

institucijomis, organizuoti bendrus 

renginius su savivaldybių, atliekų 

surinkėjų ir tvarkytojų 

asociacijomis, skleisti gerąją 

bendradarbiavimo patirtį Aplinkos 

apsaugos agentūros interneto 

svetainėje 

 

2014–2020 

metai 

 

Aplinkos 

ministerija, 

Aplinkos 

apsaugos 

agentūra, 

savivaldybės 

 

Du savivaldybės administracijos specialistai 2017 m. 

gruodžio 5 d. dalyvavo UAB "JOSTRA" organizuotame 

konsultaciniame seminare „Dvinarė įmoka už atliekų 

tvarkymą Lietuvoje – pirmieji žingsniai ir perspektyvos“. 

2018 m. savivaldybės administracijos darbuotojai 

nedalyvavo renginiuose dėl darbuotojų trūkumo. 


