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1 VADAS 
Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkyrno planas 2014-2020 metarns parengtas siekiant atnaujinti 
2006 m. Iiepos 27 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendirnu Nr. T-214 patvirtintą Pakruojo 
rajono savivaldybės atliekų tvarkyrno planą, atsižvelgiant i naujus teisės aktus bei atsiradusias naujas 
užduotis savivaldybei. Šis planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo istatymo (Žin., 
1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-
1004 patvirtintų Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 2010, Nr. 
149-7654) reikalavimus. 

Komunalinių atliekų tvarkyrno planavimo tikslas - nustatyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos organizavirno priemones, kurios užtikrintų apl inkosaugos, tcchn inius-ekonominius ir higienos 
reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekLį tvarkyrno pasiaugos pasiūlą visiems 
savivaidybės teritorijoje esantierns asrnenirns. Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane 
2014-2020 m. nustatytos priemonės, užtikrinančios Lietuvos Respublikos Vyriatisybės 2014 m. balandžio 
16 d. nutarirnu Nr. 366 patvirtintarne Valstybiniamc atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane ir 
rengiamame Šiaulių regiono atliekų tvarkyrno plane 2014-2020 m., nustatytas užduotis. 

Rengiamo Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. tikslas - suderinti Šiaulių 
regiono savivaldybių veiksrnus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistcmas ir steigiant kelioms 
savivaldybėms bendrus atliektĮ naudojimo ar šalinimo irenginius. Šiuo planu nurnatyta igyvendinti 
Europos Sajungos finansuojamo projekto ,,Šiaulių regiono komuiialiiiių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkyrno infrastruktūros plėtra priemones. Šiaulių komunalinių atliekų tvarkyrno regionas apima 
Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto ir 
Šiaulių rajono savivaldybių teritorijas. 

Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plaiią 20 1 4-2020 rn. sudaro šios pagrindinės daiys: 

esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga; 

komunalinių atliekų susidaryrno progiiozės plantiojamu laikotarpiu (2014-2020 rn.); 

kornunalinių atiiekų tvarkymo tikslai, iiždaviniai ir užduotys 2014-2020 m,; 

plano igyvcndinirno poveikio jmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertininias; 

piano jgyvendinirno vertin irno kriterijai; 

Pakruojo rajono savivaldybės atliekiį tvarkyrno sistemos plėtros priemonių planas 2014-2020 m.. 

Už Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 rn. jgyvendinimą yra atsakinga 
Pakruojo rajono savivaldybė ir VŠĮ Šiaulių regiono atlickų tvarkyrno centras (toliau - ŠRATC) pagal savo 
funkcijas. Sprendimus dėl šio plano pakeitiiiių priima Pakruojo rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdarna 
Į ŠRATC ir Pakruojo rajorio savivaldybės adniiiiistracijos siūlyrnus bei konsultuodarnasi su socialiiiiais 
ekonorniniais partneriais. 

Šiam planui, vadovaujantis Planų ir programų strategiiiio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše 
(Žin., 2004, Nr. 130-4650) numatyta tvarka, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 
skaitant ir visuomenės infcrmavimo proccdūras. 
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2 ESAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLES APŽVALGA 
Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos piotas 1316 kv. km., kurią sudaro 8 seniūnijos: Guostagalio, 
Klovainių, Lygurntį, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalirno, Žeirneiio. 

2. 1 Savivaldybės kornunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas 
Pakruojo rajono savivaldybės kornunalinių atliekų tvarkymo sistema apirna komunalinių atiiekų 
surinkimo, vežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo pasiaugas visierns savivaldybės teritorijoje 
esantiems komunalinių atliekų turėtojams - fiziniams ir juridiniams asrnenims. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkyrno istatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-
3016) nuostatoniis, už kcrnunalinių atliekų tvarkyrno sisteiiių organizavimą savo teritorijose yra 
atsakingos savivaldos institucijos. Kornunalinių atliektį tvarkymo sistemų organizavimą jos gali pavesti 
(kaip privalomą užduotj) savivaldybės ar kc!ių savivaldybių isteigtai jmonei (šiuo atveju - ŠRATC). 

Siekdamos paleiigvinti bendradarbiaviiną kuriaiit naują regioiiinę atliekų tvarkyino sistemą 7 Šiaulių 
regiono savivaldybės 2002 m. birželio 25 d. isteigė viešają istaigą ,,Šiauiių regiono atliekų tvarkyrno 
centras, o 2005 m. lapkrič:io 30 d. daliniiikiį susiriiikiino spreiidiinu buvo patvirtinti šios istaigos istatai. 
2005 m. spalio 28 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendiinu Nr. 9 buvo patvirtintas Šiaulių regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo planas, kuriame iiuinatyti Šiauiių regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrirno etapai ir šios sisteiiios orgaiiizavirnas. 

ŠRATC perėmė iš Šiaulių regioiio savivaldybių atliekų tvarkyiiio sisternos organizatoriaus funkcijas, i 
kurias ieina savivaldybių ir regiono atliekų tvarkyiiio plaiių reiigimas, atliekų tvarkymą 
reglameiituojančių teisės aktų reiigiiiias, atliekiį surinkirno, atliekų tvarkymo objektų cksploatacijos 
paslaugų pirkirno konkursų organizavirnas, sutarčių pasirašyrnas ir jtį vykdyrno kontrolė, duomenų apie 
atliekų srautus riiikimas ir registraviiiias, riiikliavų už atliekų tvarkyiną rinkirnas, kurj Pakruojo rajono 
savivaldybė nuo 2015 rn. sausio iiiėiiesio planuoja pavesti Pakruojo rajoiio savivaldybės administracijai. 
2006 m. lapkričio 23 d. Pakruojo rajoiio savivaldybės tarybos sprendiiiiu Nr. T-330 ŠRATC buvo pavesta 
eksploatuoti Pakruojo rajono kornunaliniiį atliekiį tvarkymo sistemą. Savivaldybės koinunalinių atliekų 
tvarkymo (išskyrtis šalinimą) sisteinos adiiiinistravirnas apima šiuos veiksmus, procesus bei procedūras: 

atliekų suriiikėjo / vežėio savivaldybės teritorijoje ar jos dalyje paririkimas organizuojant 
komunaliiiių atliekų surinkimo / vežimo paslaugų viešojo pirkimo koiikursą (-us) Lietuvos Respublikos 
viešujų pirkimų istatyiiio nustatyta tvarka; 

ŠRATC trišalės sutarties su atliekiį surinkėju / vežėju - konkurso lairnėtoju (arba kitu jstatymų 
nustatytu būdu) ir savivaldybe sudaryinas ir vykdyiiias; 

savivaldybės komurialinių atliekų tvarkymo sisteinos, kuri yra iieatskiriama Šiaulių regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis, irjos infrastriiktūros plėtojimo planavimas; 

dokumentų, būtiiių koinunaliiiių atliekiį tvarkyino sisteinai funkcioiiuoti (savivaldybės atliekų 
tvarkymo plano, atliekų tvarkymo taisyklių, victinės riiikliavos dydžio apskaičiavimo metodikos, vietinės 
rinkliavos nuostatų pakeitirnų) projektų reiigirnas; 

victinės riiikliavos dydžio apskaičiaviinas, perskaičiaviiiias irjų pagrindimų rengimas bei teikiinas 
tvirtinti savivaldybės tarybai; 

inforrnacijos apie atliekų tvarkyino plaiių vykdyiną katipiinas, apibendriiiiinas, analizė ir teikiinas 
savivaldybei; 

susidarančių atliekų srautų apskaita, apibendrinirnas, aiializė, ataskaitų rengimas; 

atliekų turėtojų švietinias komunalinių atliekų tvarkyino srityje; 
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savivaldybės komunaiinių atiiekų tvarkymo sistemos stebėsena, vežėjų / surinkėjų ir kitų atiiekų 
tvarkytojų veiklos kontroiė; 

vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
administravimas pagal atskirą sutartj su savivaldybe; 

apskrities savivaldybių bendradarbiavimo regioninės kornunalinių atliekų tvarkymo sistemoje 
sutarties jgyvendinirnas; 

mokėjimų, atsiskaityrnų už suteiktas atlickų tvarkymo paslaugas administravimas pagal vietinės 
rinkliavos administravimo sutartj; 

atliekų tvarkymo paslaugų kiekio fksavirnas ir per mėnesj sutvarkytų savivaldybės teritorijoje 
susidariusio atliekų kiekio pagal atliekų rūšis nurodyrnas; 

ataskaitų apie atliekų tvarkymą teikimas nustatyta forina ir terininais savivaldybei; 

ŠRATC rnetinių vciklos ataskaitų rengimas bei teikimas savivaldybei; 

savivaldybės kornunalinių atlickų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo 
užtikrinimas. 

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos admiiiistravimo sutartimi, 
Pakruojo rajono savivaldybė atlieka šias funkcijas: 

nagrinėja ir priima savivaidybės kornpetencijai priskirtų ŠRATC siūlomų teisės aktų, 
reglamentuojančių kornunal inių atliekų tvarkymą, pakeitimus; 

sudaro palankias sąlygas kornunalinių atliekų tvarkyrno sisteiiiai kurti, funkcionuoti ir vystyti; 

derina ŠRATC siūloinų konteinerinių aikštelių ireiigiino vietas ir nustatyta tvarka sprendžia žemės 
sklypų aikštelėms skyrirno bei detaliųjų planų rcngiiiio klausiinus; 

pagal savo kornpetcnciją atlieka visus veiksrnus, kad ŠRATC gautų teisės aktų reikalavimų 
nustatyta tvarka visus Ieidimus irengti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkyrno sistemos 
infrastruktūros objektus; 

nustato pagal ŠRATC atliktus pagristus skaičiavimus patiksliiitus vietinės rinkliavos dydžius; 

deriiia Aplinkos iniiiisterijos nustatytorns gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotiins 
jvykdyti, garnintojų, irnportuotojų, jų isteigtų organizacijų ar atliekas tvarkančių jmonių. kurioms 
gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių atlickas, 
garninių ir (ar) pakuotės atliekų sui•inkimo iš komunalinių atliekų srauto sistemų diegimo sąlygas arba 
teisės aktų nustatyta tvarka paveda šią funkciją ŠRATC; 

imasi teisėtų priemonių nutraukti esamoms atliekų tvarkymo sutartirns su atliekų surinkėjais / 
vežėjais, kad paslaugas galėtų teikti konkursus laimėję surinkėjai / vežėjai nuo sutarčių su jais 
isigalioj irno. 

Šiaulių regiono plėtros taryba tvirtina Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plan kurio tikslas - suderinti 
Šiaulių regiono savivaldybių veiksinus, organ izuojaiit komunal in ių atliekų tvarkyino sistemas ir steigiant 
kelioms savivaldybėms bendrus atliekų iiaudojiino ar šalinimo irenginius. Pirmas Šiaulių regiono atliekų 
tvarkyino planas buvo patvirtintas 2005 rn. spaiio 28 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 9. 
Šiaulių regiono plėtros tarybos 2012 m. gegužės 3 d. sprendirnu Nr. 51/5S-25 patvirtintas Šiaulių rcgiono 
komunalinių atliekų tvarkymo planas 2012-2020 rn., kurio tikslas - suderinti Šiaulių apskrities 
savivaldybių veiksinus, organizuojaiit kornunalinių atliekų tvarkyino sistemas ir steigiaiit kelioms 
savivaldybėrns bendrus atliekų naudojirno ar šalinimo jreiiginius. Šiuo planu numatyta jgyvendinti 
Europos Sajungos finansuojarno projekto ,,Šiaulių rcgiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 
priemones. Šiuo rnetu yra rengianias naujas Šiaulių regioiio komunalinių atliekų tvarkymo planas 2014-
2020 m.. 



[gyvendindama jsipareigojirnus, kuriant Šiaulių regiono komunaiinių atliekų tvarkyrno sistemą, 2006 m. 
liepos 27 d. Pakruojo rajorio savivaidybės taryba sprendirnu Nr. T-214 patvirtino Pakruojo rajono 
savivaldybės atl iekų tvarkyrno planą. 

Komunalillių atiiekų tvarkyino paslaugų teikimą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje reglamentuoja 
2014 m. rugpjūčio 21 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendirnu Nr. T-265 patvirtintos Pakruojo 
rajono savivaldybės atliekų tvarkyino taisyklės. 

Pakruojo rajono kornunalinių atiiekų turėtojalns teikiarnos šios kornunalinių atliekų tvarkyino paslaugos: 

mišrių kornunalinių atliekų tvarkyinas; 

antrinių žaliavų, iskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas; 

žaiiujų atliekų tvarkymas; 

didžiujų atliekų, jskaitant naudotas padangas ir statybines (smulkaus buities remonto) atliekas, 
tvarkymas; 

elektros ir elektroninės jrangos atliekų tvarkymas; 

buities pavoj ingų atliekų tvarkymas. 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo jstatyrne (Žii1., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nustatyta, 
kad įrnonės, kurios vykdo kornunalinių atliekų surinkim jskaitant alltrinių žaliavų surinkim šią veiklą 
savivaldybės teritorijoje gaii vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe (arba 
savivaldybės (kelių savivaldybių) jsteigtu juridiniu asrneniu, kuriain pavesta administruoti komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą). Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2012 gruodžio 20 d. priėmė sprendimą 
Nr. T-3 1 5 Dėl pavedirno uždarajai akcinei bendrovei ,,Pakruojo koinunalininkas teikti Pakruojo rajono 
mišrių komunalinių, buityje susidaratlčių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės jrangos, didelio 
gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų siiriiikimo ir tvarkyino j jų šalinimo vietas 
paslaugas. 2013 sausio 1 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, 
buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroiiinės irangos, didelio gabarito atliekų, 
naudotų padangų ir antrinių žaliavtį stirinkimo ir transportavimo iių  šalinirno vietas paslaugas Nr. S-13-
23. 

ŠRATC eksploatuoja šią  Pakruojo rajolio komunalinių atliekų tvarkyrno infrastruktUrą - Lygumų, 
Rozalirno, Klovainių ir Žeimelio seliiūnijų ir rajoiiiiij Karašilio k. atliekų priėmimo punktus, prie uždaryto 
Aleknaičių sąvartyno 2013 m. irengtą žaliujų atliekų kompostavimo aikštelę ir didelio gabarito atliekų 
suriiikimo aikštelę, bei regioninj ilepavojingit atliekų sąvartyną (Šiaulių raj.). 

2.2 Pakruojo rajono gyventojai ir būstai 

Lietuvos statistikos departainento skelbiaiiiais gyventojų siirašyino duomenimis, bendras gyventojų 
skaičius Pakruojo rajoiie 201 1 ni. siekė 23,7 tūkst. ir 2001-201 1 rnetų laikotarpyje stimažėjo 19 proc. 
(vidutiniškai apie 1 ,9 proc. per metus). 

Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, vidutinis metinis gyventojų skaičius Pakruojo 
rajone 2013 m. siekė 22,5 lūkst.. 
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1 lente/ė. Gyventojų skaičius Pakruojo rajone gyventojų surašyrno rnelu 2001 ir 2011 metais. 

Gyventojų skaičiaus Metinis gyventojų 
Gyventojai 2001 rn. Gyventojai 201 1 m. 

surnazejimas per 10 m., skaičiaus sumažėjimas 
surašymo rnetu surašymo metu 

proc. proc. 

29458 23745(22549) -19% 1,9% 

Lietuvos statistikos departarnento 201 1 rn. duomenirnis Pakruojo ir Linkuvos miestuose gyveno 6689 

gyventojai (28 proc.), o likusioje Pakruojo rajono savivaidybės dalyje - 1 7056 gyventojai (72 proc.). 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas miesto ir kaimo gyvcntojų pasiskirstymas Pakruojo rajono 
seniūnijose (201 1 metais). 

2 lentelė. Iakruojo rajono savivaldybės .ventojų skaičiiis (201 i rneų sivašyino duornetiys). 

Scniūnija Miesto gyventojų 
skaičius 

Kairno gyventojų 
skaičius 

Guostagalio sen. - 1383 

Klovainių sen. - 2743 

Linkuvossen. 1550 1948 

Lygumųsen. - 2539 

Pakruojosen. 5139 2249 

Pašvitinio sen. - 1700 

Rozalimo sen. - 2175 
Žeinielio sen. - 2319 

Viso Pakruojo rajono savivaldybėje 
6689 17056 

28 proc. 72 proc. 

Pakruojo rajone daugiabučiuose gyvena 3 1 proc. gyventojų, individuaiiuose naiiiuose 69 proc. gyventojų. 

3 /entelė. Pakruojo rajono saviia/dybės narni skaičius 2()1 l ,/wlais2. 

Daugiabučių narnų skaičius lndividualių namų skaičius 

Miestas Kaimas Viso 
Gyventojų 

Miestas Kairnas Viso 
Gyventojų 

skaičius3  skaičius3  

141 1077 
(Pakruojis-93; 

208 349 7361 
(Pakruojis- 

5746 6823 16384 
Linkuva-48) 640; Linkuva- 
______________ _______ - __________ 437) _______ _____ __________ 

Pakruojo rajono savivaldybėje yra 1 6 iregistruotų gyvenaniujų narnų jvairioms socialinėms grupėms: 
Pakruojo mieste - 3 namai, Linkuvoje - 2 narnai ir kairne - 1 1 tokios paskirties narnų. 

2.3 Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkyma3  komunalinių 
atliekų susidaryrno norma 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, koiiiuiialiiiių atliekų tvarkymo finansavirno sistema turi remtis 
principu ,,teršėjas moka ir ,,visų sąnaudų padengimo priiicipu. Priiicipas ,,teršėjas moka reikalauja, kad 

Gyventojų skaičius 2013 metais. Šaltinis: Gyventojų skaičius sudarytas remiantis Lietuvos Statistikos 
departamento tinklapyje skelbiamais oficiaiiais duornenirnis - gyventojai ir socialinė statistika: 
littD://dbl .stat,ov.1t/stathank/SelectVarVal/Define.asp?MaintableM30i02 l4&PLania,e0 
2  Nekilnojamo turto registrų centro duomenys 20 1 1 in. 

Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas daugiabučiuose ir individualiuose nainuose ivertintas ekspertiniu vertinimu, 
pagal ankstesnių metų ŠRATC duomenis. 



atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atiiektį turėtojas ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo 
susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas (gamintojo atsakoinybės principas). 

gyvendinant principą ,,teršėjas rnoka, visose Šiaulių regiono savivaldybių teritorijose vietinė rinkliava už 
komunalinių atliekų surinkirną ir tvarkymą jvesta 2007-2008 rn.. Vietinės rinkliavos už koinunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkyrną nuostatų nauja redakcija buvo patvirtinta 2013 rugpjūčio 22 d. Pakruojo 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-220. 

Rinkliavos dydis fiziniams asmenims apskaičiuojamas remiantis Pakruojo raj ono savivaldybės nustatytu 
rinkliavos dydžiu vienam gyventojui, dauginainu iš rinkliavos mokėtojui nuosavybės ar savivaldybės 
gyvenamuj ų patalpų nuomos teise priklausančio būsto gyventoj ų skaičiaus. Rinkliavos dydis juridin iams 
asmenims apskaičiuojamas remiantis savivaldybės nustatytu vienos komunalinių atliekų tonos surinkimo 
ir sutvarkymo rinkliavos dydžiu, dauginarnu iš inetinės rinkiiavos mokėtojui nustatytos atliekų 
susikaupiino normos vienam parametro vieiietui kiekiiiės išraiškos. 

Pakruojo rajoiio savivaldybėje nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nustatytas vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkiiną ir tvarkyrną dydis: 75 Lt per metus vienam gyveiitojui ir 230 Lt už vieiios tonos 
koinunalinių atliekų suriiikimą ir stitvarkyiiią. Šio dydžio pagrindu ir pagal atliekų susikaupimo normas 
atskiroms atliekų turėtojų kategorijoms, apskaičiuojainos vietiiiės rinkliavos jrnokos dydžiai. 

Atliekų susidarymo normos jtiridiiiiams asmeiiiins nustatytos Pakruojo rajono savivaldybės vietinės 
rinkliavos už kornunalinių atliekų surinkiiną ir tvarkymą iitiostatose. Juridiiiiams asmenims - įmonėms, 
istaigoms ir organizacijorns bei juridinio asmens teisių neturinčioms imoiiėms - minimalios mctinės 
koiiiunaliiiių atiiekų susikaupimo iiorrnos nustatoinos atsižvelgiant j darbuotojų skaičių, 
lankytojų/klientų/mokinių ir pan. skaičių, imonės plotą ir kitiis kriterijus (4 lentelė). 

4 lentelė. .iltliekI( susikaupimo ioi•iiios. 

Eil. 
Atliekų susikaupimo Atliekų susikaupimo 

Nr. 
Atliekų turėtojų kategorijos kiekius riurodantys norrna 1 parametro 

_______________________________________ paranictrai vienetui. kg  per rnetus ______ 
Prekybiniai ir multiFunkciniai 
kompleksai, prekybos centrai, 

I. parduotuvės (didmcninės ir Darbuotojų skaičius 500 
mažmeninės), kioskai, turgavietės, 

______ viešojo maitinimo cbjektai _____________________ ______________________ 

2.  
Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos Vietų skaičius 350 

______ namai, sanatorijos), globos namai 
3.  Viešbučiai, inoteliai, svečių naniai Vietų skaičius 50 

Fiziniai asrnenys, kirienis išduotas 
4.  verslo Iiudijimas ir/arba individualios Vicnas fizinis asmuo 140 

______ veiklos vykdyino pažyma _____________________ _____________________ 
Mokynio jstaigų bendrabučiai, Vietų skaičius 250 

______ internatinės rnokyklos _____________________ _____________________ 
Studentų, 

besimokančių 

6 
Mokslo ir švietimo jstaigos, vaikų dieniniuose ir 

25 
darželiai ir lopšeliai vakariniuose 

skyriuose; mokinitį, 
______ _____________________________________ ugdytinių_skaičius ______________________ 

Asmenys, jsigiję b()ksą statinyj e. Boksų skaičius 52,5 
______ kurianie iregistruota garažų bcndrija _______________________ _______________________ 

Asmenys, jsigiję scdo sklypą rnėgėjiško 
8. sodo teritorijoje, kurioje jregistruota Sodo sklyptį skaičius 52,5 

______ sodiniiikų beiidrija ______________________ ______________________ 
Seniūnijų (artimujų prižirimos) 1 ha užlaidoto ploto 2 000 

______ veikiančios kapinės _______________________ _______________________ 
10. Okininkai Darbuotoj 	skaičius 140 

Kiti subjcktai: fiziniai irjuridiiiiai Darbuotojų skaičius 140 
______ asmenys, kurie nepriskirtini šios Ientclės _______________________ _______________________ 
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l i - 10 eilutėms 
Pastaba. Vietinės rinkliavos /no/(ėtojas priskiriumas l- l 0 eilutėse nurodytai kategorjai, jeijis vykdo 
nors vieną iš tos kategorjos upibūdiniine nurodytų veiklos rūšių. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas 
priskirtinas keliorns kategor/oms, vielinė rinkliava jam skaičiuojama Nuostatų I 7 punkte nustatyta 
tvarka. 

Pakruojo rajono teritorijoje atliekų turėtojų - rinkliavos rnokėtojų (gyventojų, bendrijų, juridinių asmenų) 
skaičius pateiktas žemiau esančioje lentelėje. ŠRATC duomeiiimis 2013 metų gruodžio 31 d. Pakruojo 
rajono gyventojų rnokurnas sudarė 64 proc., juridinių asrnenų mokurnas - 84 proc. 

5 lentelė. Atliekl( turėlojl( skuičius 

Nr. 	 Atliekų turėtojai 	 Pakruojo rajonas 

Rinkliavos mokėtojų sk. (gyventojų skaičius 20 l 	 2 m.)* 	 - 

2. Bendrijų sk. (sodų ir garažų skaiČius)* 	 3izų 

Apmokestintųjuridinių asmenų sk. (juridinių asmenų 
3. ... 	* 	 463 

sk. ir ukininkų sk.) 

Šaltinis: *AM  teikta ataskaita už 20 13 m. ,, Komunalinių atliekų tvarkynzo sistenza 

Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Pakruojo savivaldybėje administruoja 
ŠRATC. 2007 rn. balaiidžio 26 d. Pakruojo rajoiio savivaldybės taryba patvirtino sprendimąNr. T-163 
dėl pavedimo ŠRATC administruoti vietiiię riiikiiavą už koiiiunaliiiių atiiekų surinkirną ir tvarkymą bei 
teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas. 

2.4 Komunalinių atliekų susidaryrnas 
Iš viso Pakruojo rajono savivaldybėje 2013 nietais susidarė 9,4 tūkst. tonų komunalinių atliekų. Į šj 
skaičių jeina ir atskirai surinktos antrinės žaliavos, paktiotės ir kitos atliekos. 

6 Iente/ė. Konzunalinių atliekų susidaryrnus ir šolinimas Iakruojo rajono sarivaldyhje 201 0-2013 nz. 

. 	. 	. 	. Pašalinta . • 
Surinkta • Susidarančuį kornunalinių 

Metai Gyventojų . 	. 	. - 	. 	. 	. sąvartyne 
. komunalinių atliekų kiekis vienani . 

skaičius . . 	. kornunalinių 
atliekų, t gyventojui per metus (kg) 

atljekų, 

2010 25914 8974 346 8808 

2011 25446 9187 361 8940 

2012 24740 8955 362 8438 

2013 24299 9398 387 8384 

Nors kai kurie juridiniai asmcnys iiaudojasi atskirais konteiiieriais, patikirnų duomenų apie kornunalinių 
atliekų susidaryrną jrnonėse, istaigose bei orgaiiizacijose iiėra. ŠRATC vertiniinu, apie 85 proc. mišrių 
komunalinių atliekų susidaro pas gyveiitojus, Iikusios atliekos (apie 13 proc.) susidaro įmonėse, istaigose 
ir organizacijose. 

Atskirų kornunalinių atliekų srautų kiekiai, stirinkti pagal naudojainas surinkimo prieinones (konteinerius, 
DGASA ir APP) pateikti žemiau esančioje leiitelėje. 
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7 lente/ė. Komunalinių at/iekų surinkimas Pukrnojo rajone 2010-2013 m. 

2010 2011 2012 2013 

vi enam 
vienam 

Atliekųsrauto Proc. Proc. Proc. 
gyvento 

Proc. 
gyvent 

ojui 
pavadiniinas tonos bendro tonos beiidro tonos beiidro 

Ju1 

tenkanti 
tonos bendro tenkant 

kiekio kiekio kiekio 
s kiekis, 

kiekio is 
kiekis, 

kg ka 

Surinkta 
komunalinių 8974 100 9187 100 8955 100 386 9398 100 387 
atliekų: _________ _________ _______ _________ _______ _________ _________ _______ _________ _________ 
Mišrių 
komunalinių 8593 95,8 8564 93,2 8199 91,6 354 7913 84,2 326 
atiiekų ________ ________ ______ ________ _______ ________ ________ ______ ________ ________ 
Buityje 
susidarančių 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0 
pavoj ingų 
atliekų ________ ________ _______ ________ _______ ________ _________ _______ ________ ________ 
Biologiškai 
skaidžiųatliekų 

0 0,0 59 0,6 233 2,6 10 771 8,2 32 
jų susidarymo 
vietose _________ _______ _________ _______ _________ _________ _______ _________ ________ 
Biologiškai 
skaidžių atliekų 

70 0,8 54 0,6 179 2,0 8 0 0 0 priėmimo 
punktuose________ ________ ______ ________ _______ ________ ________ _______ ________ ________ 
Antrinių žaliavų 

53 0,6 46 0,5 58 0,6 2 68 0,7 3 
varpuose: ________ ________ _______ ________ _______ ________ _________ _______ ________ ________ 

Popieriaus 16 0,2 1 I 0,1 16 0,2 1 30 0,3 1,2 

Stiklo 29 0.3 27 0,3 33 0,4 1 28 0,3 1,1 

Plastiko 9 0,1 8 0,1 8 0,1 0,4 11 0,1 0,4 

Metalo 0 0,0 0 0,0 I 0,0 0 0 0 0 

Didžiųjųatliekų 1 0,0 3 0,0 17 0,2 1 80 0,9 3,3 

Panaudotos 
41 0,5 86 0,9 45 0,5 2 82 0,9 3,4 

padangos ________ ________ ______ ________ _______ ________ ________ _______ ________ ________ 
Statybos ir 

195 2,2 354 3,9 188 2,1 8 433 4,6 18 
griovimo atliekų ________ ________ _______ ________ _______ ________ _________ _______ ________ ________ 

EEĮ atliekos 2 0,0 2 0,0 0 0,0 0 14 0,1 0,6 

Statybinės 
atliekos 18 0,2 19 0,2 34 0,4 1 38 0,4 1,5 
turinčiosasbcsto ________ _______ ________ _______ ________ _________ _______ ________ ________ 

Pakruojo rajono savivaldvbėje 2010--2013 rnetų Iaikotarpyje surenkarnų kornunalinių atliekų kiekis tai 
didėjo tai mažėjo. Surenkarnų antrinių žaliavų kiekis atskirai antrinių žaliavų konteineriais siekia 0,5-0,7 

proc.. 

2.5 Mišrių komunalinių atliekų sudėtis 
Vadovaujantis LR Aplinkos rninistro 201 1 m. rugpjūčio 31 d. jsakyrnu Nr. D1-661 ,,Dėl regioniniuose 
nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinarnų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatyrno ir komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinirno tvarkos aprašo patvirtinirno (Žin., 2011, Nr. 109-
5148) 2012-2013 rnetais Šiaulių regiono sąvartyne buvo vykdomi mišrių koinunalinių atliekų sudėties 
nustatymo ir koinunalinių biologiškai skaidžiiį atliekų kiekio juose vertinimo darbai. Vadovaujantis 
aukščiau nurodytu aprašu sąvartynuose šalinamų rnišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai 
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turi būti atliekami 2012-2020 metais, tai užtikrina, kad ateityje bus žinoma Pakruojo rajono savivaldybės 
mišrių komunai inių atliekų sudėtis. 

Pakruojo rajono savivaldybės mišrių komunaiinių atliekų sudėties tyrirnai atlikti 2012-2013 metais, 
tyrimo rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje. Atliekų sudėties tyrirno darbai atlikti 4 kartus per 
metus: žiemą, pavasarj, vasar ir rudenj. 

8 lentelė. .Svartvne .a1inami rniš,ių komunalinių agliekų sudėis 2012--2013 ?netai. 

2012m. 2013m. 

Nr. 
.. 	. 	. 

1rakcijos pavadiniinas 
Pakruojo 

. 
[ 	Šiaulių 
l 	. 

Pakruojo 
. 

Šiaulių 
rajoiio j 	reglono rajono reglono 

____________________________________ Proc. nuo bendro svorio Proc. nuo bendro svorio 
Popieriaus ir kartono, [skaitant pakuotes, 

8 5 9,7 7,74 7,18 
atliekos ______________ ______________ ______________ ______________ 

2.  Žaliosios atliekos 13,2 15,8 1 1,64 10,49 

3.  Medienos, jskaitant pakuotes, atliekos 6,1 2,8 4,39 1,41 

Biologiškai skaidžios maisto gamyhos 
15 0 15,0 18,42 16,95 

atliekos ______________ ______________ ______________ ______________ 

5. Natūralauspluoštoaudiniųatliekos 5,6 3,7 1,99 1,14 

6 
Kitos komunalinės biologiškai skaidžios 

9 0 24 0 35 atliekos (gyvulių skerdienos atliekos) 
Visos komunalinės biologiškai skaidžios 

48 3 47,9 44,42 37,43 
atliekos _______________ ______________ _______________ ______________ 

8. Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos 20, 1 1 9,2 20,8 1 20,79 

9. Kombinuotųpakuočiųatliekos 0,6 1,0 0,88 1,15 

10. Metalų, iskaitant pakuotes, atliekos 2,7 2,6 1,59 2,4 

11. Stiklo, įskaitant paku()tes, atliekos 5,2 5, 1 2,63 4,42 

12. 
lnertinės 	atliekos 	(keramika, 	betonas, 

4 10,0 12,2 10,35 
akmenys ir pan.) ______________ _____________ ______________ _____________ 

Kitos 	atsitiktinai 	j 	rcgionini 

13. 
nepavojingųjų 	atliekų 	sąvartyną 

5 3,6 5,5 6,58 
patekusios 	nepavojingosios 	atliekos 
(Pelenai) _______________ ______________ _______________ ______________ 

Atsitiktinai 	j 	regionin 	nepavojingiijų 
14. atliekų sąvartyną patekusios elektros ir 0,0 0,0 0,8 - 

elektroninės irangos atiiekos ______________ _____________ ______________ _____________ 

Atsitiktinai 	j 	regioninį 	nepavojingųjų 
15. atliekų sąvartyną patekusios baterijų ir 0,0 0,0 - - 

akumuliatorių atliekos ______________ _____________ ______________ _____________ 
Kitos 	atsitiktinai 	i 	regionin 

16. nepavojingųjų 	atliekų 	sąvartyną 0,0 0,0 - - 
patekusios pavojingosios atliekos ______________ _____________ ______________ _____________ 

Kitos 	kornunalinės 	atliekos 	(liigieiios 
17. atliekos, 	avalynė, 	guma, 	sintetinis 12,2 10,7 1 1,16 16,46 

pluoštas) ______________ _____________ ______________ _____________ 

18. 
Visas tirtas rnišrių 	omunalinių atliekų 

100 100 100 100 
kiekis, procentais _______________ _______________ _______________ _______________ 

Šie tyrimai rodo, kad 2013 m. mišriose kornunalinėse atliekose domiiiuoja biologiškai skaidžios atliekos - 
44,4 proc., aiitrinės žaliavos skaitant pakuotes sudaro 25,9 proc. (be popieriaus ir kartono bci medienos 
atliekųj. 

2.6 Komunalinių atliekų panaudojimas ir perdirbimas 
2013 rnetų laikotarpyje vidutiniškai perdirbta ir kitaip panaudota apie 1 1 proc. kornunalinių atlickų 
kiekio. 
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9 lentelė. Pakruojo rajone surinktų koinunalinių atliekų noudojimas/perdirbirnas 20 / 0-201 3 rnetais. 

Iš viso surinkta Perdirbta / Perdirbta / Sąvartyne Pašalinta 
Metai komLinalinių panaudota panaudota pašalinta komunalinių 

atiiekų, t komunalinių komunalinių komunalinių atliekų, % atliekų, t atliekų, % atliekų, t _____________ 

2010 8974 125 1% 8808 98% 

2011 9187 247 3% 8940 97% 

2012 8955 517 6% 8438 94% 

2013 9398 1015 11% 8384 89% 

Pakruojo rajone 89 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų šalinama sąvartyne. 2013 metais pašalintų 
mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui Pakruojo rajone siekė 345 kg/metus. 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkyrno plane nustatyta, kad iki 2013 metų turi būti paruošta 
perdirbti ar kitaip naudoti rze mažiau kaip 50 proc. (Pakruojo rajono savivaldybėje tai sudaro apie 4478 
tonų) komunalinių atliekų, l:aip pat užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 proc. 
susidariusių savivaldybės teritorijojc kornunalinių atliekų per metus. 2013 metais Pakruojo rajono 
savivaldybė aukščiau išvardintLį tikslų nejgyvendino - perdirbtalpanaudota 1 1 proc. komunalinių atliekų. 

Detalesnė komunaliii iLį atliekų srautų tvarkyrno aiial izė pateikta tol imesniuose skyriuose. 

2.7 Antrinių žaliavų tvarkymas 
Antriiiių žaliavų surinkimas vykdomas plastikiniais, metaliniais konteiiieriais, skirtais surinkti ir iš bendro 
komunalinių atliekų srauto atskirti stiklo, popieriaus, plastiko, inetalo atliekas. Antriiiių žaliavų surinkimo 
koiiteineriai statomi iietoli prekybos centrų, kitose prieinamose žmonių susibūriiiio vietose bei aikštelėse 
kartu su komuiialinių atliekų suriiikimo koiiteiiieriais (daugiabučių gyvenainųjų narnų kvartaluose). 
Individualių nainų kvartaluose jrengiamos tik antrinių žaliavų surinkimui skirtos koiiteiiierių aikštelės. 
Pakruojo rajone yra ireiigtos 75 aikštelės, jskaitaiit 5 atliektį priėiniiiio punktus ir 1 DGASA, skirtos 
antrinėms žaliavoIns surinkti. Šių žaliavų (stiklui, popieriui, plastikui) suriiikimui naudojami 1,8, 2,5 ir 
1,6 in3  talpos koiiteiiieriai. Viena konteinerinė aikštelė aptarnauja vidutiniškai 243 gyventojus. Antrinių 
žaliavų koiiteiiieriai ištuštiiiami iierečiau kaip 1 kartą per rnėnesj. 

10 lentclė. Pakrziojo rojone noidojonu antP-inių žaliovų surinkimo konieineriot 

ES skirtos lėšos, aptarnauja vežėjas (31,6 m3  Aplinkos ministerijos skirti konteineriai, 2009 ir 
talpos konteineriai - B tipo aikštelės) 2010 ni., aptarnauja vežėjas 

AikšteliLĮ sk. Komplekių Konteinerių Aikštelių sk. Konteinerių Konteinerių 
sk. sk. talpa rn3  sk. 

7 7 21 59 I,8;2,5 177 

Aikštelių techriiiiė dokumeiitacija parengta B tipo aikštelėms, kitiĮ konteinerinių aikštelių žemės sklypų 
planų ir techninės dokumentacijos pareiigiiiias nevykdornas. 

Antrinės žaliavos taip pat sureiikaiiios atliekų priėrniliio punktuose ir didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėje, jose esanč ių koii.teiiieriiį talpa nurodyta žeiniau esaiičioje Ieiitclėje. 

1 l lentelė. Kontcineriz( ialpo i sk(Jičiiis antrinių žaliarų surinkiniui /1PP ir DG.IS.l aikšielėse6  

APP ir DGASA aikštelėse esantys konteineriai skirti Konteinerių talpa 	 antrinėms žaliavoms surinkti, vnt. 

ŠRATC 2010-2013 duomenys 
AŽ konteinerių aikštelių sąrašas 2013 m. 

6 Bendradarbiavimo sutartis clėl pakuoČiLĮ atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistenios diegimo savivaldybėje, 2013 



Stiklas Popierius Plastikas 

3m3  4 4 

5m3  1 

10m3  

24m3  2 

Viso, vnt.: 7 5 7 

Nors gyvenatnose teritorij()se pastatytas pakankamas atitrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis, 
surenkamas antrinių žaliavų kiekis siekia tik 0,5 - 0,7 proc. visų susidarančių aritrinių žaliavų kiekio. 

80 --_________________________ 	___________ 

2010 	2011 	2012 	2013 

• Metalas, t 	 O 	 O__— 	1 	 0 

Plastikas, t 	 9 	 8 	 9 	11 

Stiklas,t 	 29 	27 	33 	28 

• Popierius/kartonas, t 	16 	11 	16 	30 

/ paveikslas. įlntrinių žaliavų stirinkirnas Pakruojo rajone 2()1O-2013 rn.7  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarirnu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniarne 
strateginiame atliekųtvarkymo plane (Žin., 2007, Nr. 122-5003; 2010, Nr.146-7486) buvo numatyta, kad 
savivaldybės turi: 

parengti ir (ar) patviirtinti konteinerių aikštelių išdėstyrno schemas ir užtikrinti, kad iki 2008 rn. 
būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėrns žaliavorns suririkti - gyvcnarnuosiuose daugiabučių 
namų rajonuose jrerigti ne mažiau kaip po vieną aiitrinių žaliavų stirinkiino konteinerių aikštclę (vicnas 
konteineris stiklui, 1 - plastikui ir 1 - popieriui) 800 gyveritojų šalia iiiišrių komunalinių atliekų 
konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai jrengtose ir visuomcnės sveikatos saugos 
reikalaviinus atitinkančiose vietose; 

nustatytas reikalavimas sodų ir garažų savininkų bendrijų tcritorijose įreiigti ne mažiau kaip po 
vieną antrinių žaliavtį konteinerių aikštclę pric pagrindinio išvažiavimo iš bcndrijos teritorijos arba 
ivažiavirno ijuos. 

Pakruojo rajono savivaldybėje yra parengta ir 20 l 2 m. rugsėjo 20 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 
sprendirnu T-224 patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo scherna. 
Gyvenamose teritorijose 1)astatytas  pakankamas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kiekis, tačiau 
nepakankamas aikštelitį skaičius yra garažų ir sodiį bendrijose - trūksta 5 aikštelių, todėl aukščiau 
nustatytos užduotys jgyvendintos nepilnai. Koiiteincriniiį aikštei ių poreikis paaiškės (bus patikslintas) 
Savivaldybei parengus/atnaujinus aikšteliiį schemą. 

ŠRATC duomenys 
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12 Ientelė. Konteinerii aikšelii(, skirtit antrinėrns aliavon,s surinkti Pakruojo rajone skaičius 2012-2013 metais 

Metai 2012 2013 
Rinkliavos mokėtojų skaičius __________________________ 24236 21020 
Antrinių žaiiavų konteinerių aikštelės ir punktai ir DGASA, 
vnt. 72 

___________ 
74 

__________ 
Skaičius gyventojų, kuriems 1:enka viena antrinių žaliavų 
konteinerių aikštelė, vnt. 322 

____________ 
243 

__________ 
Garažų bendrijų skaičius, vnt. 3 0 
Trūkstamas aikštelių skaičius garažų bednrijose7  3 0 
Viso triikstamų aikštelių skaičius 3 0 

Antrinių žaliaviį srauto surinkimo plėtra bus jgyvendinta kartu su pakuočiiį ir pakuočių atliekų srauto 
tvarkymu. 

2.7.1 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas 

Siekiant užtikrinti antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų rūšiavirno efektyvurną, Aplinkos ministerijos 
Iėšomis nupirkta ir išdalinta 1237 vnt. (120 1. talpos) specialiųjų konteinerių (geltonuju,) privačiose namų 
valdose pakuotės atliekoms rūšiuoti. Siekiant aprūpiiiti visus individualių namų savininkus šiais 
konteineriais reikalinga papildornai skirti (išdalinti) 6228 vnt. (240 l talpos) popieriui ir plastikui bei 7465 
vnt. (120 1 talpos) stikiui konteinerių. ŠRATC iiidėlis - minėtus konteincrius išdalinti gyventojams ir 
užtikrinti jų tuštiiiimą ir priežiūrą. 

13 Ientelė. IA ir Stiklo atliekz surinkjnuii konteineriai skirii indiiidua/ie,,is na,nanis 

Butų skaičius individualiuose namuose8  6860 

2012 metais jsigytas PA suririkti skirtų konteinerių (kurių talpa 120 l) 
skaičius individualiems nainams, vnt. 

l 237 
Konteineriai isigyti LR AM garninių ar pakuotės atliekų tvarkymo 
programos lėšoiiiis 
Trūkstamų PA ir Stiklo atliekų konteinerių skaičius, kuri planuojania jsigyti, 
vnt. 13693 

GIo lėšos/ LR AM gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos __________ 

Trūkstamų pakuotės atliekoms surinkti skirtų konteinerių isigijimas turi būti numatytas sutartyse tarp 
Savivaldybės/ŠRATC, Atliekų surinkėjo ir G1O. 

vš1 ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo ceiitras duornenirnis Pakruojo rajone 2013 in. buvo aprnokestinti 
463 juridiniai asmenys ir ūkio subjektai. Nesaiit iiustatytų reikalavimų dalis juridiiiių asrnenų arba 
nesinaudoja pakuočių atliekų suriiikiino konteiiieriais arba šalina pakuotės atliekas i antrinių žaliavų 
koiiteinerius. Savivaldybės adrninistracija turi jtraukti pakuotės atliekų siiriiikimo užduotis juridiniams 
asrnenims i sutartis stI Garnintojtį ir iinportuotojų organizacijornis arba teisės aktų nustatyta tvarka pavesti 
šią funkciją ŠRATC. 

2.8 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkyrnas 
Biologiškai skaidžios atliekos (toliaii - BSA) - tai biologiškai skaidžios žaliosios (sodų ir parkų) atliekos, 
nainų ūkių, viešojo maitinirno ir rnažrneninės prekybos jstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios 
maisto perdirbinio jmonių atliekos, popieriaus ir kartoiio bei kitos biologiškai yrančios atliekos. 

Biologiškai skaidžios atliekos niišrių koniuiialiiiių atliekų sraute sudaro apie 44,4 proc., pagal VSATP 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šaliiiiiiio sąvartynuose mažiiiimo užduotis, iš Pakruojo rajono 

8Lietuvos Statistikos departarnentas: http://clh  l .stat.ov.it/statbank!ScicctVarVa1!savese1ections.asp 
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savivaldybės teritorijos 201() metais turėjo būti pašalinta mažiau nei 3,8 tūkst. tonų BSA (buvo pašalinta 
virš 4000 toni), 2013 metais ttlrėjo būti pašalinta iriažiau nei 2,5 tūkst. tonų BSA (buvo pašaiinta 2,2 
tūkst.). Pakruojo rajone BSA šaliiiinio mažinirno užduotys sąvartyne iki 2012 m. buvo nejgyvendintos, o 
2013 m. - jgyvendintos. 2013 metais idiegtos papildomos priernonės (kornpostavirno dėžės ir žaliujų 
BSA surinkimui skirti koriteineriai) individualių narnų savininkarns užtikrins mažesnius BSA kiekius 
patenkančius i sąvartyną. BSA šalinimo užduočių jgyvendinimas Pakruojo rajono savivaldybės 
teritorijoje 20 1 0-20 1 3 metais pavaizduotas 2 paveiksle. 

r 	
4500 	----------- --- 

* _____ 

3000 	------ 

2500 	 --BSA šalinimo užduotys 

—l—Faktinis BSA šalinimas 
1500 --________________ 	_____-- 

1000 -_______________________________ 

500 -_______________ 

0 

	

2010 	2011 	2012 	2013 

2 paveikslas. BSA šalini,no užduočil( jivendinirnas 2O10-2013 rnelais. 

Reiriiantis atliekų sudėties tyrirnais rnišriose kornunalinėse atliekose žaliosios atliekos sudaro apie 1 1,6 
proc.. Pakruojo rajone surinktos žaliosios atliekos 2010-2013 mcttį Iaikotarpyje vidutiniškai sudarė 0,8-
8,2 proc.. Surinktų žaliųjų atliekų kiekiai 2010-2013 metų laikotarpyje pateikti žeiriiau esančiame 
paveiksle. 

1000 

:ii 

400 

200 

O 	 - 	- 
2010 	2011 	2012 	2013 

Žaliosics atliekos, t 	70 	j 	113 	J 	412 	771 

3 paveikslas. Žaliųji atliekų surinki,nas Pakruojo rajone 2010-2013 rn.9  

Surinkti žaliųjų atliekiį kiekiai 20 1 0-20 1 3 metų laikotarpiu kasniet didėjo. 

2.8. 1 Namudinis biologinių atliekų kompostavirnas 

Pakruojo rajono savivaldybėje yra skatinarnas iiidividuaius BSA kompostavimas namų sąlygomis. 
tgyvendinant ES finansuojamą projektą ,,Šiaulių regiono kornunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkyrno infrastruktūros plėtra. 2012-2013 m. laikotarpiu Pakruojo rajono gyventojams buvo išdalinta 
600 litrų talpos 1 000 vnt. koiiipostaviiiio dėžių. 

ŠRATC duornenys 



Pas gyventojus kornpostuojarnas BSA srautas nepatenka i mišritt komunalinių atliektt surinkimui skirtus 
konteinerius. Tokiu būdu yra rnažinamas nerūšiuotų atliekų kiekis, jrnokos kilimo stabilizavimas už 
komunalinių atiiekų kiekj, apliiikos ir visuomenės sveikatos tausojirnas. Pakruojo rajono kaimų ir 
gyvenviečių gyventojai biologiškai skaidžias atliekas gali koinpostuoti savos gainybos irenginiuose arba 
kartu su žeinės ūkio ar gyvuliiiiiikystės atliekornis. 

2.8.2 Žaliujų biologiškai skaidžių atliekų surinkinias kompostavimo aikštelėse 

Nuo 2013 metų 11 ketvirčio Pakruojo rajoiio savivaldybėje Aleknaičių kaiiiie Lyguirių seniūilijoje pradėta 
eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavirno aikštelė, kurios pajėgurnas 1360 toiių žaliųjų BSA per metus. 

Žaliujų atliekų kompostavinio aikštelės jreiigiino finansavimo šaltiiiiai pateikti žeiniau esančioje lentelėje. 

/.I lentelė. Žalii(ji( alieki konipostavinio aikšielės jrenginiojinansavinzo ša/(iniai ir Iėšos (liiais) ° 

Pavadinimas Adresas 
Surna iš 

• viso: 

Tame skaičiuje pagal šaltinius 
Sangiaudos Savivaldybių Nuosavos 
fondo dalis biudžeto dalis lėšos 

Žaliujų atliekų Alekiiaičių km. Lygurnų 
kornpostavirno 

sen., Pakruojo raj. 
1.660.985,55 1.360.367,64 240.064,84 60.553,07 

aikštelė _____________________ ______________ _______________ ________________ _____________ 

2.8.3 Žaliujų biologiškai skaidžių atliekų surinkimas konteineriais 

gyvendinant ES finansuojarną projektą ,,Šiaul ių regioiio koinunal in ių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra 2012-2013 m. laikotarpiu Pakruojo rajono individualių namų 
gyventojairis buvo išdalinta 140/240 litrų taipos 2 840 koiiteineritį. Žaliųjų atliekų surinkirno konteineriais 
surenkama: nupjatita žolė, smulkintos šakos, vaisių ir daržovių liekaiios, velėna, pjuvenos. Žaliosios 
atliekos sureiikairios pagal patvirtiiitą grafiką balandžio—lapkričio mėnesiais.Surinktos žaliosios atliekos 
vežamos į žaliųjų BSA koinpostaviiiio aikštelę. Žaliųjų atlickų surinkimą vykdo UAB ,,Pakrtiojo 
komunalininkas. 

2.8.4 Žaliujų  biologiškai skaidžių atliekų surinkimas atliekų priėrnimo punktuose ir aikštelėse 

Rajoiio gyventojai nemokamai gali pristatyti žaliąsias atliekas i csamus penkis Atliekų priėiriimo punktus 
ir DGASA aikštelę. Suriiiktos žaliosios atliekos vežamos kompostuoti j žaliųjų BSA kompostavirno 
aikštelę. 

2.8.5 Maisto atliekų tvarkymas 

Viešojo maitinimo istaigos bei kitos organizacijos, kurių vcikloje susidaro maisto atliekos, atsako už šių 
atliekų atskyriirią ir perdavirną atliekų tvarkytojains teisės aktų iiustatyta tvarka. Pakruojo rajone atskirtos 
viešojo maitinimo istaigų maisto (virtuvės) atlickos dažniatisiai nemokamai atiduodarnos sušerti 
gyvūllamS ar perduodamos tvarkyti atliektt tvarkymo iinoiiėiiis. Duoirieiitį apie atskirai surinktas tokias 
atliekas nėra. 

2.9 Specifinių atliekų tvarkymas 
Pakruojo rajoiio savivaldybėje ivairiais būdais sureiikamos ir tvarkomos specifinės atliekos - pavojingos 
atliekos, elektros ir elektroninės iraiigos (EED atlickos, naudotos padaiigos, didelių gabaritų atliekos 
(statybinės atliekos, baldai ir kt.). 

10 ŠRATC duomenys. 
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Specifines atlickas gyventojai privalo atskirti nuo kitLį komunalinių atliekų. 2013 metais Didelio gabarito 
atliekos, buityj e susidaranč ių pavoj i ngos, elektros ir elektron ikos jrangos, naudotų padangų atl iekos 
Pakruojo rajone iš atliekų turėtojų surenkarnos apvažiavirno būdu organizuojant 4 kartus per rnetus (2 k. 
gegužę ir 2 k. lapkritD. Surenkarnų atliekų kiekiai pateikti žerniau esančiarne paveiksle. 

700 

600 

500 

u, o 
400 

300 

200 

100 

2010 
U --_______ 

2011 2012 2013 

Buities pavoingos atliekos, t 0,3 0,2 0,0 0,1 

• Statybės atlieko;turinčios asbesto, 
18 19 34 38 

• Elektronikos ir elektroninės jrangos 
2 - 2 0,0 14 

atliekos, 

195 354 188 433 as Statybos ir grioimo atliekos, t 

• Naudotos padarrgos, t 41 86 45 82 

• Didelių gabaritų atliekos.t i 3_____ - 	17 80 

4paveikslas. Spec.finiič at/iekiisurinkimas Pakruojo rajono savivaldyheje, 2010-2013 meiais 

Specifinių atliekų surinkimas šiuo inetu vykdornas apvažiavirno būdu, taip pat gyventojai šias atliekas 
gali pristatyti i rajone esančius Atliekų priėmimo punktus. Pavojingos, statybinės asbesto turinčios bei 
elektros ir elektroninės jrangos (toliau - EEĮ) atliekos priimamos tik rajoniniame (Pakruojo) APP, o 
kituose atiiekų priėmirno punktuose iš gyventojų priimarnos padangos, didžiosios, sinulkios statybų bei 
griovirno, žaliosios atliekos, antrinės žaliavos. 

Įgyvendinant proj ektą ,,Šiaulių regiono d ideiių gabaritų atiiekų surinkitno ir kornpostavirno aikšteiių 
irengiinas, 2013 rnetais Aleknaičių krn. Lygumų sen., irengta DGASA (Aleknaičių k., Lygurnų sen.,), 
kuriąpradėta eksploatuoti liuo 2013 11 ketvirčio. Į  DGASA aikštelę priimarnos specifinės atlickos. 

DGASA irengirno finansavimo šaltiniai pateikti žerniau esančioje lentelėje. 

15 /ente/ė. DG.4SA įrengimojnansaviino šaltjniai ir lėšos (liiais.l 1  

Pavadinimas Adresas SUma iš viso: 
Tarneskaičiuje pagal šaltinius 

Sanglaudos Savivaldybių Nuosavos 
fondo dalis biudžeto dalis lėšos 

DideliLĮ gabaritų Aleknaičių km. 
atliekųsurinkimo Lygumų sen., 827.044,45 693.433,78 122.370,68 1 1.239,99 
aikštelė Pakruojo raj. ________________ _______________ ________________ ____________ 

ŠRATC duornenys. 
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Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkyino piane (Žin», 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 
nustatyta, kad savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų irengta ne mažiau kaip viena didelių gabaritų atliekų 
(baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroniiiės irangos atliekų, naudotų padangų, pavojingų buitiniLį 
atliekų, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė 50 tūkst. gyventojų. Pakruojo 
rajone valstybiiiio strateginio plaiio užduotis dėi DGASA irengimo igyvendinta. 

2. 1 O Mišrių komunalinių atliekų tvarkymas 
Mišrių kornunalinių atliekų surinkirno paslaugos apimtys nustatytos Pakruojo rajono savivaldybės atliekų 
tvarkymo taisyklėse ir sutartyse tarp savivaldybės ir atiiekų surinkimo paslaugą teikiaiičios jmonės. 
Mišrių komunalinių atliekų tvarkyiiio paslauga apiina konteinerio, atitiiikančio atliekų turėtojo poreikj 
mišrių komunalinių atliekų kaupimui, pateikirn kolektyvinio naudojimo konteiiierių periodišką plovimą 
ir dezinfekavimą (individualius koiiteincrius ir juridinių asmenų konteinerius plauiia atliekų turėtojai), 
surinktų mišrių komunalinių atliekų pristatyiiią i sąvartyiią, šių atliekų priėmimą ir šalinimą šiame 
sąvartyne, užtikriiiaiit aplinkosauginiiis eksploatacinius rcikalavirnus sąvartynui. 

Pakruojo rajone veikia konteineriiiė atliekiį surinkimo sisterna. Atliekos iš tnažų organizacijų, jmoiiių bei 
individualių namiį renkatnos iiedidelės talpos - 0,12 m3  arba 0,24 ni3  - plastmasiniais konteineriais. 
Didesnės organizacijos aptariiaujainos 0,66-1,1 m3  taipos plastmasiniais konteineriais priklausomai nuo 
susidarančių atliekų kiekio. Daugiabučiai tiamai aptarnaujarni 1,1 m3  talpos plastmasiniais ar metaliniais 
konteiiieriais. Vidutiniškai koiiteiiieris išvežaiiias du kartus per rnėnesj, bet gyveiitojui pageidaujaiit 
išvežama ir dažniau. 

Žemiau esaiičioje lentelėje pateikta informacija apie iiiišrių komuiialiiiių atliekų suriiikimo konteiiierius, 
skirtus aptarnauti Pakruojo rajorio atliekų tiirėtojus. 

16 /enfe/ė. Pakruojo iajono sairaldybėje naudojarnų rnišrių kornuna/inių atliekų surinkimo konteineriai (2012 ŠR.4 TP) 

0,12-0,24 rn3  0,66-0,77 rn3  1,1 m3  Viso 

Mišriųkomunaliniųatliekų 
6615 2 470 7087 surinkimo konteineriai 

Mišrių komunaliiiių atliekiį surinkiiiio beiidro iiaudojimo konteinerių aikštelių Pakruojo rajone yra 75. 
Mišrių kornunalinių atliekų bendro naudojiino konteincrių stovėjimo victų (aikšteliu») sąrašai pateikti 
ŠRATC internetiniarne tiiiklapyje. 

Žemiau esančioje Ientelėje pateiktas Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkyrno taisyklėse nustatytas 
mišrių komuiialiriių atlicku siiriiikinio konteinerių ištitštiiiiiiio dažiiis. Sudaryti mišrių komunalinių atliekų 
surinkimo grafikai skelbiaini ŠRATC interneto svetainėje. 

1 7 lentelė. Mišrių koniuna/inių atliekų surinkirno konteinerių rnij,i,na/us iš/uštinirno dažnis. 

Bendro naudojimo konteLnerių Individualiose narnų valdose Įmonių, istaigų, organizacijų 
skirtų daugiabučių narnų esančių konteinerių rniniinalus uždarose teritorijose, esančių 
gyventojarns, minirnaius aptariiaviino dažnis konteinerių minimalus aptarnavimo , 

aptarnavimo dažnis uaznis 

Miestuose 	- 	ne 	rečiau 	kaip 	3 Miestuose 	- 	ne 	rečiau 	kaip 	2 
k./sav.; gyvenvietėse 	ir kairnuose, k./mėn.; gyvenvietėse ir kaiinuose, Tuštiniiiio 	dažnis 	prikiauso 	nuo turinčiuose iki 200 gyventojų - ne turinčiuose iki 200 gyventojų - ne individualaus 	susitarimo 
rečiau kaip 	1 	k./mėn. 	(gruodžio— rečiau 	kaip 	1 	k./niėn. 	(gruodžio- (rekomenduotina ne rečiau kaip 1 kovo rnėn.) arba iie rečiau kaip 2 kovo iiiėn.) arba ne rečiau kaip 2 k./2 sav.) k./rnėn. (balandžio—lapkričio mėn.); k./rnėn. (balandžio—lapkričio rnėn.); 
kitur - ne rcčiau kaip 2 k./rnėn.* kitur - ne rečiau kaip 2 k./iiiėn. 

Šaliinis: Savivaldybių atliekų tvarkyrno taisyklės. 
*Pastaba:  Gyvenvietėse ir kainiuose, kolekiyvinio naudojinio konteineriai luri būti išguštinami ir seniūno 
nurodyniu, nesilaikant grcfiko, jeigityra itžpildyti 3/jų tūrio. 
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UAB ,,Pakruojo komunalininkas (atliekų tvarkytojas) Pakruojo rajono savivaldybės pavedimu teikia 
komunalinių atliekų surinkimo paslaugą. Sutartis pasirašyta 2013 rnetų sausio 1 d. ir galioja iki 2017 m. 
gruodžio 3 1 d.. UAB ,,Pakruojo kornunaiininkas pagal patvirtintą grafiką renka mišrias komunaiines 
atliekas, antrines žaliavas, apvažiavimo būdu pagal iš anksto suderintus grafikus surenka pavojingas, 
didelių gabaritų atliekas, elektros ir elektroninės jrangos atliekas. 

2. 1 1 Gyventojų aprūpnimas konteineriais 
Pakruojo rajono savivaldybėje visi atliekų turėtojai yra aprūpinti jų poreikius atitinkančiais konteineriais. 
Remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis bei kitais savivaldybės adrninistracijos teisės aktais, atliekų 
turėtojai gali pasikeisti didesnj kontcincrj j mažesnės talpos, priklausoinai nuo išrūšiuojamų antrinių 
žaliavų kiekio bei taikant rninirnalius reikalaviinus kontcinerio dydžiui. Tokia tvarka yra teisinga ir 
skatina gyventojus rūšiuoti atliekas. Pakruojo rajone pradėjus diegti pakuotės ir pakuotės atliekų 
surinkimą (plačiau žr. skyriuje 2.7.1) bei nainudin konipostavimą (plačiau žr. skyriuje 2.8.1) gyventojai 
(atliekų turėtojai) turi išlaikyti niinėtą teisę (dėl konteinerių tūrio pasirinkirno). Vertinant kornunalinių 
atiiekų didėjimo prognozes ir taikant prielaidas, kad bus vidutiniškai surenkama iki 20 - 30 procentų 
perdirbimui tinkarnų at1iek, vidutinė Iikusių šalinimui kornunalinių atliekų norma (kiekis) keisis inažai. 
Pradiniame etape (2014-2015 inetais) iie visi gyventojai bus aprūpinti individiialiais atskiro surinkimo 
koiiteineriais, o daugiabučių nainų gyventojų aprūpinirnas atskiro surinkiino konteineriais taip pat 
priklauso ne tik nuo esamų Iėšų, bet ir nuo turiinos laisvos žeinės. Taip pat reikia atkreipti dėrnesL kad 
Pakruojo rajoiio savivaldybėje, rciniaiitis VATP reikalavimais, antriniiį žaliavų surinkimo konteinerių 
aikštelių skaičius yra pakankainas, (išskyrus garažų ir sodų bendrijas). 

2. 12 Atliekų surinkimo priernonių poreikis 
Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančiose iiidividualaus naudojimo iiamų valdose atliekų 
surinkirno priemon ių poreikis pateikiaiiias žemiau esaiičioje Ientelėje. 

Talpa poreikis*,  
Rūšis Priemonės (konteineriai, dėžės) (preliminari), 

________________________________ ___________________________________ Iitrai _______________ 

popieriui ir plastikui 240 6228 
Antrinėms žaliavoins 

stiklui 120 7465 

kornpostavimo dėžės apie 1000 0 
Biologiškai skaidžionis 140 0 atliekoms konteineriai 

240 0 

konteiiicriai (daugiabučiams) 1 100 250 
Maisto atliekorns konteineriai (juridiniams 

___________________________ asmenims) 
1100 

_______________ 50 
_____________ 

Tekstilės atliekoms konteineriai (daugiabučiams ir 3000irdaugiau 120 (susidarančioms buityje) individualionis valdonis) ______________ 
v1so 27806 

* Informacja gali hūli papildyta arba patikslinta pagal savivaldyhės poreiki ir/ar iurirnq inforrnac/q. 

2. 13 Kornunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo 
sistemos 

Pakuočių, elektros ir elektrcninės jrangos, baterijų ir akurnuliatorių, aprnokestinamųjų gaminių gamintojai 
ir importuotojai, siekdarni įgyveiidiiiti jieins nustatytas užduotis ir organizuoti visų susidariusių gaminių 
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ir pakuočių, elektros ir elektroninės j.rangos, baterijų ir akurnuiiatorių, apmokestinamųjų gaminių 
(išskyrus padangas) atliekų sutvarkyrną, gali diegti Pakruojo rajono savivaldybėje kornunalinių atliekų 
tvarkyrno sistcmas papiidančias sistemas. 

18 Ientelė. Pakruojo rajone idiegfos papildančios sislernos. 

Papi ldančią sisteiną Pavadinimas atliekų, 

Savivaldybė jdiegęs ir kurioms rinkti yra Sutarties pasirašymo data 

eksploatuojantis asmuo diegiama / įdiegta irjos galiojimo terminas 

_________________________ papildanti_sisterna ____________________________ _____________________ 
Elektros ir elektroninės Nuo 2013 m. sausio 01 d. 

Pakruojo r. Asociacija ,,EEPA irangos bei batei•ijų ir ir galioja iki 2014 m. 
akumuliatorių atliekos gruodžio 3 1 d. 

VŠ ,,Elektronikos 
Nuo2013 m. spalio2d. ir  

Pakruojo r. 
gamintojų ir Elektros ir elektroninės 

galioja iki 2015 m. importuotojų jrangos atliekos 
gruodžio 3 1 d. 

____________________ organizacija ___________________________ __________________________ 

2.14 Viešųjų komunaiinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo lygis 
Šiaulių regiono atliekLį tvarkymo ceiitro duornenirnis viešosios kornunalinių atliekų tvarkyrno paslaugos 
2013 metais gyventojanis buvo teikiaiiios 100 proc., 463 ūkio subjektarns (tarne tarpe 103 ūkininkarns) 
paslauga teikiama 1 00 proc... 

Valstybiniarne strateginiarne atiiekų tvarkyrno plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 
nurnatyti tikslai dėl viešujų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikirno Iygio: 

viešoji komunalinių atliektį tvarkyrno pasiauga tiiri būti teikiarna ne mažiau kaip 95 proc. 
savivaldybės teritorijos asrnenų, kurierns toje teritorijoje iiiiosavybės teise priklauso iiekiliiojamojo turto 
objektai (išskyrus žernės sklypus be pastattį) ar kurie kitu pagriiidu teisėtai valdo ar naudoja šiuos 
objektus. 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje 2013 iiietais viešoji kornunalinių atliekų tvarkymo paslauga 
buvo teikiama 100 proc. gvventojų. tai yra tikslai dėl viešosios kornunalinių atliekų tvarkyrno paslaugos 
teikimo Pakruojo rajoiie pilnai j.gyvendinti. 

Šiaulių regiono nepavojiiių atlickų sąvartynas yra Jurgeliškių k., Šiaulių kaimiškosios sen., Šiaulių r., 3 
krn atstumu nuo kelio Šiauliai-Gruzdžiai, 5 krn atstumu i šiatirės vakarus iiuo Šiaulių miesto ribos. 
Sąvartynas baigtas statyti 2007 rn. vasario 23 d., o 2007 rn. balandžio 2 d. įjį pradėtos vežti atliekos. 

19 Ienlelė. Komunaliniz( a1Iiek( trarkyrno įtenginiai 

Buities 
pavoj ingų 

Pajėgtiiiiai, atliekų 
Seniūiiija Adresas Plotas 

t/m 
priėmirno Esama būklė 

punkto 
pajėgumai, 

__________ __________ _____________ _______ 	 ____________ t/m 
ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAI ___________ __________ _________ ____________ 

Pakruojo rajono 
Kuosiškiųkm., 

Pakruojo sklypo plotas l 8 1 7 
700 10 

Eksploatuojama 
APP ... kv. m nuo 2007 m. 

___________________ senttinija ________________________ ______________ _______________ ______________________ 
Lygurnų Lyguirių inst. sklypo plotas 992 kv. 

500 
Eksploatuojama 

seniūnijos APP _______________ m ___________ ____________ nuo 2007 m. 
Rozalirno Šeduvos g., skiypo plotas 853 kv. 

500 
Eksploatuojama 

seniūnijos APP Rozalirno mst. m ___________ ____________ nuo 2007 m. 

Klovainių Pušaloto g., sklypo plotas 946 kv. 500 Eksploatuojama 
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seniūnijos APP Klovainių mst. rn nuo 2007 m. 

Žeimelio Plytinės g., sklypo piotas 475 kv. 
500 

Eksploatuojama 
seniūnijos APP Žeimelio mst. m __________ ___________ nuo 2007 m. 

D1L)ELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELE ___________ ______________ 

Pakruojo rajono Aleknaičiųkm., 1 aikštelės plotas Eksploatuojama 

DGASA Lygumt sen. 	
] 

2064,69 kv. m 
505 nuo 2013 m. 11 

ketvirčio 
ŽALIŲJŲ ATL1EKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTEL ___________ ______________ 

Pakruojo rajono 
Eksploatuoj ama Žaliųjų atliekų Aleknaičių km., aikštelės plotas 

1360 nuo 2013 m. 11 
kompostavimo Lygu1ntL sen. 6694,24 kv. m ketvirčio aikštelė________________ ______________________ ____________ _____________ ____________________ 

ŠIAU LIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS ___________ _____________ 
teritorijos plotas-2 l, 

Šiauiių Aukštrakių k. 22 ha; 4 sąvartyno 2 mln. kub. Eksploatuojamas 
kaimiškoji sen. sekcijų bendras m nuo 2007 m. 

______________ _____________ plotas_II,7ha __________ ___________ ________________ 

2.14.1 Regioninis sąvartynas 
Visos surinktos likusios po pirminio rūšiavimo komunalinės atliekos yra šalinarnos Šiaulių regiono 
nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Jurgeliškių k. 9 (buvęs Aukštrakių), Šiaulių kaimiškosios sen., 
Šiaulių r., 3 krn atstumu nuo kelio ŠiaLiliai-Gruzdžiai, 5 km atstumu i šiaurės vakarus nuo Šiaulių miesto 
ribos. 

Už mišrių komunalinių atliekų priėmirną i regioninj sąvartyną pilnai atsakingas ŠRATC. 

20 lenielė. Šiaidių regiono ncpclvojingų a!lieki( scjrariyno Jurgeliškių k. 9 (buvęs - Aukširakių) projektiniai parainetrai. 

Sekcija Kaupo dugno plotas, 
ha Projektinė talpa, Eksploatacijos trukmė, 

rnetais 
l (užpil(iyta) 4,1 510 400 ________________________ 

11 2,6 - 390300 —4 
111 3,0 - 521800 --6 
1V 2,0 490100 —6 

Uždengirnas - - 87 400 - 
Viso - 	11,7 2000000 —21 

Nuo 2010 m. igyvendinamas projektas (projekto vykdytojas ne ŠRATC) ,,Šiaulių regiono Aukštrakių 
sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir uiilizavimo sistemos statyha , kuris vykdomas dviem etapais: 

1 etapas - sąvartyno išskiriamų dujų surinkirno ir utilizavimo sistema. Šio etapo rnetu pakloti 
biodujų surinkimo vamzdžiai (viso paklota 13 atskirų perfortiotų dujų surinkirno gijų). Biodujų 
suriiikimui irengti kolektoriai su kolektorinėinis sistemomis. Įrengta dujopūtė ir biodujų deginimo žvakė, 
kuri naudojama avariniarn ir pradiniarn (kol sąvartyne nepradės išsiskirti pakankami kiekiai dujų, tinkamų 
gaminti naudingąenergiją) dujų deginimui. Biodujų deginirno žvakės našumas 350 nm3/val. 

11 etapas - kogeneracinės jėgainės ireiigiiiias. Ateityje planuojama sąvartyno biodujas panaudoti 
elektros ir šilum inės energijos garnybai, jas degiiiaiit kogeneracinėje jėgaiiiėje. 

2.14.2 Mechaninio ir biologinio apdorojimo irenginiai (MBA) 

Įgyvendinant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 rnetų plane (Žin., 2014, Nr. 2014-04989) 
nustatytas komtinalinių biologiškai skaidžių atliekų šaliniiiio sąvartyne rnažiniino ttžduotis ir ES lėšomis 
finansuojainą projektą ,,Šiaul itį regioiio koinunal inių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra, planuojama, kad esaiiio Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyiio teritorijoje iki 2016 m. 

pradės veikti mechaninio ir biologiiiio atliekų apdorojiino įrenginiai (MBA). 
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Planuojamo MBA jrenginio biologiiiio apdorojirno pajėgurnas yra 20 tūkst. t per metus, t.y. jame 
planuojama apdoroti tik tokj BSA kiekj, kad būtų užtikrintos sąvartyne šaiinamų bioiogiškai skaidžių 
atliekų mažinirno užduotys. Mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo jrenginiuose bus tvarkomas 
Šiaulių regiono teritorijoje surinktos rnišrios komunalinės atlickos. Tokiu būdu, nuo 2016 metų visos 
VATP ir Šiaulių regioniniame plane nustatytos kornunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 
sąvartyne mažinirno užduotys bus igyvendintos. 

21 lentelė. Planuojamo MBA rcnginio našu;uas 

Eil. Nr. renginio pavadinirnas Našurnas 

1.  Mechaninio rūšiavinio jrenginiųnašumas, t!h 25-30 

2.  Metinis minimalus MBA ircnginio našumas, t!metus 50 000 - 100 000 

3.  Biologinio apdorojimo irenginių našuinas, t/metus Apie 20 000 

Metinis rninimalus MBA jrenginio našumas, dirbant 8 - 16 valandų per dieną, apie 50000 - 100000 
tirnetus. MBA ireiiginiuose bus ireiigiama supaprastinta 25-30 t/h mechaninio rūšiavimo linija ir 20000 
t!m biologinio apdorojimo jrenginiai (uždaras intensyvus aerobinis apdorojiinas), likusios po mechaninio 
biologinio apdorojimo atliekos bus šalinarnos šalia esančiame sąvartyne. 

Nurnatyta, kad atvežamas rnišrių kornunalinių atliekų srautas atliekų priėrnimo zonoje (atliekų priėrninzo 
zonoje nurnatyli 2 atliekų konteineriai (ne rnažesni kaip 30 nr, kuriuose gali būii pašalinaiiios rūšiavirno 
procesui netinkaiiios atliekos) bus pakraunaiiias i padavimo-priėmimo 1inija, kuria atliekos 
transportuojamos j rnaišelitį praplėšėją ir vėiiaii padaliiiamos j atitinkamas frakcijas. Mechaninio 
rūšiavimo irenginiuose atliekos bus padalijainos i tris pagrindinius srautus: 

biologiškai skaidžių atliekų (BSA) frakcijos sraut 

lengvosios atliekų frakcijos sraiitą (atskirta lengva - plokščia (2D) atlickų frakcija); 

sunkios atliekų frakcijos srautą (atskirta suiiki - apvali (3D) atliekų frakcija). 

Iš biologiškai skaidžios ii iš sunkios atliekų frakcijos magnetinio separatoriaus pagalba gali būti 
surenkarni magnetiniai inetlai. Atskirtos lengva ir sunki atliekų frakcijos surenkainos j konteinerius (po 
du konteinerius ne mažesnius kaip 30 rn3  talpos Iengvai ir sunkiai frakcijai). Atskirta BSA frakcija 
apdorojama biologinio apdorojirno ireiiginiuose (biotuneliuosc), užtikrinant, kad po biologinio 
apdorojimo atliekų vertė ir higienizacijos rodikliai atitiks ES ir LR teisės aktų reikalavirnus. Biologinis 
apdorojimas bus vykdomas aerobinio stabilizaviino proceso pagrindu, kuris padalijamas į du etapus: 
intensyvųji (procesas uždaras, su priverstine aeracija, proceso trukmė ne mažiau kaip 3 savaitės, 
užtikrinant atliekų higienizaciją) ir pasyvųjj (procesas atviras, trukmė ne mažiau kaip 8 savaitės). 

Po biologinio apdorojimo jreiigiiiio BSA frakcija galutinai stabiiizuojarna dengtoje aikštelėje. Po 
galutinio stabilizaviino iš stabilizuotos BSA frakcijos atskirta tarn tikra frakcija - ,,stabilatas arba 
techninis kompostas. J0 panaudojirno galirnybės priklausys iiuo užterštumo ir kitų parametrų bei tuo rnetu 
galiojančitį teisės aktų rcikalavirnų. Bet kiiriuo atveju ši frakcija galės būti naudojarna sąvartyno ūkinėrns 
reikmėms: perdengimui, uždengimui ir pail. 

Planuojarna, kad dalis meclianinio rūšiaviino jrenginiais atskirtų BSA, kartu su sunkiąja frakcija, galės 
būti sudegiiiamos atliekų termofikacinėjejėgainėje arba rasti kiti šalinirno būdai. Lengvoji atliekų frakcija 
turėtų būti pailaudojama kietojo atgautojo kuro (KAK) gainybai arba vežama deginirnui i atliekų 
deginimo irengiIiius. 

12 Galimybių slud(ja ,, Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 
2013 m. 
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2. 1 4.3 Laikinasis mišrių komunalinių rūšiavimo irenginys 

Iki koi 2015 m. bus pastalytas MBA ireilginys, ŠRATC esarno Šiaulių regioninio atliekų sąvartyno 
teritorijojc, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių raj. buvo svarstoma galirnybė irengti laikinajį rnišrių komunalinių 
atliekų rūšiavimo irenginj, taciau teigiamas spreildimas dėl linijos jrengimo nebuvo priimtas. 

2. 1 5 Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo 
Pakruojo rajono savivaldybėje visi sąvartynai ir šiukšlynai uždaryti (22 leilteIė). 

22 lente/ė. Scnų scvar/ynz( (šiuk/ynų) uždaryrnas 

Sąvartyno (š iukšlyno) pavad iilimas 
______________________________________________ 

Būklė 
______________ 

ŠRATC Projekto pavadinimas, kurio metu 
buvo vykdonlas sąvartyno (šiukšlyno) 

uždarymas 
27 	mažiej i 	sąvartyna i 	(šiukšlynai): 
Bclevietinės/Zeleckienės, 	Beržynės, 	Celkių, 
Diržių, 	Ducių, 	Gacionių, 	Juškonių, 	Kazokų, 
Klovainių, 	Laipuškių, 	Lašmenpamušio 	-1, Šiaulių 	regiono 	atliekų 	tvarkymo 	sistemos 
Lašmenpamušio-2, 	Linkuvos 	miesto 	senasis, Uždaryti sukūrimo 	projektas, 	pirmas 	etapas. 
Medikinių, Megucionių, Mikniunų, 	Panlušio, Finansuojama ES. 
Pašvitinio, 	Pelaniškių, 	Plauciškių, 	Putrelių, 
Ramonaičių, 	Rucinų, 	Sode]iškių, 	Treilltinės, 
Udekų, Žiurkių; ____________ ________________________________________ 

Projckto kodas: VP3-3.2-AM-0 l -v-0 i -005; 
Projekto pavadinimas: ,,šiaulių regiono senų 

Aleknaičių, Pagu]iankos sąvartynai Uždaryti sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 
Sutarties 	pavadinimas: 	Šiaulių 	regiono 	14 

___________________________________________ _____________ senų rajoilinių sąvartynų uždaiymas 

23 lentelė. Senų rajo.zinių sąvaiiynų (šiuktlynų) uždaryrnoj7nansarirnas (li/ais) 

________________ _________- Tarne skaičiuje uždarymo finansavimas pagal 
Sunla iš šaltinius ________________ _____________ 

Pavadinirnas BCikIė Adresas 
viso: Sanglaudos LR biudžeto Nuosavos 

foildo dalis dalis lėšos 
Pakruojo rajonas _______ ____________ 1.949.393.29 1.643.827,44 290.087,19 15.478,66 

Pakruoj o 
raj onas, 

Aleknaičių uždarytas Lygumų 
1 .546.06 I ,2 l l .3 14. l 52,03 23 I .909,1 8 sąvartynas seniūnija, 

A leknaiči ų 
__________ _____ km. ________ _________ ________ ________ 
______________ ________- Pakruojo 

raj onas, 
Paguliailkos uždarytas 

Linkuvos . 	.. 403.332,08 329.675,41 58.178,01 15.478,66 sąvartynas seniunija, 
Paguliankos 

_____________ _______ krn. __________ ____________ __________ ___________ 

Pakruojo rajoiic 2013 metais jgyvcndintas VATP nustatytas reikalavirnas uždaryti visus apliilkos 

apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavirnų neatitinkančius sąvartynus. 

2.16 Visuomenės informavilTio ir švietimo priemonės atliekų tvarkymo klausimais 
Kiekvienais nletais ŠRATC, hendradarbiaudarnas su savivaldybe, ir vykdydamas LR Valstybiniame 

atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, vykdo švietirno prograiilą - šviečia bei inforrnuoja visuomenę 
apie Šiaulių regiolle esančią konlunalinių atliekų surinkiiiio sistcmą, atliekų prevencij 	gaminių 
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pakartotinio naudojirno svarbą, atliekų turėtojų pareigas ir teises reikalauti kokybiškos atliekų tvarkymo 
paslaugos. Visuomenė šviečiama tikslinėinis švietimo ir informavirno priernonėrnis: straipsniais vietinėje 
ir regioninėje spaudoje, rengiamuose TV ir radijo reportažuose, skelbimais savivaldybių seniūnijų 
skelbiiiių lentose, prie parduotuvių, daugiabučių namų, susitikirnuose su atliekų tvarkyrno imoniu, 
švietimo istaigų, bendruomenių atstovais ar vizitų i atliekų tvarkymo įrenginius metu, platinant leidinius 
(lankstiiiukus, skrajutes, kiiygeles), pavasarinių apiinkos švarinimo akcijų rnetu, ŠRATC internetinėje 
svetainėje www.sratc. It, socialiniarne tinkle Facebook. Plėtojant ekologiii į švietitną labai svarbi 
koncepcija - sužinojau ir perdaviau žiiiias kitieiiis. 

Visos informavimo priemoiiės parenkamos pagal tiksliiies grupes: 

Šiaulių regioiio gyventojai (ikimokyklinio ir mokyklinio arnžiaus vaikai, jaunimas/studentai, 
privačių/daugiabučių namų ,yventoj ai, vietiiiės bendruoiiienės); 

Suiiiteresuoti ckonorniniai ir socialiniai partneriai (savivaldybių atstovai, aplinkosauginės 
orgaiiizacijos, projektų vykdytojai, švietirno bei ugdymo istaigos, verslinirikai/įmonių atstovai ir kitos 
institucijos). 

Svarbu iie tik šviesti plačiąją visuornenę, bet ir iigdyti specialisttis, galiiičius teikti informaciją, ir mokyti 
visuomenę atliekų tvarkyino kiausirnais, todėl aplinkosaugos specialistai turi dalyvauti paskaitose, 
seminaruose, konferencijose, diskusijose, kval ifikacijos kėl iino kursuose apie komunal inių atiiekų 
keliatnas problernas ir tvarkyino metodus. 

Žcnklus indėiis šviečiant Šiauliiį regiotio gyventojus dviejų vieštijų istaigų - Vilniuje jsikūrusios 
,,Dariiaus vystyrno iniciatyvos ir Šiaulių regiono atliekų tvarkynio ceiitro 2012 - 2014 m. vykdytas ir iš 
dalies ES Iėšomis finansuoi:as aplinkosauginis projektas ,,Kur keliauja atliekos? Sužiiiok ir papasakok!. 
Projekto švietėjiška edukaciiiė veikla - seiiiiiiarai, akcijos, koiiferencija, koiikursas buvo orieiituoti i dvi 
tikslines auditorijos grupes - pedagogus ir moksleivius. Projektu sickta ugdyti tikslinės auditorijos 
aplinkosaugiiii sąinoningurną ir skatinti jtios pasiriiikti apliiikai palankų gyvciiiino būd šviečiant apie 
atliekiį tvarkynią, sujuo susijusias apliiikos problemas irjų sprendirno būdus. 

Apliiikosaugiiiis projektas kcliavo per visą Šiauliiį regioną - Akmenės, Šiauliu, Joniškio, Pakruojo, 
Radviliškio, Kelmės rajono savivaldybių teritorijas bei Šiaulių tniestą. Projekto tikslas pasiektas. Per 
praktiiies atliekų rūšiavinio užduotis (iiiokyta kaip teisingai rūšitioti), iniprovizuotus apsipirkimus 
parduotuvėse (skatiiitas ai.sakingas vartojiiiias), supažindinimu su ekologiškų produktų ženklinimo 
ypatybėmis, mokinių dėme:;ys sutelktas j atliekų tvarkyino sistern problemas ir svarbą bei darnų gaintos 
išteklių naudojirn o rnokytojams pei•duotos žiiiios ir dalornoji iiiedžiaga ir gali būti pritaikoiiia ugdymo 
veikloje ir/ar naiidojama .<aip pagalbinė rnetodinė medžiaga organizuojarit jvairius aplinkosauginius 
rengin i us. 

2.17 Esamos situacijc)s apibendrinimas ir išvados 

Pakruojo rajotio atliekų tvarkyino sistemą galirna jvcrtititi pagal tai, kaip yra jgyvendinamos 
Valstybiniaiiie strateginiarne atliekų tvarkyino plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) bei 
Pakruojo rajono ir Šiaulitį regioniiiiaiiic atliekų tvarkymo plaiiuose iiustatytos komunalinių atliekų 
tvarkyrno užduotys. Šis vertinimas pateiktas 24 lcntelėje. 

24 /entelė. Ailiekų ivarkymo pkiuuose iškelii( uždavinių igyvendinirno vertinirnas 

Eil. 
Nr. 

VSATP 
punktas 

Vcikla 
_______________ 

Atliekųtvarkyino infrastruktūros plėtros 
prieinonės 2013 rnetais 

___________________ 
Viešosios lki 	2009 	iri. 	užtikrinti 	viešosios 	komunalinių gyvendinta. 
kornunalinių atliektį tvarkymo paslaugos visuotinum 	kokybę Komunalinių 

84. l atliekų ir prieinarnumą. Visuotinuino principas laikornas atliekų tvarkymo 
98.1 tvarkymo užtikrintu, 	kai 	viešoji 	komunalinių 	atliekų paslauga2ol3 m. 

paslaiigos tvarkymo paslauga teikiarna ne niažiau kaip 95 buvo teikiama 100 
teikirnas proc. 	savivaldybės 	tcritorijos 	asrnenų, 	kuriems proc. gyventojų. 
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toje 	teritorijoje 	nuosavybės 	tcise 	prikiauso 
nckilnojarnojo 	turto 	objektai 	(išskyrus 	žemės 
sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai 
vaido ar naudoja šiuos objektus. ___________________ 

98 2 	2 
Konteinerinių 	aikštelių 	žernės 	sklypų 	planų 	ir 

98•2•1•3 
techninės dokurnentacijos parengirnas. Trūkstamų Nejgyvendinta. 

• . konteinerinių aikštelių jrengirnas. _____________________ 
Komentaras: Viso rajone yra 17 konteinerinių aikštelių: 7 B tipo: (3 konteineriai antrinėms žaliavoms ir 3 
komunalinių atliekų 1,1 kontineriai) ir 10 A tipo (3 kornunaiinių atliekų 1,1 konteineriai). Visos aikštelės yra 
ŠRATC nuosavybė. Jos buvo pastatytos prieš pradedant eksploatuoti regionin 	sąvartyną. Visoms yra paruošta 
techninė dokurnentacija. ______________________________________________ ___________________ 

Ne vėliau kaip nuo 2009 rn. vidurio nepavojingas 

2 84.2 
Esamas atliekas šalinti tik Europos Sajungos reikalavimus 

. 	. 	. 	• 	 .. 	. Įgyvendinta. 
sąvartynas atitinkančiuose regioilinluose nepavoj ingų atl iekų 

sąvartynuose. ______ ___________ _______________ 	 ___________________ 
Komentaras: Mišrios komunalinės atliekos vežarnos i Šiaulių regionini nepavojingų atliekų sąvartyną Šiaulių raj., 
Jurgeliškių k.9 (buvęs - Aukši:rakiuj. ______________________________________________ ___________________ 

. lki 	201 1 	i11. 	pabaigos 	uždaryti 	visus 	aplinkos • . 	. 	. Egyvendinta2ol3 
3 84.3 Seni sąvartynai apsaugos 	ir 	visuomenes 	sveikatos 	saugos 

metais 
reikalavirnų neatitiiikančius sąvartynus. _______ ____________ ________________ 	 ____________________ 

Komentaras: Įgyvendinant ES finansuojamą Šiaulių regiono atliekų tvarkyrno sistemos sukūrinio projekto pirmaji 
etapą 	uždaryti 	ir 	sutvarkvti 	mažieji 	sąvartynai: 	27 	mažujų 	sąvartynų 	(šiukšlynų) 	Pakruojo 	rajone: 
Belevietinės/Zeleckynės, Betžynės, Celkių, Diržių, Dučių, Gačioilių, Juškonių, Kazokų, Klovainių, Laipuškių, 
Lašmepamušio-1, Lašmeparnušio-2, Linkuvos miesto seiiasis, Medikonių, Megučionių, Mikniūnų, Pamūšio, 
Pašvitinio, Pclaniškių, Plaučiškių, Putrelių, RailionaiČių, Ručinų, Sodeliškio, Trerntinės, Ūdekų, Žiurkių; 
Įgyvendinant projektą ,,Šiaulių regiono seiių sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 	uždaryti ir sutvarkyti (iki 20 1 3 
m.) Aleknaičių, Paguliankos sąvartynai. __________________ 

Iki 2013 m. paruošti perdirbti ar kitaip naudoti ne 

AtI 	k ą. 
rnažiau 	kaip 	50 	proc. 	komunalinių 	atliekų; 

4 84.5 
. 

perdtrbimas ir 
užtikriilti, 	kad 	šalinarnų 	komunalinių 	atliekų 

. 	. 	. 	 . 	. 	. 
. 

Neįgyvendtnta. 
panaucloj irnas 

kiekis 	neviršytų 	50 	proc. 	susidariusių 
. 	 . 	. savivaldybes teritorijoje komunalinių atiiekų per 

iiietus. 
Komentaras: 2013 ni. perdirbta / panaudota l 1 proc. kornunalinių atlickų. Užduotis bus jgyvendinama Šiaulių 
regiono mastu, kuriant beiidrą atliekų tvarkynio infrastruktūrą. ŠRATC jgyvendina ES finansuojamą projektą 
,,Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkyiiio infrastruktūros plėtra. ____________________ 

Šaliniinas tik Ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose šalinti 
5 98.4 apdor()tų tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkainas Nejgyvendinta. 

_______ _____________ atliekų perdirbti ar kitaip naudoti, atliekas. _____________________ 
Komentaras: Užduotis bus jgyvendinarna Šiaulių regiono mastu, kuriant bendrą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. 
Dėl susiklosčiusių aplinkybių planuoto mechaninio biologinio ircnginio Šiaulių regione iki 2015 inetų nebus. 
2013 	metais gegužės 	mėncsi Aplinkos 	rninistras 	patvirtiiio, 	kad 	skirs 	finansavirną mechaninio rūšiavimo 
irenginiui, kuris atskirs BSA iš bendro niišrių komunalinių atliekų srauto ir vėliau bus perdirbtos. 

Parengti 	ir 	(ar) 	patvirtiiiti 	koiiteinerių 	aikštelių 
išdėstymo schernas; 

gyvcnamuosiuose daugiabučių namų rajonuose 

A nrinių jrengti ne niažiau kaip po vicną antrinių žaliavų 
98.2.1 zaliavų 

surinkirno konteinerių aikštelę 800 gyventojų; . 
Nepilnai 

6 98.2.1.2 
98.2.1,3 

surinkimas ir 
. 	. 	. . 	. 	. 	. 	. gyvenarnuosiuose individualių namų kvartaluose įgyvendinta. 

aikšteliųpletra . 	. 	. 	. 	. 	. ir micsteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų 
teritorijose 	irengti 	ne 	rnažiau 	kaip 	po 	vieną 
antriiiių 	žaliavų 	surinkimo 	koriteinerių 	aikštelę 
prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar 

______ ___________ _______________ bendrijos teritorijos arba ivažiavimo jjuos. ___________________ 
Komentaras: Pakruojo rajo:ie anirinių žaliavų konteinerių aikštelių viso yra 69 (aikštelių sąrašas su adresais 
patalpintas ŠRATC tinklapyje), o jskaitant 5 atliekų priėniimo puiiktus ir l DGASA viso 75 kuriose gyventojai 
gali rūšiuoti atliekas, viena aikštelėtenka 243 gyventojarns. Aiitrinėiiis žaiiavoms (stiklui, popieriui, plastikui) 
surinkti naudojami 1,6, 1,8 ir 2,5 in 	talpos konteineriai. Pakruojo rajono savivaldybėje yra parengta ir 2012 m. 
rugsėjo 20 d. Pakruojo rajcino savivaldybės tarybos sprendimu T-224 patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės 
koiiteinerių 	aikšte l ių 	išdėstymo 	scherna. 	Gyvenainose 	teritorijose 	pastatytas 	pakankamas 	antrinių 	žal iavų 
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surinkimo konteinerių kiekis, tačiau nepakankarnas aikštelių skaičius yra garažų bendrijose - trūksta 5 aikštelių, 
todėl aukščiau nustatytos užduotys įgyvendintos nepilnai. 	 ____________________ 

lki 2009 m. užtikrinti, kad būtų rengta ne mažiau 
Dideli kaip 	viena 	didclių 	gabaritų 	atliekų 	(baldų, 
gabaritų statybos 	ir 	griovimo, 	elektros 	ir 	elcktroninės 

7 98 3 
atliekų irangos 	atliekų, 	naudotų 	padangų, 	pavojingų Įgyvendinta 2013 
surinkirno buitinių 	atliekų, 	antrinių 	žaliavų, 	biologiškai metais. 
aikštelė skaidžių 	atliekų.) 	surinkirno 	aikštelė 	50 	tūkst. 
(DGASA) gyventojų, taip pat šios atliekos surenkamos ir 

_______ ____________ ________________ kitokiais būdais (pvz., apvažiuojant turėtojus). ____________________ 
Komentaras: Pakruojo rajone 2012 įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu Lygumų sen., 
Aleknaičių k., DGASA ekspioatuojama nuo 20 1 3 11 ketvirčio. 	 __________________ 

Pakruojo rajone 
BSA užduotys 
jgyvendintos. 2013 
m. buvo pašalinta 
2,2 tūkst. t. BSA. 

. 	. 
Biolosiškai 

. 	. 	.................... Komunalinių 	biologiškai 	skaidžių 	atliekų 
. 	• 	 . 	. 	. 

2013 metais 
. 	. įdiegtos papildomos 

101. • skaidžių šaliniino sąvartynuose mažinimo uzduotys. . 
priemones 

8 102. 
4 priedas 

atliekų 
tvarkymas 

• . 
Pakruojo rajono teritorijoje: ne daugiau kaip 3800 

(kompostavimo 
. 	. 

dežes ir 
tonų - 2010 metams• 2500 tonų - 20 13 m. . 	. 

konteineriai) 
individualių namų 
savininkams, 
sumažins BSA 
kieki šalinamą 

______ ___________ _______________ ______________________________________________ sąvartyne. 
Komentaras: Biologiškai skaidžios atliekos mišrių komunalinių atlickų sraute sudaro apie 44,4 proc., 2013 metais 
sąvartyne pašalinta apie 2,2 tūkst. tonų biologiškai skaidžių atliekų. 2013 rnetais idiegtos papildomos priemonės 
(kompostavinio dėžės ir konteineriai) individualių namų savininkams, surnažins BSA kieki šalinanią sąvartyne. 
Užduotis bus jgyvendiiiama Šiaulių regiono mastu, kuriant bendrą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. 

Atskirai 	surinktos 	komunalinės 	biologiškai 
skaidžios 	atliekos 	turi 	būti 	perdirbamos 	arba 
kitaip naudojamos. 

,,Žaliosios atliekos, t. y. sodų, parkų ir želdyjių 
tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos, turi būti 

103 
surenkamos 	ir 	apdorojamos 	kompostavimo 

9 104 
Žaliųjųatliekų renginiuose. Turi būti skatinamas ir individualus Užduotis 

106 	2 
tvarkymas ,,žaliųjų atliekų 	kompostavimas. jgyvendinta. 

Savivaldybės 	iki 	2010 	m., 	atsižvelgdamos 	j 
regionų 	bendradarbiaviino 	galirnybes, 	privalo 
užtikrinti, 	kad 	kiekviename 	atliekų 	tvarkymo 
regione 	būtų 	sudarytos 	sąlygos 	apdoroti 
(kompostuoti 	ir 	(ar) 	anaerobiškai 	pūdyti) 
koniunaliiies biologiškai skaidžias atliekas. ______ ___________ 	__________ 	 ___________________ 

Komentaras: Skatinimo priernonės taikornos gyvcntojams, gyvenantierns individualiuose namuose ir ŠRATC 
jgyvendinant ES finansuojarną projektą ,,Siaulių regiono komunaliriių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra. 2012-2013 m. laikotarpiu Pakruojo rajono gyventojams buvo išdalinta 600 Iitrų talpos 
1000 kompostavimo dėžių ir 2840 kontcinerių, kurių talpa 140/240 litrų, žaliųjų atliekų surinkiinas iš konteinerių 
vykdomas nuo 2013 metų balandžio mėnesio. 
Vertinama, kad konteineriiis surerikama ir dėžėsc kasmet bus sukoinpostuojama apie 2160 tonų (biologiškai 
skaidžių sodų ir parkų atlieų (šakos, lapai, žolė), namų ūkių maisto ir virtuvės atliekų. 

Žaliosios biologiškai skaid:ios atliekos Pakruojo rajone surenkamos penkiuose Atliekų priėmimo punktuose ir 
DGASA irvežamos j2012 m. jrengtąir2ol3 rn. l pusmetipradėjusiąveikti Žaliųjųatliekųkompostavimo 
aikštelę, esančią Pakruojo iajone (Aleknaičių km., Lygumų sen.,). Koiripostuojarnų žaliųjų atliekų metinis kiekis 
- 1360 t. 

10 99. 
Specifinių 

. 	. 
Specifinių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. 

. 	. 	. 	• 	. gyvendinta. 
komunalinių Papildančių sisteinų diegirnas. 
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atliekų 
surinkiinas 

Komentaras: 2013 metais Didelio gabarito atiiekos, buityje susidarančių pavojingos, elektros ir elektronikos 
irangos, naudotų padangų atliekos Pakruojo rajone iš atliekų turėtojų surenkamos apvažiavimo būdu, 
organizuojant 2 kartus per metus (gegužę ir IapkritD. Atliekų surinkimo grafikai patalpinti ŠRATC tinklalapyje. 

25 lentelė. Valstybinio slrategino alliekz( tvarkyrno plano jgyvendinimo verlininias 

Pakruojo Būklė 
rajonas 

Kiek gyventojų, gauna geros kokybės prieinamą viešąją komunalinių 
100 Labaigera atliekų tvarkymo paslaugą (procentais). 

Kiek irengta Europos Sajungos reikalavimus atitinkančių regioninių 
Gera sąvartynų, kokia sąvartynų statybų eiga. 

Kiek uždaryta aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 
visi Gera reikalavimų neatitinkančių sąvartynų. 

Kiek perdirbta ar kitaip panatidota komunalinių atliekų (visų per metus 
1 1 Bloga susidariusių komunalinių atliekų (procentais). 

Biologiškai skaidžių atliekų a1inimas 2 1 53 Gera 
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3 KOMUNALINIŲ ATL1EKŲ SUSIDARYMO PROGNOZ1S 
PLANUOJAM(J LAIKOTARPIU (2014-2020 M.) 

Šiame skyriuje pateikta Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus prognozė paremta, 201 1 metų 
duomenimis apie gyventojų skaičių bei statistinitiose duornenyse matomus Liettivos gyventojų skaičiaus 
pokyčius (2.2 skyrius), kurių bendrosios tendencijos rodo 1,9 proc. metini gyventojų skaičiaus mažėjimą. 
Gyventojų skaičiaus progno:ių rezultatai pateikti 26 lentelėje. 

26 lentelė. Gyventojų skaičiaus rogno:ė 201-1-2020 metarns 

2014 2015 2016 2017 20182019 2020 

Gyventojųskaičius mieste 6562 6437 6315 6195 6077 5962 	5848 

Gyventojųskaičiuskaimo 
17275 16947 16625 16309 15999 15695 	15397 

Viso 23837 	. 23384 22940 22504 22077 21657 	21246 

Gyventojų skaičiaus 
didėjimas/mažėjimas -1,90% -I,90% -1,90°/o-1,90%-1,90%-1,90%- 1,90% 
(miestas) ____________ ________________________________________ 

Reniiantis šiais skaičiavimais daroma prielaida, kad bel]dras gyventojų skaičius Pakruojo rajone mažės. 

Susidarančių atliekų kiekis 2014-2020 inetais priklausys ne tik nuo gyvel]tojų skaičiaus kitirno, bet ir 
ekoI]omikos augimo ir vartjimo pokyčitt, prekių suvartojinio, ir bel]drojo vidaus produkto (BVP), ir kitų 
rnakroekonominių rodikliu raida. Finansų ministerijos 20 1 3 metų balal]džio mėnesio duomeniinis 
numatornas beiidro vidaus produkto (toliau - BVP) augiinas: 2014 nietais - 3,4 proc., 2015 rnetais - 4,3 
proc., o nuo 2016 metų-4.0 proc.. 

Atsižvelgiant i gyventojų skaičiaus mažėjimo tcndcncijas, Finansų rninisterijos prognozuojamas BVP ir 
vartojimo kitinio tendcncijas, nuiiiatollii trys ekonominio augirno sceiiarijai, nuo kurių priklausys 
koli]unaliiiių atliekų susidarymas Pakruojo rajoi]o savivaldybės teritorijoje: 

niažo ekononiinio ai(ginJo (,,pesil?istinis 	scenarijus: metinis susidarančių koiiiulialiiiių atliekų 
kiekis planavimo laikotarp.0 inažės 0,5 proc./gyv.; 

viduiinio ekonomiiiio augiino (,, realislinis scenarįjus: rnetinis susidarančių kornunalinių atiiekų 
kiekis planavimo laikotarpiu kasinet didės 1 proc./gyv., palyginus su praėjusiais metais; 

didelio ekoiioi?Jillio aiiginio (, op/inzislinis scenarįjus: metinis susidaraiičių kornunalinių atliekų 
kiekis planuojainu laikotarpiu kasmct didės 2 proc./gyv., palygiiitis sti praėjusiais mctais. 

Informacija apie prognozinius kornunalinių atliekų susidarymo kiekitis 2014-2020 m. pagal skirtingus 
ekonominio augimo scenarijus pateikta 27 lentclėje. 

27 Ienielė. Kornunalinių a(lieAų susidaynio progno:ė ionomis per rnelus 

Augimoprocentas/metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
0,5% 

9398 
9449 9455 9461 9467 9473 9479 9484 

1 % 9496 9502 9508 9514 9520 9526 9532 
2% 9590 9596 9602 9608 9614 9620 9626 

Šiarne plai]e, atsižvelgianl į VATP progiiozes, Iaikoina, kad komunalinių atliekų susidaryrno kiekis didės 
vidutiniškai 1 proc. per nietus, tačiau atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus rnažėjimą, bendras susidarančių 
koinunaiii]ių atliekų kiekis išliks paiiašus. 
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28 lentelė. Pakruojo rajone susidarančil( konutna/inil( atliekl( kiekio prognoės (fonos per metus.) 

Kornunalinių atliekų 
srautas ___________ 

2014 2015 
____________ 

2016 
_____________ 

2017 
_____________ 

2018 
____________ 

2019 
____________ 

2020 
____________ 

Maisto atliekos 
_____________________ 

2178 2201 2223 2245 2268 2290 2312 

22,94% 23,16% 23,38% 23,60% 23,82% 24,04% 24,26% 

Žaliosios atliekos 
______________________ 

716 718 721 723 725 728 730 
-________ 

7,54% 
________ 7,56% _________ 7,58% _________ 7,60% 7,62% ________ 7,64% ________ 7,66% 

Plastikų atliekos 
________________________ 

- 
304 304 304 304 305 30 305 

-________ 
3,20% 

________ 3,20% ______ 3,20% _________ 3,20% ________ 3,20% ________ 3,20% ________ 3,20% 

Plastikinės pakuotės 
atliekos 

- 
944 95 1 958 966 973 980 987 - 

9,94% 1O,01% l0,08% 10,15% 1O,22% 10,29% 1O,36% 

Popieriaus/kartono (PK) 
atliekos 

- 
475 475 475 476 476 476 477 - 

5,0O% 5,00% 5,O0% 5,00% 5,0O% 5,00% 5,00% 

PK pakuotės atliekos 

- 

950 950 951 951 952 953 953 

10,0O% 10,00% 10,00% 10,O0% 1O,0O% 10,00% 10,00% 

Stikloatliekos ______________________ 
47 48 48 48 48 48 48 

- _________ O,50% _________ 0,50% _________ 0,50% __________ O,50% __________ 0,50% _________ 0,50% _________ O,50% 

Stiklinėspakuotėsatliekos 
674 656 637 618 600 581 562 

7,10% 6,90% 6,70% 6.50% 6,30% 6,10% 5,90% 

Metalas 
376 374 373 371 369 368 366 

-_________ 3,96% 3,94% 3,92% 3,90% 3,88% 3,86% 3,84% ________________________ 
Metalinės pakuotės 
atliekos 

________ _________ ________ 95 95 95 95 

1,00% 1,0O% I,00% 1,00% l,00% 1,00% 1,00% 

Pavojingosatliekos 
95 95 95 95 95 95 95 

1,00% 1,00% 1,00% I,O0% 1,0O% 1,00% 1,00% 

Elektros irelektroninės 
jrangos atliekos 

380 380 380 381 381 381 381 

4,00% 4,00% 4,00% 4,O0% 4,00% 4,00% 4,0O% 

Naudotos padangos 
85 86 86 86 86 86 86 

0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 

Medienos atliekos 
______________________ 

85 81 76 71 67 62 57 

0,90% 0,85% 0,80% 0,75% O,70% 0,65% 0,60% 

Kitosnedegios(pvz., 
statybinės) atliekos 

1329 1330 1331 1332 1333 1334 1334 

14,O0% 14,00% 14,00% 14,O0% 14,00% 14,00% 14,00% 

Kitos degios atliekos 
_______________________ 

762 758 755 752 748 745 742 

8,02% 7,98% 7,94% 7,90% 7,86% 7,82% 7,78% 

Visas mišrių komunalinių 
atliekųkiekis 

9496 9502 9508 95 14 9520 9526 9532 

100% 100% 100% l00% 100% 100% l0O% 
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4 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TIKSLAI, 
UŽDAVINIAI IR UŽDUOTYS 2014-2020 M. 

Pakruojo rajono savivaldybs kornunaiinių atliekų tvarkymo užduotys, tikslai ir uždaviniai iki 2020 m. 
nustatyti vadovaujantis Lietavos Respublikos Vyriausybės 2014 rn. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 
patvirtintu Valstybiniu atl iekų tvarkyrno 20 1 4--2020 rnetų planu. 

Plėtojant Pakruojo rajono savivaldybės kornunalinių atliekų tvarkymo sistemą, siekiama taikyti atliekų 
preveilcijos ir tvarkyillo prioritetų eiliškulllą: 

Atliekų prevencija; 

- vengti atliekų susidaryrno, rnažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekj taip sumažinant neigiarną 
poveikj aplillkai ir visuonienės sveikatai. 2014-2020 lfl. laikotarpiu Pakruojo rajono savivaldybėje 
planuojaina skirti ypatingą dėinesj visuoineiiės švietirnui ir inforrnavimui atliekų prevencijos srityje. 

Atliekų paruošimas naudoti pakartotiiiai; 

- 20 1 4-2020 rn. laikotarpiu Pakruojo rajoiio savivaldybėje planuojarna skirti ypatingą dėmesį visuornenės 
švietimui ir infortnavimui. fakruojo rajono savivaldybės adtninistracija kartu su Šiaulių RATC turi 
viešinti itiforrnacijąapie saivaldybės teritorijoje veikiaiičias elektros ir elektroiiiiiės įraiigos ir/ar kitų 
daiktų rernonto dirbtuves bei taisyklas, kuriose prailgiiiatnas namų ūkiuose naudojarnų daiktų tarnavimo 
laikas, organ izuoti pakartotin iam iiaitdoj iinti i tiiikamų gamiii ių (baldų, statybinių rnedžiagų, elektros ir 
elektroninės jrangos ir kt.) priėrnimą DGASA, bendradarbiaiijaiit su labdaros organizacijotflis, organizuoti 
atskirą pakartotiniam naudoj iinui tinkamų drabužių suriiikiiiią per DGASA bei special iais koiiteiiieriais. 

Atliekų perdirbimas; 

- naudoti atliekas tos pačio arba kitos paskirties produktams ar medžiagorns gaminti ir taip niažinti 
gamtinių ir kitų išteklių iiaudojiiiią. 

Atliektt kitoks naudojimas; 

- naudoti atliekas Lietuvos Respublikos atiiekų tvarkymo istatyliie nurodytais būdais (išskyrus 
perdirbima.) ir taip rnažinti .itliekų keliaiiią pavojų aplinkai ir visitomeiiės sveikatai, garntinių ir kitų 
išteklių naudoj imą, sąvartyriuose šai inarnų atl iekų kiekį. 

Atliekų šalinimas; 

- atliekas, kuriit nepavyksta išvengti,jų dalis ar inedžiagas, kurių iiepavyksta pakartotinai panaudoti, o 
vėliau - perdirbti ar kitaip iiaudoti, Ieidžiaiiia šalinti tik atliekiį šaliiiiino renginiuose, jrengtuose ir 
eksploatuojamuose pagal teisės akttį rci kalavitniis. 

Laikantis nustatyto atliekų preveiicijos ir tvarkymo prioritetų eiliškuino, pirmiausia turi biti vengiama 
atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekiE prevencijos prieinoiiės, o atliekos, kurių neirnanorna išvengti, 
paruošiamos naudoti pakartotiiiai, perdirbarnos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų 
būtų šaiinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo ireIiginiuose. 

4. 1 Komunalinių atliekų tvarkymo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių 
anal izė 

Žeiniau pateikta Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių koinunaliiiių atliekų tvarkymo 
stiprybių, silpnybių, galiniybių, grėsmitį aiializė. 

34 



Stiprybės 
Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje ivesta Vietinė rinkliava už komunaiinių atliekų tvarkymą, kas 
igyvendino principą ,,teršėj as moka 
Visos surinktos Pakruojo rajone mišrios kornunalinės atliekos šalinamos ES aplinkosauginius reikalavimus 
atitinkančiame regioniniame ipvojingų atliekų sąvartyne Jurgeliškių k.9 (buvęs - Aukštrakių k.), Šiaulių raj. 
Pakruojo rajone uždaryti ir reultivuoti visi ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai 
Įdiegtas Valstybinio strateginio atlickų tvarkyrno plaiio reikalavirnus atitinkantis antrinių žaliavų surinkimo 
aikštelių, APP ir DGASA tinklas 
Didėja gyventojų rūšiuojarnų antrinių žaliavų kickiai 
Įrengta žaliujų atliekų kompostavirno aikštelė 
Komunalinės atliekos renkarnos atskirais srautais, pvz., žaliosios, dideiių gabaritų, elektros ir elektroninės jrangos 
atl iekos 
Vykdomas specifinių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu 
Pakruojo rajone jdiegtos papildančios sistemos 
Pradėtas jgyvendinti ES finarisuojarnas projektas Šiaulių regione biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų 
tvarkymo infrastruktūrai sukurti 

Silpnybės 
Necsant komunalinių atliekų apdorojimo irenginių, didžioji dalis komunalinių atiiekų (apie 89 proc. nuo 
susidarančių) patenka sąvartyną 
Visos susidariusios koinunalinės atliekos yra surenkarnos ir sutvarkonios (pasiauga teikiama 100 proc. 
savivaldybės teritorijos fizinitį asmenų ir 1 00 proc. juridinių asmenų.) 
Antrinių žaiiavų rūšiavinias I:olektyviniais konteineriais neefektyvus 
Esama vietinės riiikliavos už komunalinių atliekų suriiikinią ir tvarkymą nustatymo tvarka neskatina namuose 
rūšiuoti atiiekas ir inažiiiti kcmunalinių atliekų susidarymo kiekius 
Gamintojo atsakoniybės principo igyvendinimas nėra užtikrinamas nacionaliniu mastu ir tai itakoja antrinių 
žaliavų surinkirno paslaugos teikiiiio kokybę 
Šiaulių RATC duomenimis fizinių asrnenų mokuinas siekia 64 proc., o juridinių asmenų - 84 proc. (nuo išsiųstų 
mokėjirno pranešimų (su skola)) 
Nepakankama atliekų apskaitos kontrolė - garnybos procesuose susidarančios atliekos dažnai patenka mišrių 
komurialinių atlickų sraLitą ir tai didina bendrus konitiiialinių atliekų kiekius 
Esamų informavimo priernoii ių nepakanka visuomenės švietimui atliekų tvarkyrno klausimais 

Galimybės 
Sukūrus detalesnę vietinės rinkliavos / atliekų turėtojų duornenų bazę ir tikslesnę atliekų apskaitą, galimybės 
tobulinti aprnokestinimo už komunalinių atliekų tvarkymą sistem sickiant paskatinti gyventojus rūšiuoti antrines 
žaliavas, pakuotės atliekas ir žaliąsias atliekas 
ES finansinė parama komunlinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrai: didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėms, biologiškai skai,žių atliekų tvarkynio infrastruktūrai 
Pasirašomos sutartys su GIC dėl pakuočitį atlickų surinkimo, bei gamintojų atsakornybės principo jgyvcndinimas 
teigiamai jtakos šalinarnų atiiekų kiekio mažėjiiną 
Nuo 2015 iiietų diegiaiiia koiiteinerių indentifikavinio sisterna žyiniai pagerins atliekų apskaitą irtuo pačiu 
skatins gyventojus labiau rūiuoti aiitriiies ža]iavas 
Diferencijuotos rinkliavos įvedirnas skatiiis gyveiitojLts rūšiuoti antriiies žaliavas ar kitas specifines atliekas 

Grėsiiiės 
Visuoiiienės aplinkosaugini; sąiiioiiinguiiias iiebus pakarikamas ir rūšiuotų atlickų kickiai augs nepakankamai, 
kad būtų užtikrintos komuna]inių at]iektį naudojimo užduotys 
Laiku nepastačius regionini() nieclianinio apdorojirno ireiigiiiio iiebus ]aiku ivykdytos biologiškai skaidžių ir kitų 
atliekų tvarkymo užduotys 
Diegiant naują komunalinių atliekų infrastruktūr brangs iiiišrių koniunalinių atliekų tvarkynio išlaidos ir reikės 
didinti vietinės rinkliavos u: komunalinių atliekų surinkiiiią iš atliekų turėtojų irjų tvarkymą dydi 

4.2 Pagrindiniai koinunalinių atliekų tvarkymo sisternos vystyrno prioritetai ir 
kryptys 

Pagrindiniai kornunalinių atliekų tvarkymo sisternos vystymo prioritetai ir kryptys 2014-2020 metų 
laikotarpiu yra: 

sumažinti sąvartynuose šalinarnų koiiiunal inių biologiškai skaidžių atliekų kiekj; 

užtikrinti atliekų twirkyiiio prioritctų eiliškumo jgyvendinirną 
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išplėtoti atskiro atl iekt suriiikimo sistemą 

užtikrinti visuotinę atliekų suririkimo paslaugą. 

Siekiant sumažinti atliekų šalinimą sąvartynuose ir jgyvendinti atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą 
būtina sukurti reikiarną komunalinių atliekų tvarkyrno infrastruktūrą pradedant atskiro atliekų surinkimo 
priemonėrnis, baigiant atliektį mechaninio biologinio apdorojirno, atskirai surinktų biologiškai skaidžių 
atliekų anaerobiiiio apdorojimo ir Iikusių po rūšiavimo, netinkamų perdirbimui, atliekų naudojimo 
energijai gauti ireiigiiiiais. 

4.3 Pakruojo rajono savivaldybei nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo 
užduotys 

Vadovaujantis Lictuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balaiidžio 16 d. iiutarimu Nr. 366 patvirtintu 
ValstybiIi iu atliekų tvarkyrno 20 1 4-2020 metų plaiiti, nustatornos Pakruojo rajoiio savivaldybės 
kiekybinės komuiialiiiių atliekų tvarkyrno užduotys (pateiktos 29 lentelėje). 
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29 lente/ė. Valstybiniame ailiekų ivarkvmo pkine (olanavimo laikoiarpis 2014-2020 rn.) niistalvtos kornunalinių atliekų tvarkymo užduotys 

VATP Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas (patvirtinta LRV 2014 m. balandžio 16d., Nr. 366, iek 	ine u 	uotis 	a ruojo rajonui K 	b 	• 	žd 	P k 
pLlnktas paskelbta TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989) 

Kiekybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys __________ __________________________________________________________ 
230.1. - iki 2020 metų užtikrinti, kad šalinarnų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 35 procentų savivaldybės - iki 2020 metų užtikrinti, kad šalinimų komunalinių atliekų kiekis 

teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios komunaiinės atliekos turi neviršytų 3300 tonų; 
būti perdirbtos ir kitaip panaudotos; 

230.2. - iki 20 1 6 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 procentus komunalinių atliekų (vertinant - iki 20 1 6 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 4300 
pagal atliekų kiekD; tonų 

230.3. - iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 procentus komunalinių atliekų (vertinant - iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 6200 
pagal atliekų kiekD; tonų komunalinių atliekų; 

230.4. - užtikrinti, kad iki 2020 iiieių ilidžausiai 50 prGccntų (vertinant pagal atliekų kiki) komiinaiinių atliekų - užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 1900 tonų komunalinių 
sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir 

___________ pakartotinai ir perdirbti. stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti. 
236. Užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunaiinės biologiškai skaidžios atliekos, neviršytų VATP - nuo 2014 iki 2015 metų ne daugiau kaip 2955 tonos/metus; 
8 priedas numatytų užduočių(žr. 3 stulpelD. - nuo 2016 iki 2017 metųne daugiau kaip 2659 tonos/metus; 

- nuo 2018 iki 2019 metųne daugiau kaip 2364 tonos/metus; 
- nuo 2020 metų ne daugiau kaip 2068 tonos/metus; 

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir atskiro surinkirno sistemos plėtros užduotys ___________ 
239.1 -iki 2016 nietųgyventojarns ir kitierns asmenims (pvz., gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių 

atliekų tvarkyiną organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaiiujų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių 
atliekų tvarkymą j ų susidarynio vietoje; 

239.2. - iki 2016 metų įrengti inechaninio biologinio apdorojimo ireiiginius, kuriuose būtų atskiriama ir 
apdorojama arba perduodama tolimesniain apdorojimui biologiškai skaidi atliekų daiis; - iki 2019 metų idiegti atskirąinaisto / virtuvės atliekų 

239.3. - iki 2019 metų idiegti atskiro maisto / virtuvės atlickų surinkimo sistemą ir įrengti pakankamus rūšiuojamajj surinkimą ir jrengti pakankamus pajėgumus atskirai 
__________ pajėgunius atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimui. surinktoms maisto / virtuvės atliekorns apdoroti. 

Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotys ________________________________________________________________ 

246. 1. - iki 201 5 metų sausio 1 d. turėti parengtas ir patvirtintas konteincrių aikštelių išdėstymo schemas, o - iki 201 5 metų sausio l d. atnaujinti ir papildyti antrinių žaliavų 
pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkiniui, jas atnaujinti; konteinerių išdėstymo schemą 

246.2. - užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti (Pakruojo rajone 
246.2.2. - ne mažiau kaip po vieną antrinių žaiiavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojuj; 
247.1. - iki 2016 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių nainų rajonuose vidutinis 

atstumas iki antrinių žaiiavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 1 50 metrų; 
247.2. - iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis 

atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 1 00 metrų; 
246.2.4. - savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų 

bendrijų teritorijose irengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkinio konteinerių aikštelę prie 
pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba ivažiavimo ijuos; 

246.3. - pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl ________________________________________________________________ 
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dažno gyventojų Iankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinitį žaliavų, taip pat laikinuosius 
speciaiius konteinerius viešujų renginių metu; 

246.4. - jeigu nėra techninių gaiimybių 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). _____________________________________________________________ 
248.1. - užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę - užduotis igyvendinta 

50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštelė saviva]dybės teritorijoje. _____________________________________________________________ 

248.2. - ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu; - užtikrinti dideiių gabaritų atliekų surinkimąapvažiuojant ne 
249.  - savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių mažiau kaip 4 kartus per metus 

atliekas) atskirą surinkimą, ir kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš - sutartyse su Gamintojų ir importuotojų asociacijomis nustatyti 
gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas; privc1 	dči šių atlickų surinkinio. 

250.  - savivaldybės turi užtikrinti pavojingujų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse; 
25 1. - savivaldybės ne rečiau kaip 2 kartus per metus turi pateikti visiems gyventojams išsamią informaciją 

apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti savivaldybės intcrneto svetainėje; 
252. - savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du kartus 

per metus. 
253. - savivaldybės, sudarydamos su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sutartis dėl 

komunalinių atliekų tvarkymo sistcmą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad pavojingųjų 
atliekų srautai, kuriuos techniškai ir organizaciniu požiūriu galima surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš 

__________ atliekų turėtojų, jrengiant specialius konteinerius įmonių, istaigų ar organizacijų pataipose. _____________________________________________________________ 
245.8. - savivaldybės, taikydamos jvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones. privalo užtikrinti, kadjų -iki 2015 metų sausio 1 d. atnaujintoje antrinių žaliavų konteinerių 

valdornose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, asmenirns rūšiuojant atliekas jų susidaryrno vietoje, išdėstymo schemoje numatyti šių atliekų surinkiino konteinerių 
___________ atskirai būtų surenkamos tekstilės atliekos. skaičių ir plėtrą 
272.1. Pakuočių atliekų suriiikimo ir tvarkyrno sistema turi būti organizuota taip, kad: Nustatyti kiekybines pakuočių surinkimo užduotis sutartyse su 
272.2. 1) būtą sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąiygos kasmet surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip 60 GlO iki 2015 metų: 
272.2. 1 procentų pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektų vidaus rinkai pakuočių kieki; - popieriaus PA - 8 kg/ gyventojui per metus; 
272.2.2 2) būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti (išvežti / eksportuoti - plastiko PA - 9 kg/ gyventojui per metus; 
272.2.3 perdirbti) 55-80 proc. pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektą vidaus rinkai pakuočių kiekj, - stiklo PA - 8 kg/ gyventojui per rnetus; 
272.2.4 atitinkamai pagal šias pakuočių medžiagas: - metalinės PA - 1 kg/ gyventojui per metus; 
272.2.5 - stiklinių - ne mažiau kaip 60 proc.; 

- popierinių ir kartoninių - ne mažiau kaip 60 proc.; iki 2020 metų surenkamų pakuotės atliekų kiekis turi būti ne 
- plastikinių - ne mažiau kaip 22,5 proc., skaičiuojant tik medžiagą, kuri vėl perdirbama i plastiką mažesnis kaip: 
- metalinių - ne mažiau kaip 50 proc.; - popieriaus PA - 1 0 kgl gyventojui per metus; 
- medinių - ne rnažiau kaip 1 5 proc. - plastiko PA - 12 kg/ gyventojui per rnetus; 

- stiklo PA - 8 kgl gyventojui per metus; 
- metaiinės PA - 1 kg/ gyventojui per metus; 

Visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo gyventojains paslaugos užtikrinimas 
254. Savivaldybės iki 2016 m. privalo užtikrinti, kad visiemsjos teritorijoje esantiems komunalinių atliekų 
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turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešaja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. 
255. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumui, kokybei ir prieinamumui užtikrinti 

savivaldybės turi imtis šių priemonių: 
255. 1. - registruoti komunalinių atliekų turėtojus; 
255.2. - nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) sudaryti komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugos sutartis su visais nekilnojamojo turto objektų savininkais arbajų įgaliotais atstovais; 
255.3. - visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams sudaryti sąlygas naudotis viešaja 

komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkančia minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato 
Aplinkos ministerija; 

255.4. - pagal galimybes komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą organizuoti kuriant regionines 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, kooperuojantis 2 ar daugiaii savivaldybių. I1aidos u 

_________ komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti l procento disponuojamų namų ūkio pajamų. _______________________________________________________ 



4.4 Pakruojo rajono savivaldybės trumpalaikiai komunalinių atliekų tvarkymo 
tikslai, uždaviniai ir priemonės 2014-2020 metais 

Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtirltame Valstybiniaine atliekų tvarkymo plane tikslais bei Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo planu nustatomi šie Pakruojo rajono savivaldybės kornunalinių atliekų 
tvarkymo 2014-2020 rn. tiksiai ir uždaviniai: 

1 tikslas. Siekti, kad komu ialinių atliekų susidaiymas savivaidybėje augtų lėčiau, o susidarančių atliekų 
kiekis neviršytų Europos Sqjungos valstybių narių vidurkio: 

tobulinti atliekų tvarkymo srities tcisės aktus; 

didinti visuomenės smoningumą, tobuiinti savivaldybiLį darbuotojų kvalifikacijąatliekų 
prevencijos srityje. 

2 tikslas. Mažinti sąvartinuose šalinamų atliekLĮ kiekj, plčtojant racionaltĮ atliekų medžiaginių ir 
energinių išteklių naudojimą: 

sukurti komunal ifliLį biologiškai skaidžių atl iekų tvarkymo paj ėgurnus; 

plėtoti rūšiuojainojo atl iekų surinkirno sisteinas. 

3 tikslas. Užtikrinti visuoinenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliektĮ srautų tvarkymą, tobulinti esamą 
atliekų tvarkymo sistemą. Šiain tikslui įgyvendinti nuinatoinas uždavinys: 

užtikrinti, kad visiems atliekų tui•ėtojalns būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių 
atliekų tvarkyino paslauga. 

4 tikslas. Efektyvinti atliekų tvarkyrno reikalavilnų igyveiidiniino ir atliekų tvarkymo užduočių vykdyrno 
kontrolę bei tobulinti atlekų susidaryino bei tvarkyiiio apskaitos sisteiną. Šiarn tikslui igyvendinti 
numatomi uždaviiiiai: 

tobulinti atliekų tvarkymo užduočių jvertinimo teisini reguliavimą ir stipriiiti atliekų tvarkymo 
metodinę bazę; 

tobulinti atliekų tvarkymo sistemų efektyvurno ir duornenų patikiinuino vertinim 

griežtinti atsakomytę ir atskaitomybę už atliekų tvarkymą; 

stiprinti garnintojų ir itnportuotojtį bcijų organizacijų veiklos kontrolę. 

5 tikslas. Didinti visuomnės sąmoninguiną, tobulinti savivaldybės institucijų darbtiotojų kvaiifikaciją 
atliekų tvarkyrno srityje. Š iam tikslui igyvendinti nurnatotni tokie uždavin iai: 

didinti visuoinenės ;ąmoninguinąatliekų tvarkymo srityje; 

tobulinti savivaldybės iiistitucijtį darbuotoj ų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais. 

4.5 Atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotys 
Pagrindinis dėiiiesys šiio planavimo laikotarpiu yra skiriamas atiiektĮ prevencijos, paruošimo 
pakartotiniam naudojimui bei perdirbimo skatinimui. Šių tikslų siekiarna ne tik jgyvendinant technines 
priernones didinant atskirai surenkamų ir perdirbainų atliekų kickius, bet ir stiprinatit atliekų tvarkymo 
reikalavimų j.gyvendinimo koiitrolę bei šviečiaiit ir inforinuojaiit visuoineiię. 

30 lentelėje pateiktas Pakruojo rajoiio savivaidybės atliektĮ tvarkymo plano 2014-2020 inetų Atliekų 
naudojimo ir perdirbiino kiekybinės užduotys, rerniantis Valstybiniu atlickų tvarkyino planu. 
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30 lentelė. Progno:uojanii komuualinių atliekų tvarkymo srautai pagal atliekų ivarkyino hūdq Pakrziojo rajone 2014-
2020 m., toflomis. 

Komunalinių 	l 
atliekų srautas 

Atliekų 
tvarkyrno būdas 

l 	2014 
l 

l 	2015 
l 

2016 	l 
l 

2017 l 	2018 
i 

l 	2019 l 	2020 

Susidarančių komunaiinių atliekų kiekis, tonomis 

9496 9502 9508 9514 9520 9526 9532 

Atskirai surenkarnos atliekos, tonomis 

Žaliosios atl iekos 
________________ 

Kornpotavirnas 
_______________ 

789 797 805 813 821 829 837 

62,57% 62,80% 63,04% 63,28% 63,52% 63,76% 64,01% 

Antrinės žaiiavos, 
tametarpe: Perdirbirnas 

_______________ 

234 232 230 228 226 224 222 

6,05% 6,02% 5,98% 5,94% 5,91% 5,87% 5,84% 

Plastikųatliekos, 
iskaitant PPA Perdirb i,nas 

12 12 12 12 13 13 13 

0,97% 0,97% 0,97% 0,98% 0,98% 0,98% 0,99% 

Popieriausikartono 
atliekos, iskaitant 
PPA 

Perdirbimas 
_______________ 

33 33 34 34 34 35 35 

2,32% 2,34% 2,36% 2,38% 2,40% 2,42% 2,44% 

Stikloatliekos, 
jskaitant PPA 

Perdirbimas 
188 186 183 181 178 176 174 

26,1 l% 26,43% 26,77% 27,15% 27,55% 27,99% 28,46% 

Metalo atliekos, 
jskaitant PPA 

Perdirb iiiias 
0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 

0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 

EEI atliekos 
Perdirbimas/naud 
ojirnas 

48 70 92 90 88 87 85 

12,55% 18,46% 24,13% 23,65% 23,19% 22,74% 22,29% 

Naudotos 
padangos 

Pcrdirbimas/naud 
ojirnas 

82 82 83 83 83 83 84 

96,23% 96,46% 96,69% 96,92% 97,15% 97,38% 97,61% 

Atskiras rnaisto 
atliekų surinkirnas 
__________________ 

Kornpostavimas, 
aerobinis 
pūdyrnas ________ ________ ________ ________ 

454 
________ 

458 
________ 

462 
________ 

Į mechaninio apdorojimo jrenginius nukreipiamos mišrios komunalinės atliekos, tonomis 
Mišrios 
komunalinės 
atliekos 

Apdorojirnas 
1 7912 

} 
f 	7780 7755 7732 7732 

.I 
J _______________ _______ ________ I 83,21% 81,77% 81,47% 81,17% 81,12% 

Atskirtos mechaninio apdorojimo irenginyjc antrinės žaliavos,_biologiškai skaidžios atliekos, tonomis 
Antrinės žaliavos, 
tarne tarpe: 

Naudoj imas/Perd 
irbimas ________ _________ 

1407 
_________ 

1404 
_________ 

1401 
_________ 

1398 
_________ 

1395 
_________ 

Plasiikų atliekos Naudo imas/Perd 
irb i mas ____________ 

560 
____________ 

563 
____________ 

566 
____________ 

569 
____________ 

572 
____________ 

Popieriaus/kartono 
atliekos irbimas 

N audo iiiias/Perd 
________ ________ 

557 
_________ 

557 
_________ 

557 
_________ 

558 
_________ 

558 
_________ 

Stiklo atliekos Perdirbimas 2 1 5 208 202 1 96 1 89 

Meialo atliekos Perdir,irnas 76 76 76 76 76 

Biologiškai 
skaidžios atliekos 

Koinpostavimas 
_________________ ________ ________ 

2905 
________ 

2915 
________ 

2562 
________ 

2569 
________ 

2575 
________ 

[atliekų deginim(), išgaunant energiją. ireilginius patenkančios komunalinės atliekos, tononiis 

Kietasis atgautasis 
kuras (KAK) 

Naudojirnas 
1357 1358 1358 1358 1358 

17,16% 17,45% 17,50% 17,56% 17,56% 

[atliekų Šalinirno irengiiiius_(sąvartyną)_patenkančios koinunalinės atliekos, tonomis 
Naudojiinui 
netinkamos 
atliekos 

Šaliniinas 
_______________ 

7780 7755 2062 2055 1957 1948 1940 

81,92% 81,62% 21,69% 21,60% 20,55% 20,45% 20,35% 
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3 l lenielė. Valsiybinio atliekl( plmo jgyvendinirnas Pakruojo rajono savivaldybėje 2014-2020 rneiais 

Visosusidaro Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Susidarančiųkornunaiiniųatliekų 
9398 9496 9502 9508 9514 9520 9526 9532 

kiekis, t -_______ __________ _________ _________ _________ _________ 

BSA šaiinimas 2014-2015 
metais ne daugiau kaip tonos 3579 3616 3628 
2955 tonos/metus -______ ________ _______ _______ _______ _______ ________________________ 

BSA šaiinimas 2016-2017 
metais ne daugiau kaip tonos 736 739 
2659 tonos/metus 

BSA šalinimas 20 1 8-20 1 9 
metais ne daugiau kaip tonos 65 1 653 
2364 tonos/metus 

BSA šalinimas nuo 2020 
metų ne daugiau kaip 2068 tonos 654 
tonos/metus 
užtikrinti, kad iki 2020 
metų mažiausiai 50 proc. 
(vertinant pagal atliekų 
kiekj) komunalinių atliekų 
sraute esančių popieriaus ir tonos 2% 6% 6% 76% 76% 76% 77% 77% 
kartono, metaių, plastikų ir 
stiklo atliekų būtų 
paruošiamos naudoti 
pakartotinai ir perdirbti ______ ________ _______ _______ ________ _______ _______ _______ ________ 

4. 5. 1 Atliekų tvarkymo infrastruktūros irengimas 

Esarnos infrastruktūros gercs būklės palaikymas, eksploatavirnas. 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje susidariusioms atliekorns tvarkyti yra eksploatuojami penki 
atliekų priėmirno punktai, dideliii gabaritų atiiekų surinkirno aikštelė, žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelė. Atliekos šalinarnos Šiaulių regioniniaine nepavojingų atiiekų sąvartyne. Pakruojo rajone 
vykdoma uždarytų sąvartynų pricžiūra. 

Keturiuose iš pcnkių Atliekų priėmimo punktuose nėra darbuotojo, kuris tikrintų iš gyventojų atvežtas 
atliekas, nuolat prižiūrėtų tinkamą.  pristatomiį atliekų išrūšiavimą, todėl pasitaiko, kad APP tampa 
šiukšlynais ir victa, kur ne tik gyventojai, bet ir irnonės gali nernokarnai atsiki•atyti atliekomis. Geresnė 
APP tvarkos kontrolė pagerintų šiuo rnetu eksploatuojainų APP būklę, taip išsaugant jau sukurtą atliekų 
tvarkyrno infrastruktūrą, tačiau APP praplėtirnui reikalingi papildomi kaštai. APP uždarymas gali itakoti 
nelegalų atsikratyrną atliekDinis pai]liškėse, pakelėse, be to, per APP sistemą sudarytos geresnės sąlygos 
rūšiuoti atliekas, platesnis atliekų tvarkyi]]o inžil]erii]ės infrastruktūros paskirstyinas rajone. 

Remiantis aukščiau išdėstytais argurnentais: Pakruojo rajono savivaldybė turi priimti sprendirną dėl 
A t/iekų priėnzinlo 1,iinkti1  ekp1oataviuio arjų praplėliuzo ar uždaryuzo. 

Planuojamas Šiaulių regioilo M BA įrenginys. 

Tikiinasi, kad 2014-2020 inetų vykdyrno laikotarpiu Šiaulių regioi]e bus pradėtas eksploatuoti regioninis 
mechaninio biologii]io apdDrojiino (MBA) irengii]ys. MBA įrenginio veikii]]o pradžia numatyta 2015 m. 
rugsėjo pabaigoje. Šių irenginių pajėgurnai pilnai leis pasiekti VATP užduotis. 
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4.5.2 Antrinių žaliavų tvarkymas 
Planuojami sutvarkyti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekiai, jvertinus esamą atliekų surinkimo 
infrastruktūrą ir įgyvendinus suplanuotas atliekų tvarkymo priernones, 2014-2020 metų laikotarpiu 
pateikti žemiau esančioje enteiėje. Planuojama, kad surcnkamų antrinių žaiiavų ir pakuočių atliekų 
kiekiai kiekvienais metais didės 3 procentais. 

32 lentelė. Anlrinių žaliavų, la,ze tarpe ir pakuotės ailiekų, surinkimas įverfinus esanzq ailiekų surinkimo infrasirztklrą ir 
jvendinus suplanuolas atliekz tvarkynzo priemones. 

Komunaliriiųatliekų 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

srautas 
Antrinių žaliavų (tame tarpe ir pakuočių) atskiras surinkimas, tonomis 

Kiekis, surinktas 
antriniųžaliavų 69 70 70 71 72 73 73 74 
konteineriuose _________ ____________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Kiekis, surinktas 
atliekų priėmimo 9 9 9 9 9 9 9 9 

punktuose ________ ___________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Kiekis, surinktas 
didelių gabaritų atliekų 0 1 1 1 1 1 1 
surinkimo aikštelėje -_________ ____________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Pakuočių atliekų 
surinkimasiš 0 154 151 148 145 142 140 137 
individualių namų -________ __________ ________ ________ ________ _______ _______ ________ 

KiekisperdirbtasMBA 0 0 0 1407 1404 1401 1398 1395 

Kiekispatenkantisi 

- 

0 0 1281 1286 1291 1296 1300 

tonomis 78 234 232 2918 2918 2918 2917 2917 
Viso: 

procentais 
-_______ 

2,03% 
__________ 

6,05% 
_______ 
6,02% 

_______ 
75,98% 

_______ 
76,20% 

_______ 
76,43% 

_______ 
76,65% 

_______ 
76,89% 

Lentelėje nurodytoms kieybinėms užduotirns pasiekti savivaldybė turi prisiirnti isipareigojimus ir 
vykdyti šiarne plane nurnatytas užduotis. 

Atsižvelgiant j tai, kad Pakruojo rajone infrastruktūra yra pilnai sukurta, siekiant jgyvendinti šiarne plane 
nurodytus tikslus (kiekius) didesnis dėinesys turi būti skiriamas visuomenės inforrnavimui ir švietimui bei 
taikant ekonominius sver:us (diferencijuotos jrnokos už komunalinių atliekų tvarkyrną ivedirnas). 
Visuomenės informavimo ir švietirno užduotis savivaldybė turi pavcsti vykdyti komunalinių atliekų 
surinkėjarns, kitierns atiiekų tvarkytojarns bei GIO, traukiant šiuos reikalavirnus į sutartis su atliekų 
tvarkytojais. 

Pakuotės atliekų atskiro suiinkirno vystyi]ias ir organizavirnas 

Siekiant ivykdyti pakuotės atliektį tvarkyrno uždtiotis ŠRATC turi: 

organizuoli pakuolės alliekoiizs surinkti skirtų konteinerių išdalinimą, (rūkstaiizas konieinerių 
skaičius - 13693 konteiner.ai.); 

pasirašyti atnaujinlą sularli su gaininlojų ir importuotojų organizacjomis. Sutartyje turi būli 
itrauktos užduotys nu rodyto s žemiau esančioje lenieleje. 

33 lentelė. Užduotys ir lerizziizi įtraukiaizzi atnauji,lloje sutartvse s11 GIO. 

lki 2015 metų lki 2020 metų 
GlO lėšomis aprūpinti indi;idualių namų savininkus GIO 	lėšornis 	nuolat 	atnaujinti 	susidėvėjusius 
pakuotės atliekų surinkimo konteincriais (13693 vnt.) pakuotės 	atliekoms 	surinkti 	skirtus 	konteinerius, 

naujais 	konteineriais 	aprūpinti 	naujų 	individualių 
_________________________________________________ nanių savininkus 

Surnkainų pakuotės atliekų kiekis turi būti ne mažesiiis kaip: 
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Popieriaus PA - 8 kg/ gyventojui per mctus; 	 Popieriaus PA - 10 kg/ gyventojui per metus; 
Plastiko PA - 9 kg/ gyvcntojui per metus; 	 Plastiko PA - 12 kg/ gyventojui per metus; 
Stikio PA - 8 kg/ gyventojui per metus; 	 Stiklo PA - 8 kg/ gyventojui per metus; 
Metalinės PA - 1 kg/ gyventojui per metus; 	 Metalinės PA - 1 kg/ gyventojui per metus; 

Parenkant PPA surinkėją savivaldybė kartu su kitomis Šiaulių rcgiono savivaidybėmis bei ŠRATC turi 
priimti sprendirnądėl PPA surinkėjų skaičiaus regione. 

Įvertirius 2014-2015 metais surcnkamų PA kickius Pakruojo rajono savivaldybė turi patikslinti PA 
surinkirno užduotis 2016-2020 metams gainin/ojų ir imporluolojų orgauizucįjonis, tam kad būtų 
surenkami reaiūs šių atliekų kiekiai ir jgyvcndintos šio plano užduotys. 

Antrinių žaliavų kontcineiių išdėstymo schemos atnaujinimas iki 2015 metų. Reikalavimai schcmos 

atnauj inimui išdėstyti žem iau esančioje Ienteiėje. 

3/ lenielė. Reikaloii,uoi schemčs a(naujinimui. 

Iki 2015 sausio 1 d. 

daugiabučių namų rajonuose Lrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 
aikštelę 800 gyventojų 
daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteiių 
būtų ne daugiau 1 50 rnetrų (rekomenduojamas atstumas) 
numatyti tekstilės atliekoms surinkti skirtus konteinerius prapicčiant antrinių žaliavų aikšteles 

ivertinti esamas ir nurnatyti niujas aikšteles antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose 
ivertinti esamas ir numatyti naujas aikšteles, skirtas antrinėms žaliavoins surinkti gyvenamuosiuose 
individualių namų kvartaluose ir miestcliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose 
sodų ir garažų bendrijose įvertinti kiekvienos trūkstamos aikštelės tikslingumą ir patikslinti trūkstamų 
aikšteiių skaičių 

Schemojc nurodytorns esamoms ir nurnatytorns aikštelėms turi htiti parcngti tcchniniai projektai, vėliau 
aikštelės privalo būti jrengtos,jose pastatyti konteineriai, 

2016-2020 nietais savivaidybė turi atsižveigti j galirnus teisės aktų pakeitimus ir pagal poreikj atnaujinti 
konteinerinių aikšteiių scheiias bei konteinerių, skirtų antrinių žaliavų surinkimui, kiekj. 

4.5.3 Biologiškai skaidžitį, tame tarpe žaliųjų atliekų hei maisto atliekų, tvarkymas 
Pianuojami sutvarkyti bioli)giškai skaidžių atlickų kiekiai 2014-2020 inetų laikotarpiu pateikti žemiau 
esančioje lentelėje. 

35 lentelė. Biologiškai skaidžių ailiekų, la???e tarpe ir ,naisio (virtuiės), sutioikyinas/suriiikinias jvc?(inus esamą ailiekų 

surinkimo infrastrukūrą ir jgyiendinus suplauuoias ailiekl( ivarkymo prieinones. 

Komunaliniųatliekųsrauta:; 	2013 	l 	2014 	2015 	l 	2016 	l 	2017 	l 	2018 	l 	2019 	2020 
Bioiogiškai skaidžių atlickų sutvarkymas, tonomis __________________________- ________ ________ ________ 

Kiekis, sukompostuotas 
kompostaviinodėžėse 771 779 786 794 802 810 818 827 
(namudinis kornpostavimas) - ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Kiekis, sukompostuotas 
žaliujų atliekų aikštelėje - 

10 
________ 

10 
________ 

10 
________ 

10 
_________ 

10 
_________ 

I 
________ 

I 
________ 

l 
________ 

Maisto (virtuvės) atliekų 
0 0 0 454 458 462 

kiekis, surinktas konteineriais ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ 
Kiekis, atskirtas ir su 
kompostuotas MBA 0 0 0 2905 2915 2562 2569 2575 

irenginiuose - ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

tonomis - 781 789 797 3709 3728 3837 3856 3875 
VISO• 

procentais 	- 17,95% 17,91% 18,00% 83,43% 83,45% 85,49% 85,52% 85,55% 
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Daiis Pakruojo rajone susicarančių biologiškai skaidžių atliekų bus kompostuojamos jų susidarymo 
vietoje. Iš esrnės tai gali atiikti beveik visi privatūs namų ūkiai, turintys nuosavą sklypą su sodu. 
Skaičiuojama, kad 100 m2  sodo užteiika 1 rn2  ploto kornpostavimo vietos. 

Trūkstamas žaliujų (maisto) atliekų konteinerių skaičius Pakruojo rajoiie pateikiamas žemiau esančioje 
Ientelėje. 

Konteinerių kiekis Pakruojorajono 
savivaldybės teritorija 

Maisto at liekoms, vnt. 300 

Individuaius biologiškai saidžių atliekų koinpostavimas leis vidutiniškai sumažinti patenkančių 
biologiškai skaidžių atliekų apie 800 tonų per rnetus. Kompostaviiiiui tinka visos augalinės atliekos iš 
sodo ir daržo (šakos, žolė, •apai) bei augaliiiės kilmės inaisto ruošimo atliekos. Dėl higienos sumetimų 
namų sąlygomis draudžiama kornpostuoti inėsą ir virtą maistą. Taip pat, namudiniam koinpostavimui 
netinka gyvos šaknys bei daigios sėklos, kadaiigi dėl pakankarnai žeinos tcinperatūrosjos pilnai nesuyra. 
Įprastas vieno namų ūkio kompostaviino našuinas siekia 0,5 - 1 m3. 

Technologiškai nainudiiiis kompostavimas yra Iabai nesudėtingas: virtuvės ir sodo atliekos yra 
patalpinarnos į inedinę ar plastinasiiię kornpostaviino talpą ar aptvarą. Šakos ir krūmai turi būti 
susmulkinti. Maždaug kartų per metus kornpostaviino talpalaptvaras yra ištuštiiianias ir koinpostas yra 
persijojamas. Likusi neatsisijojusi dalis gražinaina atgal i kornposteri koinpostaviinui kitiems metarns. 
Tokiu būdu gaunama 350 - 450 kg/t patalpintos medžiagos aukštos kokybės komposto, pasižyminčio 
mažu teršalų kiekiu (pvz. sunkiujų metalų ar kt. pavojingų cliemiiiiųjunginių). 

Įmonės, kurios užsiiiiia gatvių, parkų ir kitų žaliujų zoiių priežiūra, bei kitos jmonės, kurių veikloje 
susidaro tokios atiiekos, suidarančias žaliąsias atliekas šaliiia isirengtuose apliiikosaugiiiius reikalaviinus 
atitinkančiuose koinpostaviino jreiigiiiiuose, arba naiidojasi kittį įmoniiį koinpostavimo ireiiginiais. 
Sąnaudos, tenkančios šių atiiekų tvarkyinui, yra itraiikiaiiios j šių jmoiiiiį paslaugų kainius. 

Sklandus ir nenutrūkstamas esanios atlickų tvarkymo infrastruktūros eksploatavirnas. Pakruojo 
rajone biologiškai skaidžios, tame tarpe žaliosios atliekos tvarkomos, naudojaiit esainą rajoninę atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą: APP, DGASA, žaliųjų atliekų koinpostaviino aikštelę. Savivaldybė kartu su 
ŠRATC turi užtikrinti sklarLdų šių irciigiiiių darbo organizavirną. 

Žaliųjų atliekų tvarkyrno infrastruktūros plėtojimas ir dicginias iki 2015 metų 

Tuo tikslu savivaldybė turi: 

užtikrinti, kad būtų išdalintos žaliųjų atliekų komposiaviiuo clėžės. Atskiro surinkimo konteinerių 
individualių nanzų savininkams dalinti neplanuojama: 

pateikiant gyventojains/sodų bendrjo,izs ko,izpostaviiuo dėžes urba taikant skatini,no priemones, 
gyventojams/sodų bendrjorns jrengiant individualaus koiiipostavinio prieJnones savo Iėšomis. 

Žaliujų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimas iki 2020 nietų 

Tuo tikslu savivaldybė turi: 

pagal poreikj teikt gyventojams/sodų beizdrjonzs konzpostavimo dėžes arba taikyti skatiiiiiiio 
prieinones, gyventojcnns/sčdų bendrjoiizs jrengiant individuczlaus koinpostavinzo prie/iiones savo lėšo,izis. 

Šios užduoties jgyvendini:nas turi būti pavestas koinuiialiiiių atliekų tvarkytojui, papildant komunalinių 
atliekų tvarkyino paslaugos sutarti. 

Maisto atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojirnas ir diegiinas 

Tuo tikslu savivaldybė turi: 
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kartu su kitomis regiono savivaldybėniis bei ŠRATC regiono mastu parengti Galimybių studją, 
kurioje turi btti techninis ir ekonominis toki()s nzaislo atliekų surinkimo sisletnos jdiegimo jvertinimas; 

savarankiškai urba si kita savivaldybe ar viso regiono mastu parengti lechninj projektą arba 
pirkiino dokunzenlus lokių ir(?nginių slalybai, 

savarankiškai arba su kita savivaldyhe ar viso regiono mastu paskelhti koizkursą irenginių staiybai 
bei maisto atliekų surinkinzu.; 

iki 2019 inetų pradėti ciiskiro tiiaisto alliekų surinkinzą. 

Reikia atkreipti dėmesi, kacl atskiro maisto atliekų surinkimo prievolė yra nustatyta pačioms jmonėms 
(viešojo maitinirno ir kitos jstaigos). Atskiras biologiškai skaidžių atliekų surinkirnas iš gyventojų yra 
problemiškas dėl sekančių priežasčių: atskirų konteinerių daugiabučių namų kvartaluose išdėstymas; 
surenkamų atliekų kokybė (užterštumas kitornis atliekomis); didclė atskiro atliekų surinkirno kaina; maža 
tikimybė suririkti reikalaujainą biologiškai skaidžių atlieklE kieki, ypač ne miesto teritorijoje, o surinkus - 
dar labiau padidėję transportavimo kaštai; Iiigieninės aplinkos problemos. 

Optimaliausias variantas jdiegti atskirą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą, ypatingai iš vietų, kur 
tokių atliekų susidaro didesni kiekiai, yra apjungti jrnonių diegiamas biologiškai skaidžių atliekų (maisto 
atliekų) tvarkymo sisternas kartu su galirnu atskiru biologiškai skaidžių atliekų surinkimu iš gyventojų, 
tvarkymo kaštus dengiant (pilnai ar dalinai) privačiornis lėšomis. 

Biologiškai skaidžių atlieki tvarkymo infrastruktūros plėtojinias ir diegimas iki 2020 metų 

Tuo tikslu savivaidybė turi: 

iki 2016 nzetų kari,ci su ŠRATC bei kito,nis savivaldybėnzis ireiigti mechaninio biologinio 
apdorojiiizo ireiigii?il(s, ktriuose hritų atskiriai,za ir apdorojanza arba perduodama tolinzesniani 
apdorojiiizui biologiškai skaidi atliekų dulis; 

,iuo 2016 nzeių kartu su ŠRATC bei kito,nis savivaldybėiziis pradėli eksploatuoii inechaninio 
biologinio apdorojiino ireizginiz(s, laip J)iliiai jgyvendinant platio užduotis biologiškai skaidžių atliekų 
šaliniiizo niažiiiiiizui. 

4.5.4 Specifinių atliekų tvarkymas 

Planuojami sutvarkyti specifmių atliekų kiekiai 2014-2020 metiį laikotarpiu pateikti žemiau esančioje 
lentelėje. 

36 lentelė. SpecJnių atliekų suvarkynzas/surinkinias ver1inus esainų at/iekl( surinki,no infrasiruktūrq ir j.vcndinus 
suplanuolas alliekų 1 arkymo priemones. 

Komunaliniųatliekųsrautas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Specifiniu atliekų sutvarkyinas, tonomis ____________________________ ________ ________ ________ 

Atskirai surinktas elektros ir 
elektroninės jrangos atliekų 48 70 92 90 88 87 85 
kiekis ________ ________ _________ ________ _________ _________ _________ 

Atskirai surinktas naudotų 	- ________ ________ ________ 

padangų kiekis - 
82 

_______ 
82 

_______ 
83 

________ 
83 

_______ 
83 

________ 
83 

________ 
84 

________ 
Atskirai surinktas didelių 
gabaritų atliektį (baldų ir kt.) 80 80 8 1 8 1 8 1 8 1 82 
kiekis ________ ________ _________ ________ _________ _________ _________ 
Atskirai surinktas statybinių 
atliekų kiekis 434 

________ 
436 

________ 
437 

________ 
438 

________ 
440 

________ 
441 

________ 
442 

________ 
Statybinės atiiekos su 

38 38 38 38 39 39 39 
asbestu ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
Viso: 684 708 731 732 732 732 732 
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Pakruojo rajono savivaidybėjc specifinių atliekų tvarkymo organizavime turi būti naudojamos šios 
priemonės: 

Atskiro surinkimo paslaugos plėtimas. Atskiros statybos ir grioviino atliekų, elektros ir elektrortinės 
įrangos atliekų, naudotų pidangų, pavojingų atliekų (baterijų, akumuliatorių, transporto priemonių 
pavojingų atliekų, buitinės chernijos atliekų ir kita) surinkirno paslaugos teikimas. 

Surinkimas ne mažiau kaip 4 kartus per metus. Pavojingų atliekų, didelių gabaritų atiiekų surinkimas 
apvažiavimo būdu turi būti ykdomas iie inažiau kaip 4 kartus per metus. Š reikalaviiiią įtraukti papildant 
esamą sutarti su komunalinių atliekų surinkėju. 

Esamos infrastruktūros geros būklės palaikymas ir plėtra. 

Atliekų priėmimo punktų ir Didelių gabaritiį atliekų surinkimo aikštelės geros būklės palaikymas, 
eksploatavirnas, kad būtų sularytos paiaiikios sąlygos gyventojams pristatyti spccifines atliekas. 

Specifinių atliekų surinkirns turi būti plėtojarnas savivaldybėje diegiant papildančias sistemas. Turi būti 
plėtojama specifinių atliekų surinkimo koiiteiiieriiį plėtra garažų bendrijose. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo plėlros organizavimas. Savivaldybė Sutartyse su 
Gamintojų ir importuotojų asociacija/oniis turi nustatyti prievolę dėl Elektros ir elcktroninės irangos 
atliekų surinkimo didinirno. 

Tekstilės atliekų surinkinto organizavirnas. Pakruojo rajono savivaldybė iki 20 1 5 inetų sausio 1 d. 
atnaujintoje aiitriiiių žaliaių koiiteiiieriiį išdėstymo schernoje turi liuinatyti šių atliekų surinkimo 
konteinerių skaičių ir plėtrą. Konteineriai tekstilės atliekoms turi būti išdėstyti viešosiose vietose, kuriose 
dėl dažno gyventojų laiikyinosi tokius koiiteinerius yra tiksliiiga statyti (prie prekybos centrų, kitose 
vietose). Konteineriai ir jų liastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs Iankytojams, atitikti visuornenės 
sveikatos saugos reikalaviniiis. Mažesnėse savivaldybės gyvenvietėse, kur tokių konteinerių pastatymas 
ne ekonorniškas, savivaldybė turi ipareigoti atliekų tvarkytojus, teikti gyvelitojaiiis specialius maišus 
šiorns atliekoms riiikti bei taikyti šių atliekų suriiikimą apvažiavimo būdu. 

4.5.5 Ekonorninių instrurnentų taikymas 
Tam, kad Pakruojo rajono avivaldybėjc būtiį jgyvendintos atliekų perdirbimo užduotys, reikaliiiga taikyti 
atliekų perdirbimą ir naudoj imą  skatinančius ekoiiominius instrurnentus: 

iki 2016 inetų (vesti niokesčius už sųvarlyne šaliizanias atliekas ir inechaninio biologinio 
apdorojinio jrenginiuose updorojanzas ailiekas bei mokesl už atliekų degiuinzo arba bendro atliekų 
degiiiiiiio ireizgi?ziuose naudojanzas energjai gazlii atliekas; 

iki 2016 i)ielų pareigti ir paivirli/zii dfereizcjuolo iizokesčio už kotnunalinių atliekų ivarkymų 
nuoslatus. 

4.5 .6 Teisinių dokumentų atnauj inirnas 

Tobulinant Pakruojo rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkyrno sistemos teisinę bazę, 
savivaldybė turi: 

iki 2014 grllodžio 31 d. atnaujinli ir patvirtiizli savivaldybių kotizllilali?iių atliekų tvarkynio 
taisykles; 

iki 2016 sausio 01 d. palviriiizti dferencĮjuotos vietii)ės ri,zkliavos už koiizunalinių atliekų 
surinkiiiių iš alliekų turėtojų ir atliekų ivarkyinų nuostatų pakeitiuzus. 

Diegiant diferencijuotos vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą sistenią, reikia atkreipti dėmesj, kad 
naujoji sisterna būtų patikima ir garantliotiį lėšų surinkim 	kad visos atliekos būtų surinktos ir 
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sutvarkytos. Savivaldybė kartu su RATC taip pat turi priilllti sprelldimus dėl kintamos įmokos dalies 
nustatymo principus. Už šių iokumentų parellgimą yra atsakingas Šiaulių RATC. 

4.5.7 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo plėtra 

Siekiant gcrinti komunalinių atiiekų surinkimo kokybę, Pakruojo rajollo savivaldybė turi: 

pavesti ŠRATC vykdyti mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimus; 

pavesti ŠRA TC vykdyti inišrių komunalinių atliekų kiekio (iornitO tyrimus, 

vykdyti Operatorių ve rklos priežiūrų; 

priil?)ti sprendiuią dėl inišrių kouzuiialinių ailiekų surinkiuzo koizteinerių ir (ar) kiių surinkinzo 
priemonių ideiitjtikavinio  sislemos jdiegimo ir paslaugos teikimo vykdaiit koiiiunaližiių ailiekų surinkin)o 
elektroninj identjjikavimq. 

Papildyti esamą sutarti su komunalillių atliekų surillkėju, jtraukiant minimalius kokybės reikalavimus 
nurodytus Apiiiikos Millisterijos dokumentuose. 

4.5.8 Visuomenės informavimas 

Atliekų mažinirnas (prevencija) yra vienas iš svarbiausių atliekų tvarkymo tikslų. Atliekų prevencijos 
sėkmingam vykdymui būtilla sąlyga, kad visi su atlickų tvarkymu susiję sprendimai būtų priimami, 
atsižvelgiallt i jų poveikj susidaraiičitį atliekLį kiekiui. Rcgioiiiiiiu ir savivaldybių lygmeniu atliekų 
prevencijai takos titri visucmenės švietimas ir informavimas bei priilcipo ,,teršėjas moka įgyvendinimas. 
Atliekų mažinimui (preveiicijai) jtakos turi ir atitrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų atskiras 
surinkinias. 

Vykdant visuomenės inforrnavimą ir švietiiiiąturi būti vykdomi sekantys uždaviniai: 

Kiekvienais tiietais Pakruojo rajono savivaldybės adiiiiiiistracija parengia ir paskelbia vietiiiėje 
spaudoje bci savivaldybės internctiniame puslapyje ataskaitą apie komunalinių atiiekų tvarkymą 
savivaldybės teritorijojc. Ataskaitoje pateikiaiiii duomenys apie susidariusias, surinktas, panaudotas ir 
pašalintas komunalines alliekas, apiiiikosaugiiii savivaldybės atliekų tvarkyrno sistemos įvertinirną, 
savivaldybės komunalinių t1iekų tvarkyino sisteinos tikslus ir uždavinius kitiems metams ir tolimesniam 
laikotarpiui, planuojarnas priemones komunal in ių atl iekų tvarkyrno sistcmai plėsti ir tobul inti. 

Kiekvienais metais Pakruojo rajono savivaldybės adrninistracija kartu su VŠ ŠRATC parengia 
visuomenės informavinio prograrną kitiems inetatns. Šioje programoje nuinatonios prietnonės visuomenei 
informuoti apie komunalinių atiiektį tvarkyino irellginius ir teikiarnas paslaugas, antrinių žaliavų atskiro 
surinkimo ir tvarkyino ypatuinus, siekiaiit suriiikti geros kokybės antrines žaliavas, apie atliekų 
pavojiiiguiną ir pavojiiigų btiities atliektį suriiikimo gaiiinybes bei kittts komuiialiiiių atliekų tvarkymo 
aspektus, apie kLiriuos bitiiia iiiforiiiuoti koiiitinalinių atliekų turėtojtis, kad būttt efcktyviau įgyvendinami 
šių atliekų tvarkyino reikalavitiiai. 

Ne rečiau kaip kartą per tnetus iiifortiiuoti gyvelitojus apie antriiiių žaiiavų ir pakuotės suriiikimą 
savivaldybės teritorijoje, pateikiant inforrnaciją apie surinktus kiekius ir surinkirno dinamiką, o taip pat 
informuoti apie nurnatonias per artitniausius iiietus idiegti ir / ar vykdyti atskiro antrinių žaliavų ir 
pakuotės surinkiino priemones. 

Ne rečiau kaip du kartus per iiietus turi pateikti išsarnią informaciją apie pavojingujų atliekų 
tvarkyrną visieins gyventjanis, o taip pat šią  informaciją skelbti savivaldybės bei atliekų tvarkytojo 
tinklalapiuose. 
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4.6 Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatacinės išlaidos 
Pakruojo rajono savivaidybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavirno pagrindu turi būti 
,,teršėjas moka ir ,,visų sąnaudų padengimo principų jgyvendinirnas: 

Priiicipas ,,teršėjas moka teigia, kad atiiekų tvarkyiiio išiaidas turi apniokėti atliekų turėtojas ir 
(arba) medžiagų ir garninių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, garnintojas arba importuotojas. 

,,Visų sąnaudų padengirno principas nustato, kad mokėjimai už kornunalinių atliekųtvarkyrnąturi 
padengti visas tiesiogines ir netiesiogines atlickų tvarkymo sąnaudas. 

Šie principai užtikrinami, Ltraukiaiit i jmoką už komunalinių atliekų tvarkyrną visas jų surinkirno ir 
tvarkymo sąnaudas, įskaitaiit atskirą antrinių žaliavų, didžiųjų atliekiį surinkirną irjų paruošimą perdirbti, 
pavoj ingų atl iekų, esančių komunai inėse atliekose, surinkimą, biologiškai skaidžių atliekų atskirą 
surinkimą ir jų kompostaviną ar kitą naudojirną, sąvartyno ir rcgioninės infrastruktūros eksploatavimo, 
uždarymo ir priežiūros po udarymo, administracines sisteiiios eksploatavimo sąiiaudas. 

Regioninis principas - siekiant didinti atliekų tvarkymo sistemos efektyvum savivaldybėms 
rekomenduojarna išvieii kurti regionines atliekų tvarkymo sistemas. Valstybė teikia paramą regioninių 
sistemų kūrimui. Šiaulių regione šio principo jgyvendinimui yra ikurtas Všl Šiaulių RATC. Regioninis 
principas Šiaulių regione jgyvendinamas, pasinaudojant Sangiaudos fondo, valstybės bei ŠRATC 
paskolos Iėšoiriis ireligiallt regioninj sąvartyną, pilnai atitinkančius ES ir LR aplinkosauginius 
reikalavimus, kitus atliekų tvarkyrno jrenginius. Eksploatuojant regionin atliekų tvarkymo sistemą bus 
vykdomas šių regioninių atiiekų tvarkymo jrenginių eksploatavirnas, dokumentų, reikalingų regioninės 
sistemos eksploatacijai, parengirnas, savivaldybių sąvartynų priežiūra po uždarymo, savivaldybių 
veiksmų koordinavimas vykdant kitas komunalinių atliekLį tvarkyrno paslaugas. 

Principas ,,teršėjas rnoka -- atliekų tvarkyrno išlaidas turi aprnokėti atliekų turėtojas ir (arba) medžiagų ir 
gaiiiinių, dėl kurių naudojirno susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas. Vadovaujantis Garnintojo 
atsakomybės priiicipu, šių gaminių gamintojai ir iiiiportLiotojai turi prisiimti pilną atsakornybę už jų i 
vidaus rinką išleistų gaminių ir pakuočių poveikj aplinkai viso būvio ciklo metu nuo gamybos iki saugaus 
atliekų sutvarkymo, iskaitant garninių ir pakuočių atliekų surinkimo, perdirbirno, naudojimo ir šalinimo 
sistemos organizavimą ir (ar) finansavirn Vyriausybės nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
užduočių jgyvendinimą, iiformacijos apie ganiinius ir pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikirną šių 
gamiriių naudotojams ir atl ekų tvarkytojams. 

,,Visų sąnaudų padengirno principas - mokėjiinai už komunalinių atliekų tvarkyrną turi padengti visas 
tiesiogines ir netiesiogines atlickų tvarkyiiio sąnaudas, jskaitant sistemos adrninistravirno ir atliekų 
šalinimo jrenginių uždaryiiio ir priežiūros po uždaryino sąiiaudas. Visos gyveiitojų išlaidos komunalinių 
(buitiniiį) atliekų tvarkymui iietiirėtų viršyti 1 proc. nuojiį vidLitinių (disponuojairių) pajamų. 

Solidarurno principas - vienos toiios komuiiaIiIiiLĮ atliekų tvarkymo išlaidos turi būti vienodos, 
nepriklausoinai nuo to, kckioje regiono victoje yra atliekLį turėtojas. Tokiu būdu šis principas taip pat 
reiškia, kad vienos toiios iriišrių komuiialiiiiiį atliekų pervežiiiio (t.y., atliekų iiuvežiino iki regioniiiio 
sąvartyno) ir šalinimo regioniiiiame sąvartyiie sąiiaudos turi būti vieriodos visose atliekų tvarkymo 
regiono savivaldybėse, o atliekų tvarkymo paslaugos kaina atliekų turėtojui rieturi priklausyti nuo atliekų 
turėtojo nutoliino iiuo atliekLĮ tvarkyiiio regioniilio sąvartyilo. 

Artimuino ir pakankamunlo principai - atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso 
nuo artimumo ir pakankarnLiino principų taikymo. Vadovaujaiitis šiais principais, netinkančios perdirbti ar 
kitaip naudoti atliekos tur būti šalinamos artirniausiaine tinkarnai jreilgtaine atliekų šalinimo jrenginyje. 
Šie principai taikoini tik šalinant atliekas, bet nejas iiaudojaiit. 

Visuotiiiumo priiicipas - viešoji komunaiinių atliekų tvarkynio paslaLiga turi būti pasiūloma ir teikiama 
visiems atliekų turėtojains, išskyrus jstatyrnų iiuiilatytas išiintis. 

Gamintojų atsakoiiiybės rincipas - atlickų tvarkyiiio sistema tiiri remtis gailiiiitojo atsakomybės už 
gaininio poveikj aplinkai priiicipLi, nes gaiiiintojas, priiiiidamas svarbius sprendimus gaminio ir 



technologinio proceso projektavirno ir garnybos organizavimo stadijose, turi didžiausią jtaką šio poveikio 
formavimu i. 

t trumpalaikę Pakruojo rajoilo savivaldybės atliekų tvarkymo p!aną jtrauktos visos priemonės, reikalingos 
rajono atliekų tvarkymo si:;temos piėtrai ir Valstybinio bei Šiaulių regiono atiiekų tvarkymo plant! 
užduotims jgyvendinti. 

Komunalinių atliekų tvarkyrno sisternos finansavimo principai užtikrinarni, itraukiant i irnoką už 
komunaiinių atliekų tvarkymą (rinkliavą) visasjų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas, kurias sudaro: 

kornunalinių atliekų sirinkimo ir pervežimo i regioninj sąvartyną išlaidos; 

atliekų priėmirno ir šalinimo jkainis Šiaulių regiono nepavojingų atiiekų sąvartyne. 

4.7 Plano igyvendinirno poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas 
Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane numatytos priemonės nedidina esarnų komunalinių 
atliekų surinkimo ir pervežimo išlaidų, iies numatytos priemonės yra dengiarnos Gamintojų ir 
Importuotojų Organizacijos (atliekų tvarkytojų) Iėšomis. Kitos priemonės yra finansuojamos savivaldybės 
ar Aplinkos min isterijos lėš()mis. 

Kuriamos Šiaulių regioiio komunalinių atliekų tvarkymo sisteiiios poveikis, vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jtį tvarkymą dydžiui, jvertintas rengiant paraišką 
2007-2013 m. Sanglaudos ;katinimo veiksmų programos prieiiionei ,,Atliekų tvarkyrno sistemos plėtra. 
Žemiau esančioje leiitelėje pavaizduota, kaip pasikeis vietinės rinkliavos dydis, kai bus sukurta nauja 
komunal iiiių atliekų tvarkyrno infrastruktūra. 

37 lenielė. Šiaulil( regiono kom ina/inių alliekų tlarkymo sislemos kašiai l3 

Mato 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
_________________ vnt. __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Atiiekų tvarkyrno 

Ltit 	245,09 245,09 316,48 316,48 316,48 316,48 316,48 
kainaiš viso _________________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Atliekų surinkirno 
irtransportavimo LtIt 174,95 174,95 174,95 174,95 174,95 174,95 174,95 vidutinė kaina 
Šiauliųrcgione _______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
Atliekų priėmimo 
ir šalinimo jkaiiiis 
Šiauliųregiono LtIt 70,14 70,14 70,14 70,14 70,14 70,14 70,14 
nepavojingų 
atliekų sąvartyne. ______ _________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
MI3A LtIt ________ _________ 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 

Vidutinės NŪ 
disponuojamos 
pajamos Šiauiių Lt 25079,68 25079,68 25079,68 25079,68 25079,68 25079,68 25079,68 

regione _______ __________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Vidutinė atliekų 
susidarymonorma t 0,68715 0,68715 0,68715 0,68715 0,68715 0,68715 0,68715 

NO ____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
NŪ sąnaudos KA LtIme 168,4137 168,4137 217,4693 217,4693 217,4693 217,4693 217,4693 
tvarkymui tus __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
NO pajamų dalis 
tenkanti KA proc. 0,67% 0,67% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 

tvarkymui _______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

13  Galimybių studija ,,Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas - Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, 20 1 3 rn. 
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4. 8 Savivaldybės atli ekų tvarkyrno plano trurnpalai kiu laikotarpiu igyvendinimo 
vertinirno kriterij ai 
Plane nurodytų atliekų tvarkymo strateginių tikslų jgyvendiniinas vertinamas 2014-2020 metų 
laikotarpiu. 

Būklė vertinama kas metus ar pavyko jgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir prieinones. Labai gera - pasiekta 
100 proc. pianuojamo rczultato; Gcra - pasickta 70-100 proc. planuojamo rezultato; Patcnkinama - 50-70 
proc. rezultato; Bloga - pasiekta 50 proc. rezuitato. 

38 Ienielė. Pakruojo iajono savivaldyhės atliekų tiarkyrno plano veriininio kriferijai. 

•• Matavirno Planuojarnas - 
Kriterijus . 	. vicnetai rezuitatas 

Rezultatas* Buklc 

Pcrdirbta ir kitaip panaudota tonomis, visų - lki 2016 rn. jrašyti metų Labai gera - 
komunalinių atliekų per metus perdirbti ar kitaip rezultatus> pasiekta i00% 

susidariusių panaudoti ne planuojamo 
kornunalinių mažiau kaip 45 % rezultato; Gera - 
atliekų komunal inių pasiekta 70- l 00% 
procentais atliekų; planuojamo 

- lki 2020 ni. rezultato; 
perdirbti ar kitaip Patenkinarna - 50- 
panaudoti ne 70% rezultato; 
inažiau kaip 65 % Bloga - pasiekta 
komunalinių 50% rezultato. 

__________________________- _____________ atliekų. _______________ 
kiek gyventojų (pagal procentais Iki 20 1 6 rn. 1 00% c jrašyti metų 
savivaldybes), gaus geros užtikrinti viešąją rezultatus> 
kokybės prieinamą viešają komunalinių atlickų 
komunaiinių atliekų tvarkymo paslaugą 
tvarkyrno paslaugą - _____________ __________________ _______________ 
kokie sukurti iiiišrių tonoiiiis ir Sukurti pajėguiiiai irašyti liietų 
komunalinių atliekų irjose procelitais rajone 0 %, regione rezultatus> 
esančiųbiologiškai skaidžių pajėgurnai 100 % 
atliekų apdorojirno 
pajėgumai, palyginti su per 
metus susidarančiu mišrių 
kornunalinių atliekų irjose 
esančių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekiu - ______________ ____________________ ________________ 
kiek paruošta naudoti tonornis ir lki 2020 m. ne K trašyti 2016 
pakartotinai ir perdirbti tokių procentais, iiiažiau kaip 50 % inetų 
kornunalinių atliekų visų per kornunalinių atliekų rezultatus> 
medžiagų, kaip popierius, inetus sraute esančių 
metalas, plastikas, stiklas susidariusių popieriaus ir 

komunal in ių kartono, rnetalų, 
atliekų plastikų ir stiklo 
rnedžiagų - atliekų būtų 
popicriaus, paruošiama naudoti 
rnetalo, pakartotinai ir 
plastikų, perdirbti 

_________________________- stiklo _________________ ______________ ________________ 
* Pakruojo rajono savivaidybė; adnzinisiracja ir SRA TC kiekvie,wis rnelais pateiks inforrnacją apie tai, kaip 

alsižvelgiant į nurodytus krileripis jgyvendinti planuojaiui rezultatai. 

Plaiio jgyveiidiniino vertinimo kriterijai pagal atliekų prevelicijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, 
vertinant pažangąkiekvienas kaleiidoriiiiais iiietais pagal žemiau esančioje leiitelėje pateiktus rodiklius: 

14  Planu()jaiili rezultatai (tononris) paleikli rerniantis gyventojų ir alliekų susidaryrno prognozėnlis 
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Atliekų tvarkymo Rodikl iai 
Laukiamas 

būdas rezultatas 
Prevencija 1) Benciras komunalinių atliekų susidaryrnas, tonomis per nictus Mažėjimas 

2) Korrunalinių atliekų susidarymas vienarn gyventojui, kilogramais per Mažėj imas 
metL s 

3) Korrunaiinių atliekų susidarynias vienam namų ūkiui, kilogramais per Mažėjimas 
metts 

Paruošimas 4) Pak.rtotiniarn naudojirnui paruoštų atliekų kiekiai, tonomis per metus Didėjimas 
naudoti 5) Pakrtotiniarn 	naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, proc. nuo bendro Didėjimas pakartotinai susi(lariusių kornurialinių atl iekų kiekio 
Perdirbiinas 6) lš gyventojų atskirai surinktų antrinių žaliavų kickiai, tonomis per 

metiis pagal atliekų kategorijas (popieriaus ir kartorro, stiklo, plastikų, Didėjimas 
metalo atliekos) ______________ 

7) lš jiiridinių asmenų (jrnonių, istaigų, organizaciju.) atskirai surinktų 
antr nių žaiiavų kiekiai, tonomis per metus pagal atliekų kategorijas Didėjimas 
(popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, nietalo atliekos) ________________ 

8) Atskirai 	surinktų 	buities 	clektros 	ir 	eiektroninės 	irangos 	atliekų Didėjimas 
kiekiai, tonomis per iiietus 

9) Atskirai surinktų ir sukompostuotų biologinių atliekų kiekiai, tonomis Didėjimas 
per rnetus 

10) Beridras perdirbtų komunalinių atliekų kiekis, procentais nuo bendro Didėjimas 
___________________ susidariusių_koniunalinių_atliekų kiekio 
Kitoks 1 1) Kitaip panaudotų ganiybos 	ir kitos 	ūkinės 	veiklos atliekų kiekis, Didėj imas 
naudojirnas procentais _______________ 
Šalinirnas 12) Koinunaliiiių atiiekų, Šalinanių sąvartynuose, kiekis, procentais Mažėjimas 

13) Sąvartyne pašaiiiitų koinuiialinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, Mažėjimas 
__________________ palyginti su praėjusių kalendorinių mctų kiekiu, procentais 

4.9 Plano įgyvendinirnas, peržiūra ir atskaitomybė 
Pakruojo rajono savivaldybė atsakiiiga už Plaiie nustatytų komuiialinių atliekų tvarkyrno užduočių 
vykdyrną. Planą jgyveiidina ir už Plaiio priernonių vykdyiiią bei prieiiioiiių vykdyrno koordiiiavimą pagal 
kompetenciją atsako Pakrucjo rajono savivaldybė. 

Plano jgyvendininio priemonės finansuojanios iš Europos Sajungos paramos ir kitų teisėtai gautų lėšų. 
Taip pat rekomenduojarna savivaldybci dalyvauti igyvendiriant Plana, naudojaiit savivaldybės biudžeto 
Iėšas. 

Pianą jgyvendinančios institucijos pasibaigus biudžetiniarns rnctams, iki kitų metų vasario 1 d., teikia 
Aplinkos ministerijai ataskaitas, kai1) vykdornos Plano jgyvendinimo 2014-2020 metų priemonės. 
Ataskaitose sujui)giania praėjusių ir ankstesnių rnetų iiiformacija, taip pat nurodoinos priežastys, kodėl 
priemonės nejgyvendintos. 

Pakruojo rajono savivaldybė atsakinga už Plano atnauj in imą pasibaigus 20 1 4-2020 metų p!anavirno 
Iaikotarpiui. 
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5 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ 
TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS 
2014-2020 M. 

Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo priemonių plano 2014-2020 metų igyvendinimo 
priemonės, skatinančios attiekų prevenciją, paruošimą pakartotiniam naudojimui, perdirbirn kitokj 
naudojimą ir saugų atliekų ša1inim pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 
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39 lentelė. Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkvmo prienwnių plano 20 I -/ 2020 ineų jvendinimo prielnonės 

. Investicijų 
Kornunalinių 

atliekų tvarkymo • 
. 	. 	. 

Uzdaviniai 
. 	. 

Priemones 
• • 	• 	. Veiksmai (Savivaldybes) Ivykdymo 

• 
terminas 

• . Vykdytojai 
• , Finansavirno 

• • 
šaltinis 

poreikis 
• 

Iitais/ 
tikslai (eurais) 

1. Siekti, kad 1 . 1. Tobulinti 1 . 1 . 1. Atnaujinti ir Dokurnentų parengimas Iki 20 1 5 m. ŠRATC/ Savivaldybė ŠR.ATC 5 000 Lt! 
komunalinių atliekų tvarkymo patvirtinti savivaldybės sausio 1 d. (1448 EUR) 

atliekų srities teisės komunaiinių atliekų 
su sidarymas aktus tvarkymo taisykles 

savivaldybėje 
augtųIėčiau, o ___________________________ _____________________________ _______________________ ____________________ ____________ 

1 . 1 .2• Parejiti ir patvirtinti Dokumentų parengimas 
______________ 

iki ŠRATC/ Savivaldybė ŠRATC lėšos 5 000 LtJ susidaranČių 
atliekų kiekis diferencijuotos vietinės 20 1 6-0 I -0 1 d. (1 448 EUR) 
ncviršytų ES rinkiiavos už komunalinių 

valstybių narių atliekų surinkimą iš atliekų 
vidurkio turėtojų ir atliekų tvarkymą 

nuostatų pakeitimus 

1.2. Didinti 1.2.1. lnformuoti Papiidyti esamas sutartis Du kartus per Savivaldybė, ŠRATC, Savivaldybės/ 10 000 Lt 
visuomenės visuomenę apie teikiamas komunaliiiių atliekų metus atliekų surinkėjai ŠRATC! Atliekų (2896 EUR) 

sąmoningumą, komunalinių atliekų tvarkytojams nustatyti surinkėjų lėšos per metus 

tob1llinti tvarkyiiio paslaugas prievolę dėl visuomenės 
savivaldybių informavimo 
darbuotoj ų 

kvalifikaciją 1 .2.2. Informuoti Sutartyse su GIO nustatyti Du kartus per SRATC/ Savivaldybė/ Savivaldybės/ 
atliekų visuomenę apie antrinių prievolę dėl visuonieliės metus Gamintojai ir SRATC! Gamintojų 

prevencijos žaliavų ir pakuotės atliekų inforiiiavimo importuotojai ir importuotojų 
srityje sliri nkimą savivaldybės lėšos 

teritorijoje 

1 .2.3. Informuoti Sutartyse su EE[tvarkytojais Du kartus per ŠRATC/ Savivaldybė/ Savivaldybės/ 
visuomenę apie EEĮ atliekų nustatyti prievolę dėl metus Gamintojai ir SRATC/ Gamintojų 

tvarkymą visuomenės informavimo importuotojai ir importuotojų 
lėšos 

1.2.4. Informuoti Sutartyse su pavojingų Du kartus per ŠRATC/ Savivaldybė/ Savivaldybės, 
visuomenę apie atliekų tvarkytojais nustatyti metus atliekų surinkėjai Atliekų surinkėjų 

pavojingujų atliekų prievolę dėi visuomenės lėšos 
tvarkymą informavimo 



1.2.5. Dalyvauti 2014-2020 Savivaldybė Savivaldybės lėšos. 5 000 LtJ 
tarptautiniuose renginiuose m. valstybės lėšos (1448 EUR) 

ir konferencijose, per metus 
seminaruose ar 

mokymuose komunalinių 
atliekų tvarkymo tematika 

2. Mažinti 2.1. Sukurti 2.1.1. Pastatyti Mechaninio Bendradarbiauti su ŠRATC ir 2015 m. Savivaldybė/ ŠRATC ES, savivaldybės, Bendros 
sąvartynuose komunalinių biologinio apdorojimo kitomis savivaldybėmis ŠRATC Iėšos investicijos 

šalinamų atliekų 
kiekį - plėtoti 

biologiškai 
skaidžių atliekų 

irenginius 
planuojant ir statant i projektą 

racionalų atliekų tvarkymo Mechaninio biologinio 21 mln. Lt/ 

medžiaginių ir pajėgumus apdorojimo jrenginius (6082020 
cnerginių išiekų FIJR) 

naudoj imą 
2. l .2. Mechaninio Mechaninio biologinio Nuo 20 1 6 m. Savivaldybė / ŠRATC Savivaldybės lėšos 

biologinio apdorojimo apdorojimo irenginių (vietinės rinkliavos 
jrenginių eksploatacija operatoriaus kontrolė lėšos) 

2.1.3. Priimti savivaldybės Savivaldybės Tarybos 2014-2015 Savivaldybė / ŠRATC Savivaldybės lėšos 
sprendimą dėl komunalinių sprendimas m. 

atliekų apdoroj imo/ 
tvarkymo irenginių (pvz. 
maisto atliekų apdorojimo 

jrenginius) jrengimo 
reikalingumo 

2.1.4. lšanalizuoti atskiro Parengti Savivaldybės ar 2014-2015 Savivaldybė i ŠRATC ŠRATC lėšos 50 000 Lt/ 
maisto atliekųsurinkimo ir Šiauliųregiono savivaldybių m. (14481 

perdirbimo galimybes 
Savivaldybės ar Šiaulių (bendrą ar kooperuojantis EUR) 

regiono savivaldybių atskiroms savivaldybėms) 

teritorijoje Gaiimybių studiją nustatant 
technines ir ekonomines 

tokio maisto atliekų srauto 
tvarkymo galimybes 

2.1.5. Remiantis galimybių Bendradarbiauti su ŠRATC ir 2017-2018 Savivaldybė / ŠRATC ES, valstybės Pagal GS 
studijos dėl atskirai kitomis savivaldybėmis m. parama, ŠRATC duomenis 

surinktų maisto atliekų 
planuojant ir statant maisto paskola 

infrastrukttiros poreikio 
rezultatais, sukurti atliekų apdorojimo jrenginius 

reikiamus maisto atliekų 



perdirbimo pajėgumus 

2.1 .6. Organizuoti maisto / Bendradarbiauti su ŠRATC ir 2018 m. Savivaldybė/ ŠRATC ES, savivaldybės 
virtuvės atliekų kitomis savivaldybėmis lėšos, mokesčio už 

rūšiuojamajj surinkimą ir 
(ar) individualų parenkant šių atliekų sąvartynuose 

kompostavimą, irengti surinkėją (operatoriuj šalinamas atliekas 

pakankamus pajėgumus lėšos, kitos lėšos 
šioms maisto / virtuvės 

atliekoms apdoroti 

) 	1 	7 	J Jtlrrjnfj rtrsjii 
t-..-.-.-t  viv1dvh/ 	R AT/ .-.-.-----./- 	- Savivaldvbės/ - 

žaliujų atliekų Atliekų surinkėjas / Gamintojų ir 
kompostavimo dėžių, Gamintojų ir importuotojų lėšos pakuotės atliekų bei 

antrinių žaliavų konteinerių importuotojų 

kiekj Organizacija 

2.1.8. Gyventojams ar 2015 m. Savivaldybė/ ŠRATC ES, savivaldybės 100 000 Lt! 
kitiems asmenims (pvz., lėšos, kitos lėšos (28962 

gėlių parduotuvėms, EUR) 
kapinėms ir kita), kurių 

atliekų tvarkymą 
organizuoja savivaldybės, 
užtikrinti žaliujų atliekų 
surinkimą ir tvarkymą 

susidarymo vietoje 

2. 1 .9. Aprūpinti Nuolat pagal Savivaldybė/ ŠRATC/ Atliekų tvarkytojų 
individualių namų poreiki atliekų surinkėjas lėšos, kitos lėšos 

gyventojus biologinių 
atliekų kompostavimo 

dėžėmis 

2.1.10. Žaliujųatliekų Aprūpinti individualiųnamų 2015-2020 Savivaldybė/ŠRATC ES paramos lėšos/ 
surinkimo plėtra gyventojus kompostavimo m. savivaldybių 

dėžėmis arba paskatinti biudžetų lėšos, kitos 
gyventojus kompostuoti 

savos gamybos Iėšos 
kompostavimo jrenginiuose 

irpan.. 

Užtikrinti sklandų bendra- 



darbiavimątarp dėžių 
dalintojo (atliekų surinkėjas) 

bei ŠRATC (užduoties 

vykdytojo) bei finansuotojo 

2.2. Plėtoti 2.2.1. Pastatyti Papildomai irengti aikšteles 2014-2017 Savivaldybė/ ŠRATC/ Gamintojų ir 
rišiuojamojo 

atliekų surinkimo 
sistemas 

konteinerius antrinėms 
žaliavoms surinkti 
viešosiose vietose 

m. Gamintojų ir 
. importuotojų 

organizacija 

importuotojų 
organlzacijų lėšos, 

gaminių ar pakuotės 
atliekų tvarkymo 
programos lėšos/ 

ŠRATC lėšos 

2.2.2. Atliekųpriėmimo Priimti sprendimądėi Atliekų 2014-2017 Savivaldybė/ŠRATC ŠRATC lėšos 
punktų eksploatavimas / 

praplėtimas arba 
uždarymas 

priėmimo punktų skaičiaus 
(uždarymo ar praplėtimo) 
savivaldybės teritorijoje 

m. 

2.2.3. Papiidančių sisternų Sudaryti sutartis su 20 1 4-20 1 5 ŠRATC/ Gamintojų ir ŠRATC/ Gamintojų 
diegimas Gamintojų ir importuotojų m. importuotojų asociacija ir importuotojų 

asociacijos dėl papildančių lėšos 
sistemų plėtros 

2.2.4. Pavojingųjų atliekų Papildyti esamas sutartis su Ne rečiau Savivaldybė / atliekų Rinkliavos lėšos 
(išskyrus baterijų ir 

akumuliatorių atliekas) 
komunaiiniųatliekų 

surinkėju ir nustatyti prievolę 
kaip du kartus 

per metus 
surinkėjas/ ŠRATC 

surinkimas apvažiavimo 
būdu 

2.2.5. Didelių gabaritų Papildyti esamas sutartis su Ne rečiau Savivaldybė / atliekų Rinkliavos Iėšos 
atliekų surinkimas 
apvažiavimo būdu 

komunaliniųatlickų 
surinkėju ir nustatyti prievoię 

kaip du kartus 
per metus 

surinkėjas/ ŠRATC 

2.2.6. Plėtoti Elektros ir Sutartyse su Gamintojų ir 2014-2015 ŠRATC/Gamintojai ir Gamintojų ir 
elektroninės įrangos atliekų 

surinkimą 
importuotojų asociacijomis 

nustatyti prievolę dėi šio 
kiekio surinkimo 

m. importuotojai/ 

Savivaldybė 
importuotojų / 
ŠRATC lėšos 

2.2.7. Numatyti ir taikyti Papildyti Antrinių žaliavų 2014-2020 Savivaldybė/ ŠRATC ES paramos lėšos 240 000 Lt/ 
tekstilės atliekų surinkimo konteinerių aikštelių m. (69509 
priemones (konteineriai) išdėstymo schemas numatant EUR) 



tekstilės konteinerius 
praplečiant antrinių žaliavų 

aikšteles. 

2.2.8. Plėtoti atskirų atliekų Papildyti Atliekųtvarkymo Iki 2015 m. Savivaldybė, ŠRATC Savivaldybės lėšos 5 000 Lt/ 
surinkimą taisykles prievole jmonėms sausio ld. (1448 EUR) 

bei gyventojams dėl atskiro 
jvairių atliekų srautų 

rūšiavimo 

3. Užtikrinti 3.1. Užtikrinti, 3.1.1. Atnaujinti ir/ Paskelbti konkursądėl lki 2015 m. Savivaldybė Savivaldybės lėšos 50 000 Lt/ 
visuomenės kad visiems papildyti konteinerių konteinerių išdėstymo (14481 
sveikatai ir atliekų išdėstymo schemą 

scIemos parengimo 
EUR) 

Uj)flJ £1L.UI 	,USt 
hiitii ______________________________ 

3.1.2. Aikštelių irengimas 2014-2020 ES, ŠRATC lėšos Pagalnaujų visųatliekų 
srautų tvarkymą, 

sudarytos sąlygos 
naudotis viešaja ŠRATC 

tobulinti esamą komunalinių m. konteinerini 
ų aikštelių 

atliekų tvarkymo atliekų tvarkymo poreikj 
sistemą paslauga _________________________ ___________________________ _____________ ______________________ ___________________ ___________ 

3.1.3. Aprūpinti Sutartyse su Gamintojų ir Nuoiat pagal ŠRATC, Savivaldybės/ ES paramos lėšos, 
individualių namų importuotojų organizacijomis poreikj Gamintojų ir Gamintojų ir 

gyventojus konteineriais (tarp ŠRATC, Gamintojų ir importuotojų importuotojųl 
Pakuotės ir stiklo atliekoms irnportuotojų organizacijų ir 

organizacijos ŠRATC lėšos surinkti Atliekų surinkėjuj nustatyti 
prievolę dėl atliekų turėtojų 

aprūpinimo trūkstamais 
konteineriais. 

Pasirašytoje sutartyje 

nurodyti pakuočių surinkimo 
užduotis vadovaujantis 

VATP 2014-2020 m. 

3.1.4. Pagal poreiki Nuolat pagal Savivaldybė Savivaldybės lėšos 
atnaujinti ir /papildyti poreiki 2014- 
konteinerių išdėstymo 

2020 m. 
schemas pagal galimus 
teisės aktų pakeitimus 

4. Efektyvinti 4.1. Tobulinti 4.1.1. Vykdyti mišrių Atliekų sudėties tyrimai 4 2014-2015 ŠRATC ŠRATC lėšos 
atliekų tvarkymo atliekų tvarkymo komunalinių atliekų kartus per rnetus m. 

reikalavimų užduočių sudėties tyrimus, siekiant 
igyvendinimo ir ivcrtinimo teisini ivertinti biologiškai 
atliekų tvarkymo reguliavimą ir skaidžių atliekų šalinimo 



užduočių stiprinti atliekų sąvartyne mažinimo 
vykdymo tvarkymo užduoties vykdytną 

kontroię bei metodinę bazę 
tobulinti atliekų 4.1.2. Vykdyti mišrių Papildyti sutartis su atiiekų 2014-2015 ŠRATC/Atliekų ŠRATC lėšos 
susidarymo bei komunalinių atliekų kiekio surinkėju dėl prievolės m. surinkėjas 

tvarkymo (normų) tyrimus 
reguliariai vykdyti 

apskaitos sistemą 
komunalinių atliekų kiekio 

tyrimus 

4.2. Tobuiinti 4.2.1. Gerinti inišrių Papildyti esamas sutartis su 2014-201 5 Savivaldybė /ŠRATC / Savivaldybės lėšos / 
atliekų tvarkyrno komunalinių atliekų Atliekų surinkėju įtraukiant m. Atliekų surinkėjas Atiiekų surinkėjo 

sistemų surinkimo kokybę jdiegiant kokybės minimalius ............. . 	.-. 	:.. lLyvUii1u 

duomenų 
lčt,i 

surinkimo priemonių reikalavimus nurodytus 

patikimuino identifikavimo ir paslaugos Aplinkos ministerijos 

vertinirną teikimo vykdant dokumentuose 
komunalinių atliekų 

surinkimo elektronini 
identifikaviiną 

4.3. Griežtinti 4.3.1. Vykdyti nuolatini Gaunamųgyventojųskundų Pastoviai Savivaldybė/ ŠRATC ŠRATC lėšos 
atsakomybę ir atliekų surinkėjų veiklos nagrinėjimas, atliekų 

atskaitomybę už monitoringą surinkėjų veiklos kontrolė atliekų tvarkymą 
paslaugos tcikimo vietoje 

4.3.2. Reguliariai vykdyti Darbuotojųkontrolė 2014-2020 ŠRATC, Šiaulių Savivaldybės Iėšos 40 000 Lt/ 
savivaldybių komunalinių m. regiono savivaldybių (1 1 585 
atlickų tvarkymo taisykl ių 

adm inistracijos 
EUR) per 

vykdymo kontrolę metus 
atstovai, aplinkos 

apsaugos agentūros 
darbuotojai 

4.4. Stiprinti 4.3,3. Vykdyti nuolatinj 2014-2020 Savivaldybė Savivaldybės Iėšos 
garnintojų ir gamintojų ir importuotojų m. 

importuotojų bei organizacijų veiklos 
jų organizacijų monitoringą 
veiklos kontrolę 

5. Didinti 5.1. Didinti 5.1.1. Šviesti ir informuoti Straipsniai spaudoje 2015-2020 Savivaldybė, ŠRATC ES struktūrinių 
visuomenės visuomenės visuomenę: pristatyti m. fondų Iėšos, LR 

sąmoningumą, sąmoningumą komunalinių atl iekų valstybės biudžeto 
tobulinti atliekų tvarkymo tvarkymo sistem 	esamą 



valstybės ir 
savivaldybės 

institucijų 
darbuotojų 

kvalifikaciją 
atliekų tvarkymo 

srityje 

srityje surinkimo ir tvarkymo 
infiastruktūrą, pasirinktą 

apmokestinim 	gyventojų 
teises ir pareigas, 

galimybes rūšiuoti atliekas 

lėšos 

5.1.2. Bendradarbiaujant su Straipsniai spaudoje, 2014-2020 Savivaldybė Gaminių ar 
nevyriausybinėmis 	

• renginiai m. pakuotės atliekų 
organizacijomis, rengti ir tvarkymo 

jgyvendinti bendrus 
• • visuomenes švietimo ir proaramos lešos 

informavimo atliekų 
prevencijos ir atliekų 
tvarkynio klrnisimais 

projektus 

5.2. Tobulinti 5.2.1. Dalyvauti 2014-2020 Savivaldybė, Aplinkos LR valstybės 
savivaldybės tarptautiniuose renginiuose m. apsaugos agentūra biudžeto lėšos 
darbuotojų ir konferencijose, 

kompetenc iją  seminaruose, darbiniuose 
atliekų tvarkymo susitikimuose; organizuoti 

klausimais bendrus renginius su 
savivaldybių, atliekų 

surinkėjų ir tvarkytojų 
asociacijomis, skleisti 

gerają bendradarbiavimo 
patirti Savivaldybės 
interneto svetainėje 


