
Informacija apie projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros 

plėtra Šiaulių regione“ veiklų įgyvendinimą 2020 m. 

 

ŠRATC, siekdamas įgyvendinti ES direktyvose ir Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 

m. plane nustatytus uždavinius bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, įgyvendina 

investicijų projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių 

regione“, kurio tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti 

pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 

Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, 

taip pat atliekų tvarkymo planus. Projektu siekiami rezultatai atitinka 2014-2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų 

komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“. Projektu siekiama 

skatinti rūšiuojamąjį komunalinių atliekų surinkimą kolektyviniais konteineriais, didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelėse ir tokiu būdu sumažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį Šiaulių 

regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.  

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30 – 2023-09-01 

Pirminis finansavimas – 8 291 092,00 Eur, iš kurių:  

▪ 6 971 232,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 

▪ 1 319 860,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos. 

Papildomas finansavimas – 3 680 975,87 Eur, iš kurių: 

▪ 3 095 000,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 

▪ 585 975,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos. 

Iš viso: 11 972 067,87, iš kurių: 

▪ 10 066 232,87 Eur ES struktūrinių fondų lėšos; 

▪ 1 905 835,00 Eur pareiškėjo ir partnerių lėšos.  

Tikslas Uždaviniai Projekto veiklos 

Veiklos 

įgyvendinimo 

rodikliai 

Pagerinti 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

sistemą Šiaulių 

regione, 

išplečiant 

komunalinių 

atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo 

infrastruktūrą 

ir didinant 

visuomenės 

sąmoningumą 

atliekų 

prevencijos bei 

tvarkymo 

klausimais 

Plėtoti 

komunalinių 

atliekų 

rūšiuojamojo 

surinkimo 

infrastruktūrą ir 

informuoti 

visuomenę 

atliekų 

prevencijos bei 

tvarkymo 

klausimais 

Šiaulių regione 

Įrengti naujas konteinerių aikšteles 

ir įsigyti naujus konteinerius šioms 

aikštelėms  

738 vnt. konteinerių 

aikštelių ir 3 554 vnt. 

konteinerių 

Įrengti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles ir įsigyti naujus 

konteinerius šioms aikštelėms 

12 vnt. aikštelių ir 91 

vnt. konteinerių 

Sukurti atliekų (daiktų) paruošimo 

naudoti pakartotinai infrastruktūrą 

9 vnt. konteinerinio 

tipo patalpų su 

papildomomis 

konstrukcijomis ir 

1 vnt. svarstyklių 

Informuoti 

visuomenę 

atliekų 

prevencijos bei 

tvarkymo 

klausimais 

Informacinės lentelės 1 465 vnt.  

Susitikimai su daugiabučių namų 

gyventojais 

Ne daugiau nei 30 

vnt.  

Šviečiamasis filmas 1 filmas 

Informacinis/mokomasis animuotas 

klipas 
1 klipas 



Vietinė spauda (rajoniniai 

laikraščiai) 
35 vnt. pranešimų  

Žiniasklaidos atstovų ekskursija į 

objektus, įrengtus projekto metu 
1 vnt.  

 

Facebook  

60 vnt. reklaminių 

skydelių, 1 

reklaminė kampanija 

Informacinės atmintinės  40 000 vnt. 

Lauko reklama  7 vnt. 

Edukacinė palapinė  1 vnt. 

Interaktyvus žaidimas 1 vnt. 

Projekto atributika  3 000 vnt. 

Visuomenės nuomonės tyrimas 1 vnt. 

Priemonės, reikalingos maisto ir 

virtuvės atliekų rūšiavimui 
20 000 vnt. 

Tiesioginis kontaktas su 

moksleiviais (1-5 kl.), organizuojant 

1 akademinės valandos 

trukmės renginius (teatralizuotas 

šou ar kt. 

renginys) ugdymo įstaigose 

20 vnt. 

Renginys, skirtas pažymėti projekto 

užbaigimui 
1 vnt. 

Informavimas lauko vaizdo ekrane 

Šiaulių mieste 
1 vnt. 

Informavimas viešose ir strategiškai 

gerose vietose, pasitelkiant statines 

(stendai, skydai, švieslentės ir pan.), 

arba dinamiškas (ant transporto 

priemonių) išorines (lauko) 

reklamos priemones 

6 vnt. 

Specializuoti leidiniai 21 000 vnt. 

Socialinė medija (Facebook, 

Instagram ir pan.). Kartu perkamos 

reklamos paslaugos, kad pranešimų 

pasiekiamumas būtų didesnis ir 

orientuotas į tikslines žmonių 

grupes 

60 vnt. 

Daiktų dalijimosi tinklo internetinė 

platforma (puslapis) 
1 vnt. 

Šviečiamieji filmukai vaikams 3 vnt. 

Mobilioji aplikacija 1 vnt. 

Taikytų viešinimo priemonių 

efektyvumo tyrimas 
1 vnt. 

 

Stebėsenos rodiklis Matavimo vienetai Siektina reikšmė 



Sukurti / pagerinti atskiro 

komunalinių atliekų surinkimo 

pajėgumus 

Tonos / metai 26 865,00 

 

Informacija apie Projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.  

 

2020 m. kovo 18 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-154 pakeisto 05.2.1-APVA-R-008 

priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (toliau – Aprašas) 9.1 punktu nurodyta Šiaulių regiono Projekto įgyvendinimui skirti         

10 066 232,87 Eur ES finansavimo lėšų (2017 metais buvo patvirtinta 6 971 232,87 Eur), t. y. skirtas 

papildomas 3 095 000,00 Eur finansavimas. 

2020 m. spalio-gruodžio mėn. Šiaulių regiono savivaldybių Tarybos pritarė Projekto 

įgyvendinimui didesne apimtimi. 

2020 m. gruodžio mėn. ŠRATC su Partnerėmis, Šiaulių regiono (Akmenės, Joniškio, Kelmės, 

Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių r. ir Šiaulių m.) savivaldybėmis, pasirašė papildomus susitarimus prie 

2017 m. gegužės 31 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. S-17-146, dėl papildomų veiklų 

įgyvendinimo ir papildomo finansavimo skyrimo tinkamų finansuoti išlaidų ir nenumatytų ar 

netinkamų finansuoti, tačiau projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų, kurių nepadengia projekto 

finansavimas. 

2020 m. gruodžio 18 d. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

APVA)  įvertino ir pritarė ŠRATC pateiktam prašymui dėl 3 095 000,87 Eur papildomam 

finansavimui. 

2020 m. gruodžio 30 d. ŠRATC ir APVA Nr. 5/S-439 pasirašė Šalių susitarimą dėl 2017 m. 

lapkričio 30 d. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-

61-0001 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ 

sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 pakeitimo dėl Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

padidinimo (tinkamos finansuoti išlaidos 11 972 067,87 Eur, iš kurių ES fondų lėšos 10 066 232,87 

Eur), papildomų veiklų įtraukimo ir didesnio stebėsenos rodiklio (26 865,00 tonos/metus) nustatymo. 

 

2020 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Centrinėje perkančioje 

organizacijoje vykdytos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos pirkimų-pardavimų 

sutartys: 

− 2020 m. kovo 23 d. su UAB „Synergy Solutions“ pasirašyta projektavimo paslaugų 

sutartis Nr. CPO136284/S-115 dėl 8 vnt. atliekų priėmimo punktų, esančių Bubiuose, Baisogaloje, 

Gruzdžiuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Šeduvoje, Tytuvėnuose ir Žvelgaičiuose, rekonstravimo į 

didelių gabaritų aikštelių surinkimo aikšteles. Bendra paslaugų suteikimo trukmė 620 k. d. Sutarties 

vertė 38 707,00 Eur be PVM. Sutarties vykdymo metu atsisakyta aikštelių projektavimo Baisogaloje 

ir Šeduvoje, kadangi Radviliškio rajono savivaldybės administracija nusprendė parinkti tinkamesnes 

vietas tokios paskirties objektų įrengimui.  

− 2020 m. kovo 23 d. su UAB „Hidrotechniniai statiniai“ pasirašyta rangos sutartis Nr. 

S-119 „Antžeminių konteinerių aikštelių Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje rangos darbų 

pirkimas“. Sutartis sudaryta iki 2021 m. kovo 23 d. Sutarties vertė 17 504,70 Eur be PVM. 

− 2020 m. rugpjūčio 12 d. su UAB „Ryterna modul“ pasirašyta prekių pirkimo sutartis 

Nr. S-269 „Papildomų konstrukcijų (stoginių) prie turimų konteinerinio tipo patalpų pirkimo 

sutartis“. Sutartis sudaryta iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties vertė 20 000,00 Eur be PVM.  

 

Atsižvelgiant į aplinkybes, sąlygojusias 2018-2019 m. pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių 

keitimą, 2020 m. pasirašyti papildomi susitarimai bei Taikos sutartys: 



− 2020 m. sausio 6 d. ŠRATC prašymu ir UAB „Projektų ekspertizė“ sutikimu pratęstas 

2018 m. kovo 16 d. pasirašytos sutarties Nr. S-18-92 „Projektų ekspertizės pirkimo paslaugų sutartis“ 

įsipareigojimų vykdymo terminas iki 2020 m. gruodžio 15 d.  

− 2020 m. sausio 20 d. pasirašyta Taikos sutartis su UAB „Strefa“  dėl 2018 m. gruodžio 

5 d. pasirašytos prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo 

bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo 

statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“. Pratęstas sutartyje nurodytų prievolių 

įvykdymo terminas iki 2020 m. birželio 1 d., susitarta dėl termino pratęsimo sąlygų ir delspinigių 

taikymo. 2020 m. kovo 27 d.  pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2/S-287  dėl sutarties vykdymo 

termino pratęsimo iki 2020 m. birželio 1 d. 2020 m. gegužės 25 d. ŠRATC raštu Nr. SD-287 terminas 

pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. 2020 m. liepos 31 d. susitarimu Nr. 3/ S-258 terminas pratęstas 

iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. rugsėjo 10 d. susitarimu Nr.4/S-292 sutarties vykdymo terminas 

pratęstas iki 2020 m. spalio 30 d. ir pakeista sutarties kaina. 

− 2020 m. sausio 21 d. pasirašyta Taikos sutartis su UAB „TIS“, kurią 2020 m. sausio 29 

d. patvirtino Šiaulių apygardos teismas, dėl 2019 m. gruodžio 4 d. sudarytos sutarties Nr. S-383 

„Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių miesto 

savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo ir rangos darbai“. Susitarta sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo terminą pratęsti iki 2020 m. gruodžio 15 d., nustatytos aplinkybės, dėl kurių 

šis terminas gali būti pratęstas ilgesniam laikotarpiui, susitarta dėl delspinigių taikymo už 

įsipareigojimų vykdymo vėlavimą. 2020 m. gruodžio 10 d. susitarimu Nr. 2/S-406 terminas pratęstas 

iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

− 2020 m. sausio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. S-2/S-41 dėl 2019 m. 

sausio 10 d. su UAB „ESE Baltija“ pasirašytos prekių pirkimo sutarties Nr. S-5 „Konteinerių 

pirkimas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje naujoms konteinerinėms aikštelėms“.  

Susitarimo esmė – konteinerių pirkimo sutarties apimtyje papildomai iš to paties tiekėjo pirkti 

aikštelių įrengimo darbus. 2020 m. sausio 15 d. LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūra (toliau – APVA)  pritarė papildomo susitarimo pasirašymui, vadovaujantis LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.  

− 2020 m. balandžio 30 d. pasirašyta Taikos sutartis su UAB „Conlista“, kurią 2020 m. 

gegužės 11 d. patvirtino Šiaulių apygardos teismas, dėl 2018 m. birželio 22 d. rangos sutarties Nr. S-

231 „Antžeminių konteinerių aikštelių Akmenės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų 

savivaldybių teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas“. 

Taikos sutartimi siekta tarpusavio nuolaidomis užkirsti kelią tolimesniam bylinėjimuisi ateityje. 

ŠRATC sutiko atšaukti vienašališką sutarties nutraukimą ir kitus reikalavimus, pareikštus 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. pretenzijoje Nr. SD-546 „Dėl 2018-06-22 Sutarties Nr. S-231 nutraukimo ir galutinio 

darbų perdavimo termino nustatymo“, pratęstas sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas, 

atsisakyta rangos darbų, nustatyti projektavimo paslaugų terminai ir sumažinta sutarties kaina. 

− 2020 m. liepos 20 d.  pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-245 su UAB „VSA 

Vilnius“ dėl 2018 m. gruodžio 5 d. pasirašytos prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutarties „Pusiau 

požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Radviliškio rajono 

savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“. 

Pasitelktas papildomas subtiekėjas UAB „Stinga“. 2020 m. rugpjūčio 28 d.  papildomu susitarimu 

Nr. 2/S-287 sutarties vykdymo terminas pratęstas iki 2020 m. spalio 31 d. 2020 m. rugsėjo 23 d. 

susitarimu Nr. 3/S-306 terminas pratęstas iki 2020 m. gruodžio 1 d. ir pakeista sutarties kaina. 2020 

m. lapkričio 5 d. susitarimu Nr. 4/S-360 sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęstas iki 

2020 m. gruodžio 31 d, o 2020 m. gruodžio 30 d. susitarimu Nr. 5 iki 2023 m. gruodžio 31 d. (veiklų 

įgyvendinimo terminas iki 2023 m. rugsėjo 1 d.). 

− 2020 m. spalio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1/S-371 su UAB „Ryterna 

modul“ dėl 2019 m. lapkričio 18 d. pasirašytos sutarties Nr. S-368 „Konteinerinio tipo patalpų 



pirkimo sutartis“. Pakeista konteinerinio tipo patalpų pristatymo vieta Pakruojo rajono savivaldybės 

teritorijoje. 

− 2020 m. gruodžio 8 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 3/S-402 su UAB 

„Ginstata“ dėl 2018 m. birželio 7 d. pasirašytos darbų pirkimo sutarties Nr. S-218 „Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelės įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“ 

(Šiaulių rajone). Susitarta sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą pratęsti iki 2021 m. gruodžio 

31 d. 

 

2018-2020 m. pilnai įvykdytos veiklos ar sutartys ir pasiekti fiziniai rodikliai. 

 

Įrengtos naujos konteinerių aikštelės ir įsigyti konteineriai 

 

Akmenės rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės 

konteinerių aikštelės 
25 - - 25 25 

Pusiau požeminiai 

konteineriai 
111 - - 111 111 

Antžeminės 

konteinerių aikštelės 
10 - - 10 10 

Antžeminiai 

konteineriai 
55 - 55 55 55 

       

       



1 pav. Akmenės r. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas 
 

Joniškio rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės konteinerių 

aikštelės 
24 2 22 24 

Pusiau požeminiai konteineriai 148 12 136 148 

 

Kelmės rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės konteinerių 

aikštelės 
25 3 22 25 

Pusiau požeminiai konteineriai 101 13 88 101 

Antžeminės konteinerių aikštelės 7 7 - 7 

Antžeminiai konteineriai 72 72 - 72 

 

 

 

 

 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Antžeminės 

konteinerių aikštelės 
40 - - - 0 

Antžeminiai 

konteineriai 
247 - 247 247 247 

 

Radviliškio rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės 

konteinerių aikštelės 
36 - - 29 29 

Pusiau požeminiai 

konteineriai 
144 - - 116 116 

Mažai įgilintų 

konteinerių aikštelės 
71 - - 

- 
0 

Mažai įgilinti 

konteineriai 
316 - - 316 316 

 



     
2 pav. Radviliškio r. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių montavimas 

   
 

   
3 pav. Radviliškio r. savivaldybės pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių parengimas eksploatacijai 

 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės 

konteinerių aikštelės 
22 - - 22 22 

Pusiau požeminiai 

konteineriai 
106 - - 106 106 



Antžeminės 

konteinerių aikštelės 
170 - - - 0 

Antžeminiai 

konteineriai 
826 - 826 - 826 

 



 

 

  
4 pav. Šiaulių r. savivaldybėje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas  

 

 

 

 



 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pusiau požeminės 

konteinerių aikštelės 
289 - - 100 100 

Pusiau požeminiai 

konteineriai 
1 290 - - 448 448 

 

     
 

   
5 pav. Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimas 

 

Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir įsigyti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo konteineriai 

 

Akmenės rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelė  

1 - 1 - 1 



Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

konteineriai 

15 - - 15 15 

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelė  

1 - - - 0 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

konteineriai 

27 - - - 0 

 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorija 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelė  

1 - - 1 1 

Didelių gabaritų 

atliekų surinkimo 

konteineriai 

13 - - 13 13 

 



 

 

  
6 pav. Pakruojo r. savivaldybėje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės rengimo darbai 

 



  
 

  
 

  
7 pav. Pakruojo r. savivaldybėje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės baigiamieji darbai  

 

Aštuoniose Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Šiaulių 

miesto, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose, 

sukurta atliekų (daiktų) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra – įrengti daiktų 

dalijimosi punktai „Daiktų kiemas“, kuriuose sudaryta galimybė žmonėms dalintis 

nebereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais, o tiems, kurie stokoja ar kuria – juos pasiimti. 

 

 



Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

2020 m. 

pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Konteinerinio tipo 

patalpos su 

papildomomis 

konstrukcijomis 

8 - - 8 8 

 

  
 

  
8 pav. Daiktų dalijimosi punktų „Daiktų kiemas“ namelių montavimo darbai  

 

Visuomenės informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais Šiaulių regione 

Pavadinimas 

Planuotas 

rodiklis, 

vnt. 

2018 m. 

pasiektas 

rodiklis, vnt. 

2019 m. 

pasiektas 

rodiklis, vnt. 

Pasiektas 

rodiklis, 

vnt. 

Informacinės lentelės 1 454 1 454 - 1 454 

Susitikimai su daugiabučių namų 

gyventojais 
30 7 25 32 

Šviečiamasis filmas 1 - 1 1 

Informacinis/mokomasis animuotas 

klipas 
1 - 1 1 

Vietinė spauda (rajoniniai laikraščiai) 35 2 33 35 

Žiniasklaidos atstovų ekskursija į 

objektus, įrengtus projekto metu 
1 - - 0 

Facebook  60 - 60 60 



Informacinės atmintinės  40 000 - 40 000 40 000 

Lauko reklama  7 - 7 7 

Edukacinė palapinė  1 - 1 1 

Interaktyvus žaidimas 1 - 1 1 

Projekto atributika  3 000 - 3 000 3 000 

Visuomenės nuomonės tyrimas 2 - 1 1 

 

Pagal pasirašytas sutartis per 2020 m. patirta projekto išlaidų, t. y. sumokėta avansu, 

atsiskaityta už įvykdytas veiklas, suteiktas paslaugas ir pristatytas prekes už 2 741 988,20 Eur be 

PVM. ES lėšomis apmokėta 2 323 455,62 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 397 744,62 Eur be 

PVM, ŠRATC lėšomis – 55 982,84 Eur be PVM.  

Viso nuo projekto pradžios patirta išlaidų už 4 528 307,42 Eur be PVM, iš kurių ES 

lėšomis apmokėta – 3.777.317,82 Eur be PVM, savivaldybių lėšomis – 638 789,37 Eur be PVM, 

ŠRATC lėšomis – 97 541,99 Eur be PVM, likusi neapmokėta suma, kuri persikėlė į 2021 m. – 14 

658,23 Eur be PVM. 
 


	Informacija apie projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ veiklų įgyvendinimą 2020 m.



