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ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS 

PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS  

 

 Problema. Didžioji dalis alyvos gamintojų ir importuotojų 

nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų 

pareigų arba jas vykdo netinkamai. 

  Priežastis. Teisės aktais nėra tinkamai ir tiksliai 

reglamentuotos alyvos gamintojams ir importuotojams 

nustatytos pareigos, nepakankamai vykdoma kontrolė.  

 Pasekmė. Alyvos atliekos neteisėtai sudegimanos ar kitaip 

panaudojamos, taip teršiamas aplinkos oras ir aplinka. 
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ RINKA LIETUVOJE, ESAMA SITUACIJA 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TVARKYMO SRITYJE 
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EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TVARKYMO SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, 

PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS  

 

 Problema. Didžioji dalis transporto priemonių gamintojų ir 

importuotojų nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme 

nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai. 

  Priežastis. Nepakankamai vykdoma kontrolė. 

 Pasekmė. ENTP tvarkymo metu susidarančios atliekos su 

buitinėmis atliekomis patenka į sąvartynus ir aplinką bei ją 

teršia. 
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APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ RINKA LIETUVOJE, ESAMA 

SITUACIJA  APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE 
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APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 

ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR 

PASEKMĖS  

 
 Problema. Transporto priemonių techninę priežiūrą ir 

remonta vykdantys asmenys nepakankamai rūšiuoja ir 

renka atskirai apmokestinamųjų gaminių atliekas. 

  Priežastis. Transporto priemonių techninę priežiūrą ir 

remonta vykdantiems asmenims nepakanka informacijos, 

kad už apmokestinamųjų gaminių atliekų pridavimą 

nebereikia mokėti.  

 Pasekmė. Apmokestinamųjų gaminių atliekos neteisėtai 

sudegimanos ar kitaip panaudojamos, su komunalinėmis 

atliekomis  patenka į sąvartynus taip teršiamas aplinkos 

oras ir aplinka, netaupomi gamtos ištekliai. 
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BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ RINKA LIETUVOE, ESAMA 

SITUACIJA  BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE 
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NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR 

PASEKMĖS  

 
 Problema. Didelė dalis nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių 

gamintojų ir importuotojų (ypač įmontuotų į prietaisus) 

nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų 

pareigų arba jas vykdo netinkamai. Gyventojai dar neturi 

tradicijos ar įpročio rūšiuoti nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekas.  

 Priežastis. Nepakankamai vykdoma gamintojų ir 

importuotojų kontrolė.  

 Pasekmė. Atliekų turėtojai (gyventojai) nepakankamai 

rūšiuoja ir nerenka atskirai nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekų, papraščiausiai išmeta kartu su 

nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekos patenka į savartynus ir nėra 

perdirbamos. 
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ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO 

SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR 

PASEKMĖS  

 
 Problema. Gyventojai dar neturi tradicijos ar įpročio rūšiuoti 

ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos (ypač 

smulkios) atliekas, nesudarytos palankios sąlygos.  

 Priežastis. Nepakankamai gerai išvystyta elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistema, trūksta 

švietimo.  

 Pasekmė. Atliekų turėtojai (gyventojai) nepakankamai 

rūšiuoja ir nerenka atskirai elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų, papraščiausiai išmeta kartu su nerūšiuotomis 

komunalinėmis atliekomis, šios atliekos patenka į 

savartynus ir nėra perdirbamos. 
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GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMA, 

GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS 

IR FINANSAVIMAS 
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GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMA  

 

GIA ir e-GIO organizuojamą ir finansuojamą gaminių atliekų 

surinkimo sistemą sudaro: 

 Savivaldybių organizuojamą komunalinių tvarkymo sistemą 

papildanti atliekų surinkimo sistema (EEĮ ir nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo iš komunalinių 

atliekų srauto sistema); 
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 Savivaldybių organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo 

sistema (EEĮ ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų 

surinkimo iš komunalinių atliekų srauto sistema): 

 

 - regininiai atliekų tvarkymo centrai (EEĮ ir nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas vykdomas didelio 

gabarito atliekų surinkimo aikštelėse); 

 

 - komunalinių atliekų tvarkytojai (EEĮ ir nešiojamųjų 

baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimas vykdomas 

apvažiavimo būdų ir/ar jų eksploatuojamose didelio gabarito 

atliekų surinkimo aikštelėse). 
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 Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų surinkimo sistema 

(alyvos, apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo iš ūkio 

subjektų sistema). 

 

 

 

 

 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo 

sisitema (ENTP surenkamos ir fizinių ir juridinių asmenų) 
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GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS IR 

FINANSAVIMAS  

 GIA ir e-GIO kuriama, organizuoja ir finansuojama efektyvi 

gaminių atliekų tvarkymo sistema pagrįsta šiais pagrindiniais 

principais: 

 „visuotinio prieinamumo“ – sudaryti visiems prieinamas ir 

patogias sąlygas gaminių atliekas atiduoti atliekas 

surenkančioms įmonėms, t.y. atliekų pridavimo galimybę 

„priartinti“ prie žmogaus; 

 „ekonominio naudingumo“ - sudaryti ekonomiškai pagrįstas 

ir finansiškai palankias sąlygas fiziniams ir juridiniai 

asmenys gaminių atliekas atiduoti atliekas surenkančioms 

įmonėms, t.y. atliekas surinkti nemokamai, supirkti, steigti 

prizus;  

 „efektyvaus informacijos pateikimo“ – visuomenei efektyviai 

pateikti informaciją apie galimybes atiduoti gaminių atliekas 

perdirbimui, netinkamo jų tvarkymo sukeliamas pasekmes.  

 

 

 

43 



GIA ir e-GIO organizuoja ir finansuojama gaminių atliekų 

surinkimą, vežimą, saugojimą, naudojimą (perdirbimą) 

visuomenės informavimą ir švietimą: 

 Bendradarbiaujant su savivavdybėmis vykdomas 

visuomenės informavimas ir švietimas; 

 Bendradarbiaujant su RATC-ais vykdomas gaminių atliekų 

surinkimas didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse bei 

visuomenės informavimas ir švietimas; 

 Bendradarbiaujant su atliekų tvarkytojais vykdomas gaminių 

atliekų surinkimas, vežimas, saugojimas, naudojimas 

(perdirbimas) bei visuomenės informavimas ir švietimas. 
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GIA, e-GIO kartu su parneriais nuo 2012 metų įgyvendina 

didžiausią Lietuvoje gaminių atliekų surinkimo ir visuomenės 

informavimo ir švietimo projektą „Mes rūšiuojam” 

(www.mesrusiuojam.lt), kurio metu visoje Lietuvoje renkamos 

gaminių atliekos, vykdomas švietimas. 
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GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS IR 

FINANSAVIMAS  

 

http://www.mesrusiuojam.lt/
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54 

Prie projekto „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės kiemuose“  viešinimo 

daugiausiai prisidėję savivaldybių darbuotojai ir jiems atitekę prizai 

 

 

 

Prizo 

numeris 
Prizo pavadinimas 

Prizo 

steigėjas 
Laimėtojas Savivaldybė 

1 prizas 

Esselte ekologiškų biuro prekių 

rinkinys (segtuvai, dėklai 

dokumentams, įmautės), kurių 

vertė 500 Lt  

UAB 

„Officeday“ 

Jovita 

Gražulevičien

ė 

Kėdainių rajono 

savivaldybė 

2 prizas 

Esselte ekologiškų biuro prekių 

rinkinys (segtuvai, dėklai 

dokumentams, įmautės), kurių 

vertė 500 Lt 

UAB 

„Officeday“ 
Vesta Kuskytė 

Rietavo 

savivaldybė 



Projektas – „Mes rūšiuojam“ – „Sidabrinės Gervės 

Naktys“ 
Projekto tikslas - skatinti ir mokyti gyventojus, bendruomenes, juridinius 

asmenis rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei 

nešiojamų baterijų atliekas (toliau – Atliekos), jų nešalinti su kitomis 

buitinėmis atliekomis, didinti didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse 

surenkamų Atliekų kiekį, sudaryti nuolatines, aiškias ir palankias sąlygas 

gyventojams atiduoti Atliekas, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų 

rūšiavimą ir draugišką aplinkai veiklą. 

 

Projekto organizavimas ir finansavimas: 

I var. – organizuoti ir finansuoti kompleksinį Atliekų surinkimą iš didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelių bei fizinių ir juridinių asmenų. 

II var. – organizuoti ir finansuoti Atliekų surinkimą tik iš fizinių ir juridinių 

asmenų. 

 

55 



56 

Projektą organizuoja – GIA, e-GIO ir VšĮ “Ekošviesa” 

bendradarbiaudamos su regioniniais atliekų tvarkymo centrais, 

savivaldybėmis. 

 

Atliekas renka – UAB “Atliekų tvarkymo centras”. 

 

Projekto dalyviai – visi regiono (RATC-o), kuriame vyksta projektas, 

gyventojai, bendruomenės, seniūnijos, juridiniai asmenys. 

 

Projekto partneriai: 

 Vietinė žiniasklaida; 

 Regioninė žiniasklaida; 

 Respublikinė žiniasklaida; 

 Kiti kiekvienam regionui atskiri partneriai (gali siūlyti RATC-ai ar 

savivaldybės); 

 Pagrindinis partneris (viso projekto) ir (ar) regiono. 

 



Projekto eiga: 

Projektas pradedamas įgyvendinti 2014 m. gegužės mėnesį. Projektas 

yra tęstinis ir įgyvendinimas kiekvieno RATC-o ir savivaldybių, sutikusių 

dalyvauti Projekte, teritorijoje.  

Apie Projektą, Projekto pradžią, galimybes atiduoti Atliekas, projekto 

tikslus bendradarbiaujant su žiniasklaida (vietine, regionine, respublikine) ir 

partneriais yra informuojama  visuomenė, informacija taip pat skelbiama 

internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt ir partnerių internetinėse 

svetainėse. „Galimybė ir būtinybė“ priduoti Atliekas kiekvieno RATC-o 

didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse, ar apvažiavimo metu 

„reklamuojama“ pasitelkiant žinomus žmones (aktoriai ir pan.). 

Projektas RATC-ų teritorijose įgyvendinamas pilna apimtimi – didelio 

gabarito atliekų surinkimo aikštelės + efektyvus apvažiavimas arba 

siauresnia apimti – efektyvus apvažiavimas (šiuo atveju Organizacijos 

neinvestuoja į didelio gabarito atliekų surinkimo aiktelėse surenkamų 

atliekų kiekio didinimą).  
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Organizuoti ir finansuoti Atliekų surinkimą iš didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių. 

 Organizacijos suderina su RATC-ais Projekto įgyvendinimo sąlygas 

(visą projektą organizuoja ir finansuoja Organizacijos), RATC-ai ir 

savivaldybės skiria koordinatorių. Prie projekto gali prisijungti ir kitos 

didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės, eksploatuojamos kitų 

asmenų (pvz. komunalininkų). 

 Projekto metu, visose projekte dalyvaujančiose RATC-ų ir savivaldybių 

įrengtose, didelio gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse aktyviai 

renkamos Atliekos. Didinamas surenkamų atliekų kiekis. 
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Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės 

59 

RATC 
Aikštelių 

skaičius 

Alytaus RATC 15 

Kauno RATC 6 

Klaipėdos RATC 9 

Marijampolės 
ATC 

7 

Panevėžio RATC 8 

Šiaulių RATC 9 

Tauragės RATC 4 

Telšių RATC 4 

Utenos RATC 6 

Vilniaus AATC 10 

Viso: 78 
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 Už gyventojų, į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles suneštas 

Atliekas, skiriami taškai, kurie yra kaupiami iki projekto pabaigos. Taškų 

skyrimo sistema derinama su kiekvienu RATC-u atskirai. Galimi taškų 

skyrimo variantai: 

 

 

 

 Pastaba. 1 taškas = 1 litas 

 

 Kiekvienais projekto metais sukaupti taškai bus skiriami Projekto 

pradžioje nustatytoms socialinėms reikmėms (savivaldybės, RATC-ai ir 

kiti organizatoriai nustatys, kam bus naudojami taškai, pvz. vaikų namai, 

globos įstaigos ar pan.), t.y. gyventojai didelio gabarito atliekų surinkimo 

aikštelėse priduodami atliekas žinos, kad ne tik saugo aplinką, bet ir 

padeda likimo nuskriaustiesiems. 

  

  



Panevėžio regione esančios didelio gabarito atliekų 

surinkimo aikštelės 
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- 8 didelio gabaritų 

atliekų surinkimo 

aikštelės; 

 

Panevėžio m. -  2 aikštelės; 

Panevėžio r. – 1 aikštelės; 

Pasvalio r. – 1 aikštelė; 

Rokiškio r. – 1 aikštelė; 

Biržų r. – 2 aikštelės; 

Kupiškio r. – 1 aikštelė. 

 

PASTABA. Šiuo metu 

aikštelėse surenkamų 

Atliekų kiekis yra labai 

mažas. Pvz. Pasvalio 

aikštelėje per metus 

surenkama 0,332 kg 

skaičiuojant vienam 

gyventojui EEĮ atliekų 

(ES direktyva numato 

bendrą EEĮ atliekų 

surinkimą 4 kg 

gyventojui).  
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Prizai už taškus: 

Projekto pradžioje parinktos įstaigos (pvz. vaikų namai, globos įstaigos ar 

pan.) surinktus taškus galės iškeisti į partnerių teikiamas paslaugas ar 

prekes. Galimi partneriai: 

 Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ 

 Žaislai ir stalo žaidimai – UAB „Sanifinas“ 

 Knygos – UAB „VIP supply“ 

 Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ 

 Transporto nuoma, kelionės – UAB „Pramogų vėjas“ 

 Baldai – UAB „Astin-Baltic“ 

 Buitinė technika – UAB „.............“ ir pan.  
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Organizuoti ir finansuoti Atliekų surinkimą iš fizinių ir juridinių 

asmenų (efektyvi komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti 

Atliekų surinkimo sistema) 

 

 Organizatoriai suderina su RATC-ais ir savivaldybėmis Projekto 

įgyvendinimo sąlygas (visą projektą organizuoja ir finansuoja 

Organizacijos), RATC-ai ir savivaldybės skiria koordinatorių.  

 Projekto metu, visose su RATC-ais ir savivaldybėmis suderintose 

seniūnijose organizuojamas efektyvus (prieš surinkimą aktyviai dirbama 

su gyventojais, bendruomenių nariais, seniūnijų darbuotojais) Atliekų 

surinkimas apvažiavimo būdu (specialioje „Mes rūšiuojam. Namuose“ 

transporto priemonėje stovint seniūnijų centruose). Atliekos surenkamos 

iš gyventojų, kurie negali jų atiduoti didelio gabarito atliekų surinkimo 

aikštelėse. 

 Atliekų surinkimas vyksta gegužės – rugsėjo mėn. Atliekų pridavimas 

skatinamas įvairiausiais prizais. 
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Prizai gyventojams, pridavusiems Atliekas: 

 

 

 

 

Projekto „Mes rūšiuojam“ – „Sidabrinės Gervės Naktys“ organizatoriai 

visoms projekte dalyvaujančioms savivaldybėms dovanoja festivalį 

„Sidabrinės Gervės Naktys“. Festivalio metu savivaldybės gyventojams 

nemokamai bus rodomas kinas, Atliekas pridavusiems gyventojams bus 

išdalinti partnerių įsteigti prizai, gyventojai turės galimybę susitikti su 

žymiais žmonėmis (aktoriais) ir t.t. 
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Prizai seniūnijoms: 

Už surinktas Atliekas iš seniūnijų gyventojų, seniūnijos galės pretenduoti į 

projekto partnerių įsteigtus papildomus prizus. Galimos pozicijos:  

 Daugiausiai Atliekų, skaičiuojant vienam gyventojui, surinkusiai 

seniūnijai – UAB „........“ įsteigtas prizas – teritorijų priežiųros reikmenys; 

 Kiekvienai Atliekų savo regione surinkusiai seniūnijai – UAB „........“ 

įsteigti prizai – .... Lt vertės darbo priemonių rinkiniai, kuriuos sudaro 

kastuvai, grėbliai, šluotos, darbo drabužiai, pirštinės, kibirai, kt. 

 Galimi įvairūs prizai, kurie skatintų rūšiuoti ir rinkti atskirai Atliekas. 
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Iš viso Lietuvoje yra 546 seniūnijos 

 

 



Pasvalio rajonas 

 

- 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelė; 

- 11 seniūnijų: 

Daujėnų seniūnija 

Joniškėlio apylinkių seniūnija 

Joniškėlio miesto seniūnija 

Krinčino seniūnija 

Namišių seniūnija 

Pasvalio apylinkių seniūnija 

Pasvalio miesto seniūnija 

Pumpėnų seniūnija 

Pušaloto seniūnija 

Saločių seniūnija 

Vaškų seniūnija 
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Siekiant sklandžiai ir operatyviai savivaldybės teritorijoje įgyvendinti aplinkosauginį 

projektą „Mes rūšiuojam“ – „Sidabrinės Gervės Naktys“, prašome Jūsų mums padėti 

ir pateikti reikiamą informaciją: 

 Savivaldybės logotipą, kad galėtume Jūsų įstaigą viešinti, kaip projekto partnerę; 

 Seniūnų, aktyvių bendruomenių narių kontaktus, kad galėtume efektyviai skleisti 

informaciją apie projektą ir organizuoti atliekų surinkimą iš gyventojų 

apvažiavimo būdu; 

 Informaciją apie šį projektą perduoti vietinės žiniasklaidai, pasiūlyti tapti šio 

projekto partneriu ir paprašyti mums atsiųsti logotipą bei kontaktus, kad 

galėtume žiniasklaidos įmonę viešinti, kaip projekto partnerę ir su ja kontaktuoti; 

 Vietų, kuriose vyks projektas „Sidabrinės Gervių Naktys“ adresus; 

 Pateikti kontaktus asmens, kuris padėtų mums organizuojant atliekų surinkimą 

seniūnijose; 

 Pateikti kontaktus asmens, kuris padėtų mums organizuojant atliekų surinkimą 

seniūnijose; 

 Pateikti kontaktus asmens, kuris padėtų mums organizuojant festivalį 

„Sidabrinės Gervės Naktys“, t.y. gauti savivaldybės leidimą rengti renginį, 

parinkti renginio vietą ir pan. 

 

 

 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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