


ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas 

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra 

 

 

 

 

 Ramūnas Mieldažys, Valdas Paulauskas,  

Gediminas Vilkevičius  

 

 

 

 

 

NEORGANINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

Mokomoji knyga 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIJA 

2012 



2 

 

UDK628.4(075.8) 

 

Ramūnas Mieldažys, Valdas Paulauskas,  

Gediminas Vilkevičius (sudarytojas) 

NEORGANINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Mokomoji knyga 

 

 

Recenzavo:  

doc. dr. Algimantas Mieldažys, Aleksandro Stulginskio universitetas; 

doc. dr. Remigijus Zinkevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas. 

 

Aprobuota: 

Aleksandro Stulginskio universiteto Profesinės saugos ir inžinerijos 

vadybos katedros posėdyje 2012 05 30, protokolo Nr. 820-320. 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto 

tarybos metodinėje komisijoje 2012 06 25, protokolo Nr. 100. 

Aleksandro Stulginskio universiteto metodinės komisijos posėdyje 

2012 08 30, protokolo Nr. 54.  

 

Kalbą redagavo Laima Jonikienė 

Maketavo Aldona Bagdonienė 

Viršelio dizainerė Danguolė Raudonienė 

Nuotraukos Valdo Paulausko 

 

 

 

© Ramūnas Mieldažys, Valdas Paulauskas, Gediminas Vilkevičius, 2012  

© Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012 

 

ISBN 978-609-449-033-0 

 

 



3 

 

 

PRATARMĖ 

 

 

 

Pagal projekto Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmosios studijų 

pakopos programų atnaujinimas (projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-

07-K-01-092) finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.2-

ŠMM-07-K-01-092 sąlygas numatyta atnaujinti ar jungti studijų pro-

gramas, įskaitant ir keturių inžinerijos studijų programų sujungimą į 

vieną programą pavadinimu Bendroji agroinžinerija. Įgyvendinant 

projektą turi būti sustiprintas studijų metodinis aprūpinimas, įsigyjant 

įvairius programinius paketus inovatyviems studijų metodams diegti, 

mokomąją literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, rengiant mokomą-

sias knygas ir kitas mokymo priemones. Tarp kitų metodinių prie-

monių numatyta parengti ir išleisti mokomąją knygą NEORGANI-

NIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS. 

Mokomosios knygos autoriai – Aleksandro Stulginskio universi-

teto (ASU) Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros (dalyko 

Neorganinių atliekų tvarkymas studijas kuruojanti katedra) docentas 

dr. Gediminas Vilkevičius ir asistentas mgr. Ramūnas Mieldažys, 

Chemijos katedros profesorius dr. Valdas Paulauskas. 

Atliekų tvarkymą Lietuvoje reglamentuoja Europos Sąjungos ir 

nacionaliniai teisės aktai (direktyvos, reglamentai, įstatymai, taisyk-

lės, tvarkos ir kt.), egzistuoja pakankama atliekų tvarkymo praktika. 

Mokomojoje knygoje pamėginta apibendrinti ir glaustai išdėstyti 

šiais teisės aktais nustatytus bendruosius atliekų ir specialiuosius 

pagrindinių neorganinių atliekų srautų tvarkymo reikalavimus bei 

informaciją apie siūlomus ir taikomus įvairūs atliekų tvarkymo me-

todus, būdus ir priemones. 

Mokomoji knyga skirta ASU Bendrosios agroinžinerijos pirmo-

sios studijų pakopos studijų programos studentams, tačiau ja galės 

naudotis visi Universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, studi-
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juojantys atliekų tvarkymo ar kitus su aplinkos apsauga susijusius 

dalykus. Ši knyga taip pat gali būti naudinga įmonių bei įstaigų va-

dovams ir specialistams, ūkininkams, siekiantiems įgyti žinių apie 

neorganinių atliekų tvarkymą. Sudarant platesnes pasinaudojimo 

mokomąja knyga galimybes, ji išleista elektronine versija. 

 

Autoriai dėkoja projekto iniciatoriams už suteiktą finansinę pa-

ramą, knygos recenzentams doc. dr. Remigijui Zinkevičiui (ASU 

Žemės ūkio mašinų katedra) ir doc. dr. Algimantui Mieldažiui (ASU 

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra) už vertingas pasta-

bas bei pasiūlymus, kitiems kolegoms už įvairiapusę pagalbą ren-

giant, redaguojant ir išleidžiant šią mokomąją knygą. 

 

Pastabas ir pasiūlymus autorius prašome siųsti adresu: 

Gediminas Vilkevičius 

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra  

Studentų g. 15b, LT-53362 Akademija, Kauno r. 

tel. (8 -37) 75 23 76, el. paštas: gediminas.vilkevicius@asu.lt  

mailto:gediminas.vilkevicius@asu.lt
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ĮVADAS 

 

Atliekos – neišvengiamas bet kokios žmogaus veiklos padarinys. 

Jos susidaro visuose produkto gamybos etapuose (išgaunant, perdir-

bant ir gabenant žaliavas, gaminant patį produktą, jį pakuojant), pro-

duktą pateikiant vartotojui ir vartojant (tiesiogiai ir per teikiamas 

paslaugas), šalinant nebenaudojamą produktą, tvarkant produkto 

gamybos ir vartojimo metu susidariusias atliekas. Susidarančių atlie-

kų įvairovę ir kiekių didėjimą lemia žmogaus veiklos įvairiapusiš-

kumas, gamybos ir vartojimo apimčių didėjimas, naujų medžiagų bei 

technologijų kūrimas ir kiti veiksniai. 

Eurostato duomenimis Europos Sąjungoje kasmet susidaro dau-

giau kaip 2,5 mlrd. tonų atliekų, iš jų apie 9 proc. yra buitinės ir be-

veik 4 proc. – pavojingosios. Vienam Europos Sąjungos gyventojui 

per metus vidutiniškai tenka apie 5 tonas atliekų, iš jų apie 450 kg 

yra buitinės bei į jas panašios atliekos ir beveik 200 kg – pavojingo-

sios. Svarbiausi gamybos atliekų susidarymo šaltiniai yra statyba bei 

kasyba ir karjerų eksploatavimas (iš šių šaltinių gaunama apie  

60 proc. viso atliekų kiekio). Apdirbamojoje pramonėje susidaro apie 

13 proc. viso atliekų kiekio. Neorganinės atliekos (įskaitant gruntą) 

sudaro apie 60 proc. viso atliekų kiekio. Įvairiose šalyse susidarančių 

atliekų kiekio rodikliai labai skiriasi ir priklauso nuo šalies ekonomi-

nio išsivystymo, vyraujančių ekonominės veiklos rūšių, gyventojų 

skaičiaus ir kitų veiksnių.  

Susidoroti su atliekomis taip, kad jos nedarytų neigiamo povei-

kio aplinkai, dėl didelio atliekų kiekio, jų rūšių ir pavidalo (kietos, 

skystos ir dujinės) įvairovės, esamo ar galimo pavojingumo, yra ne-

lengvas uždavinys. Deja, iki šiol daugelyje pasaulio šalių atliekos 

tiesiog išmetamos į dirvožemį, vandenį ar orą, taip sudarant aplinkos 

taršos židinius, kai kurie gamintojai pavojingų cheminių atliekų atsi-

krato jas išveždami toliau nuo susidarymo šaltinio, dažniausiai į eko-
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nomiškai silpnas šalis. Netinkamai tvarkomos atliekos gadina krašto-

vaizdį, tam tikrų rūšių atliekos genda, skleidžia nemalonų kvapą, jose 

dauginasi sveikatai pavojingi mikroorganizmai, jos pritraukia vabz-

džius, graužikus ir kitus gyvūnus, galinčius pernešti užkrečiamąsias 

ligas. Atliekos ir iš jų išsiskiriantis filtratas gali užteršti dirvožemį ir 

vandens šaltinius, o susidaręs metanas kelia gaisrų pavojų. Atliekų 

šalinimas sąvartynuose susijęs su didelių žemės teritorijų nusavini-

mu, didelėmis šalinimo proceso išlaidomis. Todėl galima teigti, kad 

atliekų susidarymas ir tvarkymas šiuo metu yra viena opiausių aplin-

kosaugos problemų. 

Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuvoje kasmet susidaro dau-

giau kaip 6,5 mln. tonų atliekų, iš jų net 20 proc. yra buitinės ir apie 

1,5 proc. – pavojingosios. Vienam Lietuvos gyventojui per metus 

vidutiniškai tenka apie 2 tonas atliekų, iš jų apie 400 kg yra buitinės 

bei į jas panašios atliekos ir apie 30 kg – pavojingosios. Svarbiausi 

gamybos atliekų susidarymo šaltiniai yra apdirbamoji pramonė ir 

žemės ūkis (atitinkamai apie 40 ir 20 proc. viso atliekų kiekio). Sta-

tyboje ir griovimo darbuose gaunama tik apie 6 proc., o kituose eko-

nominės veiklos sektoriuose – apie 15 proc. viso atliekų kiekio. Ne-

organinės atliekos sudaro apie 10 proc. viso atliekų kiekio. 

Lietuvoje kasmet apdorojama apie 5,5 mln. tonų atliekų (apie  

80 proc. viso atliekų kiekio), iš jų apie 25 proc. yra panaudojama ir 

net 70 proc. pašalinama sąvartynuose, Europos Sąjungoje vidutiniš-

kai apdorojama apie 90 proc. viso atliekų kiekio, panaudojama apie 

45 proc. ir sąvartynuose pašalinama apie 50 proc. apdorotų atliekų 

kiekio. Lietuvos rodiklius atliekų tvarkymo srityje blogina ir tai, kad 

beveik pusė sąvartynuose pašalinamų atliekų yra nerūšiuotos buitinės 

ir į jas panašios atliekos.  

Atliekų perdirbimas ir antrinių žaliavų panaudojimas leidžia ne 

tik spręsti aplinkos apsaugos problemas mažinant taršą ir tausojant 

gamtinius išteklius, bet ir duoda žymią ekonominę naudą ir atliekas 

tvarkančioms, ir tokias žaliavas naudojančioms įmonėms (pvz., 

Europos Sąjungoje net 50 proc. popieriaus bei plieno ir apie 40 proc. 

stiklo bei spalvotųjų metalų gaminama iš perdirbtų medžiagų). Dabar 
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atliekos jau suvokiamos kaip tam tikras komponentas medžiagų ir 

gamybos srautuose, kuriuos valdo rinkos ekonomikos dėsniai bei 

valstybinio reguliavimo priemonės. Sparčiai augant atliekų tvarkymo 

ir perdirbimo sektoriui atsiranda galimybių kurti naujas darbo vietas 

bei vystyti verslus, teikiančius paslaugas šiam sektoriui. Ypač 

suaktyvėjo atliekų, kurių tvarkymą reglamentuoja Europos Sąjungos 

teisės aktai (pakuočių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, biologiškai 

skaidžių atliekų ir padangų), pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir 

panaudojimas gaminant energiją. 

Atliekų tvarkymo procesas apima keletą veiklos etapų, tokių kaip 

atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų or-

ganizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra. Šias veik-

las gali vykdyti tik tam tinkamai pasirengę atliekų tvarkytojai. Tačiau 

siekiant padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą būtina, kad šiame 

procese aktyviai dalyvautų ir visi atliekų turėtojai, mažindami atliekų 

susidarymą bei tvarkydami jas susidarymo šaltinyje. Todėl jie, pri-

klausomai nuo kategorijos, turi gauti specialiųjų žinių atliekų tvar-

kymo srityje. Gyventojams pakanka turėti žinių apie atliekų aplinkai 

daromą, jų rūšiavimo ir laikinojo laikymo susidarymo vietoje reika-

lavimus, o įmonių ir įstaigų, kurių gamybos ir ūkinėje veikloje susi-

daro atliekos, vadovai ir specialistai, ūkininkai turi turėti žinių apie 

atliekų rūšis, susidarymo šaltinius ir galimą poveikį aplinkai, įvairius 

atliekų tvarkymo metodus, būdus bei tam naudojamą techniką, mo-

kėti identifikuoti ir įvertinti pagrindinius atliekų srautus, organizuoti 

atliekų tvarkymą susidarymo šaltinyje. 

Kaip matyti iš pateiktų skaičių, Lietuvoje didžioji susidarančių 

atliekų dalis yra organinės kilmės, o praktikoje, moksliniuose 

tyrimuose, mokomojoje literatūroje daugiausia dėmesio skiriama šios 

atliekų frakcijos tvarkymui (kompostavimui, deginimui, biodujų 

gamybai ir t. t.). Tačiau neorganinės atliekos yra ypač vertingos 

pakartotinio naudojimo ir perdirbimo požiūriu. Jos paprastai susidaro 

gamyboje ir ūkinėje veikloje naudojant jau apdorotas neorganines 

žaliavas ar produktus, turinčius neorganinių medžiagų (apdirbamojo-
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je pramonėje, žemės ūkyje, statyboje, prekyboje, teikiant įvairias 

paslaugas ir pan.), taip pat vartojant tokius produktus buityje (stiklinė 

ir metalinė tara, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 

elektros ir elektroninės įrangos dalys ir kt.). Šios mokomosios kny-

gos tikslas – suteikti bendrųjų ir specialiųjų žinių apie neorganinių 

atliekų tvarkymą. 

Neorganinių atliekų tvarkymui galioja bendrieji atliekų tvarkymo 

principai, todėl mokomojoje knygoje pateiktas atliekų klasifikavi-

mas, aprašyti svarbiausi atliekų susidarymo šaltiniai, atliekų preven-

cijos ir tvarkymo politikos formavimo principai, apibūdinta Lietuvo-

je taikoma atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo bei valstybinio reg-

lamentavimo ir administravimo sistema, aptarti atliekų tvarkymo 

elementai. Ypatingas dėmesys skiriamas atliekų tvarkymo jų susida-

rymo šaltinyje (įmonėje, ūkyje, gyvenamuosiuose namuose) organi-

zavimui. Įvairiuose atliekomis tapusiuose gaminiuose ar pilant atlie-

kas į surinkimo konteinerius neorganinės atliekos dažniausiai būna 

susimaišiusios su organinėmis atliekomis, todėl akcentuojamas neor-

ganinių atliekų atskyrimas iš bendrų atliekų srautų. Apibendrinant 

teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą Lietuvoje, nuostatas 

glaustai pateikti specifinių atliekų, kuriose yra neorganinių medžia-

gų, tvarkymo ir atliekų šalinimo sąvartynuose reikalavimai. 
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TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNAS 

 

Žodyne pateikti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, At-

liekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojan-

čiuose teisės aktuose nustatyti ir atliekų tvarkymo srityje vartojami ter-

minai bei jų apibrėžtys, taip pat knygoje vartojamos santrumpos. Sie-

kiant užtikrinti geresnį išdėstytos medžiagos supratimą, kai kurių termi-

nų apibrėžtys pakartotos atitinkamuose knygos skyriuose.  

Alyva – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pra-

moninė alyva, pavyzdžiui, vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, 

tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.  

Alyvos atliekos – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo 

arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pa-

vyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo 

alyva, turbinų, hidraulinė alyva. 

Alyvos atliekų regeneravimas – perdirbimo būdas, kai valant aly-

vos atliekas gali būti gaminama bazinė alyva, pirmiausia šalinant terša-

lus, oksidacijos produktus ir kitus alyvoje esančius priedus. 

Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirb-

ti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos. 

Apmokestinamieji gaminiai – pagal Lietuvos Respublikos mokes-

čio už aplinkos teršimą įstatymą apmokestinami gaminiai. 

Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar 

privalo atsikratyti. 

Atliekų apdorojimas – atliekų naudojimo ar šalinimo veikla, įskai-

tant jų paruošimą naudoti arba šalinti. 

Atliekų darytojas – asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekų (pir-

minis atliekų darytojas), arba asmuo, kuris atlieka pradinį atliekų apdir-

bimą, maišymą ar kitus veiksmus, dėl kurių pakinta tų atliekų pobūdis 

arba sudėtis.  
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Atliekų eksportuotojas – įmonė, kuri priima atliekas iš jų turėtojo, 

jas veža ir perduoda atliekų naudotojui į Europos Sąjungos valstybes 

nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes. 

Atliekų laikymas – naudoti skirtų atliekų laikymas iki apdorojimo 

ne ilgiau kaip trejus metus ir šalinti skirtų atliekų laikymas iki apdoroji-

mo ne ilgiau kaip vienus metus, išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susi-

darymo vietoje iki jų surinkimo. 

Atliekų naudojimas – veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra at-

liekas sudarančių medžiagų naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoj kitų 

medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų paruošimas naudoti 

pagal tą paskirtį įmonėje arba visame ūkyje. Nebaigtinį atliekų naudoji-

mo veiklų sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 

Atliekų perdirbimas – atliekų naudojimo veikla, kai atliekas suda-

rančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus 

ar medžiagas. Ši veikla apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau 

neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi 

būti naudojamos kaip kuras ar užpildas. 

Atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje – atliekų atskyrimas jų 

susidarymo vietoje atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, siekiant jas atskirai 

surinkti. 

Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant 

rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surin-

kimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų 

paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. 

Atliekų susidarymo vieta – įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūki-

nės ar kitos veiklos susidaro atliekų. 

Atliekų šalinimas – veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, 

net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavi-

mas. Nebaigtinį atliekų šalinimo veiklų sąrašą nustato Aplinkos ministe-

rija. 

Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų. 

Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir 

šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė 

priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis 

ar tarpininkas. 
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Atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektai – veikiantys arba 

statomi atliekų tvarkymo objektai, atitinkantys Vyriausybės nustatytus 

kriterijus. 

Atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) nau-

doja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, 

šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami pre-

kiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą. 

Atliekų vežėjas – įmonė, kuri priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža 

ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui. 

Atliekų vežimas – atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir per-

davimas atliekų naudotojui ar šalintojui. 

Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius (toliau – bate-

rija ar akumuliatorius) – vykstant cheminės energijos tiesioginei kon-

versijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar 

kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) ele-

mentų. 

Baterijų ar akumuliatorių atliekos – baterijos ar akumuliatoriai, 

kurie pagal šio straipsnio 6 dalį yra atliekos. 

Biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos 

(šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės 

prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto 

perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, 

nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atlie-

kos. 

Biologiškai skaidžios (biodegraduojančios) atliekos – bet kokios 

atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobi-

niu būdu. 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos – 

buityje susidarančios, taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objek-

tuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios elektros ir elekt-

roninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi ir kiekiu panašios į 

buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas. 

Dekantavimas – skysčio nupylimas nuo nuosėdų. 

Eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto prie-

monė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms LR atliekų tvarkymo įstaty-

me. 
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Elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcio-

nuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įran-

ga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklau-

santi Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su 

ne didesne kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne 

kaip 1 500 V įtampa esant nuolatinei srovei. 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – elektros ir elektroninė 

įranga (įskaitant visas jos sudedamąsias dalis ir komplektavimo gami-

nius, kurie yra ardomos EEĮ dalis) tampa atliekomis, kai tokios įrangos 

turėtojas ja atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. 

Filtratas – bet koks skystis, persisunkiantis per pašalintas atliekas ir 

išbėgantis iš sąvartyno ar pasiliekantis jame. 

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu 

susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai 

gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose. 

Gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus alyvų, 

elektros ir elektroninės įrangos bei Mokesčio už aplinkos teršimą įstaty-

mo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių naudojimo laikui, ir 

eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas – gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių 

atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį 

(gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šalinimas nėra sutvarkymas). Gaminių 

ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo reikalavimus nustato Vyriausybė ar 

jos įgaliota institucija. 

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas – ra-

šytinėmis sutartimis pagrįstas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinki-

mo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams pla-

navimas ir šių veiklų vykdymo koordinavimas. 

Gaminių platintojas – asmuo, verslo tikslais vartotojams tiekiantis 

alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmo-

kestinamuosius gaminius. 

Gaminių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respubli-

kos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų ga-

minių (elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų, 
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apmokestinamųjų gaminių) naudojimas savo vykdomoje veikloje, ne-

perleidžiant jų kitam asmeniui. 

Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą 

asmuo, kuris: 

1) Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina alyvas, apmokestina-

muosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminius 

pakuoja arba 

2) pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius 

(įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar 

akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, 

taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 

3) gamina elektros ir elektroninę įrangą ir paženklintą savo ženklu 

atlygintinai perleidžia kitam asmeniui; arba iš kitų tiekėjų gautą ir savo 

ženklu paženklintą įrangą atlygintinai perleidžia kitam asmeniui; arba 

verslo tikslais importuoja ar eksportuoja į valstybę narę, naudodamas 

bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 

4) gamina transporto priemones ar verslo tikslais importuoja į vals-

tybę narę. 

Įmonė – šiame Įstatyme apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis 

individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, 

ūkininkai, kurių ūkiai vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymu įregistruoti 

Ūkininkų ūkio registre. 

Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veik-

lą asmuo, kuris: 

1) importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža alyvas, apmokestina-

muosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir gaminių pri-

pildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją arba 

2) importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo 

tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar trans-

porto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Res-

publikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, prie-

mones, arba 

3) iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respubli-

kos rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, naudodamas bet kokias, 

taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba 
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4) iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respubli-

kos rinkai tiekia transporto priemones, arba 

5) iš lizingo (finansinės nuomos) paslaugas teikiančios finansų 

įstaigos lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyja į Lietuvos Respubli-

kos teritoriją importuotus ir (ar) įvežtus 1–4 punktuose išvardytus gami-

nius ir (ar) gaminių pripildytą pakuotę. Šiuo atveju lizingo (finansinės 

nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga nelaikoma importuotoju. Jei 

lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama, šiuo įstatymu gaminių 

importuotojui nustatytas pareigas, atsiradusias po sutarties nutraukimo ir 

turto susigrąžinimo iš buvusio lizingo gavėjo, perima lizingo (finansinės 

nuomos) paslaugas teikianti finansų įstaiga. 

Inertinės atliekos – atliekos, kuriose nevyksta pastebimi cheminiai, 

fizikiniai ar biologiniai pokyčiai, kurios netirpsta, nedega ar kitaip ne-

reaguoja fizikiniu ar cheminiu požiūriu, nebiodegraduoja bei nesukelia 

kitoms medžiagoms, su kuriomis liečiasi, neigiamo poveikio, galinčio 

sąlygoti aplinkos taršą ar pakenkti žmonių sveikatai; inertinėse atliekose 

esančių teršalų kiekis, bendras medžiagų išplovimas bei išplauto filtrato 

ekotoksiškumas neturi kelti pavojaus paviršinio ir (arba) požeminio 

vandens kokybei. 

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir 

kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buiti-

nes atliekas. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, api-

manti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių 

veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo administra-

vimas – savivaldybės veikla nustatant komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugos teikimo taisykles, priimant kitus teisės aktus, reglamentuojan-

čius komunalinių atliekų tvarkymą, taip pat savivaldybės atliekų tvar-

kymo taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolė. 

Komunalinių atliekų tvarkymo regionas – teritorija, apimanti 

daugiau negu vienos savivaldybės teritoriją, kurioje savivaldybės ben-

dradarbiauja siekdamos užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos 

funkcionavimą, kokybiškų ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugų teikimą visiems regiono komunalinių atliekų turėtojams. 
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Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių 

ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendi-

nimu atliekų tvarkymo srityje. 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – visų 

į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas 

juridinis asmuo, savivaldybės (savivaldybių) pavedimu atliekantis ko-

munalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) tei-

kiantis atliekų tvarkymo paslaugas. 

Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų atliekų laikymas ne il-

giau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus 

metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atlie-

kas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį. 

Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, 

rengiamas ir išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Nepavojingosios atliekos – visokios atliekos, nepriskiriamos pavo-

jingosioms atliekoms. 

Netaurieji metalai – ketus ir plienas (juodieji metalai), varis, nike-

lis, aliuminis, švinas, cinkas, alavas, volframas, molibdenas, tantalas, 

magnis, kobaltas, bismutas, kadmis, titanas, cirkonis, stibis, manganas, 

berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, renis, 

talis ir jų lydiniai (spalvotieji metalai). 

Netauriųjų metalų laužas ir atliekos – netauriųjų metalų dirbiniai, 

netinkami naudoti pagal paskirtį dėl to, kad yra nusidėvėję, sulūžę ar 

kitaip sugadinti, taip pat atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamy-

bos arba mechaninio apdorojimo metu. 

Ozoną ardančios medžiagos – angliavandeniliai (HC), chlorofluo-

roangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroangliavandeniliai (HCFC) 

arba hidrofluoroangliavandeniliai  (HFC) bei putplasčiai, pagaminti 

naudojant šias medžiagas. 

Pakartotinis naudojimas – veikla, kai prie atliekų nepriskiriami 

produktai ar jų sudedamosios dalys vėl naudojami tam pačiam tikslui, 

kuriam buvo sukurti. 

Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų 

apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas. 
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Pakuotė – gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas 

gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių 

naudotojams. 

Paruošimas naudoti pakartotinai – atliekomis tapusių produktų ar 

jų sudedamųjų dalių tikrinimas, valymas ar taisymas siekiant, kad jie vėl 

būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo. 

Pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar kelio-

mis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Atliekų tvarkymo taisyklių 

priede.  

Pradinis apdorojimas – fizikiniai, terminiai, cheminiai ar biologi-

niai procesai, įskaitant rūšiavimą, kurių metu pakeičiamos atliekų savy-

bės tam, kad sumažėtų jų tūris ar pavojingumas, supaprastėtų ir pagerėtų 

atliekų naudojimas. 

Prekiautojas atliekomis – už atliekų pirkimą ir pardavimą atsakin-

ga įmonė, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai. 

Prevencija – priemonės, kurių imamasi prieš produktui ar medžia-

gai tampant atliekomis ir kurios sumažina: 

1) atliekų kiekį, įskaitant, kai produktas naudojamas pakartotinai ar 

pailginamas jo gyvavimo ciklas; 

2) susidariusių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveika-

tai; 

3) kenksmingųjų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose. 

Reikšmingas neigiamas poveikis – numatomas aplinkos ir visuo-

menės sveikatos pokytis, kurio poveikiui išvengti, sumažinti, kompen-

suoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemo-

nes. 

Rūšiuojamasis atliekų surinkimas – atliekų surinkimas, kai jos at-

skiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir 

pobūdžio atliekų apdorojimą. 

Sąvartynas – atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar žemėje (po 

žeme). Sąvartynams taip pat priklauso atliekų šalinimo įrenginiai, ku-

riuose atliekų darytojas šalina savo atliekas jų susidarymo vietoje, ir 

nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu vienus metus) įrenginiai, naudojami 

laikinai laikyti atliekas, išskyrus įrenginius, kuriuose atliekos iškrauna-

mos, kad būtų paruoštos toliau pervežti naudojimui, pradiniam apdoro-

jimui ar šalinimui; įrenginiai, kuriuose atliekos laikomos iki naudojimo 
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ar pradinio apdorojimo trumpiau negu trejus metus, ir įrenginiai, kuriuo-

se atliekos laikomos iki šalinimo trumpiau negu vienus metus. 

Sąvartyno dujos – bet kokios dujos, susidarančios iš pašalintų at-

liekų. 

Sąvartyno operatorius – juridinis ar fizinis asmuo arba įmonė, ne-

turinti juridinio asmens teisių, atsakinga už sąvartyną; nuo sąvartyno 

įrengimo iki priežiūros po uždarymo operatorius gali keistis. 

Tarpininkas – atliekų naudojimą ar šalinimą kito vardu organizuo-

janti įmonė, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai. 

Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais – į 

Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų, Lietuvos Respublikos teritorijoje 

pagamintų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, 

transporto priemonių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asme-

niui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui savoms reik-

mėms skirtų daugiau kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elekt-

roninės įrangos, transporto priemonių vienetų įvežimas į Lietuvos Res-

publikos teritoriją, pagaminimas Lietuvos Respublikos teritorijoje per 

kalendorinius metus. 

Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama 

M1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skir-

ta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietos ke-

leiviams ir viena sėdimoji vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau 

kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, 

kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t), ir triratė motorinė trans-

porto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su 

simetriškai išdėstytais ratais. 

Transporto priemonių remontas – technologinių priemonių ir 

operacijų visuma, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto 

priemonę, kad ji būtų techniškai tvarkinga ir atitiktų techninius reikala-

vimus. Remontas taip pat apima sugedusių transporto priemonių sudėti-

nių dalių keitimą, taisymą ir pakartotinę apdailą.  

Transporto priemonių techninė priežiūra – technologinės prie-

monės ir operacijos, kuriomis siekiama palaikyti nustatytus techninius 

reikalavimus atitinkančią transporto priemonės techninę būklę. Techni-

nės priežiūros darbai – bet kuri iš šių veiklų: gedimų diagnostika, regu-
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liavimo darbai, tepalų ir kitų skysčių keitimas, plovimas, padangų ir ratų 

keitimas, balansavimas, pripūtimas ir kt. 

Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos 

ekonominės erdvės valstybė. 

Žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai 

skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės 

atliekos. 

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra. 

ATĮ – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. 

ATT – Atliekų tvarkymo taisyklės. 

EEĮ – elektros ir elektroninės įranga. 

ENTP – eksploatuoti netinkama transporto priemonė. 

IT – informacinės technologijos. 

PCB/PCT – polichlorinti bifenilai, polichlorinti terfenilai, monome-

tiltetrachlordifenilo metanas, monometildichlordifenilo metanas, mo-

nometildibromdifenilo metanas bei bet koks mišinys, kuriame šios me-

džiagos kartu sudaro daugiau kaip 0,005 % jo svorio. 

RAAD – regiono aplinkos apsaugos departamentas. 

RATC – regiono atliekų tvarkymo centras. 
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1. ATLIEKŲ RŪŠYS IR SUSIDARYMO ŠALTINIAI 

 

1.1. Atliekų klasifikavimas 

 

Žmogaus veiklos įvairiapusiškumas ir poreikių kaita, mokslo pa-

žanga, gamybos technologijų tobulėjimas, ekonomikos vystymasis ir 

kiti veiksniai lemia nuolatinį sukuriamų ir gaminamų bei šalutinių 

produktų įvairovės ir kiekių didėjimą. Produktų naudojimo trukmė ir 

sąlygos, kurioms esant juos jau galima laikyti atliekomis, taip pat yra 

labai skirtingi ir priklauso nuo daugybės veiksnių (pvz., produkto 

paskirties, kokybės, galiojimo laiko, žmonių įpročių bei papročių ir 

kt.). Todėl tiksliai apibrėžti, kas yra atliekos, ir sudaryti galutinę jų 

klasifikaciją yra gana sudėtinga. 

Pagal LR atliekų tvarkymo įstatymą atliekos – tai medžiagos ar 

daiktai, kurių turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti. 

Siekiant patikslinti šį apibendrintą atliekų apibrėžimą galima išskirti 

keturias atliekų grupes. Tai medžiagos ar daiktai: 

 Kurių susidarymas nenumatytas (nepageidaujamas) arba jų 

neišvengta ir kuriems niekada nebus nustatyta paskirtis (ne-

panaudojami šalutiniai produktai, išmetalai, gamybos ar per-

dirbimo atliekos, valymo procesų atliekos). 

 Kuriems nustatyta apibrėžta paskirtis ir kurią įvykdžius, jie 

tampa nenaudingi (pvz., vienkartiniai produktai, vienkarti-

nės pakuotės, sauskelnės). 

 Kuriems aiškiai nustatyta paskirtis, bet jų panaudojimo 

veiksmingumas nutrūko dėl jų struktūros bei būvio pokyčių 

(pasenę, susidėvėję ar sugadinti produktai, neveikiantys bui-

tiniai prietaisai, griovimo darbų atliekos). 
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 Objektai, kuriems aiškiai nustatyta paskirtis, o jų struktūra 

ir būvis užtikrintų veiksmingą panaudojimą, bet vartotojai jų 

nenaudoja pagal paskirtį (nesaikingai naudojami produktai, 

daiktai, kurių turėtojas daugiau nebenori). 

Atliekos gali būti klasifikuojamos vadovaujantis įvairiais kriteri-

jais. 

Svarbiausiu atliekų vertinimo kriterijumi turėtų būti laikomas jų 

galimas poveikis žmogui, gyvūnams, augalams, kitiems aplinkos 

komponentams. Šiuo požiūriu atliekos skirstomos į tokias grupes: 

 Pavojingosios – tai atliekos, kurios pasižymi viena ar kelio-

mis pavojingomis savybėmis. Šios atliekos savo ruožtu gali 

būti išskirstytos į grupes, pagal pavojingumą nulemiančias 

savybes (pvz., toksiškos, labai degios, kancerogeninės, koro-

ziją sukeliančios, sprogios, savaime užsiliepsnojančios, ra-

dioaktyvios, pavojingos aplinkai ir t. t.). 

 Nepavojingosios – tai bet kokios atliekos, nepriskiriamos 

pavojingosioms atliekoms. 

 Inertinės (pvz., statybinis laužas) – atliekos, kuriose nevyks-

ta pastebimi cheminiai, fizikiniai ar biologiniai pokyčiai (jos 

laikui bėgant praktiškai nekeičia savo savybių, labai sunkiai 

suyra, netirpsta, nedega ar kitaip nereaguoja fizikiniu ar 

cheminiu požiūriu, nebiodegraduoja, pačios ar dėl sąlyčio su 

kitomis medžiagomis į aplinką neskleidžia kenksmingų dujų 

ar skysčių). 

Pagal agregatinę būseną gali būti išskiriamos tokios atliekų gru-

pės: kietosios, skystosios, pastos pavidalo ir dujinės.  

Pagal cheminę sudėtį tikslinga išskirti dvi stambias atliekų gru-

pes: neorganinės ir organinės atliekos. Pastarosios gali būti gyvū-

ninės, augalinės ir antropogeninės kilmės, lengvai ar sunkiai biolo-

giškai skaidžios. 

Pagal degumą atliekos skirstomos į savaime degias, degintinas 

(su papildomu kuru) ir nedegias. 

Pagal susidarymo šaltinį (kilmę) atliekas galima suskirstyti į dvi 

stambias grupes: 
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 Komunalinės atliekos – tai buitinės ir kitokios atliekos, ku-

rios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atlie-

kas (komercinės, institucijų, municipalinių tarnybų ir at-

liekų tvarkymo įmonių). Šioje grupėje reikia išskirti di-

džiąsias arba taip vadinamąsias stambiagabarites atliekas 

(pvz., didelių matmenų buitiniai prietaisai, baldai, dviračiai 

ir kt.), kurios netelpa į konteinerius. 

 Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos 

metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atlie-

kos. Dėl savo specifinės sudėties iš šios grupės išskiriamos 

žemės ūkio atliekos, statybinės ir griovimo atliekos, me-

dicininės atliekos ir nuotekų dumblas. 

 

Atliekų klasifikacija, paremta atliekų skirstymu pagal tai, kokios 

veiklos metu jos susidaro, yra aiški ir visiems suprantama, todėl ši 

klasifikavimo sistema buvo priimta ir dabar taikoma visoje Europos 

Sąjungoje (ES). Reikia pažymėti, kad bendros klasifikavimo siste-

mos sudarymas buvo būtinas, kadangi kiekvienoje šalyje skyrėsi 

atliekų skirstymas į grupes, atliekų priskyrimas vienai ar kitai grupei 

ir dėl to nebuvo įmanoma surinkti tikslių duomenų apie tai, kokios 

atliekos ir kokie jų kiekiai susidaro šalyse narėse. 

Remiantis ES teisės aktais patvirtintu atliekų sąrašu Lietuvoje 

taip pat sudarytas atliekų sąrašas, kuris yra pateiktas kaip Atliekų 

tvarkymo taisyklių priedas. Šį sąrašą sudaro 20 skyrių, juose atliekos 

grupuojamos pagal susidarymo šaltinį arba pagal atliekų tipą (1.1 

lentelė). Kiekvieną skyrių sudaro poskyriai, į kuriuos sąrašas skirs-

tomas pagal konkrečius veiklos procesus. 
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1.1 lentelė. Atliekų sąrašo skyriai  
 

Sk.Nr. Atliekų susidarymo šaltinis arba tipas 

01 Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir che-

minio apdorojimo atliekos 

02 Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžiok-

lės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos 

03 Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popie-

riaus ir kartono gamybos atliekos 

04 Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos 

05 Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir anglių pirolizinio apdo-

rojimo atliekos 

06 Neorganinių cheminių procesų atliekos 

07 Organinių cheminių procesų atliekos 

08 Dangų (dažai, lakas ir stiklo emalis), klijų, hermetikų ir spaustuvinių 

dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos 

09 Fotografijos pramonės atliekos 

10 Terminių procesų atliekos 

11 Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo 

atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos 

12 Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus 

apdorojimo atliekos 

13 Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį 

aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19) 

14 Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus 07 ir 08) 

15 Kitaip neapibrėžtos pakuočių atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų 

medžiagos ir apsauginiai drabužiai 

16 Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos 

17 Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą grun-

tą) 

18 Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių 

mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, 

tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra) 

19 Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrengi-

nių, esančių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei 

pramonei skirto vandens ruošimo atliekos 

20 Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybi-

nės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas 
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Klasifikuojant atliekas nustatomas 0112 arba 1720 skyriuose 

nurodytų atliekų susidarymo šaltinis ir iš Atliekų kodų sąrašo paren-

kamas šešių skaitmenų atliekų kodas. Tam tikrų gamybos rūšių (pvz., 

lengvųjų automobilių gamybos) padaliniams savo veiklą turi klasifi-

kuoti pagal kelis skyrius. Jeigu 0112 arba 1720 skyriuose tinkamo 

kodo neįmanoma rasti, atliekoms nustatyti kodas pagal atliekų tipą 

parenkamas 1315 skyriuose. Jeigu atliekų neatitinka nė vienas ko-

das 1315 skyriuose, tuomet jis turi būti parenkamas 16 skyriuje. 

Kiekviename skyriuje taip pat išskiriamos pavojingosios atliekos 

ar atliekos, kurios gali būti užterštos pavojingomis cheminėmis me-

džiagomis. 

Pagal panaudojimo galimybę atliekos gali būti suskirstytos į to-

kias, kurias: 

 Galima perdirbti (antrinės žaliavos). 

 Galima kompostuoti (biologiškai skaidžios atliekos). 

 Galima deginti (degios atliekos). 

 Reikia šalinti į sąvartynus (netinkamos perdirbti ar kitaip pa-

naudoti). 

Norint atskirti iš atliekų antrines žaliavas labai svarbu nustatyti 

jų sudėtį pagal sudarančias medžiagas: popierių ir kartoną; stiklą; 

juoduosius metalus; aliuminį; kitus spalvotuosius metalus; plastikus; 

gumą ir odą; tekstilę; medieną; kitas medžiagas. Taip pat turi būti 

įvertintos ir tokios atliekų sudedamosios dalys: iš kurių nebegalima 

išskirti atskirų medžiagų (maisto atliekos, aplinkos tvarkymo atlie-

kos); kurias tvarkyti būtina taikant specialiąsias technologijas (gyvū-

ninės kilmės atliekos); pavojingosios atliekos. 

Pavojingosios atliekos klasifikuojamos pagal jų pavojingumą 

nusakančias savybes, kurios yra identiškos pavojingų medžiagų ar 

preparatų savybėms. Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingo-

mis, ir šių savybių kodai pateikti ATT priede (1.2 lentelė). 
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1.2 lentelė. Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingomis  

Kodas Atliekų savybės 

H1 Sprogstamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo liepsnos gali 

sprogti arba kurie yra jautresni smūgiui ar trinčiai negu dinitroben-

zenas 

H2 Oksiduojamosios: medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su ki-

tomis medžiagomis, ypač degiomis, sukelia stiprią egzoterminę re-

akciją 

H3-A Labai degios: 

– skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra že-

mesnė negu 21 °C (įskaitant itin degius skysčius), arba 

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su oru aplinkos tempera-

tūros sąlygomis gali įkaisti ir galiausiai savaime užsidegti be pašali-

nės energijos, arba 

– kietos medžiagos ir preparatai, kurie nuo trumpo sąlyčio su ugnies 

šaltiniu gali lengvai užsidegti ir kurie pašalinus ugnies šaltinį dega 

toliau arba sudega, arba 

– dujinės medžiagos ir preparatai, kurie gali užsidegti ore esant nor-

maliam slėgiui, arba 

– medžiagos ir preparatai, kurie nuo sąlyčio su vandeniu ar drėgnu 

oru skleidžia pavojingai dideliu kiekiu labai degias dujas 

H3-B Degios: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra 

lygi arba aukštesnė negu 21 °C ir lygi arba žemesnė negu 55 °C 

H4 Dirginančios: medžiagos ir preparatai, neturintys ėdžių savybių, 

kurie nuo staigaus, ilgesnio ar pakartotinio sąlyčio su oda ar gleivine 

gali sukelti uždegimą 

H5 Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar pra-

siskverbę per odą gali iš dalies pakenkti sveikatai 

H6 Toksiškos: medžiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie 

įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią ūmią arba 

chronišką ligą ar net mirtį 

H7 Kancerogeninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar 

prasiskverbę per odą gali sukelti vėžį arba padidinti susirgimo vėžiu 

tikimybę 

H8 Ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunai-

kinti gyvieji audiniai 
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H9 Infekcinės: medžiagos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų 

toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai tikima, sukelia žmonių ar 

kitų gyvųjų organizmų ligas 

H10 Toksiškos reprodukcijai: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, pra-

ryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti įgimtus nepaveldimus išsi-

gimimus arba padidinti jų skaičių 

H11 Mutageninės: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar prasi-

skverbę per odą gali sukelti paveldimus genetinius išsigimimus arba 

padidinti jų tikimybę 

H12 Atliekos, kurios nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi išskiria 

toksiškas arba labai toksiškas dujas 

H13 Jautrinančios: medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti ar prasiskverbę 

per odą gali sukelti tokią stiprią alerginę reakciją, kad toliau veikiant 

medžiagai ar preparatui pasireiškia būdingas neigiamas poveikis 

H14 Ekotoksiškos: atliekos, kurios sukelia arba gali sukelti staigų ar už-

delstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų 

H15 Atliekos, iš kurių bet kuriuo būdu po šalinimo gali susidaryti kita 

medžiaga (pvz., filtratas), turinti kurią nors minėtų savybių 

 

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingosios atliekos, jei turi 

vieną ar kelias 1.2 lentelėje išvardintas savybes ir, vartojant H3-H8, 

H10, H11 terminus, turi vieną ar kelias kitame ATT Atliekų pavojin-

gumo kriterijų priede nurodytas savybes (taip pat ir nusakomas rizi-

kos frazėmis R): 

 Pliūpsnio temperatūra ≤ 55 ºC. 

 Vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos* kaip 

labai toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥ 0,1 proc. 

 Vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 

toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥ 3 proc. 

 Vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 

kenksmingos, kai bendroji koncentracija ≥ 25 proc. 

 Vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, 

kurios klasifikuojamos priskiriant R35, kai bendroji koncent-

racija ≥ 1 proc. 
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 Vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, 

kurios klasifikuojamos priskiriant R34, kai bendroji koncent-

racija ≥ 5 proc. 

 Vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuo-

jamos priskiriant R41, kai bendroji koncentracija ≥ 10 proc. 

 Vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuo-

jamos priskiriant R36, R37, R38, kai bendroji koncentracija 

≥ 20 proc. 

 Vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 1 arba 2 kategorijos 

kancerogeninė medžiaga, kai bendroji koncentracija ≥ 0,1 

proc. 

 Vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 3 kategorijos kance-

rogeninė medžiaga, kai koncentracija ≥ 1 proc. 

 Vieną 1 arba 2 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, 

kuri klasifikuojama priskiriant R60, R61, kai koncentracija ≥ 

0,5 proc. 

 Vieną 3 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri 

klasifikuojama priskiriant R62, R63, kai koncentracija ≥ 5 

proc. 

 Vieną 1 arba 2 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasi-

fikuojama priskiriant R46, kai koncentracija ≥ 0,1 proc. 

 Vieną 3 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri klasifikuo-

jama priskiriant R40, kai koncentracija ≥ 1 proc. 

Atliekų kodų sąraše žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra pavo-

jingosios atliekos. 

Tvarkymo požiūriu komunalines atliekas galima suskirstyti į to-

kius srautus: 

 Neišrūšiuotos komunalinės atliekos – po rūšiavimo liku-

sios komunalinės atliekos. 

 Specifinės atliekos – iš komunalinių atliekų atskirai suren-

kamos ir tvarkomos atliekos (antrinės žaliavos, didžiosios 

atliekos, pavojingosios atliekos, elektros ir elektroninės 

įrangos atliekos, biologiškai skaidžios atliekos ir kitos at-

skirai surenkamos atliekos). 
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Pažymėtina, kad tame pačiame atliekų sraute gali būti ir pavo-

jingųjų, ir nepavojingųjų atliekų. Pagrindinės pavojingųjų atliekų 

grupės: galvaniniai elementai, akumuliatoriai; pasenę vaistai; buiti-

nės chemijos produktai; lakų, dažų, skiediklių atliekos; cheminėmis 

medžiagomis užteršta pakuotė; naudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos 

naftos produktų atliekos; gyvsidabrio turinčios atliekos; dalis buityje 

susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų; kitos atliekos 

(gaminių ir cheminių preparatų atliekos ir kt.). 

1.2. Svarbiausi atliekų susidarymo šaltiniai 

Didžiausiu atliekų susidarymo šaltiniu laikomos gamybos ir kita 

ūkine veikla užsiimančios įmonės. Atliekos susidaro kiekviename 

gamybinio proceso etape, pradedant žaliavų gavyba ir baigiant galu-

tinio gaminio pakavimu. Akivaizdu, kad atliekų sudėtis labai priklau-

so nuo to, kas yra gaminama, o kiekis ir įvairovė nuo gamybos pro-

ceso sudėtingumo. Dalis gamybos rūšių susijusi su pavojingųjų atlie-

kų susidarymu, kitų procesų metu susidaro atliekos, kurias galima 

priskirti komunalinėms atliekoms.  

Kalbant apie žemės ūkio atliekų specifiškumą, pirmiausia reikia 

pažymėti labai didelę jų įvairovę, kurią lemia šios veiklos rūšies įvai-

riapusiškumas. Be tiesioginių augalininkystės ir gyvulininkystės at-

liekų, čia susidaro žemės ūkio mašinų priežiūros bei remonto, staty-

binės, pavojingosios augalų priežiūros ir kitos atliekos. Žemės ūkyje 

gamybinė veikla glaudžiai susijusi su ūkininkų namų ūkiais, todėl 

prie išvardintų atliekų prisideda ir komunalinės atliekos. Tačiau di-

džiausią atliekų dalį sudaro organinės kilmės atliekos, o daugiausia 

rūpesčių sukelia įvairios atliekos, susijusios su gyvulių auginimu 

(gyvulių mėšlo, srutų, kritusių ar gimusių negyvų gyvulių). 

Statybinės ir griovimo atliekos susidaro visuose statinių staty-

bos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo etapuose. Šiai grupei taip 

pat priklauso gatvių dangų, šaligatvių, tiltų, viadukų ir kitų inžineri-

nių statinių tvarkymo atliekos. Statybės ir griovimo atliekos dažniau-

siai yra inertinės, tačiau šiame sraute gali būti ir įvairių buitinių bei 

pavojingų atliekų. 
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Medicininės atliekos – pavojingosios ir nepavojingosios žmonių 

sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos. Pa-

vojingosios medicininės atliekos – neinfekuoti aštrūs daiktai, infe-

kuotos, farmacinės bei kitos neinfekuotos pavojingosios atliekos. 

Infekuotos atliekos – atliekos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų 

arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai manoma, sukelia 

žmonių ar kitų gyvų organizmų ligas. 

Nuotekų dumblo palaipsniui daugėja plečiant miestuose ir kito-

se urbanizuotose teritorijose susidarančių nuotekų surinkimo siste-

mas ir didinant nuotekų valymo efektyvumą. Antra vertus, dėl griež-

tėjančių pavojingų medžiagų išleidimo į kanalizacijos tinklus reika-

lavimų ir geresnės taršos kontrolės ateityje prognozuojamas nuotekų 

dumblo kokybės gerėjimas. 

Komunalinių atliekų susidarymo šaltinis yra galutinis įvairių 

gaminių vartotojas. Bendras komunalinių atliekų kiekis, susidarantis 

vienam gyventojui per metus, labai priklauso nuo šalies ekonomikos 

išsivystymo lygio, nuo vartojimo įpročių bei tradicijų ir skirtingose 

pasaulio šalyse gali labai skirtis (1.3 lentelė). Šalyse, kur pragyveni-

mo lygis žemesnis, vyraus organinės atliekos, labiau išsivysčiusiose 

šalyse bus daugiau popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekų (1.4 

lentelė). 

1.3 lentelė. Komunalinių atliekų susidarymas kai kuriose šalyse  

XX a. pabaigoje (Paulauskas, 2012) 

Šalis 
Bendras kiekis 

 mln. t/metus 

Vienam gyventojui 

kg/metus 

Prancūzija 22 320 

Graikija 5 290 

Lenkija 12 340 

JAV 180 710 

Japonija 56 410 

Lietuva 1,5 430 (253 Kauno m.) 

ES vidurkis  350 
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1.4 lentelė. Komunalinių atliekų sudėtis kai kuriose šalyse XX a. 

pabaigoje (proc. nuo bendro kiekio) (Paulauskas, 2012) 
 

Šalis
 Popie-

rius 
Plastikai Stiklas  Metalai 

Organinės 

atliekos 

Kitos 

atliekos 

JAV 38 8 7 8 25 14 

Prancūzija 31 10 12 6 25 16 

Graikija 22 11 4 4 49 10 

Lenkija 10 10 12 8 38 22 

Lietuva 17 9 8 3 40 15 

 

Reikia pažymėti, kad statistiniai duomenys apie atliekų susida-

rymą gali būti netikslūs, priklausomai nuo naudojamos metodikos ir 

kitų veiksnių. Pavyzdžiui, Lietuvoje daugeliu atveju atliekos nesve-

riamos – jų kiekis matuojamas tūrio vienetais, o po to, įvertinus teo-

rinį atliekų tankį, paskaičiuojamas atliekų svoris. Dažniausiai komu-

nalinių atliekų kiekis nurodomas be stambiagabaričių atliekų ir be 

pavojingų buitinių atliekų (galvaniniai elementai, akumuliatoriai, 

padangos ir kt.). Apytikriais vertinimais, didžiuosiuose miestuose 

vienas gyventojas per metus surenka apie 300 kg, mažesniuose mies-

tuose apie 220 kg, o kaimo vietovėse apie 70 kg komunalinių atliekų. 

Tvarkytojams mokama už deponuotų sąvartyne, ar kitaip sutvarkytų 

atliekų kiekį, todėl nesant tikslios apskaitos, dažnai šis kiekis būna 

padidinamas ir kai kuriuose Lietuvos rajonuose pasiekia JAV lygį.  

Kauno mieste vedama tiksli komunalinių atliekų apskaita (atlie-

kos sveriamos ir perkrovimo stotyje, ir atkeliavusios į sąvartyną), 

todėl šis kiekis gerokai mažesnis už Lietuvos vidurkį ir XX a. pabai-

goje vienam gyventojui siekė 253 kg per metus, o gamybinių atliekų 

kiekis, tenkantis vienam žmogui, buvo tik 44 kg per metus. Šių atlie-

kų kiekių palyginimas ir bendras kasmet susidarančių komunalinių 

atliekų kiekis (apie 1,5 mln. t) rodo, kad šiai atliekų rūšiai Lietuvoje 

turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
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Buitinės atliekos sudaro didžiausią komunalinių atliekų dalį. Tai 

atliekos, susidarančios įprastinėje žmogaus buitinėje veikloje atsikra-

tant produktų, kurie naudojami buityje. Tokie produktai gali būti: 

 Ilgalaikio naudojimo, kurie naudojami trejus metus ir ilgiau 

(buitiniai prietaisai, įrankiai, elektronikos įranga, baldai, ki-

limai, automobiliniai akumuliatoriai, padangos, sporto inven-

torius ir kt.). Didelė šių produktų atliekų dalis priskiriama 

prie stambiagabaričių. 

 Trumpalaikio naudojimo, kurių naudojimo laikas yra trum-

pesnis nei treji metai (maisto ruošimo atliekos, seni rūbai, 

galvaniniai elementai, kuro deginimo atliekos ir kt.). Daž-

niausiai jie tampa atliekomis dar jų pagaminimo metais. Iš 

šių produktų į atliekas daugiausia patenka popierius, plasti-

kiniai ir tekstilės gaminiai. 

 Konteineriai ir pakavimo priemonės, kurios atliekomis daž-

niausiai tampa jau tada, kai juose supakuoti gaminiai dar tik 

pradedami naudoti. Daugiausia atliekų susidaro iš popierinės 

pakuotės. Po popieriaus eina plastikai, aliuminis ir galiausiai 

stiklas, kuris dar visai neseniai buvo antra pagal populiarumą 

pakuotės medžiaga.  

Buitinėms atliekoms taip pat priskiriamos soduose ir daržuose 

susidarančios atliekos. Šioje grupėje pasitaiko ir nedideli kiekiai pa-

vojingųjų atliekų. Tipine laikoma buitinių atliekų sudėtis yra: 

 Popierius – 34 proc. 

 Biologiškai skaidžios atliekos – 23 proc. 

 Stiklas – 9 proc. 

 Metalai – 9 proc. 

 Plastikai – 8 proc. 

 Dulkės/pelenai – 7 proc. 

 Tekstilė – 3 proc. 

 Kita – 7 proc. 

Komercines atliekas sudaro atliekos iš parduotuvių, biurų, res-

toranų, viešbučių. Šių atliekų sudedamųjų dalių sąrašas panašus į 

buitinių atliekų sudėtį, o didžiausia jų dalis – tai pakavimo, biurų 
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įrangos ir maisto atliekos. Šiose atliekose būna ir pavojingųjų atlie-

kų. 

Institucijų atliekomis vadinamos atliekos, susidarančios mo-

kyklose, ligoninėse, kalėjimuose, medicinos įstaigose, valstybinėse 

įstaigose, kariniuose daliniuose ir t. t. Atliekų sudėtis tokia pat, kaip 

buitinių bei komercinių atliekų, tik pakavimo atliekų susidaro dau-

giau nei maisto. Medicininės atliekos priskiriamos specifinei pavo-

jingųjų atliekų grupei. 

Municipalinių tarnybų atliekas sudaro dulkės ir žemės, su-

maišytos su kitomis gatvėse esančiomis atliekomis (popierius, meta-

las, stiklas, plastikas ir kt.). Šioms atliekoms taip pat priskiriamos 

parkų tvarkymo atliekos, kritę gyvuliai, paliktos senos transporto 

priemonės. 

Atliekų tvarkymo įmonių atliekas sudaro labai įvairios atlie-

kos, susidarančios visuose atliekų tvarkymo etapuose. 
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2. ATLIEKŲ PREVENCIJOS BEI TVARKYMO  

POLITIKA IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 

 

2.1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo politika 

Ekologinės problemos dažniausiai turi tarptautinėms proble-

moms būdingų bruožų, tačiau atliekų klausimai išsivysčiusiose šaly-

se paprastai laikomi vidaus reikalu. Be to, šiuolaikinės visuomenės 

požiūris į gamybos ir vartojimo procesų metu neišvengiamai susida-

rančias atliekas sparčiai kinta. Sisteminis atliekų problemos vertini-

mas vis dažniau atliekamas vartojant ne tik aplinkos apsaugos, bet ir 

ekonomikos bei vadybos sąvokas. Savo ruožtu tai leidžia suvokti 

atliekas kaip tam tikrą komponentą medžiagų ir gamybos srautuose, 

kuriuos valdo rinkos ekonomikos dėsniai bei valstybinio reguliavimo 

priemonės. Tuomet atliekos, nors ir yra galutinis viso, kas pagami-

nama ir suvartojama, rezultatas, taip pat laikomos ūkinės veiklos 

objektu. Racionaliai tvarkantis šioje srityje ir kartu mažinant gamy-

bos bei vartojimo metu susidarančių atliekų kiekius (pvz., diegiant 

beatliekes arba mažaatliekes technologijas) neabejotina nauda gau-

nama ir aplinkos apsaugos, ir ekonominiu požiūriu.  

Tokia atliekų vadybos koncepcija atitinka esminį tvarios plėtros 

principą, kad visuomenė, tenkindama savo poreikius, turi elgtis tolia-

regiškai ir nepažeisti galimybės ateinančioms kartoms tenkinti savo 

poreikių, ir sudaro Europos Sąjungos atliekų politikos pagrindą. Va-

dovaujantis šios politikos nuostatomis kiekviena šalis narė, įskaitant 

ir Lietuvą, kuria ir įgyvendina savo valstybinę atliekų politiką. 

Mažinant atliekų keliamą pavojų aplinkai ir žmogui reikia laiky-

tis tokio prioritetų eiliškumo (hierarchijos): 

1. Atliekų prevencija. 

2. Atliekų tvarkymas. 
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Nurodytas atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumas 

reiškia, kad pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir tai-

komos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįma-

noma išvengti, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad 

kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo 

įrenginiuose. Taikant šį eiliškumą turi būti laikomasi bendrųjų aplin-

kos apsaugos principų: atsargumo ir tvarumo; techninių galimybių 

įvertinimo; ekonominio pagrįstumo; išteklių apsaugos; bendro po-

veikio aplinkai, visuomenės sveikatai, ekonomikai ir socialinei ap-

linkai įvertinimo. 

Atliekų prevencija – priemonės, kurių imamasi prieš produktui 

ar medžiagai tampant atliekomis, siekiant: 

 Vengti atliekų susidarymo.  

 Mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį.  

 Mažinti susidariusių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmo-

nių sveikatai.  

 Mažinti kenksmingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose. 

Atliekų prevencijos įgyvendinamo būdai: 

 Integruota produktų politika, švaresnės gamybos skatinimas ir 

mažaatliekių technologijų taikymas, gamybai naudojimas kuo 

mažiau kenksmingų medžiagų, ilgai naudojamų ir lengvai perdir-

bami produktų gaminimas, savanoriški aplinkos apsaugos auditai, 

aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas, būvio ciklo princi-

po taikymas produktų gamybai.  

 Gamtos išteklių taupymo ir atliekų maži-

nimo planų, atliekų prevencijos priemonių 

rengimas ir įgyvendinimas, taršos integ-

ruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose 

numatytų priemonių įgyvendinimas. 

 Medžiagų ir gaminių gamybos, importo, prekybos ir naudojimo 

reglamentavimas ir kontrolė. 

 Europos darniųjų standartų reikalavimų taikymas pakuočių ga-

mybai. 

 Visuomenės informavimas apie gaminių galimą pavojingumą ir 

poveikį aplinkai per visą būvio ciklą. 
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Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir 

šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vė-

lesnė priežiūra. Teisingam atliekų tvarkymui taikomas toks prioritetų 

eiliškumas: 

 Paruošimas naudoti pakartotinai prieš tai atskyrus produktus 

ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus pakartotiniam naudo-

jimui. 

 Perdirbimas prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti. 

 Kitoks naudojimas (pvz., energijai gauti prieš tai atskyrus at-

liekas, netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti). 

 Šalinimas prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tin-

kamas atliekas. 

Sėkmingą atliekų tvarkymą užtikrina: 

 Pagrįstos atliekų tvarkymo strategijos pasirinkimas. 

 Geros ir veikiančios įstatymų bazės sukūrimas. 

 Atliekų apskaita (visais lygiais). 

 Tinkamas atliekų surinkimo, saugojimo ir pervežimo organi-

zavimas. 

 Atliekų paruošimo naudoti, perdirbimo ir kitokio naudojimo 

būdų parinkimas ir įgyvendinimas.  

 Saugus šalinimas (deponavimas, deginimas). 

Be abejo, visa tai turi veikti ne tik šalies, bet ir regiono, miesto, 

gyvenvietės ar įmonės mastu. 

 

2.2. Atliekų tvarkymo strategijos parinkimo  

kriterijai 

Europos Sąjungoje ypač didelis dėmesys skiriamas aplinkos ap-

saugai, kartu ir atliekų tvarkymo problemoms spręsti. ES pasirinkta 

ambicinga atliekų tvarkymo strategija, bet kartu aiškiai suformuluo-

tas tikslas, bendrieji principai, uždaviniai ir keliai, kaip juos įgyven-

dinti. Lietuva, kaip ES narė, taip pat priėmė savo šalies Atliekų tvar-

kymo strategiją. Strategijos tikslas – sukurti racionalią atliekų tvar-
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kymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą 

aplinkos apsaugos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos. 

Lietuvos, kaip ES šalies narės, atliekų tvarkymo strategijos prin-

cipai panašūs kaip ir ES: 

 Remiantis atliekų tvarkybos principų hierarchija, išskirti tokie 

atliekų tvarkymo prioritetai: 1) atliekų vengimas; 2) atliekų 

panaudojimas; 3) atliekų saugus šalinimas. 

 Akcentuojamas „gamintojo atsakomybės principas“, kuris sa-

ko, kad gamintojas atsako už savo gaminį net ir tada, kai jis 

tampa atlieka. Tai reiškia, kad gamintojas turi prisidėti prie at-

liekų tvarkymo arba mokėdamas, arba pats dalyvaudamas 

tvarkymo veikloje (pvz., ES galiojantis „Pakuočių įstatymas“). 

 „Artumo ir pakankamumo“ principas sako, kad atliekos turi būti 

šalinamos artimiausiame tinkamai įrengtame atliekų šalinimo 

įrenginyje ir kad kiekviena valstybė (regionas) turi turėti pakan-

kamą tokių įrenginių tinklą (taikoma ir atliekų perdirbimui). 

 Principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų turėtojai (įmo-

nės, gyventojai) pilnai padengia visus atliekų surinkimo ir ša-

linimo kaštus (pvz., ne tik eksploataciją, bet ir įskaitant sąvar-

tynų uždarymą bei priežiūrą po uždarymo). 

 Strategijoje taip pat išskirti atskiri atliekų srautai, kuriems dėl 

jų pavojingumo ar didelio kiekio skiriamas ypatingas dėmesys 

(pvz., naftos produktų, baterijų ir akumuliatorių, pakuočių, sta-

tybinės, elektros ir elektroninių prietaisų, ligoninių atliekos, 

naudotos padangos, seni automobiliai, nuotekų dumblas ir kt.). 

Tai reiškia, kad šiems išskirtiniams srautams galioja ne tik 

bendri atliekų tvarkymo principai, bet jų tvarkymui galima 

įvesti ir detalesnius bei griežtesnius reikalavimus (pvz., jų 

tvarkymui reguliuoti yra skirtos specialios ES direktyvos). 

Atliekų tvarkymo strategiją turi pasirinkti ne tik šalis, bet ir re-

gionas, miestas ar net miesto rajonas. Renkantis strategiją turi būti 

atlikta kruopšti šalies (miesto, regiono) atliekų kiekio ir sudėties ana-

lizė (taip vadinamoji inventorizacija). Atliekant inventorizaciją turi 

būti įvertinti: 
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 Visi atliekų šaltiniai (pramonės įmonės, komercinės įstaigos, 

ūkio bendrovės, daugiabučiai ir privatūs gyvenamieji namai, 

specifiniai atliekų srautai – pvz., ligoninių, radioaktyvios at-

liekos). 

 Atliekų kiekis bei jo svyravimai (sezoniniai ypatumai – kiekis 

kinta dėl turizmo, sodo-daržo atliekų ir t. t.). 

 Atliekų sudėtis ir savybės (buitinių-komunalinių atliekų rūšinė 

sudėtis priklausys nuo regiono ekonomikos lygio, tradicijų, 

klimatinių sąlygų). Nustatant rūšis naudojamas atliekų išrūšia-

vimas į įvairias kategorijas (popierių, stiklą, plastikus, metalą, 

OA) rankiniu būdu, duomenys apdorojami statistiškai ir pa-

skaičiuojama procentinė sudėtis. 

Sėkminga atliekų tvarkymui reikia geros įstatymų bazės, todėl 

turi būti paruošti ir veikti teisės aktai, normatyviniai dokumentai: 

 Numatantys šalies (regiono ar miesto) atliekų tvarkymo strate-

giją. 

 Reguliuojantys apskaitos, laikino saugojimo ir pervežimo 

tvarką. 

 Nurodantys kaip, kokias atliekas tvarkyti (aplinkosauginiai 

dokumentai specifiniams atliekų srautams ar specifinėms tvar-

kymo technologijoms). 

 Nustatantys reikalavimus sąvartynų įrengimui, eksploatacijai 

ir uždarymui. 

 Numatantys ekonominius svertus (kas, kiek moka už atliekų 

tvarkymą, baudos už jų netinkamą tvarkymą, slėpimą ir kt.). 

 

2.3. Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuo-

jantys atliekų tvarkymą 

Europos Sąjunga naudoja tokių formų teisės aktus: 

 Reglamentai – tai teisės aktai, tiesiogiai taikomi (privalomi) 

visose šalyse narėse. 
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 Direktyvos – tai teisės aktai, kurių tikslai privalomi visoms 

šalims narėms, tačiau jų įgyvendinimo tvarką ir priemones 

šalys narės pasirenka pačios. 

 Sprendimai – tai teisės aktai, privalomi tik sprendimų adre-

satui. 

 Rekomendacijos – tai teisės aktai, kurie nėra teisiškai priva-

lomi. 

 Pranešimai, kiti politiniai dokumentai, susiję su ES aplinkos 

apsaugos politika. 

ES teisės aktai atliekų tvarkymo srityje gali būti suskirstyti į tris 

grupes: 

 Bendrieji atliekų tvarkymo teisės aktai. 

 Reikalavimus atliekų tvarkymo įrenginiams reglamentuojan-

tys teisės aktai. 

 Specifinių atliekų srautų tvarkymą reglamentuojantys teisės 

aktai. 

Bendriesiems atliekų tvarkymo teisės aktams priskiriami šie do-

kumentai: 

Direktyva dėl atliekų (75/442/EEB), (91/156/EEB), kuri nustato 

ES atliekų tvarkymo politikos pagrindą. Joje pateikti atliekų tvarky-

bos terminai, apibrėžimai, pagal ją draudžiamas nekontroliuojamas 

atliekų šalinimas, suformuluotas reikalavimas atliekas šalinti neke-

liant pavojaus, triukšmo, kvapų. Įteisinti atliekų apskaitos reikalavi-

mai, kurie galioja tiek atliekų turėtojams, tiek surinkėjams ir tvarky-

tojams, aptarti surinkėjų ir vežėjų registravimo reikalavimai, leidimų 

išdavimo atliekų šalintojams reikalavimai, suformuluotas principas 

„teršėjas moka“ bei pateiktas bendras atliekų sąrašas. 

Direktyva dėl pavojingų atliekų (91/689/EEB), (94/689/EEB). 

Šioje direktyvoje aptartos papildomos ir griežtesnės tvarkymo taisyk-

lės pavojingoms atliekoms. Joje yra reikalavimas, kad besąlygiškai 

būtų vykdoma pavojingų atliekų apskaita nuo susidarymo iki galuti-

nio pašalinimo, nepraleidžiant nei vieno tarpinio perdavimo etapo, 

draudimas maišyti pavojingas su nepavojingomis. Taip pat suformu-

luotas pavojingų atliekų nemaišymo tarpusavyje reikalavimas tarpi-
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nėse jų tvarkymo stadijose. Maišymas galimas tik apibrėžtais atve-

jais, galutinėje atliekų tvarkymo stadijoje, t. y. jas šalinant ar perdir-

bant. Sudarytas pavojingų atliekų sąrašas (sprendimas 2000/532/EB), 

kuris pastoviai peržiūrimas ir atnaujinamas. 

Reglamentas dėl atliekų statistikos (EB/2150/2002). Apima visas 

stadijas: atliekų susidarymą, utilizavimą, šalinimą, importą/eksportą. 

Tikslas - bendri, reguliarūs statistiniai duomenys pagal atitinkamą 

formą ir per nustatytą laikotarpį, kuris leistų sudaryti sąlygas statisti-

nių duomenų palyginamumui. Šalys narės savo duomenis perduoda-

ma ES statistikos biurui (EUROSTAT’ui), pagal kuriuos rengiama 

išsami ataskaita apie atliekų tvarkymo padėtį ES. 

Reglamentas dėl atliekų vežimo (EEB/259/93), (EB/2557/2001). 

Šis reglamentas atitinka pagrindinius Bazelio konvencijos (1989) 

reikalavimus. Draudžiamas neteisėtas, reikalavimų neatitinkantis 

pavojingų atliekų pervežimas, pažeidėjai baudžiami. Pagal perveža-

mų atliekų pavojingumą sudaryti žaliasis, geltonasis ir raudonasis 

sąrašai. Nustatyti reikalavimai pervežamų pavojingų atliekų pakavi-

mas ir ženklinimas. 

Reikalavimus atliekų tvarkymo įrenginiams reglamentuojantys 

teisės aktai: 

Direktyva dėl atliekų deginimo (2000/76/EB). Įsigaliojo 2005 

metais visiems atliekų deginimo įrenginiams, o naujiems įrenginiams 

jau nuo 2002 metų. Jos reikalavimai netaikomi mažiems įrenginiams 

(iki 50 t/metus). Būtina griežta ir pastovi  emisijų kontrolė, būtini 

emisijų į atmosferą valymo įrenginiai,  nustatyti išlakų ribiniai dy-

džiai. Suformuluoti skirtingi techniniai deginimo reikalavimai pavo-

jingoms ir nepavojingoms atliekoms. Minimali sudegimo temperatū-

ra atitinkamų grupių atliekoms – 850º ir 1100 ºC. Ypatingas dėmesys 

skiriamas dioksinams ir furanams. 

Direktyva dėl atliekų sąvartynų (1999/31/EB). Sąvartynai atliekų 

tvarkymo hierarchijoje, pagal aplinkosauginius prioritetus – paskuti-

nėje vietoje. Šioje Direktyvoje suformuluoti terminai, apibrėžimai, 

įvesta trijų tipų sąvartynų klasifikacija. Būtinas pavojingų ir nepavo-

jingų sąvartynų atskyrimas, skirtingi reikalavimai jų įrengimui, prie-
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žiūrai. Įvestas terminas – „kontroliuojamas“ sąvartynas, nes bet ko-

kių atliekų sąvartynams įvesti griežti reikalavimai tiek įrengimui, 

tiek eksploatacijai, tiek uždarymui ir priežiūrai po uždarymo. Kiek-

vienas sąvartynas turi turėti draudžiamų šalinti atliekų sąrašus. Rei-

kalavimas preliminariam apdorojimui iki deponavimo (turimas ome-

ny rūšiavimas, deginimas ir kt.). 

Direktyva dėl laivybos atliekų (2000/59/EB). Ši Direktyva skati-

na jūros aplinkos ir pakrančių apsaugą, reglamentuodama atliekų 

šalinimą jūroje ir uostuose. Uostuose privalomi atliekų priėmimo 

įrenginiai. Remiantis principu „teršėjas moka“ – mokestis surenka-

mas iš laivų. Ši Direktyva negalioja karo ir nekomercinei laivybai. 

Specifinių atliekų srautų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai: 

 Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (94/62/EB). 

 Direktyva dėl naudotų alyvų šalinimo (75/439/EEB). 

 Direktyva dėl polichlorintų bifenilų ir tertfenilų PCB/PCT 

šalinimo (96/59/EB). 

 Direktyva dėl baterijų ir akumuliatorių (91/157/EB). 

 Direktyva dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudo-

jant žemės ūkyje nuotekų dumblą (86/278/EEB). 

 Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

(2002/96/EB) ir kiti. 

Akivaizdu, kad specifinių atliekų srautams galioja ne tik bendrie-

ji atliekų tvarkymo principai, bet ir šiuose teisės aktuose suformuluo-

ti detalesni bei griežtesni atliekų tvarkymo reikalavimai. 

 

2.4. Lietuvos Respublikos teisės aktai,  

reglamentuojantys atliekų tvarkymą 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos politika šiuo metu vi-

siškai suderinta su ES aplinkos apsaugos politika, o atliekų tvarkymo 

strategija ir bendrieji atliekų tvarkymo principai remiasi ES reikala-

vimais. Todėl ir LR teisės aktai bei aplinkosauginiai dokumentai 

atliekų tvarkymo srityje taip pat paruošti pagal atitinkamus ES reg-

lamentus ar direktyvas.  
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Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo strategijos principai ir 

bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai išdėstyti šiuose teisės aktuo-

se: 

 LR atliekų tvarkymo įstatyme. 

 Atliekų tvarkymo taisyklėse. 

 Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane. 

 Atliekų vežimo tvarkos apraše. 

 Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo 

metodikoje. 

 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavi-

mo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse.  

 Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. 

Atliekų tvarkymo įrenginių kontrolę Lietuvoje reglamentuojan-

tys LR teisiniai-norminiai dokumentai: 

 Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir 

priežiūros po uždarymo taisyklės. 

 Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo 

reikalavimai. 

 Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimus. 

 Aplinkos apsaugos reikalavimai, deginant sausą žolę, nen-

dres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas. 

 Žalos aplinkos orui, sudegus gumos atliekoms, vertinimo me-

todika. 

 Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas. 

 Rekomendacijos organinių atliekų kompostavimui. 

 Aplinkosaugos reikalavimai mėšlui tvarkyti. 

 Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. 

 Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projekta-

vimo taisyklės ŽŪ TPT 03:2010. 

 Nuotekų tvarkymo reglamentas. 

 LAND 20-2005. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei re-

kultivavimui reikalavimai. 

 Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų ap-

linkosauginių reikalavimų aprašas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=207966&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260167&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266956&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266956&p_query=
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 Pavojingų atliekų tvarkymo licenzijavimo taisyklės. 

 Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų 

įrengimo ir eksploatavimo taisyklės. 

Specifinių atliekų srautų tvarkymą reglamentuoja šie LR teisės 

aktai: 

 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. 

 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 

tvarkymo taisyklės. 

 Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) 

tvarkymo taisyklės. 

 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo tai-

syklės. 

 Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo tai-

syklės. 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

 Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo 

taisyklės. 

 Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas. 

 Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomi 

kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka. 

 HN 66:2008. Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikala-

vimai. 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229976&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229976&p_query=
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3. ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCINIAI ELEMENTAI,  

VALSTYBINIS REGULIAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

 

3.1. Pagrindiniai atliekų tvarkymo funkciniai  

elementai 

Siekiant, kad atliekų tvarkymas būtų kuo efektyvesnis, jį reikia 

analizuoti platesniu aspektu, nei apibrėžiama atliekų tvarkymą reg-

lamentuojančiuose teisės aktuose (žr. 2 sk.), t. y. apimant ir tokius 

procesus, kaip atliekų susidarymas bei jų tvarkymas susidarymo vie-

toje. Tuomet su atliekų tvarkymu susijusią veiklą galima suskirstyti į 

septynis funkcinius elementus: 

 Atliekų susidarymas. 

 Atliekų tvarkymas susidarymo vietoje. 

 Atliekų surinkimas. 

 Atliekų vežimas ir perkrovimas. 

 Atliekų paruošimas naudoti. 

 Atliekų naudojimas. 

 Atliekų šalinimas. 

Atliekų susidarymas. Atliekos susidaro visose produkto gamy-

bos ir vartojimo stadijose pradedant žaliavų gamyba ir perdirbimu, 

produkto gamybos metu, jį pateikiant vartotojui, vartojimo metu, 

šalinant nebenaudojamą produktą, tvarkant produkto gamybos ir 

vartojimo metu susidariusias atliekas. Atliekų darytojas – asmuo, 

dėl kurio veiklos susidaro atliekų (pirminis atliekų darytojas), arba 

asmuo, kuris atlieka pradinį atliekų apdorojimą ar kitus veiksmus, 

dėl kurių pakinta tų atliekų pobūdis arba sudėtis. Atliekų turėtojas – 

tai atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų. 
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Antra vertus, atliekų susidarymo procesų valdymas vengiant at-

liekų susidarymo, mažinant susidarančių ir nenaudojamų atliekų kie-

kį, kenksmingų medžiagų kiekį produktuose bei taikant kitas atliekų 

prevencijos priemones (žr. 2.1 poskyrį) leidžia daryti didelę įtaką 

tolesniems atliekų tvarkymo procesus. Todėl ir patį atliekų susida-

rymą reikia laikyti pirmuoju su atliekų tvarkymu susijusios veiklos 

funkciniu elementu. Priskiriant produktus atliekoms būtina galimai 

objektyviau įvertinti sąlygas, kurioms esant juos ar su jų gamyba ir 

vartojimu susijusius kitus produktus (pvz., pakuotes) jau galima lai-

kyti atliekomis, ir vadovautis teisės aktuose išdėstytomis nuostatomis 

bei patvirtintu atliekų sąrašu (žr. 1 sk.).  
 

Pavyzdys: Gamybos proceso metu gaunama medžiaga ar daiktas, 

kurio gamyba nėra pirminis šio gamybos proceso tikslas, gali būti 

laikomas šalutiniu produktu ir nepriskiriamas atliekoms, jeigu 

įvykdomos šios sąlygos: 

 Yra žinomas tolesnis medžiagos ar daikto naudojimas.  

 Medžiaga ar daiktas gali būti panaudoti tiesiogiai, be jokio 

papildomo apdirbimo (išskyrus atvejus, kai toks apdirbimas 

yra įprasta pramoninė praktika). 

 Medžiagos ar daikto gamyba yra gamybos proceso sudėtinė 

dalis. 

 Tolesnis naudojimas yra teisėtas (atitiktis visiems svarbiau-

siems produkto, aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavi-

mams konkretaus naudojimo atveju). 
 

Be to, tam tikros atliekos tampa nebe atliekomis jas panaudojus 

(pvz., kai jos perdirbamos Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta 

tvarka). 

Atliekų tvarkymas jų susidarymo vietoje – tai antrasis funkcinis 

elementas atliekų tvarkymo grandinėje, apimantis atliekų rūšiavimą, 

apdorojimą ir laikymą jų susidarymo vietoje. Atliekų susidarymo 

vieta – tai įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūkinės ar kitos veiklos 

susidaro atliekų.  
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Surinkimo, vežimo, perkrovimo ir paruošimo naudoti atliekų 

tvarkymo funkcinių elementų tikslas yra pakeisti atliekų vietą ir sa-

vybes taip, kad atliekas būtų galima naudoti arba šalinti. Veiklų, su-

darančių šiuos elementus, sąrašas ir kodai (3.1 lentelė) pateikti ATT 

priede. 

 

3.1 lentelė. Atliekų tvarkymo veiklų, skirtų pakeisti atliekų vietą ir 

savybes, sąrašas  

Kodas Veiklos pavadinimas 

S1 Surinkimas 

S2 Vežimas (apima atliekų vežimą tik šalies viduje) 

S3 Įvežimas (importas) 

S4 Išvežimas (eksportas) 

S5 Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas: 

S501    ardymas, išmontavimas 

S502    rūšiavimas 

S503    smulkinimas 

S504    suspaudimas 

S505    granuliavimas 

S506    džiovinimas 

S507    supjaustymas  

S508    kondicionavimas  

S509    atskyrimas 

S510    maišymas 

S511    kita 

S6 Prekyba 

S7 Tarpininkavimas 

S8 Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo (ne atliekų 

tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau 

kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo) 

Atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš 3.1 lente-

lėje nurodytų atliekų tvarkymo veiklų, privalo registruotis Atliekas 

tvarkančių įmonių registre (žr. 2.5 poskyrį). 
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Atliekų naudojimas – veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra at-

liekas sudarančių medžiagų naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoj 

kitų medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų paruošimas 

naudoti pagal tą paskirtį įmonėje arba visame ūkyje. Atliekų naudo-

jimo veiklų sąrašas ir kodai (3.2 lentelė) pateikti ATT priede. 

3.2 lentelė. Atliekų naudojimo veiklų sąrašas  

Kodas Veiklos pavadinimas 

R1 Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti (apima 

deginimo įrenginius, skirtus naudoti komunalines kietąsias atliekas, 

kai jų energetinio naudingumo koeficientas
*
 yra lygus ar didesnis nei 

0,65) 

R2 Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija 

R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir 

(arba) atnaujinimas (įskaitant dujofikavimą bei pirolizę kaip kompo-

nentus naudojant chemines medžiagas, kompostavimą ir kitus biolo-

ginio pakeitimo procesus)  

R4 Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (pvz., 

neorganinių statybinių medžiagų perdirbimas, dirvožemio valymas, 

po kurio dirvožemis naudojamas) 

R6 Rūgščių arba bazių regeneracija 

R7 Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas 

R8 Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas 

R9 Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos pro-

duktų naudojimas 

R10 Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos 

būklę 

R11 Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1–R10 veiklų, panaudojimas 

R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų (jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali 

apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant iš-

ankstinį apdirbimą, pvz., išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, su-

spaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, 

perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atlie-

kas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų) 

R13 R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį 

laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo) 
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*
 Energetinio naudingumo koeficientas En apskaičiuojamas pagal 

lygtį: 

En = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)),                      (1.1) 
 

čia: Ep – metinis energijos, pagamintos kaip šiluma ar elektra, 

kiekis. Jis apskaičiuojamas energijos, pagamintos kaip 

elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o šilumos, pagamintos 

komerciniam naudojimui, kiekį padauginus iš 1,1 (GJ per 

metus); 

 Ef – metinis energijos kiekis, patiektas į sistemą naudojant 

kuro rūšis, kurias naudojant gaminamas garas (GJ per metus); 

   Ew – metinis energijos kiekis, esantis apdorotose atliekose, 

apskaičiuotas naudojantis bendra atliekų kaloringumo verte 

(GJ per metus); 

 Ei – metinis importuojamos energijos kiekis, neskaitant Ew ir 

Ef (GJ per metus); 

 0,97 – energijos nuostolių dėl dugno pelenų ir spinduliavimo 

koeficientas. 

Atliekų perdirbimas – atliekų naudojimo veikla, kai atliekas 

sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties 

produktus ar medžiagas (išskyrus organinių medžiagų naudojimą 

energijai gauti ir perdirbimą į medžiagas, naudojamas kaip kuras ar 

užpildas). 

Atliekų šalinimas – veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, 

net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos 

gavimas. Tai paskutinis atliekų tvarkymo funkcinis elementas. Atlie-

kų šalinimo veiklų sąrašas ir kodai (3.3 lentelė) pateikti ATT priede. 
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3.3 lentelė. Atliekų šalinimo veiklų sąrašas  

Kodas Veiklos pavadinimas 

D1 Išvertimas ant žemės ar po žeme (pvz., sąvartynuose) 

D2 Apdorojimas žemėje (pvz., biologinis skystųjų ar dumblo atliekų 

skaidymas dirvožemyje) 

D3 Giluminis įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į 

šulinius, gręžinius, druskos olas ar natūraliai susidariusias ert-

mes) 

D4 Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje (pvz., skystųjų ar dumb-

lo atliekų supylimas į duobes, tvenkinius ar lagūnas ir pan.) 

D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (pvz., dėjimas į 

atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo 

kitos ir nuo aplinkos) 

D6 Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir (arba) vandenynus 

D7 Išleidimas į jūras ir (arba) vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros 

dugną 

D8 Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu 

gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet 

kurią iš D1–D12 veiklų 

D9 Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, ku-

rio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vyk-

dant bet kurią iš D1–D12 veiklų (pvz., garinimas, džiovinimas, 

kalcinavimas ir t. t.) 

D10 Deginimas sausumoje 

D11 Deginimas jūroje (veikla draudžiama pagal ES įstatymus ir tarp-

tautines konvencijas) 

D12 Nuolatinis laikymas (pvz., konteinerių laikymas šachtose) 

D13 Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 

veiklų (apima pirmines operacijas, atliekamas prieš šalinimą, 

įskaitant išankstinį apdirbimą, pvz., rūšiavimą, smulkinimą, 

suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicio-

navimą ar atskyrimą, ketinant šias atliekas šalinti vykdant bet 

kurią iš D1–D12 veiklos rūšių) 

D14 Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1–D13 veiklų 

D15 D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas (išskyrus laiki-

nąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo) 
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Atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) 

naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir ste-

bėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų pri-

skiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą 

veiklą. 

2.5. Atliekų tvarkymo valstybinis reguliavimas ir 

administravimas 

Aplinkos ministerija yra valstybės institucija, kurios veiklos 

tikslai, susiję su atliekų tvarkymu, yra formuoti valstybės politiką 

atliekų tvarkymo srityje ir organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti 

jos įgyvendinimą. Siekdama šių veiklos tikslų Aplinkos ministerija 

atlieka tokias funkcijas: 

 Rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų projektus. 

 Reglamentuoja ir administruoja visų atliekų (išskyrus netin-

kamų naudoti sprogmenų ir radioaktyviąsias atliekas, kritu-

sių gyvulių ir žemės ūkio atliekas) tvarkymą. 

 Kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendini-

mą. 

 Koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų veiklą. 

 Ieško papildomų finansavimo šaltinių valstybės bei savival-

dybių institucijų parengtiems atliekų tvarkymo projektams 

finansuoti. 

  

Atlikdama su atliekų tvarkymo veikla susijusias funkcijas Aplinkos 

ministerija: 

 Rengia Valstybinį atliekų tvarkymo planą ir jo įgyvendinimo 

priemones, koordinuoja jų vykdymą. 

 Rengia ir tvirtina Valstybinį atliekų prevencijos programą 

(nuo 2013 metų).  

 Nustato detalius regioninių ir savivaldybių atliekų tvarkymo 

planų reikalavimus.  
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 Sudaro atliekų sąrašą, kuriame pateikiama atliekų klasifika-

cija pagal atliekų susidarymo šaltinį. 

 Nustato specifinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

 Tvirtina Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir 

nustato specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo 

tvarką. 

 Yra vadovaujančioji Atliekų tvarkytojų valstybės registro 

tvarkymo įstaiga. 

 Nustato atliekų tvarkymo dokumentų formas, jų pildymo, 

naudojimo ir saugojimo tvarką. 

 Koordinuoja visuomenės švietimą ir informavimą. 

 Organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus. 

 Organizuoja atliekų tvarkymo valstybinę kontrolę. 

 Vykdo kitą veiklą pagal savo kompetenciją. 

 

Valstybinis atliekų tvarkymo planas nustato atliekų tvarkymo už-

duotis, strateginius atliekų tvarkymo tikslus ir uždavinius jiems įgy-

vendinti. Planas derinamas su suinteresuotomis institucijomis ir vi-

suomene, o suderintą planą tvirtina Vyriausybė. Ne rečiau kaip kas 

šešeri metai Aplinkos ministerija privalo Valstybinį atliekų tvarkymo 

planą įvertinti, prireikus patikslinti ir teikti Vyriausybei tvirtinti. 

Valstybinė atliekų prevencijos programa turi būti parengta sie-

kiant užtikrinti atliekų prevencijos praktinį įgyvendinimą. Programo-

je turi būti: 1) apibūdintos esamos atliekų prevencijos priemonės; 2) 

nustatyti atliekų prevencijos tikslai; 3) numatytos būsimos atliekų 

prevencijos priemonės; 4) nustatyti atliekų prevencijos priemonių 

kokybės ar kiekybės kriterijai. Programa derinama su suinteresuoto-

mis institucijomis ir visuomene. Ne rečiau kaip kas šešeri metai Ap-

linkos ministerija privalo Valstybinę atliekų prevencijos programą 

įvertinti ir prireikus patikslinti. 

Regiono aplinkos apsaugos departamentai (RAAD). Alytaus, 

Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vil-

niaus RAAD yra regioninės įstaigos prie Aplinkos ministerijos, kurių 

paskirtis – vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (išskyrus 
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aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir prepara-

tų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsau-

gos srityse) siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos ap-

saugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje.  

Atliekų tvarkymo srityje RAAD atlieka šias funkcijas: 

 Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo atliekų 

tvarkymą pagal reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituo-

se teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustaty-

tų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos koky-

bės reikalavimų normų. 

 Kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integ-

ruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidi-

muose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos 

apsaugos normatyvų ir standartų. 

 Kontroliuoja, ar įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar 

eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąra-

šą, laikydamosi teisės aktų reikalavimų išduoda pažymas. 

 Išduoda, atnaujina ir panaikina taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimus. 

 Atliekų tvarkytojų valstybės registre įregistruoja, perregist-

ruoja, išregistruoja atliekas tvarkančias įmones. 

 Vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. 

Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – Registras) steigia, 

jo nuostatus tvirtina bei Registro tvarkymo įstaigą skiria Vyriausybė. 

Registre privalo registruotis: 

 Atliekas surenkančios ir vežančios įmonės. 

 Atliekas apdorojančios įmonės. 

 Prekiautojai atliekomis ir tarpininkai. 

 Įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas 

laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – il-

giau kaip vienus metus. 

Atliekų tvarkytojai, privalantys registruotis Registre, turi RAAD, 

kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra įmonės, jos padalinio buveinė 



53 

 

ar atskiras atliekų tvarkymo įrenginys, pateikti užpildytą nustatytos 

formos paraišką. RAAD įregistravęs, perregistravęs, išregistravęs 

įmonę arba ištaisęs klaidingus duomenis Registre, registracijos duo-

menis ne vėliau kaip per 2 savaites pateikia Aplinkos apsaugos agen-

tūrai. Registracijos Registre bei registracijos panaikinimo duomenys 

skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. 

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) yra įstaiga prie Aplinkos 

ministerijos, kurios paskirtis –vykdyti valstybinį aplinkos monitorin-

gą, rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būk-

lę, cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, 

įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, vykdyti ap-

linkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą ir aplinkos apsaugos 

valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, 

įgyvendinti cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir vandens tel-

kinių apsaugos ir valdymo politiką. 

Atliekų tvarkymo srityje AAA atlieka šias funkcijas: 

 Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valsty-

bės politikos įgyvendinimu atliekų (išskyrus radioaktyvią-

sias) tvarkymo srityse, projektus, teikia pastabas ir pasiūly-

mus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, ren-

giamų teisės aktų projektų. 

 Teisės aktų nustatytais atvejais koordinuoja planuojamos 

ūkinės veiklos (įskaitant atliekų tvarkymą) poveikio aplinkai 

vertinimo procesą. 

 Tikrina, ar RAAD ir jų pareigūnai (išskyrus RAAD direkto-

rius) laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikala-

vimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tikrina, analizuoja 

ir vertina, ar RAAD efektyviai vykdo aplinkos apsaugos 

valstybinę kontrolę. 

 Metodiškai vadovauja RAAD aplinkos apsaugos valstybinės 

kontrolės srityje. 

 Vykdo 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tary-

bos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo  (OL 

2006 L 190, p. 1) numatytų siunčiančiosios kompetentingos 
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institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito 

kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas Lie-

tuvoje. 

 Išduoda ir koreguoja pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, 

sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą bei 

jas panaikina. 

 Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjek-

tų taršą ir kitą jų daromą poveikį aplinkai, šių ūkio subjektų 

įgyvendinamas ar įdiegiamas organizacines bei technologi-

nes priemones aplinkos būklei gerinti, teikia pasiūlymus 

RAAD dėl šių priemonių efektyvumo didinimo. 

 Renka, tvarko ir analizuoja atliekų tvarkymo apskaitos ir su-

sijusių mokslinių tyrimų duomenis. 

 Vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. 

Atliekų apskaitos duomenys renkami ir naudojami atliekų susi-

darymo ir tvarkymo būklės analizei, atliekų tvarkymo tikslų ir už-

duočių vykdymo priežiūrai, visuomenės informavimui ir kitiems 

tikslams. Atliekų apskaitą tvarkyti ir ataskaitas apie atliekų susida-

rymą ir tvarkymą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai privalo: 

 Atliekas surenkančios, vežančios ar apdorojančios įmonės, 

prekiautojai pavojingosiomis atliekomis ir tarpininkai. 

 Įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas 

laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – il-

giau kaip vienus metus. 

 Atliekų darytojai, atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį ir 

rūšį, vykdomą veiklą ir įmonės dydį, Aplinkos ministerijos 

nustatytais atvejais. 

Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos atliekų tvarkymo sri-

tyje: 

 Atlieka pavojingų atliekų ir jų tvarkymo veiklos poveikio 

žmogaus ir visuomenės sveikatai ekspertizę. 

 Reglamentuoja medicininių atliekų tvarkymą sveikatos prie-

žiūros įstaigose. 
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 Kai sveikatos priežiūros įstaigos negali užtikrinti saugaus 

medicininių atliekų sutvarkymo, inicijuoja šių atliekų tvar-

kymo pajėgumų sukūrimo projektus.  

 Koordinuoja sveikatos priežiūros įstaigų veiksmus diegiant 

medicininių atliekų tvarkymo pajėgumus. 

Ūkio ministerija atliekų tvarkymo srityje: 

 Rengia ir tvirtina programas, skatinančias atliekų prevenciją 

(skatinančias mažinti gamyboje susidarančių atliekų kiekį, 

diegti mažaatliekes technologijas, kurti rinkas iš antrinių ža-

liavų pagamintiems produktams ir kt.), bei koordinuoja šių 

programų įgyvendinimą. 

 Kai pramonės įmonės negali užtikrinti saugaus savo atliekų 

sutvarkymo, inicijuoja tokių atliekų tvarkymo pajėgumų su-

kūrimo projektus. 

 Koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant gamyboje 

susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus. 

Žemės ūkio ministerija funkcijos atliekų tvarkymo srityje: 

 Kai žemės ūkio ir maisto pramonės įmonės negali užtikrinti 

saugaus savo atliekų sutvarkymo, inicijuoja šių atliekų tvar-

kymo pajėgumų sukūrimo projektus. 

 Koordinuoja žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių veiks-

mus diegiant gamyboje susidarančių atliekų tvarkymo pajė-

gumus. 

Regionų plėtros tarybos rengia ir tvirtina regioninius atliekų 

tvarkymo planus, teikia Aplinkos ministerijai informaciją apie regio-

ninių atliekų tvarkymo planų priemonių, užtikrinančių Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendi-

nimą, vykdymą. 

Regioniniai atliekų tvarkymo planai rengiami siekiant suderinti 

savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudo-

jimo ar šalinimo įrenginius. Planuose turi būti numatytos priemonės, 

užtikrinančios Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 

nustatytų užduočių įgyvendinimą, priemonės į sąvartynus vežamų 
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biologiškai skaidžių atliekų kiekiui mažinti. Regioniniai atliekų tvar-

kymo planai turi būti suderinti su regionų plėtros planais, o vykdymo 

laikotarpis turi sutapti su Valstybinio atliekų tvarkymo plano vykdy-

mo laikotarpiu.  

Savivaldybės atlieka svarbiausią vaidmenį organizuojant jų teri-

torijose susidarančių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Savi-

valdybių funkcijos šioje srityje: 

 Rengia savivaldybių atliekų tvarkymo planus. 

 Rengia ir tvirtina savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles. 

 Užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemų funkcionavimą. 

 Organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba ku-

ris neegzistuoja, tvarkymą. 

 Administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. 

Savivaldybių atliekų tvarkymo planų pagrindinis tikslas – nusta-

tyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones 

siekiant užtikrinti aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos 

reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Pla-

nuose turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane bei regioniniuose atliekų tvar-

kymo planuose nustatytų užduočių įgyvendinimą. Savivaldybių at-

liekų tvarkymo planų vykdymo laikotarpis turi sutapti su Valstybinio 

atliekų tvarkymo plano vykdymo laikotarpiu. Parengtus savivaldybių 

atliekų tvarkymo planus tvirtina savivaldybių tarybos. 

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės reglamentuoja savival-

dybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, komu-

nalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Taisyklių tikslas yra už-

tikrinti, kad šios paslaugos atitiktų aplinkosaugos, techninius-

ekonominius, higienos reikalavimus ir savivaldybių bei regioninių 

atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių at-

liekų tvarkymo sąlygas. Taisyklės galioja ir yra privalomos visiems 

savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams 

(fiziniams ir juridiniams asmenims) ir savivaldybės teritorijoje vei-

kiantiems atliekų tvarkytojams. 
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Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimas ir jų 

funkcionavimo užtikrinimas. Efektyvios komunalinių atliekų tvar-

kymo sistemos pagrindą sudaro jos tinkamas administravimas, ko-

munalinių atliekų tvarkymo ir gamybos bei kitos ūkinės veiklos at-

liekų tvarkymo sistemų diegimo veiksmų ir priemonių derinimas, 

gamintojo ir atliekų turėtojo atsakomybės principo įgyvendinimas, 

atliekų tvarkymo sistemos stebėsena, kontrolė ir atskaitomybė. Savi-

valdybės, vadovaudamosi šiomis nuostatomis ir atsižvelgdamos į 

vietos sąlygas, specifiškumą, technines galimybes, ekonomiškumą, 

atliekų kiekius, regioninio ir tarpregioninio bendradarbiavimo gali-

mybes, nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, turi pasirinkti tinkamą 

atliekų tvarkymo sistemos plėtros modelį.  

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyti 

minimalūs šiame plane savivaldybėms nustatytų komunalinių atliekų 

tvarkymo užduočių privalomo įgyvendinimo nustatytais terminais 

reikalavimai. Pagal šiuos reikalavimus organizuojat ir diegiant savi-

valdybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas būtina: 

 Užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų vi-

suotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinko-

saugos, techninius, ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus. 

 Visiems komunalinių atliekų turėtojams užtikrinti antrinių ža-

liavų rūšiavimo galimybę ir priemones.  

 Antrines žaliavas (esančias komunalinėse atliekose) iš įmonių, 

įstaigų ir organizacijų rinkti atskirai į specialius konteinerius ir 

(ar) naudojant kitas surinkimo priemones. 

 Rengti didelių gabaritų atliekų (baldų, statybos ir griovimo, 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų, pavo-

jingų buitinių atliekų ir kt.) surinkimo aikšteles ir organizuoti 

didelių gabaritų atliekų surinkimą kitais būdais. 

 Buityje susidarančias pavojingąsias atliekas (išskyrus baterijų ir 

akumuliatorių atliekas) rinkti atskirai ir užtikrinti, kad komuna-

linių atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų 

priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas. 
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 Mažinti šalinamų savivaldybės teritorijoje susidariusių komuna-

linių atliekų kiekis. 

 Šviesti ir informuoti visuomenę apie buityje susidarančių atliekų 

tvarkymo galimybes. 

 Kiekvienoje savivaldybėje ir komunalinių atliekų tvarkymo re-

gione sudaryti sąlygas apdoroti (kompostuoti ir (ar) anaerobiš-

kai pūdyti) biologiškai skaidžias atliekas. 

Savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose gali būti 

tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose 

nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti šiose 

sistemose. Savivaldybių tarybos savivaldybių teritorijoje esantiems 

komunalinių atliekų turėtojams nustato komunalinių atliekų susikau-

pimo metines normas. 
 

Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatytos komunalinių (buitinių ir joms prilygintų) atliekų metinės 

susikaupimo normos Kauno rajone: 

 Buitinių atliekų, susikaupiančių namų ūkiuose – individualiose 

namų valdose ir daugiabučių namų butuose, besinaudojantiems 

kolektyviniais konteineriais, metinė susikaupimo norma – 2 

kub. m 1 gyventojui.  

 Individualių namų valdų gyventojai, besinaudojantys individua-

liais konteineriais moka už komunalinių atliekų surinkimą ir su-

tvarkymą už faktinį susikaupiančių palaidų komunalinių atliekų 

kiekį, nustatomą pagal žmonių skaičių būste, naudojamo indivi-

dualaus konteinerio talpą bei ištuštinimo dažnumą, bet ne mažiau 

nei už 1,1 kub. m komunalinių atliekų 1 gyventojui per metus. 

 Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, besinaudojančioms kolek-

tyviniais konteineriais, metinė susikaupimo norma – 0,3 kub. m 

1 darbuotojui.  

 Įmonės, įstaigos, organizacijos (individualūs konteineriai), sodų 

ir garažų bendrijos (kolektyviniai konteineriai) moka už faktinį 

susikaupiančių palaidų komunalinių atliekų kiekį, nustatomą 

pagal naudojamo konteinerio talpą, jų kiekį bei ištuštinimo daž-

numą.  



59 

 

 Nuolat gyvenantiems sodų bendrijų valdų savininkams, besi-

naudojantiems tiek kolektyviniais, tiek individualiais konteine-

riais, taikoma metinė komunalinių atliekų susikaupimo norma – 

1,1 kub. m 1 gyventojui. 
 

Savivaldybė organizuoja jos teritorijoje susidarančių komunali-

nių atliekų surinkimą ir nuo jų atskirtų antrinių žaliavų, didžiųjų at-

liekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų ir kitų naudoti tinkančių atliekų surinkimą apvažia-

vimo būdu, specialiais konteineriais ir atliekų priėmimo punktuose, 

parenka komunalinių atliekų tvarkytojus, vykdo visuomenės infor-

mavimą ir švietimą. Komunalinių atliekų tvarkymas turi būti organi-

zuojamas taip, kad skatintų atliekas naudoti ir perdirbti. 
 

Visiems komunalinių atliekų turėtojams, neimant papildomo mokes-

čio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių 

atliekų surinkimą tvarkymą, turi būti užtikrintas: 

 Aprūpinimas mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemo-

nėmis. 

 Aprūpinimas biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymo prie-

monėmis. 

 Aprūpinimas antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, 

plastiko, metalo, įskaitant pakuočių atliekas) rūšiavimo jų su-

sidarymo vietose priemonėmis. 

 Galimybė atiduoti buityje susidarančias statybos ir griovimo 

atliekas, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, naudotų 

padangų ir kitas komunalines atliekas. 

 Galimybė atiduoti buityje susidarančias pavojingąsias atlie-

kas (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas). Savivaldybės 

privalo užtikrinti, kad jų organizuojamos komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos neatsisakytų priimti baterijų ir akumuliato-

rių atliekų iš gyventojų. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal nustaty-

tus reikalavimus privalo užtikrinti šią paslaugą teikiantis atliekų 

tvarkytojas, o paslaugos nepertraukiamo teikimo ir kokybės priežiūrą 

bei kontrolę vykdo savivaldybės vykdomoji institucija. 
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Komunalinių atliekų tvarkymo regiono savivaldybių teritorijose 

susidariusios komunalinės atliekos, kurias galima šalinti nepavojin-

gųjų atliekų sąvartyne, turi būti šalinamos tik to regiono nepavojin-

gųjų atliekų sąvartyne. Tokiame sąvartyne taip pat šalinamos gamy-

bos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančios nepavojingosios atlie-

kos, kurias galima šalinti nepavojingųjų atliekų sąvartyne. Esminė 

savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų funkcionavimo 

sąlyga – sąvartynuose turi būti šalinamos jų teritorijose surinktos tik 

po rūšiavimo likusios netinkamos naudoti komunalinės atliekos. 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. 

Siekiant padidinti atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, visos ko-

munalinių atliekų tvarkymo regiono savivaldybės gali bendradar-

biauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratorių (pvz., regiono atliekų tvarkymo centrą 

(RATC)). Administratorius atlieka jam pavestas funkcijas, nustato-

mas steigimo dokumentuose, savivaldybės ir komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos administratoriaus sudarytoje sutartyje ar kitame 

atitinkamame administraciniame akte. 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijos, 

kurias savivaldybė gali perduoti komunalinių atliekų tvarkymo sis-

temos administratoriui, yra: 

 Konkurso komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikian-

čiam atliekų tvarkytojui parinkti organizavimas. 

 Sutartinių įsipareigojimų tarp komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriaus ir atliekų tvarkytojo priežiūra ir 

kontrolė. 

 Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimas, 

įmokos rinkimas ją patvirtinus savivaldybės taryboje. 

 Komunalinių atliekų turėtojų registravimas. 

 Informacijos apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldy-

bės ir (ar) atliekų tvarkymo regiono teritorijoje, apie Valsty-

biniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų už-

duočių įgyvendinimą užtikrinančių regiono plėtros tarybos 

patvirtinto regioninio ir savivaldybės tarybos patvirtinto sa-



61 

 

vivaldybės atliekų tvarkymo planų priemonių vykdymą rin-

kimas ir analizė. 

 Pasiūlymų regiono plėtros tarybai ir savivaldybės tarybai dėl 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėto-

jimo teikimas. 

 Visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones 

komunalinių atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimas. 

 Sutarčių su komunalinių atliekų turėtojais sudarymas.  

 Kitos su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organiza-

vimu susijusios savivaldybių pavestos funkcijos. 

 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės 

nustatant komunalinių atliekų tvarkymo funkcijų pasidalijimą tarp 

savivaldybės ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro: 

 Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymą admi-

nistruoja ir organizuoja Savivaldybė, vadovaudamasi teisės ak-

tais. Daliai komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo funkci-

jų vykdyti Savivaldybė kartu su kitomis Kauno regiono savival-

dybėmis yra įsteigusi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo cent-

rą (toliau – Kauno RATC), kuris vykdo veiklą pagal Kauno 

RATC įstatus ir kitus dokumentus. 

 Savivaldybė organizuoja Savivaldybės teritorijoje susidarančių 

komunalinių atliekų surinkimą ir nuo jų atskirtų antrinių žalia-

vų, didžiųjų atliekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kitų naudoti tinkančių 

atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, specialiais konteineriais ir 

atliekų priėmimo punktuose, įstatymų numatyta tvarka parenka 

komunalinių atliekų tvarkytojus, vykdo visuomenės informavi-

mą ir švietimą. Savivaldybės taryba tvirtina atliekų tvarkymo 

taisykles ir atliekų tvarkymo planą, nustato komunalinių atliekų 

tvarkymo tarifą, atliekų susikaupimo normas. 

 Kauno RATC, eksploatuodamas regioninę komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemą, organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių 

regioninių atliekų priėmimo punktų, regioninio sąvartyno ir kitų 
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regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros įrenginių 

įrengimą ir eksploatavimą, įskaitant atliekų priėmimo punktuose 

surenkamų antrinių žaliavų, buityje susidarančių pavojingų at-

liekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atlie-

kų, žaliųjų, didžiųjų ir kitų naudoti tinkamų atliekų išvežimą 

perdirbti ar saugoti, rengia ir vykdo regionines visuomenės in-

formavimo ir švietimo programas, teikia Savivaldybei pagalbą 

atliekų tvarkymo klausimais, vykdo kitas funkcijas, kurias pa-

veda Savivaldybė. 

 Savivaldybė, organizuodama komunalinių atliekų tvarkymo sis-

temą, būtiną jos teritorijoje susidarančioms komunalinėms atlie-

koms tvarkyti, naudojasi tiek Savivaldybės, tiek regioninės at-

liekų tvarkymo sistemos viešaisiais atliekų tvarkymo įrengi-

niais. 

 

Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemą papildančias atliekų surinkimo sistemas gali diegti gamin-

tojai ir importuotojai ar licencijuotos organizacijos, siekiant įvykdyti: 

 Gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą organizuoti 

atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų 

tiektus Lietuvos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius (elekt-

ros ir elektroninę įrangą, supakuotus gaminius), tvarkymą. 

 Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) 

pakuočių atliekų tvarkymo užduotis. 

Tokių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos nustatyta tvar-

ka turi būti suderintos su savivaldybe. Savivaldybės (arba jų įsteigti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai), organizuo-

damos komunalinių atliekų sraute susidarančių elektros ir elektroni-

nės įrangos ir pakuočių atliekų tvarkymą, privalo su gamintojais ir 

importuotojais ar jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti gaminių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, kad būtų užtikrin-

tas geros kokybės ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo pa-

slaugų teikimas visiems savivaldybės teritorijos gyventojams. 
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4. ATLIEKŲ TVARKYMAS JŲ SUSIDARYMO  

VIETOJE 

 

 

Atliekų tvarkymas jų susidarymo vietoje apima veiksmus su at-

liekomis iki tol, kol jos supilamos į surinkimo konteinerius ar specia-

lizuotus automobilius (betaris atliekų surinkimas), t. y. tam tikrą 

pradinį apdorojimą ir atliekų laikymą. Šių veiksmų pobūdis pri-

klauso nuo atskiriamų atliekų rūšies, tokių atliekų rūšių (srautų) skai-

čiaus, atliekų kiekio kiekviename sraute, pačios atliekų susidarymo 

vietos charakteristikos, atliekų surinkimo būdo. Be to, gali būti atlie-

kami ir kiti atliekų tvarkymo veiksmai, pvz., pakrautų konteinerių 

pristatymas į surinkimo vietą ir tuščių konteinerių grąžinimas į jų 

laikymo vietas. Pradinis apdorojimas – fizikiniai, terminiai, chemi-

niai ar biologiniai procesai, įskaitant rūšiavimą, kurių metu pakei-

čiamos atliekų savybės tam, kad sumažėtų jų tūris ar pavojingumas, 

supaprastėtų ir pagerėtų atliekų naudojimas. 

 

4.1. Atliekų pirminis rūšiavimas 

Atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje – atliekų komponentų 

atskyrimas atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį iki tol, kol jos dar nesupil-

tos į atliekų surinkimo konteinerius, siekiant jas atskirai surinkti. Tai 

ypač svarbus etapas tvarkant atliekas, galintis labai palengvinti bei 

atpiginti tolesnį atliekų tvarkymą, ir vienas efektyviausių būdų padi-

dinti perdirbamų atliekų kiekius.  

Buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias 

komunalines atliekas atliekų turėtojai privalo rūšiuoti jų susidarymo 

vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir 

naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvar-
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kymo sistemomis. Atliekas surenkančios įmonės privalo atlikti rū-

šiuojamąjį atliekų surinkimą pagal srautus. 

Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai 

rūšiuoti komunalines atliekas: 

 Visi komunalinių atliekų turėtojai turimas atliekas privalo rū-

šiuoti. Buityje susidariusias kartono ir popieriaus, stiklo, plas-

tiko ir kitas atliekas komunalinių atliekų turėtojai privalo dėti į 

antrinėms žaliavoms skirtus specialius konteinerius, atsižvelg-

dami į užrašus ant šių konteinerių, arba pristatyti į atliekų pri-

ėmimo punktą. Apie kitų išrūšiuotų komunalinių atliekų surin-

kimo vietas ir laiką informuojama informaciniuose praneši-

muose, skelbimuose ir kitomis informavimo priemonėmis.  

 Atliekų turėtojas turi teisę prašyti atliekų tvarkytoją pastatyti 

specialius konteinerius antrinėms žaliavoms surinkti. 

 Savivaldybės teritorijoje surenkamas antrines žaliavas, didžią-

sias atliekas, biologiškai skaidžias atliekas, elektros ir elektro-

ninės įrangos atliekas, statybos ir griovimo atliekas, alyvų at-

liekas, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas ir kitas at-

skirai surenkamas atliekas surenka ir tvarko įstatymų numatyta 

tvarka parinktas atliekų tvarkytojas, kuris teikia paslaugas pa-

gal sutartyje su Savivaldybe nustatytas sąlygas, taip pat gamin-

tojai ir importuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės 

teritorijoje diegiantys papildančias atliekų surinkimo sistemas. 

 Antrinės žaliavos, didžiosios atliekos, biologiškai skaidžios at-

liekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, statybos ir 

griovimo atliekos, alyvų atliekos, buityje susidarančios pavo-

jingosios atliekos ir kitos atskirai surenkamos atliekos iš ko-

munalinių atliekų turėtojų (fizinių asmenų) nemokamai prii-

mamos atliekų priėmimo punktuose. 

Atliekos prieš pradedant tvarkyti susidarymo vietoje turi būti 

identifikuotos tam, kad jas būtų galima priskirti vienam ar kitam 

atliekų srautui. Siūlomas įmonės (ūkio) komunalinių atliekų skirsty-

mas į srautus (grupes) pateiktas 4.1 paveiksle. 
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KOMUNALINĖS ATLIEKOS SUSIDARANČIOS 

ĮMONĖJE (ŪKYJE)

Neišrūšiuotos 

komunalinės 

atliekos 

Specifinės 

atliekos 

Stiklas

Popierius ir 

kartonas

Metalas

Didžiosios

Elektros ir 

elektroninės įrangos

Pavojingosios 

(turinčios 

gyvsidabrio, alyvų, 

baterijų ar 

akumuliatorių, 

cheminių medžiagų ir 

kitos atliekos) 

Statybinės ir 

griovimo

Antrinės žaliavos 

Biologiškai 

skaidžios 

Plastikas

Žaliosios atliekos

Maisto atliekos 

Laikinasis laikymas

Pakuočių

Atliekų 

perdavimas 

tvarkytojui 

(operatoriui)

Atliekų 

perdavimas 

tvarkytojui 

(operatoriui)

 

4.1 pav. Siūlomas įmonės (ūkio) komunalinių atliekų skirstymas į srautus 

 

Svarbiausia yra identifikuoti ir nuo nepavojingųjų atliekų atskirti 

pavojingąsias atliekas.  

Įmonėse susidarančių pavojingųjų atliekų identifikavimo, 

deklaravimo, maišymo, pakavimo, ženklinimo, laikinojo laikymo, 

atidavimo vežėjui reikalavimai aprašyti 7.6 poskyryje. 

Buityje susidariusiomis pavojingosiomis atliekomis vadina-

mos buityje, smulkiose įmonėse bei organizacijose, ūkininkų ūkiuose 

susidariusios pavojingosios atliekos: 

 Galvaniniai elementai, akumuliatoriai. 

 Pasenę vaistai. 
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 Buitinės chemijos produktai. 

 Lakų, dažų, skiediklių atliekos. 

 Cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė. 

 Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atlie-

kos. 

 Gyvsidabrio turinčios atliekos. 

 Asbesto turinčios atliekos. 

 Kitos atliekos. 

Gyventojai identifikuoti ir nuo nepavojingųjų atliekų atskirti pa-

vojingąsias atliekas gali vadovaudamiesi gaminių etiketėmis. 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse 

nurodyta, kad: 

 Buityje susidariusias pavojingąsias atliekas draudžiama ša-

linti į mišrių komunalinių atliekų ar antrinių žaliavų surinki-

mo konteinerius.  

 Atliekų turėtojai, turintys Leidimus, patys tvarko savo buity-

je susidarančias pavojingąsias atliekas arba perduoda jas 

tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. 

Buityje susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų turėtojai pri-

valo pristatyti į atliekų priėmimo punktus arba atiduoti komunalinių 

atliekų tvarkytojui, kai šis vykdo pavojingųjų atliekų surinkimą ap-

važiavimo būdu. Buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo 

punktų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Buityje susi-

darančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploata-

vimo taisyklės. Jos taikomos parenkant vietą, įrengiant bei eksploa-

tuojant buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo punktus 

(Taisyklės nenustato radioaktyviųjų ir pramonės įmonėse susidaran-

čių pavojingųjų atliekų surinkimo tvarkos). 

Antrinių žaliavų atskyrimas ir rūšiavimas. Atliekų turėtojai 

susidariusias antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių 

atliekų, rūšiuoti pagal medžiagas ir šalinti tik į tam skirtus antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerius. Pagal medžiagas yra išskiriamos 

popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, metalo antrinės žaliavos. Išrū-



67 

 

šiuotos ir į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius šalinamos antri-

nės žaliavos turi būti sausos, be priemaišų (pvz., be maisto, kitų me-

džiagų likučių). 

Plastiko antrinėms žaliavoms priskiriami plastikiniai buteliai, 

indai nuo padažų, aliejaus, šampūno, plastiko pakuotė (įskaitant mai-

šelius), polietileno plėvelė, įvairūs smulkūs plastikiniai daiktai. Me-

tant į konteinerį plastikinius butelius, reikia nusukti kamštelius, kurie 

yra pagaminti iš kitos rūšies (neperdirbamo) plastiko. Butelius nuo 

aliejaus ar padažų reikėtų kuo švariau išplauti. Į konteinerį negalima 

mesti taros nuo pavojingųjų cheminių medžiagų (organinių skiedik-

lių, dezinfekcijos priemonių, valymo priemonių, automobilių eksplo-

atacinių skysčių ir kt.).  

Popierius ir kartono antrinės žaliavos – tai laikraščiai, žurnalai 

ir kiti spaudiniai, sąsiuviniai, popierius, popierinės pakuotės, karto-

ninės dėžės. Popierius ir kartonas turi būti nepadengti plastiku, sausi, 

švarūs, dėžutės – išlankstytos. Netinka dėžutės nuo picos. Į konteine-

rį negalima mesti pakuočių nuo pieno ir sulčių, nes jos sudaryti iš 

įvairių sluoksnių: polietileno, kartono, folijos. 

Stiklas – tai buteliai, stiklainiai, stiklo duženos, langų stiklas. 

Buteliai ir stiklainiai turi būti išplauti, nuo jų nuimti kamščiai ir žie-

deliai, pašalinta folija. Į konteinerį negalima mesti porceliano ar ke-

ramikos šukių. 

Metalo antrines žaliavas sudaro konservų dėžutės, skardinės 

nuo gėrimų, kepimo ir pakavimo folija, kamščiai, smulkūs metaliniai 

daiktai. Į konteinerį negalima mesti aerozolių flakonų ir kitos taros 

nuo pavojingųjų cheminių medžiagų. 
 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės 

skelbia:  

 Antrinės žaliavos surenkamos specialiais popieriui ir karto-

nui, stiklui ir plastikui, tekstilei skirtais konteineriais.  

 Viename kolektyvinių konteinerių komplekte turi būti trys 

konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms: pirmas – stiklo at-

liekoms (žalios spalvos su užrašu „stiklas“), antras – popie-

riaus ir kartono atliekoms (mėlynos spalvos su užrašu „po-
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pierius“), trečias – plastiko, plastiko pakuočių ir metalo at-

liekoms (geltonos spalvos su užrašu „plastikas, metalas“). 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių komplektą gali suda-

ryti ir vienas konteineris, kuriame yra kelios atskiros talpyk-

los. 

 Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai statomi aikštelėse 

šalia neišrūšiuotų komunalinių atliekų konteinerių ir kitose 

gyventojams patogiose vietose pagal Savivaldybės tarybos 

patvirtintą atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo 

schemą, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais antrinių ža-

liavų konteinerių aikštelių skaičiui, taip pat atliekų priėmimo 

punktuose. 

 Antrinės žaliavos iš atliekų turėtojų nemokamai priimamos 

atliekų priėmimo punktuose. 
 

Didžiųjų komunalinių atliekų (stambiagabaričių atliekų) at-

skyrimas. Šios atliekos dėl savo dydžio (pvz., baldai, buitinė techni-

ka (televizoriai, šaldytuvai, viryklės ir kita įranga), langai, durys, 

dviračiai, karkasai, didelio tūrio talpos ir pan.) negali būti surenka-

mos su kitais komunalinių atliekų srautais. Didžiąsias atliekas drau-

džiama palikti šalia atliekų surinkimo konteinerių ir mesti į juos. 
 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatyta, kad: 

 Didžiosios atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektro-

ninės įrangos atliekos iš komunalinių atliekų turėtojų suren-

kamos nemokamai apvažiavimo būdu. Apie apvažiavimo 

grafiką ir atliekas priimančios transporto priemonės sustoji-

mo vietas skelbiama vietinėje spaudoje, reklaminėse skraju-

tėse, per televiziją ir kitomis informavimo priemonėmis.  

 Didžiosios atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektro-

ninės įrangos atliekos iš atliekų turėtojų nemokamai priima-

mos atliekų priėmimo punktuose. 
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Didelių apimčių atliekos, priklausančios kitoms Atliekų tvarkymo 

taisyklėse išskirtoms komunalinėms atliekoms (pvz., didelių apimčių 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos, statybos ir griovimo atlie-

kos, pavojingosios atliekos), didžiosioms komunalinėms atliekoms 

nepriskiriamos. Jų tvarkymo reikalavimai plačiau aprašyti 7 skyriuje. 

Gaminių atliekų tvarkymas. Gaminių atliekos – tai atliekos, ku-

rios susidaro pasibaigus alyvų, elektros ir elektroninės įrangos bei 

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokesti-

namųjų gaminių (padangų, akumuliatorių, dujošvyčių lempų ir gal-

vaninių elementų, turinčių gyvsidabrio, vidaus degimo variklių tepa-

lų, oro filtrų, hidraulinių amortizatorių) naudojimo laikui, ir eksploa-

tuoti netinkamos transporto priemonės (žr. 7 sk.).  
 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės 

skelbia: 

 Komunalinių atliekų tvarkytojui ir atliekų turėtojams susita-

rus, atliekų turėtojų sukauptos apmokestinamųjų gaminių at-

liekos gali būti surenkamos už šalių sutartą mokestį apvažia-

vimo būdu ne pagal grafiką, t. y. papildomais apvažiavimais, 

arba komunalinių atliekų tvarkytojo atliekų turėtojams pa-

teiktais konteineriais, kuriuos komunalinių atliekų tvarkyto-

jas ištuština sutartyje su atliekų turėtojais nustatytu dažnumu. 

Komunalinių atliekų tvarkytojas suteikia atliekų turėtojams 

naudotis nuomos pagrindu apmokestinamųjų gaminių atliekų 

surinkimo konteinerius (už šalių sutartą nuomos mokestį), ir 

atliekų turėtojas atsiskaito su atliekų tvarkytoju už tokių at-

liekų tvarkymą pagal šalių sutartyje nustatytus įkainius.  

 Atliekų turėtojai, turintys Leidimus, patys tvarko savo ap-

mokestinamųjų gaminių atliekas arba perduoda jas tvarkyti 

atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Atliekų priėmimo punktai turi būti įrengti ir jų darbas organi-

zuojamas taip, kad atliekų turėtojai galėtų be vargo atiduoti išrūšiuo-

tas komunalines atliekas. 
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Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato, kad 

atliekų priėmimo punktuose turi būti užtikrintas šių atliekų surinki-

mas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams:  

 Didžiųjų komunalinių atliekų (baldai, dviračiai, kiti dideli 

namų apyvokos daiktai).  

 Antrinių žaliavų (popieriaus (kartono), plastiko, metalo, tek-

stilės atliekų). 

 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų. 

 Naudotų padangų (ne daugiau kaip 5 padangos vienam as-

meniui). 

 Buityje susidarančių pavojingų atliekų (baterijų, akumuliato-

rių, transporto priemonių pavojingų atliekų, buitinės chemi-

jos atliekų ir kita).  

 Žaliųjų atliekų (ne daugiau kaip 0,5 kub. m vienam asme-

niui). 

 Statybos ir griovimo atliekų (ne daugiau kaip 200 kg vienam 

asmeniui). 

 Gyvsidabrio termometrų.  

 Kitų atliekų.    

 

Mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų tvarkymas. Atliekų 

turėtojai susidariusias mišrias (nerūšiuotas) komunalines atliekas 

privalo išmesti tik į tam skirtus komunalinių atliekų konteinerius. 

Pageidautina, kad atliekų turėtojai tokias atliekas į konteinerius iš-

mestų prieš tai jas sudėję į polietileninius maišelius. Atliekų turėtojai 

privalo palaikyti konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarą laiko-

tarpiu tarp konteinerių ištuštinimo. Draudžiama: 

 Palikti atliekas šalia konteinerių, perpildyti atliekų konteine-

rius, grūsti į juos atliekas. Konteineris laikomas perpildytu 

tada, jei pilnai neužsidaro jo dangtis arba atliekos suslegia-

mos taip, kad jas sunku išpilti. 

 Šalinti mišrias komunalines atliekas į konteinerius, skirtus 

kitų atliekų surinkimui. 



71 

 

  Pilti į atliekų konteinerius žemės gruntą, pelenus, skystas, 

degančias ir/ar karštas atliekas, mesti daiktus, medžiagas ar 

chemikalus, galinčius juos pažeisti, šalinti visas kitas komu-

nalines atliekas, kurias atliekų turėtojai privalo rinkti atski-

rai. 

 Perstumti, perkelti kolektyvinius konteinerius į kitas vietas, 

blokuoti (pvz., transporto priemonėmis) privažiavimą prie 

konteinerių aikštelių ar individualių konteinerių. 

 Deginti atliekas, raustis atliekų konteineriuose, išimti iš jų at-

liekas. 

Atliekų turėtojai privalo užtikrinti, kad atliekų surinkimo maši-

nos galėtų netrukdomai privažiuoti prie atliekų konteinerių tuo laiku, 

kada juos reikia ištuštinti pagal nustatytą grafiką. 
 

Kaip pavyzdys pateikiamos ištraukos iš Kauno miesto ir Kauno 

rajono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių: 

 Komunalinių atliekų turėtojai privalo dėti į mišrių komu-

nalinių atliekų konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie 

konteineriai yra skirti. Draudžiama į mišrių komunalinių 

atliekų konteinerius pilti žemės gruntą, statybos ir griovi-

mo atliekas, chemines medžiagas, skystas atliekas, degan-

čias ar karštas atliekas, antrines žaliavas, žaliąsias atlie-

kas, pavojingas atliekas, gatvių valymo atliekas, alyvų at-

liekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas.  

 Savivaldybės teritorijoje neišrūšiuotos komunalinės atlie-

kos surenkamos antžeminiais ir požeminiais standartiniais 

įvairios talpos konteineriais. Komunalinių atliekų turėtojai 

naudojasi individualiais konteineriais arba kolektyviniais 

konteineriais, išdėstytais konteinerių aikštelėse 

 Neišrūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo kolektyviniai 

konteineriai išdėstomi pagal Savivaldybės tarybos patvir-

tintą atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo 

schemą. Jei aikštelės neįrengtos, atliekų tvarkytojas pasta-

to konteinerius prie įvažiuojamojo kelio, vietose, suderin-

tose su Savivaldybės administracijos Miesto ūkio depar-
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tamento Aplinkos apsaugos skyriumi, daugiabučių namų 

savininkų bendrijų pirmininkais, daugiabučių namų butų 

ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties daly-

vių įgaliotais atstovais arba daugiabučių namų butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administrato-

riais ir seniūnijų atstovais, taip, kad gyventojams būtų pa-

togu į juos išpilti atliekas, o šiukšliavežei – privažiuoti. 

Konteineriai nestatomi žaliuosiuose plotuose. 

 

Rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje privalo visi atliekų turė-

tojai, tačiau dalis jų dėl įvairių priežasčių atliekų nerūšiuoja arba 

rūšiuoja ne visas atliekas. Dažniausiai įvardijamos tokios priežastys: 

antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nebuvimas šalia atliekų susi-

darymo šaltinio; galimybių laikyti išrūšiuotas atliekas nebuvimas; 

tiesiog nenoras rūšiuoti atliekas. 

Matome, kad siekiant didinti atliekų rūšiavimo jų susidarymo 

vietoje efektyvumą nepakanka vien teisės aktų reikalavimų ar atliekų 

turėtojų iniciatyvos. Šiame procese ypač svarbų vaidmenį vaidina 

savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos. Pirmiausia 

atliekų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamą atliekų surinkimo kon-

teinerių išdėstymą ir jų ištuštinimą reikiamu laiku. Būtina sąlyga yra 

atliekų turėtojų švietimas, informavimas ir ekonominis skatinimas. 

Komunalinių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojui patvirtinantis 

dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybės teritorijoje 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiu atliekų tvarkytoju 

ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, 

kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turė-

tojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumen-

tas, nurodytas Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. 
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4.2. Kiti pradinio atliekų apdorojimo veiksmai ir 

laikinasis laikymas 

Atliekų turėtojas nerūšiuotas ir išrūšiuotas atliekas turi laikyti iki 

tol, kol jas surinks arba pasiims atliekų tvarkytojas. Taip pat gali arba 

turi būti atliekami ir kiti pradinio atliekų apdorojimo veiksmai. 

Parenkant pradinio atliekų apdorojimo veiksmus ir laikinojo atliekų 

laikymo būdą pirmiausia reikia atsižvelgti į atliekų susidarymo vietos 

charakteristikas. 

Atliekų susidarymo vieta gali būti pastatas (įrenginys) ar teritori-

ja, kurioje vykdoma ūkinė ar kita veikla. Atliekų tvarkymo požiūriu 

pastatai skirstomi į: 

 Individualius gyvenamuosius namus (skirtus vienai šeimai). 

Kiekvienas toks namas ir prie jo esantis žemės sklypas yra 

atliekų susidarymo vieta. 

 Sublokuotus gyvenamuosius namus (kai vienas blokas skir-

tas vienai šeimai). Šiuose namuose atliekų susidarymo vieta 

yra kiekvienas blokas ir jam priskirta teritorija. 

 Daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose atliekų susi-

darymo vieta yra kiekvienas butas.  

 Komercinius bei pramoninius pastatus. Kai įmonė nedidelė, 

atliekų susidarymo vieta paprastai būna visas pastatas. Kai 

įmonė didelė, tokiuose pastatuose atskira atliekų susidarymo 

vieta gali būti padalinys, cechas, skyrius ir pan.  

Be to, gyvenamuosiuose namuose atliekų tvarkymas skiriasi pri-

klausomai nuo aukštų skaičiaus, todėl tokie namai skirstomi į: žemus 

(iki keturių aukštų), vidutinio aukščio (nuo keturių iki septynių aukš-

tų), aukštus (daugiau kaip septynių aukštų).  

Individualūs ir sublokuoti gyvenamieji namai turi namo savinin-

kui nuosavybės teise priklausantį namų valdos sklypą, kuriame daž-

niausiai dar yra ir ūkiniai pastatai. Komerciniai ir pramoniniai pasta-

tai taip pat turi jiems priskirtą ar savininkui nuosavybės teise priklau-

santį sklypą. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančios teritorijos 

paprastai priskiriamos viešosioms erdvėms. Akivaizdu, kad individu-
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alūs namai kaip atliekų susidarymo vietos yra išsidėstę didelėje teri-

torijoje ir nutolę vienas nuo kito tam tikru atstumu. Kai namai sublo-

kuoti, šios vietos yra viena šalia kitos, daugiabučiuose namuose – 

kiekviename aukšte. Komerciniuose bei pramoniniuose pastatuose, 

priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, atliekų susidarymo vie-

tos gali būti išsidėsčiusios įvairiai. 

Neskaitant rūšiavimo, labiausiai paplitę pradinio atliekų apdo-

rojimo veiksmai yra tankinimas, smulkinimas, deginimas ir kom-

postavimas. 

Atliekų tankinimo tikslas – sumažinti jų tūrį. Atliekoms tankinti 

gali būti naudojami maži individualūs atliekų tankintuvai, skirti indi-

vidualiems namams ir butams, bei dideli tankintuvai, skirti atliekoms 

tankinti daugiabučiuose namuose ir komerciniuose bei pramoniniuo-

se pastatuose. Tokiais tankintuvais (presavimo įrenginiais) atliekų 

pradinį tūrį galima sumažinti iki 70 proc. Paprastai suspaustų atliekų 

tūris, lyginant su pradiniu jų tūriu, sumažėja nuo 20 iki 60 proc. Pri-

klausomai nuo tankintuvo tipo, suspaustos atliekos gali būti pakuo-

jamos į ryšulius arba automatiškai kraunamos į konteinerius ar po-

pierines dėžes. Daugiabučiuose namuose, kur naudojami atliekų nu-

leidžiamieji vamzdžiai, presavimo įrenginiai montuojami šių vamz-

džių apačioje. 

Renkantis atliekų tankinimą reikia atsižvelgti į tokius veiksnius: 

 Tankintuvai gali būti naudojami tik mažiems susikaupusių 

atliekų kiekiams. 

 Tankinant tokias atliekas kaip popierius, jos gali prisigerti 

skysčių iš maisto atliekų ir tapti netinkamomis perdirbti. 

 Jeigu suspaustas atliekas vėliau reikės mechaniškai rūšiuoti, 

prieš rūšiavimą jas būtina išpresuoti. Išpresuotų atliekų rū-

šiavimo kokybė būna blogesnė negu palaidų atliekų. 

 Deginimo įrenginiuose supresuotas atliekas taip pat būtina 

išpresuoti, kad būtų išvengta ilgo degimo ir papildomų nuo-

stolių dėl nedegių medžiagų. 
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Paprasčiausi atliekų tankinimo (tūrio sumažinimo) būdai yra 

tvarkingas popieriaus ir kartono atliekų sudėjimas ir surišimas į ryšu-

lius, plastikinių butelių ir skardinių nuo gėrimų suspaudimas. 

Atliekų smulkinimas (supjaustymas) dažniausiai naudojamas 

komercinėse įstaigose ir valdymo institucijose nebereikalingiems 

popieriams ar dokumentams naikinti. Tačiau reikia pažymėti, kad kai 

kuriais atvejais supjaustytų atliekų tūris padidėja. 

Atliekų deginimas – labai efektyvus atliekų tūrio mažinimo bū-

das – Lietuvoje yra uždraustas, kadangi atliekų susidarymo vietose 

nėra galimybių užtikrinti reikalaujamus šio proceso parametrus. 

Kompostavimas – tai daugiau ar mažiau kontroliuojamas orga-

ninių medžiagų skaidymas, kurį atlieka bakterijos, mikromicetai (pe-

lėsiniai grybai), įvairūs pirmuonys, bestuburiai, smulkūs gyvūnai, 

kurie minta organinėmis medžiagomis ir jas ardo. Šis būdas plačiai 

taikomas siekiant naudingai perdirbti biologiškai skaidžias organinės 

kilmės atliekas, įskaitant organinę komunalinių atliekų frakciją, kuri 

sudaro nuo 30 iki 60 proc. bendros šių atliekų masės. Be to, neberei-

kia rūpintis organinių atliekų šalinimu ar perdirbimu.  

Nedidelius organinių atliekų kiekius galima kompostuoti namų 

valdos ar kolektyvinio sodo sklype nuošalesnėje jo vietoje (geriau 

nedideliame šešėlyje, kad atliekos sausu periodu per greitai neišdžiū-

tų). Kompostuojama ant žemės paruoštoje vietoje arba specialiuose 

konteineriuose (pasyvusis kompostavimas). Taip kompostuoti gyvū-

ninės kilmės atliekų nepatartina, nes jos pradeda skleisti nemalonų 

kvapą, pritraukia įvairius parazitus. Įmonėse, kuriose susidaro dideli 

kiekiai organinių atliekų, jos gali būti perdirbamos-brandinamos il-

gose kūgio formos krūvose naudojant aktyviojo kompostavimo me-

todą. Šio metodo esmė – aktyvus organinės atliekų maišymas (aera-

vimas), siekiant pagreitinti jose vykstančius skaidymo procesus. 

Laikinasis atliekų laikymas – pavojingųjų atliekų laikymas ne 

ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip 

vienus metus šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruo-

šiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį. Tinka-

mas laikinasis atliekų laikymas gyvenamosiose ir komercinėse terito-
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rijose ypač svarbus visuomenės sveikatos ir estetiniu požiūriu (kvapų 

ir parazitų atsiradimas, ant žemės besimėtančios atliekos, nemalonūs 

akiai nestandartiniai konteineriai ir kt.). 

Atliekų laikinojo laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos paren-

kami atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes bei jas veikiančius 

veiksnius ir turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, 

priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. 

Atliekų saugojimui yra taikomos Atliekų tvarkymo taisyklių bei atski-

rų pavojingųjų atliekų srautų tvarkymo taisyklių reikalavimai. Fizi-

niai ir juridiniai asmenys turi teisę imtis papildomų priemonių, užtik-

rinančių saugų šių atliekų laikymą, atsižvelgiant į jų savybes, kiekį ir 

kitus rizikos veiksnius. 

Svarbiausi veiksniai, darantys įtaką laikomų atliekų savybėms, 

yra: 

 Mikrobiologinis atliekų skaidymasis. Į maišą, kibirą ar kon-

teinerį įmestos maisto ir kitos organinės kilmės atliekos dėl 

bakterijų bei pelėsinių grybų veikimo beveik tuojau pat pra-

deda skaidytis (pūti). Ilgiau laikant atliekas išsiskiria puvimo 

skysčiai, pasklinda nemalonus kvapas, konteineriuose prade-

da veistis musės ir kiti parazitai. 

 Skysčių sugėrimas. Tik ką į maišą, kibirą ar konteinerį įmes-

tų įvairių atliekų drėgnis skiriasi, tačiau laikant jas ilgesnį 

laiką (ilgiau kaip savaitę) drėgnis vienodai pasiskirsto po vi-

sas atliekas (pvz., popierių kartu laikant su neišrūšiuotomis 

atliekomis jis sugeria skystį iš maisto ir kitų organinių atlie-

kų). Naudojant konteinerius su nesandariais dangčiai ar kon-

teinerių neuždengiant į atliekas gali patekti lietaus vanduo, 

kurį jos taip pat sugeria. 

 Atliekų sudedamųjų dalių užteršimas. Susidarymo vietoje 

laikomos išrūšiuotos ir neišrūšiuotos atliekos gali būti užterš-

tos net ir nedideliais pavojingųjų atliekų (tepalų, valiklių, da-

žų ir pan.) kiekiais, dėl to sumažėja perdirbti skirtų antrinių 

žaliavų vertė. 
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Nepriklausomai nuo to, atliekos rūšiuojamos ar ne, jos vis tiek 

turi būti laikomos iki išmetimo į atliekų surinkimo konteinerius ir 

šiuose konteineriuose iki ištuštinimo ar pakeitimo, betario atliekų 

surinkimo atveju – iki išmetimo į specializuotas atliekų surinkimo 

mašinas. Tačiau atliekų nerūšiuojant pakanka turėti vieną talpą (po-

lietileninį maišą, kibirą, konteinerį) joms supilti ir laikyti, o atliekas 

rūšiuojant atskirtos kiekvienos rūšies atliekos ir likusios mišrios at-

liekos turi būti sudedamos į atskiras talpas, vadinasi, ir vietos joms 

laikyti reikia daugiau. Galimybė skirti vietą atliekų laikymui pir-

miausia priklauso nuo pastato tipo, prie pastato esančios teritorijos ir 

pastatų tarpusavio išsidėstymo.  

Individualiuose ir sublokuotuose gyvenamuosiuose namuose 

skirti vietą atliekų laikymui yra lengviausia – išrūšiuotas ir mišrias 

atliekas, sudėtas į konteinerius ar maišus, galima laikyti namo rūsyje, 

šalia namo, ūkiniame pastate, specialiai įrengtoje vietoje (pvz., stogi-

nėje, kurioje pritvirtinami maišai ar pastatomi konteineriai įvairioms 

atliekoms dėti). Rūšiuojant atliekas, įvairioms antrinėms žaliavoms ir 

mišrioms atliekoms skirtus konteinerius ar maišus tikslinga atitinka-

mai paženklinti. Namo savininkas arba gyventojai privalo patys pas-

tatyti pilnus konteinerius ir maišus su mišriomis atliekomis prie gat-

vės, iš kur atliekos bus surinktos. Išrūšiuotos atliekos surenkamos 

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka (žr. 4.1 po-

skyrį). Parinkti gyventojams patogias antrinių žaliavų surinkimo kon-

teinerių pastatymo vietas kompaktiškuose sublokuotų namų kvarta-

luose yra lengviau, nei individualių namų. Pastarieji būna išsidėstę 

didelėje teritorijoje, ir atstumai nuo kai kurių namų iki konteinerių 

gali būti gana dideli.  

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose gyventojai išrū-

šiuotas atliekas turi laikyti savo butuose, kur tai daryti dažniausi yra 

mažai vietos. Todėl atliekų turėtojai negali sukaupti didesnių antrinių 

žaliavų kiekių ir turi jas dažniau išnešti į surinkimo vietas. Šiuo atve-

ju atliekų rūšiavimui didelės įtakos turi gyventojų sąmoningumas, o 

surandant vietą antrinėms žaliavoms laikyti reikia ir išradingumo. 

Gyventojai privalo patys nunešti mišrias atliekas ir antrines žaliavas 
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bei sudėti jas į atitinkamus surinkimo konteinerius, kurie gali būti 

pastatomi namo šoninėse pusėse, skersgatviuose ar specialiose tam 

numatytose vietose arba patalpose. Kai arti vienas kito yra du ar dau-

giau namų, betoninę aikštelę atliekų surinkimo konteineriams laikyti 

galima įrengti bet kurioje patogioje vietoje tarp šių namų. Aikštelę 

patartina aptverti ir būtina tinkamai prižiūrėti. Antrinių žaliavų kon-

teineriai taip pat laikomi šiose teritorijose arba arti šalia jų. Konteine-

riai išpilami specialiomis mašinomis su pakrovimo mechanizmu. 

Žemuose ir vidutinio aukščio namuose atliekų ir antrinių žaliavų 

surinkimo konteineriai gali būti laikomi rūsiuose ar kiemuose. Aukš-

tuose namuose atliekų surinkimo ir apdorojimo įranga būna sumon-

tuota pastatų cokoliniuose aukštuose. Siekiant užtikrinti tinkamą 

tokių sistemų veikimą būtina turėti aptarnaujantį personalą.  

Žemuose ir vidutinio aukščio namuose mišrias atliekas ir antri-

nes žaliavas į rūsį ar aptarnavimo zoną nuneša patys gyventojai, o 

aptarnaujantis personalas privalo perkelti pilnus surinkimo konteine-

rius prie gatvės ir užtikrinti tvarką šių konteinerių laikymo vietose. 

Pagal susitarimą, aptarnaujantis personalas gali surinkti atliekas bei 

antrines žaliavas, paliktas už durų, arba iš kiekviename aukšte esan-

čios pagalbinės patalpos (kai ji yra įrengta). Aukštuose daugiabu-

čiuose namuose dažniausiai būna įrengti atliekų nuleidžiamieji 

vamzdžiai, todėl gyventojai sukrautas į maišus mišrias atliekas gali 

išmesti į šiuos vamzdžius arba patys nunešti į aptarnavimo zoną. 

Atliekos kaupiamos surinkimo konteineriuose, esančiuose pastato 

cokoliniame aukšte. Atliekų nuleidžiamieji vamzdžiai dažnai naudo-

jami kartu su atliekų presavimo įrenginiais. Antrinės žaliavos palie-

kamos koridoriuje arba kiekviename aukšte įrengtoje pagalbinėje 

patalpoje, iš kur jas surenka aptarnaujantis personalas. Jis taip pat 

atsako už supresuotų ir kitų atliekų bei antrinių žaliavų tolesnį tvar-

kymą iki surinkimo. 

Komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose mišrių atliekų ir 

antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas priklauso nuo įmonės veiklos 

pobūdžio, gaminamos produkcijos, susidarančių atliekų kiekių, turi-

mų plotų ir aptarnavimo sąlygų. Statant šiuolaikines įmones numa-
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tomi specialūs plotai atliekoms tvarkyti. Komerciniuose pastatuose 

padaliniuose susikaupusios atliekos surenkamos į ant ratukų sumon-

tuotus konteinerius, kurie nuleidžiami krovininiais liftais (kai jie yra 

įrengti) ir pristatomi į atliekų surinkimo vietą. Čia atliekos gali būti 

išpilamos į surinkimo konteinerius, tankintuvus ar kitus apdorojimo 

įrenginius. Senesniuose biurų bei komerciniuose pastatuose atliekų 

apdorojimas ir laikymas nebuvo numatytas, todėl juose tai atliekama 

taikant tokius pat metodus, kaip ir daugiabučiuose ar individualiuose 

namuose. Komunalinės atliekos pramoniniuose pastatuose tvarkomos 

taip pat, kaip ir komerciniuose pastatuose. Gamybos atliekų rūšiavi-

mo ir apdorojimo būdai priklauso nuo gaminamos produkcijos. At-

liekų tvarkymo organizavimas įmonėje plačiau aprašytas 4.3 posky-

ryje.  

4.3. Atliekų tvarkymo įmonėje (ūkyje)  

organizavimas 

Įmonės (fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, juridi-

niai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, ūkininkai, kurių 

ūkiai vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymu įregistruoti Ūkininkų 

ūkio registre), kurių ūkinėje-komercinėje veikloje susidaro komuna-

linių atliekų, privalo jas tvarkyti pagal Savivaldybės atliekų tvarky-

mo taisykles, išskyrus juridinius asmenis ar jų padalinius, turinčius 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nuro-

dytos kitokios šių atliekų tvarkymo sąlygos. Įmonė, dėl kurios veik-

los susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu 

šios atliekos iki surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje.   

Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidary-

mo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, 

o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti tar-

šos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidi-

mas). Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir šalinimą, 

įskaitant atliekų paruošimą naudoti ar šalinti (žr. 3 ir 6 sk.). 

Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nu-

statyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal 
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sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo arba tvarkyti 

pats, išskyrus atvejus, kai nepavojingosios atliekos, nepažeidžiant 

teisės aktų reikalavimų, sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti 

ar kitoms reikmėms aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu. 

Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias 

nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir 

panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka. Įmonės, be Leidimo šalinan-

čios gamybos vietoje savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavo-

jingąsias atliekas, privalo naudoti geriausiai prieinamus gamybos 

būdus. 

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją atitinkamas atliekas per-

davęs jas apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų perdavimą pat-

virtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–

priėmimo aktą, kuriuose nurodoma perduotų atliekų rūšis, kodas ir 

svoris, atliekų perdavimo data).  

Atliekų susidarymo apskaita įmonėje. Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti At-

liekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklė-

se. Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės (atliekų daryto-

jai), atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų: 

 Privalančios gauti Leidimą. 

 Dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susida-

ro daugiau kaip 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 

0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos 

mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 

20 03 01, ir atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu, 

bei atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje). 

 Atliekančios variklinių transporto priemonių techninę prie-

žiūrą ir remontą. 

 Turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių bei 

gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių bei par-

duodančių vaistus, veiklą. 

 Dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos. 
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 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse įpareigotos tvarkyti at-

liekų apskaitą. 

Įmonės, kurios neatitinka išvardytų kriterijų, neprivalo vykdyti 

atliekų susidarymo apskaitos, bet tai nereiškia, kad jos negali to dary-

ti ir stengtis sumažinti susidarančių atliekų kiekius. 

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskai-

tant atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų susidarymo apskaitos 

žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingus as-

menis, žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir konkre-

čius padalinius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos. Atliekų 

susidarymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos 

vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir ki-

tiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Susidaręs pavo-

jingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruo-

jamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per 

mėnesį. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 

2 savaites, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, 

susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro.  

Tvarkant atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenis kom-

piuteriu, kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir atsakingų asme-

nų parašais patvirtinama Atliekų susidarymo suvestinė. Visas atlie-

kų susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas 

atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valsty-

binės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikala-

vus. 

Įmonės atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu 

kiekvienais kalendoriniais metais turi parengti Atliekų susidarymo 

apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustaty-

ta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo tai-

syklėse. 

Atliekų tvarkymo apskaita. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo 

vykdyti tik atliekų tvarkytojai: 

 Įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą. 
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 Įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos 

Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką. 

 Įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas 

saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – 

ilgiau kaip vienerius metus. 

 Įmonės, surenkančios ir (ar) vežančios atliekas. 

 Pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai. 

Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiamos atliekos: 

 Susidariusios atliekų tvarkymo metu. 

 Apdorotos jų susidarymo vietoje. 

Atliekos, susidariusios atliekų tvarkytojo veikloje, bet ne atliekų 

apdorojimo metu, į atliekų tvarkymo apskaitą neįtraukiamos. 

Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskaitant 

atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų tvarkymo apskaitos 

žurnalo pildymą ir teisingą duomenų pateikimą atsakingus asmenis, 

žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių, konkrečius pada-

linius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos.  

Atliekų tvarkytojai kiekvienais metais nustatyta tvarka turi pa-

rengti Atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą. 

Įmonės atliekų tvarkymo sistemos diegimas. Siekiant suma-

žinti atliekų susidarymą ir pagerinti susidarančių atliekų tvarkymą 

įmonėse, kurioms nereikia gauti Leidimo, joms siūloma diegti įmo-

nės atliekų tvarkymo sistemą. 4.2 pav. pateikta tokios sistemos die-

gimo įmonėje metodologinė schema, numatant jos integravimą į ki-

tas įmonės vadybos sistemas. Schemoje taip pat numatyti atliekų 

tvarkymo veiklos organizavimo etapai. 
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ATLIEKŲ TVARKYMO 

SISTEMOS VALDYMAS 

ĮMONĖJE

Įmonės 

politika, 

tikslai, 

uždaviniai

Atliekų tvarkymo 

įmonėje valdymo 

organizavimas

ATLIEKŲ 

ŠALTINIAI 

ĮMONĖJE 

Atsakingų 

asmenų 

įmonėje 

paskyrimas

Atliekų 

identifikavimas 

ir rizikos 

vertinimas

Galimos 

ekstremalios 

situacijos 

Aplinkos 

apsaugos 

vadybos 

sistema

Savivaldybės 

atliekų tvarkymo 

sistema

Galimos 

gyvūnų, augalų 

ligos

Galimos žmonių 

ligos, 

apsinuodijimai

Galima 

vandens, oro, 

dirvožemio 

tarša

Darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos vadybos 

sistema

Atliekų 

srautų 

tvarkymas

 Atliekų 

susidarymo ir 

tvarkymo 

dokumentavimas  
 

4.2 pav. Siūloma atliekų tvarkymo sistemos diegimo įmonėje  

metodologinė schema 
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Įmonėse, kurioms nereikia gauti Leidimo ar pagal kitus kriterijus 

nebūtina vykdyti atliekų susidarymo apskaitos, asmenų, atsakingų už 

susidarančių atliekų tvarkymą (įmonės atliekų identifikavimą, surin-

kimą, rūšiavimą, saugojimą, apskaitą), skyrimas nėra privalomas. 

Nepaskyrus tokių asmenų, šią veiklą turi vykdyti pats įmonės vado-

vas. Todėl diegiant įmonėje (ūkyje) atliekų tvarkymo sistemą įmonės 

vadovui (ūkininkui) siūloma savo iniciatyva paskirti asmenį (specia-

listą), atsakingą už susidarančių atliekų tvarkymą (4.3 pav.). 
 

ĮMONĖS (ŪKIO) 

VADOVAS 

(ADMINISTRACIJA)

Atliekų tvarkymo veiklos 

organizavimas

Įmonės atliekų veiklą 

reglamentuojantys lokaliniai teisės 

aktai (įmonės vadovo įsakymai, atliekų 

tvarkymo, rūšiavimo tvarka, instrukcijos, 

atsakingų asmenų skyrimas, atliekų 

susidarymo dokumentavimas ir kt.)

Darbuotojų mokymo programų, 

instrukcijų ruošimas 

Atsakingi padalinių vadovai, 

darbuotojai 

Atliekų identifikavimas, rūšiavimas, surinkimas, 

laikinas laikymas, ženklinimas, perdavimas 

atliekų tvarkytojui, vežimas, naudojimas, 

šalinimas

Išorės ir vidaus auditas, 

kontroliuojančios 

institucijos (RAAD)

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalai, pavojingųjų 

atliekų lydraščių rengimas,  ataskaitų rengimas ir teikimas

Medžiagų, gaminių pirkimo, kurių 

naudojimo metu susidaro 

pavojingosios atliekos, kontrolė

Atsakingas už bendrąją atliekų 

tvarkymo veiklą asmuo (specialistas)

Lėšų numatymas atliekų 

tvarkymui

Atsakingų asmenų  mokymas, 

atestavimas

 

4.3 pav. Įmonės atliekų tvarkymo sistemos sudedamosios dalys 

 

Svarbiausios atliekų tvarkymo specialisto pareigos būtų: 

 Atliekų tvarkymą reglamentuojančių įmonės lokalinių teisės 

aktų reikalavimų įgyvendinimas. 

 Darbuotojų mokymas atliekų mažinimo ir tvarkymo klausi-

mais. 

 Kartu su įmonės padalinių darbuotojais atliekų identifikavi-

mas ir susidarančių kiekių nustatymas. 

 Sutarčių su atliekas tvarkančiomis įmonėmis rengimas. 
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 Su atliekų tvarkymu susijusios dokumentacijos tvarkymas 

(bendro atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymas, atlie-

kų susidarymo apskaitos ataskaitos ruošimas, pavojingųjų at-

liekų lydraščių pildymas, pavojingų atliekų ženklinimas ir kt.). 

Specialistas taip pat turėtų parinkti mišrių komunalinių atliekų ir 

antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus ir kartono, metalo antri-

nių žaliavų) rūšiavimo konteinerių laikymo vietas įmonės (ūkio) teri-

torijoje, konteinerių skaičių, biologiškai skaidžių atliekų (jeigu jos 

susidaro) tvarkymo vietas (konteinerių vietas, jų skaičių, komposto 

aikštelės vietą), pavojingųjų atliekų laikymo vietas.  

Jeigu toje pačioje įmonėje susidaro daug atliekų srautų, gali būti 

paskirta keletas už atliekų tvarkymą atsakingų asmenų.  
 

Pavyzdys: 

 Už nerūšiuotų komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, di-

džiųjų, teritorijų ir patalpų priežiūros atliekas paskirti 

asmenys atsakytų už teritorijų priežiūros atliekų (nupjauta 

žolė, lapai, šakos ir kt.), kelių, šaligatvių, žaliųjų plotų sąšla-

vų bei buitinių atliekų surinkimą ir rūšiavimą. Už gatvėse, 

ant šaligatvių ir žaliųjų plotų, susikaupusių sąšlavų bei šiukš-

lių, išmetamų į šiukšlių dėžes (urnas), išvežimą yra atsakingi 

teritorijų naudotojai. 

 Už atliekas, kurios susidaro dėl variklinių transporto 

priemonių techninės priežiūros bei remonto, paskirti as-

menys atsakytų už atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, at-

liekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atliekų apskaitą pada-

linyje. Pagrindinės atliekos – atidirbę tepalai, tepalų, kuro bei 

oro filtrai, aušinamieji skysčiai, akumuliatoriai, amortizato-

riai,  naudotos padangos ir kt. Taip pat turi būti numatytos 

šių atliekų saugojimo vietas. Atliekos saugojamos tam skir-

tuose paženklintose konteineriuose, statinėse ar pakuotėse iki 

perdavimo atliekų tvarkytojui, su kuriuo sudaryta sutartis.  

 Už atliekas, kurios susidaro dėl statinių rekonstravimo ar 

remonto darbų, paskirtas asmuo atsakytų už atliekų surin-

kimą, laikiną saugojimą, atliekų rūšiavimą jų susidarymo vie-
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toje, atliekų apskaitą padalinyje. Pagrindinės atliekos – staty-

binės atliekos, įvairūs dažų, lakų, glaisto, tirpiklių likučiai, jų 

pakuotės, atliekos savyje turinčios asbesto, gyvsidabrio turin-

čios (ar, atliekų turėtojo nuomone,  galinčios turėti) medžia-

gos, stalių dirbtuvių atliekos. Susidariusias statybos ir griovi-

mo buitines atliekas atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų 

komunalinių atliekų, sudėti į patvarius atliekų maišus (ar kitas 

izoliuotas talpas) ir pristatyti į atliekų priėmimo aikšteles arba 

inertinių atliekų sąvartyną. Statybinės atliekos, kad neterštų 

aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kau-

piamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar 

kitoje uždaroje talpykloje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui 

ar atliekų perdirbėjui (naudotojui). Šias vietas numato padali-

nio vadovas, konsultuodamasis su specialistu. 

 Už gaminių atliekas, atliekas, turinčias gyvsidabrio, pa-

skirtas asmuo atsakytų už atliekų surinkimą, laikiną saugo-

jimą, atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atliekų apskai-

tą (pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymą). Pagrindinės 

atliekos – liuminescencinės lempos, elektriniai kontaktai, tu-

rintys gyvsidabrio, ir kita elektroninė įranga, turinti gyvsi-

dabrio. Saugojama atskiroje patalpoje. Už elektros ir elektro-

ninės įrangos atliekas paskirtas asmuo atsakytų už atliekų su-

rinkimą ir laikiną saugojimą. Pagrindinės atliekos – elektros 

ir elektroninės įrangos (įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti 

reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai; 

pvz., įvairi buitinė technika, namų apyvokos daiktai, kom-

piuteriai, kopijavimo aparatai, elektriniai prietaisai, įrankiai) 

elektriniai prietaisai – nurašytas inventorius. Atskirai laikinai 

saugojama spausdintuvų dažų kasetės ir kt. 

Įmonių, kurios užsiima pavojingųjų atliekų tvarkymu, veiklą reg-

lamentuoja Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės. Kvali-

fikacijos reikalavimus pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vado-

vaujantiems darbuotojams ir specialistams nustato Pavojingas atliekas 

tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašas.  
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5. ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS IR  

PERKROVIMAS 

 

 

Pradinį ir svarbiausią bei sudėtingiausią atliekų tvarkymo etapą 

sudaro atliekų surinkimo ir vežimo operacijų derinys. Atliekų su-

rinkimas – tai atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuo-

jamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinki-

mo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų 

paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Rūšiuo-

jamasis atliekų surinkimas – tai toks atliekų surinkimo būdas, kai 

jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos 

rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą. Atliekų vežimas apima šias 

operacijas: atliekų paėmimą iš jų turėtojo; vežimą; perdavimą atliekų 

naudotojui ar šalintojui. Jeigu šių operacijų derinys veikia nepatiki-

mai, atliekos gali nepasiekti galutinės sutvarkymo vietos, patekti į 

aplinką ir ją užteršti. 

Atliekų surinkimo sistemos turi būti organizuojamos taip, kad 

skatintų atliekų naudojimą ir perdirbimą ir būtų užtikrintas patikimas 

aprūpinimas: 

 Atliekų surinkimo ir vežimo priemonėmis. 

 Atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis, kurių 

kiekis ir išdėstymas turi užtikrinti patogų antrinių žaliavų su-

rinkimą. 

 Specifinių komunalinių atliekų (buityje susidarančių statybos 

ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų, elektros ir elektroninės 

įrangos, naudotų padangų) atskiro surinkimo priemonėmis. 

 Buityje susidarančių pavojingų atliekų atskiro surinkimo 

priemonėmis. 

Atliekų surinkimas turi būti gerai organizuotas, reguliarus ir 

patikimas, kad visos surinktos ir vežamos atliekos (ir išrūšiuotos, ir 
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nerūšiuotos) būtų pristatytos į atitinkamus atliekų apdorojimo įrengi-

nius. Galimos įvairios buitinių-komunalinių atliekų surinkimo alter-

natyvos: 

 Betaris atliekų surinkimas, kai gyventojai atneša ir išpila 

atliekas tiesiai į specializuotą automobilį, apvažiuojantį gy-

venamuosius rajonus pagal nustatytą grafiką. Taikant šį su-

rinkimo būdą kiemuose palaikoma gera sanitarinė būklė, bet 

toks atliekų surinkimas nepatogus gyventojams. 

 Atliekų šalintuvai įrengiami daugiabučių laiptų aikštelėse. 

Iš čia atliekos apie 0,5 m skersmens plastikiniu arba metali-

niu vamzdžiu patenka į konteinerius. Tačiau tokiuose vamz-

džiuose susidaro kamščiai, žiemą atliekos prišąla, būtina ak-

tyvi ventiliacija, plovimas, dezinfekavimas. Plastikinio 

vamzdžio privalumai yra tokie, kad jis nerūdija, prie jo ne-

kimba atliekos, tačiau dėl jo degumo kyla gaisrų pavojus. 

 Atliekų surinkimas maišuose. Įvairios talpos plastikiniai 

maišai, pastatomi gatvėse, o anksti ryte surenkami. Toks bū-

das taikomas komerciniuose miestų rajonuose, ten, kur trūks-

ta vietos pastatyti konteineriams. 

 Šiukšlių dėžės gali būti įvairaus dizaino, metalinės, plastiki-

nės, betoninės. 

 Pneumatinis atliekų transportas vamzdynais naudojamas 

kai kuriuose miestuose, tačiau jo įrengimas ir eksploatacija 

yra brangus. 

 Konteinerinis atliekų surinkimas, kai gyvenamuosiuose ra-

jonuose pastatomi atliekų surinkimo konteineriai arba naudo-

jami individualūs atliekų konteineriai (taip pat, kaip suren-

kant atliekas maišuose), kurie ištuštinami arba pakeičiami 

pagal nustatytą grafiką. 

Atliekų surinkimo būdas turi būti optimalus ir tenkinti keletą rei-

kalavimų. Jo pasirinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių: 

 Susidarančių atliekų kiekio, sudėties, savybių. 

 Vietovės ypatumų. 

 Gyventojų tankio. 
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 Infrastruktūros ypatumų (gatvių tinklo, pločio ir kt.). 

 Eismo intensyvumo. 

 Visuomenės požiūrio į atliekų surinkimą ir rūšiavimą. 

 Regioninės atliekų tvarkymo strategijos bei atliekų surinki-

mo, rūšiavimo ir vežimo reglamentavimo. 

Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų su-

rinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai. 

Komunalinių atliekų surinkimą vykdantys atliekų tvarkytojai ar ko-

munalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami 

į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, turi periodiškai 

(bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoti atliekų turėtojus apie 

atskirai surenkamų atliekų rūšis ir pobūdį bei pateikti atliekų rūšia-

vimo instrukcijas, siekiant palengvinti specialų tokių atliekų apdoro-

jimą. 

Konteinerinis atliekų surinkimas – tai plačiausiai taikomas atlie-

kų surinkimo būdas. Atliekų surinkimo konteineriai (5.1 ir 5.2 pav.) 

gali būti labai įvairūs: 

 Įvairios talpos (0,065, 0,12, 0,75 m
3
 ir didesni – iki 10 m

3
). 

 Plastikiniai arba metaliniai. 

 Su ratukais, su laiptukais. 

 Skirti individualiam naudojimui arba daugiabučiams na-

mams. 

 Išpilami vietoje, išvežami arba keičiami. 

 Su presavimu ir be presavimo. 

 Įleidžiami į žemę. 

 Tiksliniai surinkimo-rūšiavimo konteineriai. 

Konteineriai statomi specialiose aikštelėse, kurias turi įrengti ir 

prižiūrėti organizacijos, iš kurių išvežamos atliekos. Reikalavimai 

aikštelėms: turi būti asfaltuotos, aptvertos, arti gyventojų, bet toliau 

nuo poilsio ir vaikų žaidimo vietų. 

Atliekų surinkimo įrenginius (konteinerius) prižiūri atliekas iš-

vežanti (tvarkanti) įmonė – juos plauna, remontuoja, dažo, keičia 

naujais (perka arba gamina pati). Konteineriai plaunami ir dezinfe-

kuojami sąvartyno arba perkrovimo stoties teritorijoje specialiai 
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įrengtose plovyklose. Naudojant keičiamus konteinerius atvežami 

švarūs konteineriai, o konteineriai su atliekomis vežami į perkrovimo 

stotį ar tiesiai sąvartyną. 

   

             

      
                                                6,0 m3                                                                                          10,0 m3 

5.1 pav. Įvairios talpos ir formos komunalinių atliekų surinkimo 

konteineriai 
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5.2 pav. Įvairios talpos tiksliniai komunalinių atliekų surinkimo-

rūšiavimo konteineriai 

Atliekų surinkimo parametrų skaičiavimas – būtina sąlyga 

siekiant užtikrinti tinkamą šio proceso organizavimą. Betario atliekų 

surinkimo atveju skaičiuojamas automašinų kiekis, jų talpa bei su-

rinkimo dažnis. Naudojant kompiuterines programas tai pat galima 

sudaryti racionalias atliekų surinkimo vietų išdėstymo schemas, pa-

rinkti optimalius atliekas surenkančių ir vežančių priemonių maršru-

tus. 
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Taikant konteinerinio atliekų surinkimo būdą turi būti apskai-

čiuojamas konteinerių skaičių tam tikrai teritorijai. Šis skaičius pri-

klausys nuo susidarančių atliekų kiekio, naudojamų konteinerių tal-

pos, išvežimo periodiškumo: 

N  (1000
.
 Q

 .
 P 

.
 K1 

.
 K2) / (365 

.
 H) vnt., (5.1) 

čia Q – atliekų kiekis tonomis per metus toje rajono dalyje, kuriai 

skaičiuojamas konteinerių kiekis; P – atliekų išvežimo periodišku-

mas paromis; H – konteinerio talpa litrais; K1 – konteinerio pripil-

dymo koeficientas (1,25); K2 – remontuojamų konteinerių koeficien-

tas (1,05). 

 Aptarnaujamų gyventojų skaičius vienam konteineriui apskai-

čiuojamas pagal tokią formulę: 

S  H / (3,42 
.
 q 

.
 P) vnt.,  (5.2) 

čia S – aptarnaujamų gyventojų skaičius; q – atliekų susidarymo 

norma (1,3 m
3
 gyventojui per metus); H – konteinerio talpa litrais;  

P – atliekų išvežimo periodiškumas paromis. 
 

Atliekų vežimas gali būti vykdomas: 

 Paimant atliekas iš jų turėtojų ir vežant tiesiai į sąvartyną 

(perduodant jas šalintojui). 

 Paimant atliekas iš jų turėtojų ir vežant į atliekų perkrovimo 

stotį. 

 Vežant atliekas iš perkrovimo stoties ir perduodant jas atlie-

kų naudotojui ar šalintojui. 

Pirmuoju ir antruoju atveju atliekos iš jų turėtojų paimamos ir 

vežamos 6–15 m
3 

(2–5 t) talpos automašinomis (5.3 pav.). Taikyti 

atliekų perkrovimą tikslinga tuomet, kai sąvartynas nuo surinkimo 

vietų nutolęs daugiau kaip 30 km ir yra dideli vežamų atliekų kiekiai. 

Perkrovimo stotyje atliekos supresuojamos ir toliau vežamos specia-

lizuotais autotraukiniais 60–100 m
3 

(20–40 t) talpos konteineriuose 

(5.4 pav.). Dideliais atstumais atliekos taip pat gali būti gabenamos 

geležinkeliais ir upių bei jūrų transportu (pvz., pristatant į speciali-

zuoto atliekų perdirbimo ar šalinimo vietas). 
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5.3 pav. Specializuota automašina atliekoms surinkti ir vežti  

 

 
 

5.4 pav. Specializuotas autotraukinys atliekoms vežti  

Minimalūs reikalavimai autotransporto priemonėms, gabenan-

čioms atliekas, yra tokie: 

 Atliekų vežimas turi būti patikimas ir kuo pigesnis. 

 Atliekų pakrovimo ir iškrovimo būdai turi būti paprasti ir pa-

tikimi. 



94 

 

 Transporto priemonės turi būti suprojektuotos greitkeliams 

(greitis, leistinas didžiausias svoris, aukštis). 

 Vežamos atliekos turi būti uždengtos. 

Priklausomai nuo surinkimo būdo, komunalinių atliekų vežimui 

gali būti naudojamos įvairios specializuotos automašinos: 

 Betario vežimo su atliekų presavimu. 

 Betario vežimo be presavimo (keliamoji galia išnaudojama 

tik 30–50 proc.). 

 Skirtos vežti konteinerius. 

Kai kurios atliekos (pvz., statybinės ir griovimo) gali būti veža-

mos savivarčiais. Skystos ir pusiau skystos atliekos vežamos specia-

liose cisternose, pavojingosios atliekos – sandariose statinėse. Tai-

kant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą išrūšiuotos atliekos vežamos spe-

cialiomis automašinomis, turinčiomis kėlimo įrangą, skirtą pakelti ir 

ištuštinti tikslinius surinkimo-rūšiavimo konteinerius. 

Esminė atliekų surinkimo-vežimo maršrutų sudarymo sąlyga – 

didžiausias darbuotojų ir surinkimo, vežimo bei tolesnio atliekų apdoro-

jimo įrangos panaudojimo efektyvumas. Tašiau šį procesą veikia dau-

gybė įvairių veiksnių, todėl nėra universalių taisyklių, kuriomis būtų 

galima vadovautis sudarant tokius maršrutus. Sudarant atliekų surin-

kimo-vežimo maršrutus būtina: 

 Įvertinti atliekų surinkimo tikslus ir reikiamą dažnį. 

 Derinti darbo jėgos ir techninius resursus. 

 Pagal galimybes maršrutus planuoti, kad jų pradžia ir pabaiga 

būtų prie pagrindinių gatvių, kalvotose vietovėse pakraunama 

automašina važiuotų žemyn, o paskutinį konteineris reikėtų 

ištuštinti arčiausiai atliekų perkrovimo ar šalinimo vietos. 

 Atliekas iš intensyvaus eismo zonų išvežti iki rytinio piko 

pradžios. 

 Vietas, kuriose susidaro ypač daug atliekų, aptarnauti pirmo-

joje dienos pusėje ir kt. 

Sudaryti maršrutai tikrinami praktikoje ir koreguojami, atsižvel-

giant į vairuotojų-surinkėjų pastabas bei vietos sąlygas. Vairuotojai-
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surinkėjai privalo laikytis šių maršrutų ir nustatytų atliekų surinkimo-

vežimo grafikų.  

Kiekviena atliekų susidarymo vietoje išrūšiuotų atliekų frakcija 

surenkama ir vežama atskirai, priklausomai nuo to, kokia frakcija tuo 

metu apdorojama atliekų tvarkymo įmonėje. 

Atliekų perkrovimas – tai operacija, kai atliekos iš santykinai 

mažos talpos automašinų perkraunamos į didelės talpos kelių, gele-

žinkelio ar vandens transporto priemones tam, kad jos būtų gabena-

mos dideliais atstumais į atliekų perdirbimo ar šalinimo vietas. Tokių 

operacijų poreikis ypač išryškėja, kai atliekų gabenimo atstumai nuo 

surinkimo vietų iki šalinimo aikštelių padidėja (pvz., įrengus regio-

ninius sąvartynus) ir tiesioginis atliekų vežimas mažos talpos auto-

mašinomis tampa ekonomiškai nenaudingu. Atliekų perkrovimas taip 

pat naudojamas taikant antrinių žaliavų rūšiavimą, kai susidarymo 

šaltinyje išrūšiuotos atliekos vežamos mažas atliekų perkrovimo sto-

tis, kuriose papildomai rūšiuojamos, laikomos ir perkraunamos kitas 

transportavimo priemones tolesniam vežimui. Mini perkrovimo 

punktais galima laikyti antrinių žaliavų surinkimo aikšteles, kurios 

tapo populiari tokių atliekų surinkimo iš gyventojų ir komercinių 

įstaigų forma. 

Atliekų perkrovimo stotys gali būti įvairaus našumo. Dažniausiai 

įrengiamos tiesioginio perkrovimo stotys, kuriose atliekos iš mažos 

talpos automašinų į dideles transportavimo priemones ar paketavimo 

įrangą perkraunamos tiesiogiai. Taikant antrinių žaliavų rūšiavimą 

atliekos gali būti iškraunamos ant iškrovimo platformos, kur rūšiuo-

jamos ar tiekiamos į rūšiavimo įrenginį. Po rūšiavimo kiekvienos 

frakcijos antrinės žaliavos supresuojamos ir laikomos laikini laikymo 

aikštelėje. Surinkus pakankamą kurios nors frakcijos antrinių žaliavų 

kiekį jos kraunamos į atitinkamą transportavimo priemonę tolesniam 

gabenimui.  

Laikymo-perkrovimo stotyse atliekos pilamos į laikymo duo-

bes ar tranšėjas, kuriose jas galima laikyti iki 3 dienų. Į transporta-

vimo priemones tolesniam gabenimui atliekos kraunamos naudojant 

įvairius krovimo įrenginius.  
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6. KIETŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMAS PERDIRBTI IR 

NAUDOTI 

 

Atliekų paruošimas perdirbti reikalingas tam, kad būtų: 

 Pagerinta atliekų kokybė, padidinta jų paklausa, palengvinta 

realizacija. 

 Palengvintas perdirbimas, antrinis panaudojimas ar šalini-

mas. 

 Išvengta perdirbimo ir šalinimo įrangos gadinimo. 

 Iš perdirbamų atliekų gauti geresnės kokybės produktai. 

Atliekų paruošimo operacijos: 

 Rūšiavimas (separacija). 

 Presavimas. 

 Smulkinimas. 

 Granuliavimas. 

 Plovimas. 

 Džiovinimas 

 Maišymas. 

6.1. Atliekų rūšiavimas ir presavimas 

Atliekų rūšiavimas – tai atliekų atskyrimas atsižvelgiant į jų rūšį 

ir pobūdį. Atliekas reikia rūšiuoti, nes atskiroms atliekų grupėms 

šalinti ir perdirbti taikomos skirtingos technologijos. Rūšiavimo tiks-

lai yra: 

 Išrūšiuoti skirtingas medžiagas. 

 Pašalinti specifines priemaišas. 

Rūšiuojant paprastai vienos nuo kitų atskiriamos tokios atliekos: 

 Pavojingosios nuo nepavojingųjų. 

 Inertinės nuo biologiškai skaidžių. 

 Degios nuo nedegių. 
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 Švarios nuo priemaišų. 

 Plastikai pagal perdirbimo kategorijas. 

Rūšiavimas gali ir turi būti vykdomas: 

 Atliekų susidarymo šaltinyje (pvz., namų ūkyje, gamykloje, 

serviso įmonėje). 

 Atliekų perkrovimo stotyse. 

 Galutinio atliekų sutvarkymo vietose. 

Rankinis atliekų rūšiavimas – tai paprasčiausias ir plačiausiai 

taikomas rūšiavimo būdas. Taip gali būti atskirtos tik tos atliekos, ku-

rias nesunku išskirti vizualiai ir lengva paimti rankomis, todėl ranko-

mis rūšiuojamos tik nesmulkintos atliekos. Rankiniu būdu atliekos 

rūšiuojamos jų susidarymo vietose, taip pat gali būti rūšiuojamos per-

krovimo stotyse ir galutinio sutvarkymo vietose (pvz., sąvartynuose).  

Perkrovimo stotyse ir galutinio sutvarkymo vietose atliekas galima 

rūšiuoti aikštelėse (6.1 pav.), tačiau dažniausiai įrengiamas juostinis 

transporteris, ant kurio juostos juda atliekos (6.2 pav.). Abiem atvejais 

atskiriami popierius, kartonas, plastikai, stiklas, metalas ir įvairios 

priemaišos. Kiekvienas rūšiuotojas atsakingas už skirtingų atliekų iš-

rinkimą. Naudojant juostinį transporterį rūšiavimo greitis priklauso 

nuo atliekų pobūdžio ir savybių (stambumo, sluoksnio storio), atliekų 

srauto judėjimo greičio, žmogaus (rūšiuotojo) įgūdžių. 

 

6.1 pav. Rankinis plastiko atliekų rūšiavimas aikštelėje 
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6.2 pav. Rankinis popieriaus, kartono ir plastiko atliekų rūšiavimas 

naudojant juostinį transporterį  
 

Rankinis išardymas – taikomas tvarkant atliekas, susidedančias 

iš daug skirtingų medžiagų ir dalių (pvz., eksploatuoti netinkamas 

transporto priemones, elektros ir elektroninės įrangos atliekas). Ši 

operacija naudojama prieš smulkinimą. 

Rankinio rūšiavimo ar išardymo privalumas – aukšta atliekų iš-

rūšiavimo kokybė, trūkumai – didelės darbo sąnaudos ir nedidelis 

našumas. 

Mechaninis atliekų rūšiavimas (separacija) vykdomas naudo-

jant specializuotą rūšiavimo įrangą, todėl mechaniškai atliekas gali-

ma rūšiuoti ir prieš smulkinimą, ir po jo. Mechaniniu būdu atliekos 

rūšiuojamos perkrovimo stotyse, perdirbimo ir galutinio sutvarkymo 

vietose. Mechaninio rūšiavimo privalumai – procesas greitesnis, ma-

žiau imlus darbo jėgai, trūkumai – prieš rūšiuojant atliekas reikia 

paruošti, žemesnė atliekų išrūšiavimo kokybė, reikalinga speciali 

įranga, pagalbinės medžiagos ir energijos tiekimas. 

 Mechaninis atliekų rūšiavimas skirstomas į: 

 Drėgną separaciją. 

 Sausą separaciją. 
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Drėgna separacija dažniausiai atliekama po atliekų susmulki-

nimo. Pagal naudojamus procesus atliekų separacija skirstoma į: 

 Putų floataciją. 

 Nusodinimą. 

 Dekantavimą. 

 Centrifugavimą ir kt. 

Drėgnos separacijos privalumai – rūšiavimas greitas, nereikalau-

jantis rankinio darbo, atliekas galima išrūšiuoti į daug skirtingų frak-

cijų, trūkumai – reikia daug vandens ar kitų skysčių, rūšiavimo skys-

čio nuostoliai, nes jis pasišalina kartu su atliekų dalelėmis ir turi būti 

papildomas, nuo atliekų skystis užsiteršia ir susidaro tolesnio valymo 

ir šalinimo reikalaujančios nuotekos bei dumblas. 

Putų floatacijos metu naudojamos paviršiaus aktyvios medžia-

gos sudarančios putas. Metodas remiasi skirtingu medžiagų drėkini-

mo laipsniu vandenyje. Sunkiai drėkstančios atliekų dalelės (hidro-

fobinė atliekų frakcija) apkimba burbuliukais, net ir būdamos sun-

kesnės už vandenį iškyla į paviršių, ir kartu su putomis pašalinamos. 

Lengvai sudrėkstančios dalelės (hidrofilinė atliekų frakcija) nusėda ir 

lieka rezervuaro dugne. Taikant putų floataciją iš bendro atliekų 

srauto galima išskirti plastikus, stiklą atskirti nuo keramikos ir t. t. 

Drėgnas nusodinimas remiasi skirtingu atliekų dalelių tankiu. 

Rūšiavimo skystyje išplaukia lengvesnės dalelės, kurios pašalinamos 

su vandens srautu ir patenka ant nusausinimo sieto. Taigi, naudojant 

įvairaus tankio rūšiavimo skysčius, įvairias atliekų frakcijas galima 

suskirstyti pagal jų tankį. 

Sausa separacija taip pat dažniausiai atliekama po atliekų su-

smulkinimo. Pagal naudojamus procesus separacija gali būti: 

 Orinė. 

 Gravitacinė. 

 Magnetinė. 

 Sijojimas. 

 Optinė. 

Orinės separacijos metodas pagrįstas dalelių atskyrimu pro at-

liekų sluoksnį tam tikru greičiu pučiant suspaustą orą. Smulkios dale-
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lės krenta į būgną, o lengvos pakyla ir kartu su oro srautu išnešamos 

link sieto ar filtro įrenginio. Keičiant oro srauto greitį, atliekas gali-

ma išskirstyti į įvairias frakcijas. Taikant šį metodą būtina, kad skirs-

tomos atliekos būtų sausos ir susmulkintos. Pagal atliekų ir oro srau-

to judėjimo kryptis oriniai separatoriai skirstomi į: 

 Vertikaliuosius (6.3 pav.). 

 Horizontaliuosius (6.4 pav.). 

 Kryžminius (6.5 pav.). 

 Zigzaginius (6.6 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 pav. Vertikalus orinis separatorius  

(parengė V. Paulauskas pagal: Atliekos 

ir ..., 2000) 

 

 

6.4 pav. Horizontalus  

orinis separatorius  

(parengė V. Paulauskas 

pagal: Atliekos ir ..., 2000) 
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6.5 pav. Kryžminis orinis separato-

rius (parengė V. Paulauskas  pagal: 

Atliekos ir ..., 2000) 

 

 

 

 

 

 

6.6 pav. Zigzaginis orinis separatorius 

(parengė V. Paulauskas pagal: Atliekos 

ir ..., 2000) 

 

Gravitacinė separacija remiasi atliekų tankio ir plastiškumo 

principu. Atliekos metamos ant besisukančio būgno ir atsimušusios 

lekia skirtingomis trajektorijomis, priklausomai nuo jų tankio ir plas-

tiškumo (6.7 pav.). Taip galima atskirti, pvz., inertinę atliekų frakciją 

nuo organinės atliekų frakcijos. 

 

 

 

6.7 pav. Gravitacinis sepa-

ratorius (parengė V. Pau-

lauskas pagal: Atliekos ir ..., 

2000) 
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Magnetinė separacija labai plačiai ir efektyviai taikoma atski-

riant juoduosius metalus (6.8 pav.). Dažnai atliekamas pakopinis 

rūšiavimas, įrengiant kelis magnetus iš eilės. Magnetai gali būti įvai-

rių formų ir skirtingai išdėstyti transporterio juostos atžvilgiu: nuola-

tiniai magnetai ar elektromagnetai. 

 
6.8 pav. Magnetinis būgninis separatorius (parengė V. Paulauskas 

pagal: Atliekos ir ..., 2000) 

 

Sijojant galima atskirti skirtingo dydžio atliekas. Dažniausiai 

naudojami sukamieji būgnai, kurių sienelėse yra tam tikro dydžio 

akutės atliekų dalelėms iškristi (6.9 pav.). Būgniniai sietai patogūs 

tuo, kad būgnas sukasi ir akutės ne taip greit užsikemša. Sijojimui 

taip pat naudojami horizontalūs ir nuožulnūs vibraciniai sietai. 

 
6.9 pav. Atliekų rūšiavimas sijojant (parengė V. Paulauskas pagal: 

Atliekos ir ..., 2000) 
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Optinė separacija remiasi optinėmis atliekų savybėmis ir tai-

koma atskiriant stiklą, skaidrius ir spalvotus plastikus. 

Atliekų presavimo tikslas – sumažinti atliekų tūrį prieš vežant jas 

į perdirbimo įmones ar sąvartynus. Išrūšiuotos atliekos (popieriaus, 

kartono, plastiko) suspaudžiamos hidrauliniais presais į numatyto 

dydžio ir tankio ryšulius. Ryšuliai gali būti perrišami arba neperriša-

mi, bet presuojami didesne spaudimo jėga. Dažniausiai presavimas 

yra neatsiejama atliekų rūšiavimo technologinio proceso dalis (6.10 

ir 6.11 pav.). Supresuotos nerūšiuotos komunalinės atliekos vežamos 

tiesiai į sąvartynus, kadangi dėl poreikio išardyti ryšulius tokių atlie-

kų rūšiavimas ir perdirbimas tampa nenaudingas. 
 

 
 

6.10 pav. Popieriaus-kartono atliekų presavimas po rūšiavimo  

perrišant ryšulius 

 
6.11 pav. Supresuotų kartono atliekų ryšulių laikymas 
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Atliekų presavimo privalumai: 

 Padidėja atliekų tankis. 

 Atliekos užima mažiau vietos. 

 Atliekas lengviau transportuoti įmonės teritorijoje ir pakrau-

ti. 

 Vežant atliekas geriau išnaudojama transporto priemonių ke-

liamoji galia. 

 Sumažėja atliekų vežimo išlaidos. 

 Geriau išnaudojamas sąvartynų tūris. 

6.2. Atliekų smulkinimas ir granuliavimas 

Atliekų smulkimo tikslas – iš stambių atliekų gabalų gauti įvai-

raus dydžio smulkias atliekų daleles. Naudojami įvairių tipų atliekų 

smulkintuvai, kuriuos galima suskirstyti į tokias grupes: 

 Sraiginiai. 

 Smūginiai. 

 Būgniniai. 

 Malūnai. 

Sraiginių smulkintuvų pagrindinė darbinė dalis yra sraigė. Ji 

įtraukia smulkinamas atliekas, jas susmulkina ir išmeta lauk. 

Smūginiuose smulkintuvuose atliekas smulkina ant greitai besi-

sukančio rotoriaus pritvirtinti plaktukėliai, mentelės ar peiliai. Šiais 

smulkintuvais atliekamas pirminis (stambus) smulkinimas (6.12 

pav.). Plaktukiniais smulkintuvais smulkinamos daug kietų priemai-

šų (akmenų, metalo) turinčios atliekos, peiliniais – minkštos, elas-

tingos medžiagos, pvz., plastikai. 

 

 

 

 

6.12 pav. Smūginis 

smulkintuvas (parengė  

V. Paulauskas pagal:  

Atliekos ir ..., 2000) 
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Būgninių smulkintuvų darbas grindžiamas grūdimo ir suspau-

dimo principu. Jų būgnas sukasi mažesniu greičiu, nei smūginių 

smulkintuvų rotorius, o smulkinimo metu gaunamos smulkesnės 

dalelės (6.13 pav.). 

 
6.13 pav. Būgninis smulkintuvas (parengė V. Paulauskas pagal:  

Atliekos ir ..., 2000) 

 

Malūnais malimo metu galima gauti įvairaus stambumo atliekų 

daleles (6.14 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 pav. Smulkinimas malūnais  

(parengė V. Paulauskas pagal:  

Atliekos ir ..., 2000) 

 

Malūnai skirstomi į stambaus, vidutinio ir smulkaus malimo. 

Smulkaus malimo įrenginiu galima gauti smulkiadispersę atliekų 

frakciją. Galima sumalti net ir minkštas, elastingas medžiagas (gu-
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mos, plastiko atliekas) jas atšaldžius, t. y. naudojant taip vadinamąjį 

kriogeninį (žematemperatūrį) malimą. 

Atliekų granuliavimas – tai procesas, kurio metu iš tam tikrų at-

liekų miltelių, pastos ar lydinių suformuojami rutulio ar cilindro for-

mos ruošiniai, kad būtų patogiau atliekas toliau naudoti, transportuo-

ti, realizuoti (pvz., granuliuojant plastikų atliekas gaunama vertin-

gesnė žaliava – plastiko granulės). Atliekų briketavimo metu gauna-

mi stačiakampio formos ruošiniai. Priklausomai nuo slėgio, tempera-

tūros, atliekų dalelių dydžio, drėgnio, briketuojant gali būti naudoja-

ma rišamoji medžiaga (pvz., iš atliekų gaminant kuro briketus). 

6.3. Atliekų plovimas, džiovinimas ir maišymas 

Atliekų plovimas naudojamas tuomet, kai išrūšiuoti juodieji bei 

spalvotieji metalai, plastikai ar stiklas būna užteršti įvairiais teršalais. 

Kuo antrinės žaliavos yra švaresnės, tuo efektyviau jos gali būti pa-

naudojamos.  

Atliekų džiovinimas taikomas drėgnoms atliekoms, kai jose 

esantis vanduo (drėgmė) trukdo vykdyti tolesnį perdirbimą ar apsun-

kina transportavimą. Vandens atliekose gali būti dėl jų pačių sudė-

ties, drėgnos separacijos, plovimo ar netinkamo laikymo. Galima 

džiovinti atliekas prieš jas perdirbant arba pagamintą iš atliekų pro-

duktą (pvz., kompostą). Prieš perdirbimą ar šalinimą nuvandenina-

mas arba džiovinamas vandenvalos nuotekų dumblas (šviežias jis turi 

70–90 proc. vandens), atliekos džiovinamos prieš deginimą. 

Atliekos nusausinamos ar pilnai išdžiovinamos gali būti taikant 

įvairius metodus: 

 Spaudžiant per specialius filtrus. 

 Spaudžiant tarp juostinio filtro ir volo. 

 Pusiau skystas atliekas centrifuguojant. 

 Drėgnas atliekas maišant su sausomis atliekomis. 

 Džiovinant natūraliomis sąlygomis. 

 Džiovinant aktyviąja ventiliacija ir šiluma. 
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Atliekos maišomos siekiant užtikrinti tam tikro atliekų srauto 

homogeniškumą ir stabilumą. Dažniausiai pasitaikantys atliekų mai-

šymo atvejai: 

 Skystų atliekų maišymas su kietomis.  

 Prieš biologinį atliekų perdirbimą, norint užtikrinti homoge-

niškumą. 

 Perdirbimo metu (pvz., kompostavimo metu, užtikrinant jų 

aeraciją). 

 Džiovinant ar maišant su kitomis sausomis atliekomis. 

 Prieš deginimą norint gauti vienodo kaloringumo atliekas. 

 Ruošiant perdirbti užterštus dirvožemius ar alyvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

7. SPECIFINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

7.1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

ir techninės priežiūros bei remonto veikloje susi-

dariusių atliekų tvarkymas  

Transporto priemonės. Kelių transporto priemonių įvairovė yra 

labai didelė, todėl kalbant apie eksploatuoti netinkamas transporto 

priemones transporto priemone laikoma: 1) ne mažiau kaip keturis 

ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, turinti ne 

daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuoto-

jui (priskiriama M1 klasei); 2) ne mažiau kaip keturis ratus turinti 

transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė ne 

didesnė kaip 3,5 t (priskiriama N1 klasei); 3) triratė motorinė trans-

porto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su 

simetriškai išdėstytais ratais.  

Eksploatuoti netinkama transporto priemonė (ENTP) – 

transporto priemonė, priskiriama atliekoms, kai tokios priemonės 

turėtojas ja atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. 

Atliekų susidarymo prevencija ir kenksmingo poveikio aplinkai 

mažinimas. Projektuojant ir gaminant transporto priemones turi būti: 

 Ribojamas pavojingųjų medžiagų naudojimas transporto 

priemonėse, siekiant išvengti šių medžiagų patekimo į aplin-

ką, palengvinti perdirbimą ir sumažinti pavojingųjų atliekų 

šalinimo poreikį. 

 Atsižvelgiama į galimybę palengvinti ENTP, jų dalių ir me-

džiagų išmontavimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą ir 

perdirbimą. 

 Plečiama perdirbtų medžiagų rinka ir didinamas jų naudoji-

mas transporto priemonėse ir kituose gaminiuose.  
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Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo orga-

nizavimas. Pareiga organizuoti ENTP tvarkymą tenka transporto 

priemonių gamintojams ir importuotojams, kurie privalo: 

 Nustatyta tvarka registruotis kaip transporto priemonių ga-

mintojai ir importuotojai. 

 Organizuoti ENTP tapusių transporto priemonių, kurias jie 

verslo tikslais tiekė Lietuvos vidaus rinkai, surinkimą, veži-

mą, paruošimą naudoti, naudojimą ir apmokėti šių veiklų iš-

laidas. 

 Užtikrinti, kad ENTP savininkams būtų sudarytos sąlygos jas 

nemokamai atiduoti tvarkyti. 

 Nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę ENTP tvar-

kymo klausimais (apie transporto priemonėse esančias pavo-

jingąsias medžiagas, ENTP netinkamo tvarkymo poveikį ap-

linkai ir žmonių sveikatai, transporto priemonių dalių pakar-

totinio naudojimo ir ENTP bei jų dalių tvarkymo galimybes) 

ir apmokėti šių veiklų išlaidas. Tokia informacija gali būti 

pateikiama reklaminėje literatūroje. 

 Nustatyta tvarka tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir 

teikti jos ataskaitas. 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas, 

saugojimas ir apdorojimas. Surinkti ir apdoroti ENTP bei išduoti 

sunaikinimo pažymėjimą gali tik ENTP apdorojimo įmonės, turin-

čios tokios veiklos leidimą, arba jų įgaliotos kita panašia veikla 

(pvz., automobilių remontu) užsiimančios įmonės. Pavedimo sutarty-

je turi būti apibrėžtos ENTP surinkimo, laikino saugojimo ir perve-

žimo į apdorojimo įmonę sąlygos. Apdorojimo įmonės privalo laiky-

tis pavojingų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų reikala-

vimų. 

ENTP apdorojimo ar surinkimo įmonė neturi teisės reikalauti 

užmokesčio už ENTP priėmimą, išskyrus atvejus, kai: 

 ENTP buvo registruota Lietuvoje mažiau kaip tris mėnesius 

iki jos atidavimo surinkimo ar apdorojimo įmonei. 
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 ENTP neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindi-

nių dalių ir agregatų (variklio, kėbulo ir pan.). 

 Eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra pašali-

nių atliekų. 

Asmenys, užsiimantys eksploatuoti netinkamos transporto prie-

monių tvarkymu, turi užtikrinti, kad jas apdorojant susidarytų kuo 

mažiau atliekų ir būtų galimas tolesnis šių transporto priemonių dalių 

panaudojimas. Dalys išrenkamos ir saugomos taip, kad būtų užtikrin-

tas jų tinkamumas naudoti pakartotinai ir naudoti, o ypač perdirbti, 

susidariusios atliekos rūšiuojamos, pašalinti skysčiai surenkami bei 

saugomi atskirai ir nemaišomi tarpusavyje ar su kitais skysčiais. 

ENTP apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos saugomos ir 

ženklinamos pagal nustatytus reikalavimus ir turi būti perduodamos 

pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms (žr. 12 sk.). 

ENTP surinkimo įmonėje turi būti ENTP surinkimo ir laikino 

saugojimo zona. Apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos: 

 Personalo. 

 ENTP priėmimo ir saugojimo.  

 ENTP išmontavimo. 

 Metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino saugojimo. 

 Tinkamų toliau naudoti mazgų ir dalių saugojimo. 

 Pavojingųjų atliekų saugojimo. 

 Naudotų padangų saugojimo. 

 Kitų nepavojingųjų atliekų saugojimo. 

ENTP priėmimo, saugojimo, laikino saugojimo, išmontavimo ir 

pavojingųjų atliekų saugojimo zonose turi būti: 

 Nepralaidi benzinui ir kitiems skysčiams bei jų ardančiajam 

poveikiui atspari paviršiaus danga. 

 Nutekėjusių skysčių surinkimo priemonės ir nusodintuvai. 

 Riebalų šalinimo priemonės. 

 Tinkamos priemonės nuotekoms (įskaitant ir lietaus nuote-

kas) surinkti ir valyti. 

Be to, išmontavimo ir pavojingųjų atliekų saugojimo zonose turi 

būti: 
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 Sandarios talpos saugoti alyvomis ar kitais pavojingaisiais 

skysčiais užterštas išmontuotas dalis. 

 Sandarios talpos arba konteineriai saugoti akumuliatorius, 

filtrus bei PCB/PCT turinčius kondensatorius. 

 Sandarios talpos izoliuotai saugoti ENTP skysčius (degalus, 

variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidrau-

linę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, 

akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos 

skysčius ir kitus ENTP esančius skysčius). 

Apdorojimo įmonėje ENTP išmontavimas turi būti atliekamas 

uždarose patalpose, o pavojingosios atliekos saugomos patalpoje 

arba aptvertoje, apšviestoje ir saugomoje teritorijoje, uždengtoje 

lengvų konstrukcijų stogeliu, saugančiu nuo atmosferos kritulių ir 

tiesioginių saulės spindulių. ENTP išmontavimo metu po jomis turi 

būti pastatomos skysčių surinkimo talpyklos arba naudojami specia-

lūs skysčių ištraukimo įrenginiai. Įmonė privalo turėti specialiąsias 

priemones ir sorbentus, skirtus lokalizuoti ištekėjusių pavojingųjų 

skysčių plitimą, bei požeminio vandens kokybės monitoringo siste-

mą. Panaudoti sorbentai ir surinktas užterštas gruntas turi būti sau-

gomi pavojingųjų atliekų saugojimo zonoje iki perdavimo atitinka-

mas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms (deginti sorbentus 

arba vežti juos į sąvartyną draudžiama). Požeminio vandens kokybės 

monitoringas vykdomas pagal nustatytus reikalavimus atitinkančią 

programą.   

Siekiant užtikrinti, kad eksploatuoti netinkamos transporto prie-

monės ir jų dalys neterštų aplinkos, iš karto priėmus tokią priemonę 

arba kuo greičiau (bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo jos priėmimo 

datos) iš ENTP turi būti: 

 Išimami akumuliatoriai ir suskystintųjų dujų balionai. 

 Išimamos ir nukenksminamos potencialiai sprogios dalys 

(pvz., oro pagalvės). 

 Pašalinami degalai, variklio, pavarų dėžės, hidraulinės aly-

vos, aušinimo, stabdžių, oro kondicionavimo sistemų skys-

čiai, akumuliatorių rūgštys ir kiti ENTP esantys skysčiai, iš-
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skyrus skysčius, kurie turi likti dalyse, skirtose naudoti pa-

kartotinai.   

 Pašalinamos gyvsidabrio turinčios dalys (kai jas įmanoma 

identifikuoti). 

Tolesnis ENTP apdorojimas apima operacijas, užtikrinančias 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinį 

naudojimą ir perdirbimą: 

 Išimami katalizatoriai. 

 Išimamos ir atrankos būdu atskiriamos pavojingosios me-

džiagos bei jų turinčios dalys, kad neužterštų į smulkintuvą 

patenkančių ENTP atliekų. 

 Išimamos ir atskirai surinkamos dalys, turinčios vario, aliu-

minio, magnio, jei šie metalai nebus neatskiriami ENTP 

smulkinimo metu. 

 Nuimami ratai ir stambios plastikinės dalys (bamperiai, ar-

matūros plokštės, skysčių talpos ir kt.) taip, kad jų medžiagas 

būtų galima perdirbti, jei šios medžiagos nebus neatskiria-

mos ENTP smulkinimo metu. 

 Išimami stiklai.  

Išmontuotas dalis reikia saugoti taip, kad nebūtų pažeidžiamos 

skysčių turinčios dalys arba dalys, kurias galima naudoti, bei atsargi-

nės dalys.  

Techninės priežiūros ir remonto veikloje susidariusių atliekų 

tvarkymo ypatumai. Veiklos vykdytojas šioje veikloje susidariusias 

atliekas turi: 

 Tvarkyti taip, kad jos nepatektų į aplinką. 

 Rūšiuoti jų susidarymo vietoje. 

 Perduoti atliekų tvarkytojams ir turėti atliekų atidavimą pa-

grindžiančius dokumentus. 

 Komunalines atliekas rūšiuoti ir tvarkyti naudodamasis savi-

valdybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis. 

 Pavojingąsias atliekas rūšiuoti, saugoti, supakuoti vežimui ir 

perduoti pavojingų atliekų vežėjui taip, kad jos nekeltų pavo-

jaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 
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Veiklos vykdytojas privalo priimti visas transporto priemonių te-

chninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojin-

gąsias ir pavojingąsias atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės 

savininkui ar naudotojui draudžiama, išskyrus detales, tinkamas nau-

doti pakartotinai. Jei tokios detalės yra perduodamos transporto 

priemonės savininkui ar naudotojui, turi būti užpildomas Transporto 

priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas (išskyrus atvejus, kai 

perduodamos tinkamos naudoti padangos). 

Susidariusias nepavojingąsias atliekas be nustatyta tvarka išduo-

to leidimo galima saugoti ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susi-

darymo dienos, o pavojingąsias – ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo jų 

susidarymo dienos šių atliekų susidarymo vietoje. Jei veiklos metu 

susidaro baterijų ir akumuliatorių atliekos, veiklos vykdytojas privalo 

turėti specialius konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams.  

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas 

teikiančios įmonės, atliekančios alyvos keitimą ar alyvos pardavimą 

arba kurių veikloje susidaro ar gali susidaryti alyvos atliekų, yra aly-

vos atliekų turėtojos. Jos privalo: 

 Nemokamai priimti alyvos atliekas iš asmenų, kuriems teikia 

transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslau-

gas. 

 Kaupti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

veikloje susidarančias alyvos atliekas ir jas laikyti pagal tei-

sės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 Nustatyta tvarka tvarkyti susidariusių, kaupiamų alyvos at-

liekų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas. 

 Nemaišyti alyvos atliekų su kitomis atliekomis ar medžia-

gomis. 

 Susidariusias, sukauptas alyvos atliekas perduoti tokias at-

liekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. 

 Nustatyta tvarka šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos 

atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo gali-

mybes. 
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Alyvų atliekas draudžiama deginti buitiniuose katiluose, skirtuo-

se dirbtuvių patalpoms šildyti, ar perduoti jas asmenims, neturintiems 

teisės tvarkyti alyvos atliekų. 
 

7.2. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų 

tvarkymas  

Elektros ir elektroninės įranga (EEĮ) – tai įranga, kuri atitinka 

visus šiuos kriterijus: 1) jai funkcionuoti reikalinga elektros srovė 

arba elektromagnetiniai laukai arba ji yra skirta kurti, perduoti arba 

matuoti elektros srovę ar laukus; 2) įranga naudojama su ne didesne 

kaip 1 000 V įtampa esant kintamajai srovei ir ne didesne kaip 1 500 

V įtampa esant nuolatinei srovei; 3) priskiriama vienai iš Aplinkos 

ministerijos nustatytų EEĮ kategorijų. 

Elektros ir elektroninė įrangos kategorijos (ir joms priskiriami 

produktai): 

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai (šaldytuvai, šaldikliai ir ki-

ti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai, 

skalbimo mašinos ir drabužių džiovintuvai, indaplovės, elektrinės 

viryklės, mikrobangų krosnelės bei kiti stambūs maisto ruošimo ir 

kitokio maisto apdorojimo prietaisai, elektriniai šildymo prietaisai, 

ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga, kiti stambūs 

namų apyvokos prietaisai); 

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai (dulkių siurbliai ir kiti va-

lymo prietaisai, siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gami-

nių apdorojimo prietaisai, skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios 

priežiūros prietaisai, skrudintuvai, elektrinės keptuvės, smulkintuvai, 

kavamalės, pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga, kūno priežiū-

ros prietaisai, laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga, svarstyk-

lės, kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai); 

3. Informacinių technologijų (IT) ir telekomunikacinė įranga 

(centralizuoto duomenų apdorojimo įranga, asmeninio naudojimo ir 

kita IT bei telekomunikacinė įranga); 
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4. Vartojimo įranga (radijo aparatai, televizoriai, fotoaparatai ir 

kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga, muzikos 

instrumentai, kita vartojimo įranga); 

5. Apšvietimo įranga (fluorescencinių lempų lemputės, išskyrus 

buityje naudojamas lemputes, tiesioginės ir kompaktinės fluorescen-

cinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, žemo slėgio natrio 

lempos, kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar 

reguliuoti, išskyrus volframines lemputes); 

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai, išskyrus stambius staciona-

rius pramoninius prietaisus (grąžtai, pjūklai, siuvimo mašinos, teki-

nimo, gręžimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo ar panašaus 

medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga, kniedijimo, 

kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios 

paskirties įrankiai, virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai, 

skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar ki-

tokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga, vejos pjovimo ar kitų 

sodo darbų įrankiai, kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai); 

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga (elektriniai traukinukai ar 

lenktyninių automobilių komplektai, vaizdo žaidimai ir rankiniai jų 

pultai, kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irk-

lavimo ir kitoje įrangoje, elektrinių ar elektroninių komponentų tu-

rinti sporto įranga, monetiniai aparatai, kiti žaislai, laisvalaikio ir 

sporto įranga); 

8. Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus 

produktus (radioterapijos įranga, kardiologiniai, dializės, branduoli-

nės medicinos aparatai, plaučių respiratoriai, analizatoriai, šaldymo 

kameros, kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo 

nuo jų, stebėjimo, gydymo, palengvinimo aparatai, kiti medicininiai 

prietaisai); 

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai (dūmų detektoriai, šilumos 

reguliatoriai, termostatai, matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, 

naudojami kaip buitinė ar laboratorijų įranga, kiti stebėjimo ir kont-

rolės prietaisai, naudojami pramoniniuose įrenginiuose, kiti stebėji-

mo ir kontrolės prietaisai); 
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10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai (karštų gėrimų, karštų ar 

šaltų butelių ar skardinių, kietų produktų, pinigų išdavimo įtaisai, kiti 

įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus). 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Elektros ir elektroninė 

įranga (įskaitant visas jos sudedamąsias dalis ir komplektavimo ga-

minius, kurie yra ardomos EEĮ dalis) tampa atliekomis, kai tokios 

įrangos turėtojas ja atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. Buityje su-

sidarančioms elektros ir elektroninės įrangos atliekoms priskiriamos 

buityje bei komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose 

ir kituose šaltiniuose susidarančios EEĮ atliekos, savo pobūdžiu ar 

sudėtimi ir kiekiu panašios į buityje susidarančias EEĮ atliekas. 

Atliekų tvarkymo finansavimas. Pareiga užtikrinti elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymą tenka tokios įrangos gaminto-

jams ir importuotojams: 

1. Finansuojant buityje susidarančių EEĮ atliekų tvarkymą savo 

organizuojamose elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 

sistemose arba savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemose (įskaitant pas platintojus surinktas EEĮ atliekas). 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, regist-

ruodamiesi LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visų jų EEĮ atliekų 

tvarkymas bus finansuojamas; 

2. Finansuojant ne buityje susidarančių EEĮ atliekų tvarkymą: a) 

EEĮ, išleistos į rinką iki 2005 m. rugpjūčio 13 d., atliekų (istorinių 

EEĮ atliekų), atiduodamų perkant naują tos pačios paskirties elektros 

ir elektroninę įrangą; b) nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. į rinką išleistos 

savo EEĮ atliekų. Kitų ne buityje susidarančių EEĮ atliekų tvarkymą 

turi užtikrinti šių atliekų turėtojai. Gamintojai ir importuotojai gali 

susitarti su atliekų turėtojais ir istorinių EEĮ atliekų tvarkymą finan-

suoti kitaip (su sąlyga, kad atliekos bus surinktos ir sutvarkytos lai-

kantis teisės aktų reikalavimų). 

Informacijos teikimas. Svarbi tinkamo elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų tvarkymo sąlyga yra atitinkamos informacijos sutei-

kimas šios įrangos vartotojams ir atliekų tvarkymo įmonėms. Gamin-
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tojai ir importuotojai informaciją turi pateikti ženklindami įrangą, jos 

naudojimo instrukcijoje, atskirame leidinyje ar elektronine forma. Jei 

informacija teikiama per platintojus, vartotojams ji pateikiama raštu 

prekybos vietoje. 

Elektros ir elektroninė įranga būtinai turi būti paženklinta: 

 Simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos at-

liekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunali-

nėmis atliekomis (7.1 pav.). 

 Elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ar importuotoją 

identifikuojančiu ženklu. 

 Elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar išleidimo į 

rinką data. 

 

 

 

 

7.1 pav. Elektros ir elektroninės įrangos 

ženklinimo simbolis, nurodantis, kad 

šios įrangos atliekas reikia rinkti atskirai 

(Elektros ir ..., 2005) 

 

Vartotojams turi būti pateikta informacija apie: 

 Reikalavimą rinkti EEĮ atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu 

su kitomis komunalinėmis atliekomis. 

 Esamas EEĮ atliekų surinkimo sistemas ir galimybes jomis 

naudotis. 

 Visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie EEĮ atliekų 

pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudo-

jimo būdų. 

 EEĮ esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir 

žmonių sveikatai. 

Atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikta informacija apie 

EEĮ medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą pakartotinį naudoji-
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mą, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei preparatus ir jų 

buvimo vietas. 

Atliekų surinkimas, saugojimas ir apdorojimas. EEĮ atliekos 

surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Jei EEĮ 

atliekos yra užterštos pavojingomis medžiagomis ir gali kelti grėsmę 

atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų saugai ir sveikatai, jos turi būti 

perduodamos pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. Surink-

tos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pa-

kartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos EEĮ atliekų 

tvarkymo įmonėms. Asmenys, užsiimantys EEĮ atliekų tvarkymu, 

turi užtikrinti, kad jos ir jose esančios medžiagos, preparatai bei da-

lys būtų naudojamos pakartotinai. 

Surinktos EEĮ atliekos saugomos ir apdorojamos tik tam skirtose 

vietose, kuriose turi būti: 

 Kieta paviršiaus danga, nepralaidi atliekose esantiems skys-

čiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms bei vandeniui ir 

atspari orų pokyčiams. 

 Išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės. 

 Dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės. 

 Tinkamos priemonės paviršinėms nuotekoms tvarkyti (šis 

reikalavimas netaikomas, kai atliekų saugojimo ir apdoroji-

mo vietos įrengtos po krituliams nepralaidžiu stogu). 

Be to, EEĮ atliekų apdorojimo vietose turi būti: 

 Atliekų svarstyklės. 

 Išardytų dalių saugojimo priemonės (konteineriai, stelažai, 

lentynos ir kt.). 

 Aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys baterijų ir konden-

satorių, turinčių BCB/PCT, kitų pavojingųjų bei radioakty-

viųjų atliekų saugojimo konteineriai. 

 Ozoną ardančių medžiagų išsiurbimo, recirkuliacijos bei lai-

kymo įranga. 

Prieš bet kokį tolesnį apdorojimą iš EEĮ atliekų turi būti išsiur-

biami visi skysčiai ir dujos bei atskiriamos kitos medžiagos, prepara-

tai ir dalys: 
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 BCB/PCT turintys kondensatoriai. 

 Gyvsidabrio turinčios dalys. 

 Baterijos. 

 Prietaisų spausdintos montažinės plokštės (jei jų plotas di-

desnis kaip 10 cm
2
). 

 Spausdinimo (kopijavimo) įrangos dažų kasetės. 

 Plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtiklių. 

 Asbesto atliekos ir jo turintys komponentai. 

 Elektroniniai vamzdeliai. 

 Dujošvytės lempos. 

 Chlorofluoroangliavandeniliai (CFC), hidrochlorofluoroang-

liavandeniliai (HCFC) arba hidrofluoroangliavandeniliai  

(HFC), angliavandeniliai (HC) bei putplasčiai, pagaminti 

naudojant šias medžiagas. 

 Skystųjų kristalų ekranai (kai jų paviršius didesnis kaip 100 

cm
2
) bei jų gaubtai, visi dujošvyčių lempų ekranai. 

 Išoriniai elektros kabeliai. 

 Refrakcinių keraminių pluoštų turintys komponentai. 

 Radioaktyviųjų medžiagų turintys komponentai. 

 Elektrolitiniai kondensatoriai, turintys pavojingų medžiagų 

(kai jų aukštis ir skersmuo yra didesni kaip 25 mm arba ati-

tinkamai panašaus tūrio). 

Specialieji reikalavimai toliau apdorojant atskirtas EEĮ atliekų dalis: 

 Nuo elektroninių vamzdelių turi būti pašalinta fluorescencinė 

danga. 

 Iš dujošvyčių lempų turi būti pašalinamas gyvsidabris. 

 Ozono sluoksnį ardančios dujų arba dujos, kurių klimato at-

šilimo skatinimo potencialas viršija 15, turi būti tinkamai iš-

traukiamos ir apdorojamos vadovaujantis Europos Parlamen-

to ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono 

sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimais. 

 BCB ir PCT turintys kondensatoriai turi būti tvarkomi vado-

vaujantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų 

(PCB/PCT) tvarkymo taisyklėmis. 
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7.3. Baterijų ir akumuliatorių bei jų atliekų  

tvarkymas  

Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius – vykstant 

cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminan-

tis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar 

antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų. 

Baterijų ir akumuliatorių rūšys (ir joms priskiriamų gaminių pa-

vyzdžiai): 

1. Automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai naudojami 

automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui. Tai švino 

rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai. 

2. Pramoninės baterijos ar akumuliatoriai skirti naudoti tik pra-

monėje ar profesionalioje veikloje arba naudojami visų rūšių elektri-

nėse transporto priemonėse. Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio, 

nikelio geležies ir bet kurios kitos baterijos ir akumuliatoriai. Tokios 

baterijos ir akumuliatoriai naudojami: kaip avarinio ar pagalbinio 

elektros energijos tiekimo šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar biu-

ruose; traukiniuose, lėktuvuose, atviroje jūroje esančiose naftos ga-

vybos platformose ar švyturiuose; elektra varomose transporto prie-

monėse (pvz., elektromobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, 

keleivių ir krovinių terminaluose naudojamose transporto priemonė-

se, automatinėse transporto priemonėse ir pan.); prie kalnakasių ir 

profesionalių nardytojų šalmų pritvirtinamoms lempoms; parduotu-

vėse ir restoranuose naudojamuose nešiojamuose mokėjimo termina-

luose, brūkšninio kodo skaitytuvuose; įvairių rūšių matavimo ir val-

dymo įrangoje; profesionalioje televizijos ir studijų vaizdo aparatūro-

je; fotoįtampą ir kitus atnaujinamos energijos šaltinius naudojančiuo-

se įrenginiuose. Be čia išvardytų, pramoniniais taip pat turėtų būti 

laikomos bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kurie nėra sandarūs ir 

nėra skirti automobiliams. 

3. Nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai – tai sandarios bate-

rijos, sagos formos elementai (mažos apvalios nešiojamosios bateri-

jos ar akumuliatoriai, kurių skersmuo yra didesnis už aukštį), sudėti-
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nės baterijos ar akumuliatoriai (neišardomos ir neatidaromos tarpu-

savyje sujungtų ir (arba) išoriniuose korpusuose sumontuotų baterijų 

ar akumuliatorių sąrankos), kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti 

rankose ir kurie nėra priskiriami nei automobiliams skirtoms, nei 

pramoninėms baterijoms ar akumuliatoriams. Nešiojamosios bateri-

jos ir akumuliatoriai yra trijų pagrindinių tipų: 1) neįkraunamos 

(vienkartinės) – cinko anglies, šarminės mangano, ličio oksido ir kt. 

(pvz., AA, AAA tipo baterijos ir pan.); 2) sagos formos elementai – 

cinko oro, sidabro oksido, mangano oksido, ličio ir kt.; 3) įkrauna-

mos – nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio jonų, ličio poli-

merų, sandarios švino rūgštinės ir kt. Nešiojamąsias baterijas ar 

akumuliatorius vartotojai ar specialistai paprastai naudoja: mobiliuo-

siuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, bevieliuose 

elektros įrankiuose, žaisluose; buitiniuose prietaisuose (pvz., elektri-

niuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių siurb-

liuose); panašioje įrangoje, naudojamoje mokyklose, parduotuvėse, 

restoranuose, oro uostuose, biuruose ar ligoninėse; sagos formos 

elementai – specialiais tikslais (pvz., klausos aparatuose, laikro-

džiuose, mažuose nešiojamuosiuose įrenginiuose ir kaip atsarginiai 

energijos šaltiniai).  

Baterijų ir akumuliatorių atliekos. Baterijos ar akumuliatoriai 

tampa atliekomis, kai jų turėtojas jomis atsikrato, ketina ar privalo 

atsikratyti. 

Baterijų ir akumuliatorių tiekimas rinkai. Draudžiama tiekti 

rinkai baterijas ir akumuliatorius, kuriuose viršijamas nustatytas gyv-

sidabrio ir kadmio kiekis. Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir 

importuotojai nustatyta tvarka privalo ženklinti tiekiamas rinkai bate-

rijas ir akumuliatorius. 

Informacijos teikimas. Gamintojai ir importuotojai, leisdami ir 

platindami specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų 

bei visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliato-

rių atliekų tvarkymą metu privalo baterijų ir akumuliatorių vartoto-

jams teikti informaciją apie: 
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 Baterijose ir akumuliatoriuose esančias pavojingąsias me-

džiagas ir jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 Baterijų ir akumuliatorių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbi-

mo svarbą saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius. 

 Reikalavimą baterijų ir akumuliatorių atliekas rinkti atskirai 

ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atlie-

komis. 

 Esamas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdoroji-

mo ir perdirbimo sistemas ir galimybes jomis naudotis. 

 Vartotojų vaidmenį prisidedant prie baterijų ir akumuliatorių 

atliekų perdirbimo. 

 Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių 

medžiagų, ženklinimo simbolių reikšmes. 

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai prekybos vieto-

se (vartotojams aiškiai matomoje vietoje) privalo raštu pateikti varto-

tojams informaciją apie galimybę nemokamai atiduoti tokių baterijų 

ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje.  

Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimas. Pa-

reiga užtikrinti baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemų 

sukūrimą, tinkamą visų surinktų baterijų ir akumuliatorių atliekų 

apdorojimą ir perdirbamo efektyvumą bei padengti tokių atliekų su-

rinkimo, vežimo, apdorojimo ir perdirbimo bei visuomenės informa-

vimo kampanijų organizavimo ir vykdymo išlaidas tenka baterijų ir 

akumuliatorių gamintojams ir importuotojams. Pramoninių ir auto-

mobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuoto-

jai gali susitarti su šių produktų vartotojais tokių baterijų ir akumulia-

torių atliekų tvarkymą finansuoti ir kitaip, tačiau turi užtikrinta, kad 

atliekos bus surinktos ir sutvarkytos laikantis atitinkamų reikalavimų.  

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemo-

se, kurių sukūrimą užtikrina šių baterijų ir akumuliatorių gamintojai 

ir (ar) importuotojai, tokios atliekos turi būti: 

 Surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis. 

 Iš vartotojų priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti 

naują bateriją ar akumuliatorių. 



123 

 

 Surenkamos baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose var-

totojams patogiose surinkimo vietose (pvz., degalinių, pre-

kybos centrų, parduotuvių, elektros ir elektroninės įrangos 

remonto dirbtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organi-

zacijų ir pan. teritorijose ar patalpose), išdėstytose atsižvel-

giant į gyventojų tankį. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-

liuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje turi būti įrengta 

ne mažiau kaip viena surinkimo vieta 800 gyventojų, kituose 

miestuose, miesteliuose ir kaimuose – ne mažiau kaip viena 

surinkimo vieta 1000 gyventojų, gyvenvietėse, kuriose yra 

mažiau kaip 1000 gyventojų, – bent viena surinkimo vieta. 

Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo daly-

vauti šių baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemoje ir pre-

kybos vietose nemokamai priimti iš vartotojų tokias atliekas. 

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo 

sistemose, kurių sukūrimą užtikrina šių baterijų ir akumuliatorių ga-

mintojai ir (ar) importuotojai, tokios atliekos turi būti: 

 Surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis. 

 Iš vartotojų surenkamos bent jau nemokamai ir nereikalau-

jant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių, specialiose šių at-

liekų surinkimo vietose arba apvažiavimo būdu, kai tai yra 

privačiose nekomercinės paskirties transporto priemonėse 

naudotų baterijų ir akumuliatorių atliekos. Specialias surin-

kimo vietas galima įrengti degalinėse, garažų bendrijose, ba-

terijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių, juos naudojančių, 

transporto priemonių technine priežiūra ir remontu užsii-

mančių įmonių ir pan. teritorijose ar patalpose. 

Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai 

priima iš vartotojų šių baterijų ir akumuliatorių atliekas, nepriklau-

somai nuo jų cheminės sudėties ar kilmės. 

Visi ūkio subjektai (baterijų ir akumuliatorių gamintojai, impor-

tuotojai, platintojai, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojai) gali 

dalyvauti baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir 

perdirbimo sistemose. Baterijų ir akumuliatorių atliekų turėtojai turi 
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naudotis šiomis atliekų surinkimo sistemomis ir tokių atliekų nešalin-

ti kartu su kitomis atliekomis. Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir 

importuotojai turi užtikrinti, kad jų organizuojamose surinkimo sis-

temose surinktos atliekos būtų perduodamos įmonėms, turinčioms 

teisę tvarkyti šias atliekas. 

Atliekų surinkimas, saugojimas ir apdorojimas. Baterijų ir aku-

muliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su 

kitomis atliekomis. Tam minimose nešiojamųjų bei automobiliams 

skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietose statomos 

šioms atliekoms surinkti skirtos talpyklos (konteineriai, statinės, dėžu-

tėse ar kitokios talpyklos). Talpyklos turi būti atsparios baterijų ir 

akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams, išskyrus atvejus, 

kai talpyklų tūris ne didesnis kaip 5 litrai. Jei talpyklos ištuštinamos ne 

rečiau kaip kartą per tris mėnesius, leidimo joms statyti nereikia. 

Kartu su elektros ir elektroninės įrangos atliekomis surinktos ba-

terijų ir akumuliatorių atliekos turi būti išimamos iš šios įrangos at-

liekų ir tvarkomos atskirai. Baterijų ir akumuliatorių atliekų svoris su 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoriu nesumuojamas. 

Surinktas baterijų ir akumuliatorių atliekas galima gabenti tik 

specialiose sandariose ir atliekose esančių skysčių poveikiui atspa-

riose talpyklose. Šis reikalavimas netaikomas, kai savo buityje susi-

dariusias baterijų ir akumuliatorių atliekas gabena fiziniai asmenys. 

Baterijų ir akumuliatorių atliekas surenkančios, apdorojančios ir 

(ar) perdirbančios įmonės privalo priimti baterijų ir akumuliatorių 

atliekas su jose esančiu elektrolitu. Asmenims, neturintiems teisės 

apdoroti ir (ar) perdirbti šias atliekas, draudžiama išpilti jose esantį 

elektrolitą ar jas ardyti. Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų 

ir akumuliatorių atliekas draudžiama šalinti sąvartynuose ar deginti, 

išskyrus atitinkamai apdorotų ir perdirbtų atliekų liekanas. 

Baterijų ir akumuliatorių atliekos saugojimo, apdorojimo ir (ar) 

perdirbimo vietose tuo užsiimančiose įmonėse turi būti: 

 Atliekose esantiems skysčiams, valymo priemonėms, vande-

niui nepralaidi ir jų poveikiui atspari paviršiaus danga. 

 Nepralaidi krituliams ir atspari orų pokyčiams stogo danga. 
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 Išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos). 

 Atliekų svarstyklės. 

Šiose įmonėse baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti saugo-

mos sandariuose ir atliekose esančių skysčių poveikiui atspariuose 

konteineriuose. Prieš bet kokį tolesnį apdorojimą iš atliekų pašalina-

mi visi jose esantys skysčiai ir rūgštys. Visos surinktos baterijų ir 

akumuliatorių atliekos turi būti apdorotos ir (ar) perdirbtos laikantis 

nustatytų reikalavimų. 

7.4. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas 

Netaurieji metalai – ketus ir plienas (juodieji metalai), varis, ni-

kelis, aliuminis, švinas, cinkas, alavas, volframas, molibdenas, tanta-

las, magnis, kobaltas, bismutas, kadmis, titanas, cirkonis, stibis, 

manganas, berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, 

niobis, renis, talis ir jų lydiniai (spalvotieji metalai). 

Netauriųjų metalų laužas ir atliekos – netauriųjų metalų dirbi-

niai, netinkami naudoti pagal paskirtį (nusidėvėję, sulūžę ar kitaip 

sugadinti), ir atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamybos ar 

mechaninio apdorojimo metu. 

Netauriųjų metalų laužas ir atliekų supirkimo organizavimas. 

Supirkti netauriųjų metalų laužą ir atliekas gali tik nustatyta tvarka 

registruoti supirkėjai atitinkamai įrengtose supirkimo vietose. Laužo 

ir atliekų supirkimo apskaitą jie turi organizuoti ir tvarkyti kiekvie-

noje supirkimo vietoje vadovaudamiesi buhalterinę apskaitą regla-

mentuojančiais teisės aktais. 

Laužo ir atliekų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame do-

kumente, be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų, taip pat nuro-

domas perkamo laužo ir atliekų pavadinimas (plieno, aliuminio ir 

kitų netauriųjų metalų laužas ar atliekos), pavidalas (drožlės, radiato-

riai ir panašiai), duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadi-

nimas, teisinė forma, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pa-

vardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio 

dokumento rekvizitai). 
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Draudžiama pirkti netauriųjų metalų laužą ir atliekas, įrašytas į 

Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą: 

 Komunalinio ūkio reikmenis: kapų dekoratyvines tvoreles ir 

jų elementus; kultūros ir meno paminklus; kryžius, varpus; 

įmonių, įstaigų ir organizacijų iškabas; kanalizacijos, van-

dentiekio, dujotiekio, šiluminių bei ryšio trasų šulinių dang-

čius ir žiedus; vandens surinkimo trapus, sklendes ir siurb-

lius; lietas šiukšlių dėžes; vamzdžius, uždaromąją ir regu-

liuojamąją vandentiekio, šilumos tinklų armatūrą, kurių są-

lyginis skersmuo didesnis kaip 50 mm; apsauginę šiluminių 

ir kitų technologinių vamzdynų aliumininę skardą; galvijų 

girdymo, melžimo ir pieno šaldymo įrangą. 

 Kelių statinių įrangą: viadukų ir tiltų turėklus; kelio ženklus, 

šviesoforus ir jų dalis, pagamintus pagal kelių eismo taisyk-

lių reikalavimus; kelių žymėjimo ir ženklų tvirtinimo stulpe-

lius ir apšvietimo stulpus; kelių atitvarus. 

 Elektros ir ryšių ūkio įrangą: izoliuotus ir neizoliuotus aliu-

mininius ir varinius laidus, kabelius, jų atskiras gyslas; vari-

nes lanksčias juostas ir kontaktinius laidus; stačiakampes ir 

apvalias šynas; transformatorių, variklių ir generatorių apvi-

jas ir korpusus, išskyrus buitinės technikos transformatorių 

(iki 10 kVA) bei variklių (iki 3 kW); saugiklius, jų laikiklius, 

laidų ir kabelių antgalius bei sujungimo gnybtus, išskyrus 

motorinių transporto priemonių bei priekabų; oro ir kitų kabe-

lių laikymo ir tvirtinimo armatūrą; jungtuvų, skyriklių, kirtik-

lių, jungiklių ir kitų komutacinių aparatų kontaktus, kitas jų 

dalis iš netauriųjų metalų; elektros skydų ir spintų korpusus. 

 Geležinkelio ūkio įrangą: bėgius, iešmus, jų elektros pavaras, 

sąvaržas ir padėklus; šviesoforus ir jų dalis; kabelines mo-

vas; kelio dėžes; relių spintas; bėgių sandūrų junges; vagonų 

oro skirstytuvų magistralines dalis (aliumininį korpusą, vari-

nes rites, žalvarinius sklandžius), aliumininius ašidėžių dang-

telius; vagonų jungtis (konduitus, žoksus); lokomotyvų vi-

daus degimo variklių guolių bronzinius įdėklus; ašinių moto-
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rinių guolių bronzinius įdėklus; lokomotyvų ir vagonų aliu-

minines grindų groteles; keleivinių vagonų povagoninius 

aukštosios įtampos varinius kabelius; šilumvežių ir elektrinių 

traukinių traukos elektros variklių varinius jėgos kabelius; 

lokomotyvų ir vagonų jėgos bei kitų kontaktorių varinius 

kontaktus. 

 Kuro ir dujų ūkio įrangą: naftotiekio ir dujotiekio vamzdžius; 

armatūrą (čiaupus, sklendes ir siurblius), išskyrus buitinės 

technikos. 

 Priešgaisrinės apsaugos įrangą: priešgaisrinius purkštukus ir 

sprinklerius; priešgaisrinių skydų inventorių (kastuvus, kibi-

rus, laužtuvus); vandens švirkštus. 

 Kitus dirbinius iš netauriųjų metalų: kelių tiesimo, melioraci-

jos, naftos, durpių ir kitos gavybos techniką; laivus; kėlimo 

ir transportavimo įrenginius; keliamųjų mechanizmų inven-

torių (stropus ir traversas); kėlimo kranų bėgius; neatpažįs-

tamai deformuotas detales iš spalvotųjų metalų; motorines 

transporto priemones bei priekabas; sulydytus spalvotųjų 

metalų luitus; išardytų akumuliatorių elektrodus. 

Nurodytus komunalinio ūkio reikmenis (išskyrus kapų dekoraty-

vines tvoreles ir jų elementus, kultūros ir meno paminklus, kryžius ir 

varpus), kelių statinių įrangą, geležinkelio ūkio įrangą, kuro ir dujų 

ūkio įrangą, priešgaisrinės apsaugos įrangą ir kitus dirbinius iš netau-

riųjų metalų (išskyrus motorines transporto priemones bei priekabas, 

sulydytus spalvotųjų metalų luitus ir išardytų akumuliatorių elektro-

dus) galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jei tie asmenys 

pateikia šių daiktų nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Elektros 

ir ryšių ūkio įrangą galima supirkti tik iš įmonių, kurių ūkinėje veik-

loje susidaro šie daiktai, ir jei tos įmonės pateikia šių daiktų nuosa-

vybės teisę įrodančius dokumentus. Motorines transporto priemones 

bei priekabas galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jei jie 

pateikia šių daiktų nuosavybės teisę ir nurašymą transporto apskaitos 

įstaigoje įrodančius dokumentus. 



128 

 

Supirktas netauriųjų metalų laužas ir atliekos gali būti saugomos 

tik supirkimo vietose. Apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų 

išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto 

priemones ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi būti pranešta terito-

rinei policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje yra ši krovimo vieta. 

Supirkimo vietos įrengimas. Supirkimo vietas galima įrengti tik 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose. Šios vietos negali ri-

botis su rezervatais, draustiniais, valstybiniais parkais ir kitomis 

gamtinio pobūdžio saugomomis teritorijomis ar būti jų viduje (išsky-

rus atvejus, kai tai yra nustatyta šių teritorijų planavimo dokumen-

tuose). Supirkimo vietų taip pat negalima įrengti visuomeninės pa-

skirties teritorijose, gyvenamuosiuose namuose, sodininkų bendrijų 

sodų žemėje, boksiniuose ir metaliniuose garažuose ir jiems priskir-

tose teritorijose. 

Supirkimo vieta gali būti įrengiama specialiai parengtoje patalpoje 

ar atviroje aikštelėje, prie kurios yra tinkamas privažiavimas ir kuri 

turi būti nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti bei atitikti darbuo-

tojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Supirkimo vietoje turi būti: 

 Iškaba, kurioje nurodomas supirkėjo pavadinimas. 

 Klientams matomoje vietoje nurodytas supirkimo vietos dar-

bo laikas, telefono numeris, supirkėjo vadovo vardas, pavar-

dė ir telefono numeris bei pateiktas Draudžiamų supirkti ne-

tauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas. 

 Gamybinės buities patalpos. 

 Galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios svars-

tyklės. 

 Specialiai pritaikytos pavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo 

priemonės (talpyklos), kai superkamas laužas, turintis pavojin-

gų atliekų (akumuliatoriai, tepalų filtrai, tepaliniai amortizato-

riai, elektros ir elektroninės įrangos dalys ar kt.). 

 Priemonės, užtikrinančios esamų vertybių ir apskaitos do-

kumentų saugumą. 

 Galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios jonizuo-

jančiosios spinduliuotės matavimo priemonės. 
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Kai supirkimo vieta įrengiama atviroje aikštelėje, ji taip pat turi 

būti: 

 Tinkamai aptverta ir užrakinama.  

 Išasfaltuota ar padengta kita kieta danga. 

 Turėti tinkamas priemones nuotekoms (įskaitant ir lietaus 

nuotekas) surinkti ir valyti. 

7.5. Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos – tai atliekos, susidarančios statybos, re-

konstravimo, remonto ar griovimo metu. Neapdorotos statybinės 

atliekos – atliekų tvarkymo įrenginiais nepadorotos statybinės atlie-

kos. Statybinės atliekos skirstomos į tokias grupes: 

1. Betonas, plytos, čerpės ir keramika. 

2. Medis, stiklas ir plastikas. 

3. Bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji ga-

miniai. 

4. Metalai (įskaitant jų lydinius). 

5. Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir iš-

siurbtas dumblas. 

6. Izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra as-

besto. 

7. Gipso izoliacinės statybinės medžiagos. 

8. Kitos statybinės atliekos. 

Kiekvienoje grupėje taip pat išskiriamos atliekos, kuriose yra ar 

jos gali būti užterštos pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas. Statinio projekto 

aplinkos apsaugos dalyje arba pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalyje, kai šios statinio projekto dalys yra privalomos, 

taip pat statinio griovimo projekte turi būti numatyta: 

 Planuojamas atliekų kiekis (tonomis) pagal atskiras statybi-

nių atliekų rūšis. 

 Planuojami būsimų atliekų pagal atskiras statybinių atliekų 

rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudo-

jimo būdai. 
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Jei statybvietėje statybines atliekas planuojama smulkinti mobi-

lia įranga, nurodytuose dokumentuose taip pat pateikiama informaci-

ja apie: 

 Planuojamų smulkinti statybinių atliekų kiekį (tonomis) ir nu-

matomi susmulkintų atliekų sunaudojimo būdai ir vietos. 

 Statybinių atliekų smulkinimo technologinį procesą, trumpai jį 

aprašant ir nurodant neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių 

sveikatai mažinimo priemones. 

 Su statybviete besiribojančius gyvenamuosius namus, veikian-

čias įstaigas, organizacijas, maisto pramonės įmones, visuo-

meninės paskirties statinius, saugomas, rekreacines teritorijas, 

kultūros paveldo objektus, archeologinius, istorinius pamink-

lus, kapines, dendrologiniu, estetiniu bei kraštovaizdžio for-

mavimo požiūriu vertingus želdinius. 

 Fizikinės, cheminės ir (ar) kitokios taršos (dulkės, triukšmas, 

vibracija ir kt.), galinčios sukelti pavojų aplinkai ir (ar) žmonių 

sveikatai, įvertinimo rezultatus. 

Statybinių atliekų tvarkymas statybvietėje. Statybvietėje turi būti 

tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis. Duomenys apie šių atliekų išvežimą įrašomi 

Statybos darbų žurnale. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, komisi-

jai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos 

buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) 

pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 

Statybvietėje susidarančios atliekos turi būti rūšiuojamos į: 

 Perdirbimui tinkamas atliekas. 

 Pakartotiniam naudojimui tinkamas konstrukcijas (medžiagas). 

 Antrines žaliavas. 

 Pavojingąsias atliekas. 

 Šalintinas nepavojingąsias atliekas. 

Atliekos statybvietėje gali būti saugomos: 

 Nepavojingosios – ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susida-

rymo dienos (bet ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos). 

 Pavojingosios – laikantis atitinkamų reikalavimų ne ilgiau kaip 

3 mėnesius nuo jų susidarymo (bet ne ilgiau kaip iki statybos 
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darbų pabaigos) taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 

sveikatai. 

Nepavojingųjų inertinių statybinių atliekų smulkinimas mo-

bilia įranga statybvietėje. Statybvietėje susidarančias nepavojingą-

sias inertines atliekas galima smulkinti pačioje statybvietėje naudo-

jant nustatytus reikalavimus atitinkančią mobilią smulkinimo įrangą, 

kai tai yra numatyta statinio statybos ar griovimo projekte. Tokį at-

liekų smulkinimą gali vykdyti tik atitinkamai registruotos statybines 

atliekas tvarkančios įmonės. 

 Susmulkintų ar neapdorotų nepavojingųjų statybinių atlie-

kų sunaudojimas. Statybvietėje susidarančios nepavojingosios at-

liekos gali būti sunaudojamos pačioje statybvietėje: 

 Susmulkintos atliekos – kaip statybos produktai, kai jų atitik-

tį šių produktų gamintojas patvirtina atitikties deklaracija. 

 Inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) 

frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir me-

chaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustaty-

tus reikalavimus, – kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga, 

kai tai numatyta statinio projekte. 

 Įvairios inertinės atliekos – tiesiant laikinus kelius. 

 Gruntas – tvarkant aplinką. 

 Medienos atliekos, neapdorotos medienos konservantais, ne-

padengtos gruntu ar dažais, – energijai gauti (deginant). 

Asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymas. Asbesto turin-

čios statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis ATĮ ir ATT nu-

statytų pavojingųjų atliekų tvarkymo ir šių reikalavimų: 

 Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, 

griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus 

gali vykdyti tik nustatytus reikalavimus atitinkančios įmonės.  

 Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, 

griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai 

turi būti vykdomi vadovaujantis Darbo su asbestu nuostatais. 

 Asbesto turinčios atliekos statybvietėje turi būti surenkamos 

atskirai nuo kitų atliekų. 

 Birios (asbesto plaušelius išskiriančios) asbesto turinčios atlie-

kos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę 
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tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar 

kt.). Supakuotos atliekos turi būti ženklinamos pagal ATT rei-

kalavimus. 

 Asbesto turinčios atliekos turi būti perduodamos asbesto ar as-

besto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

PCB/PCT turinčių statybinės atliekų tvarkymas. PCB/PCT 

turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos vado-

vaujantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) 

tvarkymo taisyklių reikalavimais. 

Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas. Statybvie-

tėje susidarančios nepavojingosios atliekos gali būti pervežamos ir 

sunaudojamos kituose objektuose. 

Statybinių atliekų vežimas. Dulkančias statybines atliekas rei-

kia vežti dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemo-

nes taip, kad vežamos atliekos ir jų dalys nepatektų į aplinką. Pavo-

jingosios statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis ATT nustaty-

tų reikalavimų. 

Susmulkintų ar neapdorotų nepavojingųjų statybinių atliekų 

sunaudojimas. Statybvietėje susidarančios nepavojingosios atliekos 

gali būti sunaudojamos: 

 Susmulkintos atliekos – kaip statybos produktai, kai jų atitik-

tį šių produktų gamintojas patvirtina atitikties deklaracija. 

 Inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) 

frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir me-

chaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustaty-

tus reikalavimus, – kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga. 

 Įvairios inertinės atliekos – tiesiant laikinus kelius atliekų 

sąvartynuose. 

 Gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertines at-

liekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.) – perden-

giant atliekų sluoksnius sąvartynuose. 

 Medienos atliekos, neapdorotos medienos konservantais, ne-

padengtos gruntu ar dažais, – energijai gauti (deginant). 

Statybines atliekas naudojančiose ir (ar) šalinančiose įmonėse tu-

ri sudarytas priimamų naudoti ar šalinti statybinių atliekų sąrašas ir 

nustatyti šių atliekų kokybės reikalavimai, kuriais remiantis tikrina-
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mos naudojimui ar šalinimui atvežtos atliekos. Jei statybinių atliekų 

turėtojo atvežtos atliekos neatitinka šių kokybės reikalavimų ir todėl 

nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė apie tai ne-

delsiant informuoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 

departamentą, statybinių atliekų turėtojas nepriimtas atliekas turi 

perduoti kitam atliekų tvarkytojui. 

PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos vadovaujan-

tis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvar-

kymo taisyklių reikalavimais. 

Statybinių atliekų šalinimas. Statybinės atliekos, kurių negali-

ma perdirbti ar kitaip panaudoti, taip pat asbesto turinčios statybinės 

atliekos šalinamos vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksp-

loatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse reikalavi-

mais (žr. 13 sk.). PCB/PCT turinčios statybinės atliekos šalinamos 

vadovaujantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų 

(PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš 

dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimais. 

 

Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės 

nustato, kad statybinės ir griovimo atliekos surenkamos šiais būdais: 

 Iš atliekų turėtojų priimamos atliekų priėmimo punktuose 

(ne daugiau kaip 200 kg vienam asmeniui).  

 Atliekų turėtojų prašymu atliekų tvarkytojas pateikia specia-

lius statybinių atliekų surinkimo konteinerius, už kuriuos 

sumokama šalių susitarimu pagal sutartį. 

Statybos darbų metu susidarančias pavojingąsias atliekas (įvairūs 

dažai, lakai, tirpikliai, medžiagos, kuriose yra ar, atliekų turėtojo 

nuomone, gali būti asbesto ar gyvsidabrio) atliekų turėtojas surenka 

atskirai ir nemokamai perduoda atliekų tvarkytojui. 
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7.6. Pavojingųjų atliekų tvarkymo ypatumai  

Pavojingųjų atliekų identifikavimas ir deklaravimas. Įmonės, 

kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susida-

riusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susida-

riusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje. Identifikuojant pa-

vojingąsias atliekas reikia vadovautis: 

1. Atliekų sąrašu (ATT priedas), kuriame žvaigždute (*) pažymė-

tos atliekos yra pavojingosios atliekos. Jei žvaigždute pažymėtų at-

liekų aprašyme yra specialioji ar bendroji nuoroda į pavojingąsias 

chemines medžiagas, šios atliekos yra pavojingosios tik tada, kai jose 

esančių pavojingųjų cheminių medžiagų koncentracija (t. y. svorio 

procentas) yra tokia, kad atliekos turi vieną ar kelias ATT priede nu-

rodytas savybes, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis (žr. 1 sk.). 

2. Savybėmis, dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir atlie-

kų pavojingumo kriterijais. Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingo-

sios atliekos, jei turi vieną ar kelias ATT 2 priede išvardintas savybes, 

dėl kurių atliekos tampa pavojingosiomis, ir, naudojant ATT 2 priedo 

H3–H8, H10, H11 terminus, atitinka vieną ar kelis ATT 3 priede iš-

vardintus atliekų pavojingumo kriterijus (žr. 1 sk.). 

3. Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomu 2006 m. gruodžio 

18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006  

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir ap-

ribojimų (REACH) patvirtintais cheminių medžiagų ir preparatų 

saugos duomenų lapais ir juose pateikiama informacija apie cheminę 

medžiagų sudėtį, savybes ir atliekų tvarkymą, kai naudojant šias 

chemines medžiagas jų sudėtis ir savybės nepasikeitė. 

Nepavykus atliekų identifikuoti 1–3 punktuose nurodytais bū-

dais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių labo-

ratoriniai tyrimai. 

Jeigu įmonės veikloje susidaro atliekos, kurios pagal atliekų są-

rašą priskiriamos pavojingosioms atliekoms, tačiau neturi ATT 

2 priede išvardintų savybių, dėl kurių atliekos tampa pavojingosio-
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mis, ir neatitinka ATT 3 priede nurodytų atliekų pavojingumo kriteri-

jų, įmonė gali kreiptis į atitinkamą RAAD dėl pavojingųjų atliekų 

perklasifikavimo į nepavojingąsias atliekas. Perklasifikavimo proce-

dūros aprašymas pateiktas ATT. Pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į 

nepavojingąsias negalima, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos 

nesilaikant nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavo-

jingų medžiagų koncentracijas, kad būtų mažesnės negu nustatytos 

mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip 

pavojingosios. 

Įmonės turimas pavojingąsias atliekas privalo deklaruoti Aplin-

kos ministerijos nustatyta tvarka. 

Pavojingųjų atliekų maišymas. Pavojingųjų atliekų negalima 

maišyti su kitomis pavojingosiomis atliekomis arba su kitomis atlie-

komis ar medžiagomis (pavojingųjų atliekų maišymas taip pat apima 

ir jų skiedimą), išskyrus maišymą, kai įvykdomos visos šios sąlygos: 

1. Maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą vykdyti šią veiklą. 

2. Maišymas vykdomas laikantis nustatytų visuomenės sveikatos 

ir aplinkos apsaugos reikalavimų (neviršijant teisės aktuose nustatytų 

aplinkos apsaugos normatyvų vandens, oro ar dirvožemio taršai, ne-

keliant reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūni-

jai ar augalijai; neviršijant teisės aktuose nustatytų triukšmo ar kvapų 

normatyvų; nekeliant reikšmingo neigiamo poveikio kraštovaizdžiui 

ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms 

vietovėms), o pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis 

žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja. 

3. Maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą. 

Sumaišius pavojingąsias atliekas nesilaikant šių sąlygų, atliekų 

turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, jas atskirti 

nesukeliant reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir 

aplinkai. 

Pavojingųjų atliekų pakavimas ir ženklinimas. Įmonės, laikinai 

laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atlie-

kas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės 
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sveikatai ir aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi 

būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad:  

 Juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsi-

barstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. 

 Jų medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų 

atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su 

šiomis atliekomis ar jų komponentais. 

 Jų dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, juos būtų 

galima saugiai atidaryti ir uždaryti, jie laikymo, perkėlimo ar 

vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir pa-

vojingosios medžiagos nepatektų į aplinką. 

Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų 

atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti nustatytos for-

mos etikete (7.1 pav). 

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

______________________________________ 

kodas (pagal atliekų sąrašą, pavadinimas) 

______________________________________ 

 

Turėtojas_______________________________ 

(įmonės kodas, pavadinimas) 

 

_______________________________________ 

(adresas) 

 

Atsakingas asmuo_________________________ 

   

_________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.) 

 

 

 

 

Pavojaus ženklo vieta 

(Pavojaus ženklas 

parenkamas pagal 

Europos sutarties dėl 

pavojingų krovinių 

tarptautinių vežimų 

keliais (ADR) 5.2 ir 

5.3 skyrių reikalavi-

mus) 

 

7.1 pav. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma 

 

Etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, at-

spari aplinkos poveikiui. 
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Pavojingųjų atliekų surinkimas ir vežimas. Pavojingąsias atlie-

kas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai 

laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Pavojingųjų atliekų siuntė-

jas – bet kuris asmuo, organizuojantis pavojingųjų atliekų vežimą. 

Pavojingųjų atliekų siuntėju gali būti šių atliekų turėtojas, surinkėjas, 

vežėjas, gavėjas ar atliekų vežimą organizuojantis tarpininkas. 

Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik įmonės, turin-

čios pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją ir apdraudusios savo 

civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padary-

ta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. 

Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

privaloma turėti pavojingųjų atliekų lydraštį (toliau – Lydraštis), 

kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio. Lydraščio 

egzempliorių skaičių, pildymo ir pateikimo tvarką nustato ATT. Pa-

vojingųjų atliekų siuntėjas, turėtojas, vežėjas ir gavėjas privalo užtik-

rinti, kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio egzemplioriuose 

sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga. Fiziniai asmenys, vežan-

tys savo buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, Lydraščio pil-

dyti neprivalo. Pavojingąsias atliekas išvežant iš Lietuvos Respubli-

kos teritorijos, įvežant į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežant 

tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, privaloma vadovautis 

atitinkamais tarptautiniais ir LR teisės aktais, o Lydraštis nepildo-

mas. 

Pavojingųjų atliekų vežėjas ir gavėjas neturi teisės priimti pavo-

jingųjų atliekų (išskyrus atvejus, kai pavojingosios atliekos priima-

mos iš fizinių asmenų), jei: 

 Lydraštis nepateikiamas.  

 Pateikiamas neužpildytas Lydraštis. 

 Nustatoma, kad Lydraštyje pateikta informacija yra neteisin-

ga ar netiksli.  

Jei pavojingųjų atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų 

atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų ga-

vėjas surašo aktą, kurį pasirašo atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas. Ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną atliekų gavėjas apie tai informuoja atlie-
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kų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra atliekų siuntėjas. Jeigu 

pavojingųjų atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti 

atgal grąžintas atliekas, sutvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka ir 

apie tai informuoti RAAD. 

Pavojingųjų atliekų šalinimas ir naudojimas. Šalinti ir (ar) nau-

doti pavojingąsias atliekas gali tik įmonės, turinčios pavojingųjų at-

liekų tvarkymo licenciją ir apdraudusios savo civilinę atsakomybę už 

žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims 

ir (ar) jų turtui bei aplinkai. 

Avarijų prevencija, likvidavimas, tyrimas. Pavojingąsias atliekas 

gaminančios ir tvarkančios įmonės privalo LR Vyriausybės nustatyta 

tvarka parengti avarijų likvidavimo planus ir juose numatyti įmonės 

darbuotojų veiksmus galimos avarijos metu, kad nekiltų arba būtų 

mažesnis pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai. Įvykus avarijai arba 

išsipylus pavojingosioms atliekoms ar jų pavojingiems komponen-

tams, kurie galinti sukelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, avari-

ja turi būti nedelsiant likviduojama pagal avarijų likvidavimo planą ir 

nustatomos avarijos priežastys.  
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8. ATLIEKŲ ŠALINIMAS SĄVARTYNUOSE 

 

 

 

Nepriklausomai nuo to, kokią atliekų tvarkymo strategiją šalis ar 

regionas pasirinktų, vis tiek liks atliekų, kurias reikės šalinti (pvz., 

deginimo proceso atliekos). Todėl atliekų šalinimas yra paskutinis ir 

kartu išvengiamas atliekų tvarkymo funkcinis elementas (nebent šalis 

turėtų galimybę eksportuoti visas šalintinas atliekas), o pamatiniai 

principai, kuriais vadovaujantis jis įgyvendinamas, yra:  

 Atliekas šalinti galima tik tada, kai jų negalima perdirbti ar 

kitaip panaudoti. 

 Atliekas galima šalinti nekeliant reikšmingo neigiamo po-

veikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

Šiuo metu naudojami įvairūs atliekų šalinimo būdai (žr. 3 sk. 3.3 

lentelę), tačiau labiausiai paplitęs yra atliekų šalinimas sąvartynuose. 

Daugelyje šalių, įskaitant Lietuvą, sąvartynai vis dar išlieka pagrin-

dinė atliekų tvarkymo priemonė. 

Sąvartynas – tai atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar žemėje 

(po žeme). Sąvartynams taip pat priklauso: atliekų šalinimo įrengi-

niai, kuriuose atliekų gamintojas šalina savo atliekas jų susidarymo 

vietoje; nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu metus) įrenginiai, naudo-

jami laikinai saugoti atliekas. Sąvartynams nepriklauso įrenginiai, 

kuriuose atliekos: iškraunamos, kad būtų paruoštos toliau pervežti į 

naudojimo, apdorojimo ar šalinimo vietas; saugomos iki naudojimo 

ar apdorojimo trumpiau negu trejus metus; saugomos iki šalinimo 

trumpiau negu vienerius metus. 

Sąvartynai skirstomi į tris klases: 

 Pavojingųjų atliekų sąvartynai. 

 Nepavojingųjų atliekų sąvartynai. 

 Inertinių atliekų sąvartynai.  
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Pagal galiojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus atliekas 

šalinti šiuose sąvartynuose reikia laikantis tokių bendrųjų principų: 

 „Pakankamumo“ principas reiškia, kad kiekviena šalis turi 

turėti inertinių, nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų sąvarty-

nus. 

 Sklypas sąvartynui įrengti turi būti parinktas taip, kad atitik-

tų LR teisės aktų nustatytus bendruosius žemės, miško ir 

vandens telkinių naudojimo tam tikrose teritorijose apriboji-

mus, sąlygas bei reikalavimus. 

 Kiekvienos klasės sąvartynams taikomi skirtingi reikalavi-

mai dugno įrengimui, paviršiaus rekultivavimui, dujų bei 

filtrato rinkimui ir apdorojimui, poveikio aplinkai monito-

ringui. 

 „Artumo“ principas įpareigoja atliekas šalinti arčiausiai 

esančiame sąvartyne. 

 Visi sąvartynai turėjo būti pilnai sutvarkyti iki 2009 m. vidu-

rio arba uždaryti (Lietuvoje šis terminas prailgintas iki 

2015). 

 Turi būti renkamos ir panaudojamos sąvartynų dujos. 

 Turi būti renkamas ir apdorojamas sąvartynų filtratas. 

 Laikantis principo „teršėjas moka“, kaina už atliekų šalinimą 

turi pilnai padengti sąvartyno įrengimo, eksploatavimo są-

naudas, numatomas uždarymo ir priežiūros po uždarymo są-

naudas. 

 Turi būti sudaryti priimamų ir nepriimamų atliekų sąrašai. 

 Atvežtos atliekos privalo būti sveriamos, tikrinamos, regist-

ruojamos ir šalinamos pagal nustatytus reikalavimus. 

 Po uždarymo sąvartyno priežiūra turi būti vykdoma tol, kol 

egzistuoja galimas neigiamas poveikis aplinkai. 

Pavojingąsias atliekas (žr. 1 sk.) galima šalinti tik pavojingų at-

liekų sąvartyne. Be papildomo apdorojimo draudžiama šalinti pavo-

jingąsias atliekas, kuriose pavojingųjų komponentų koncentracija 

arba jų išplovimas yra pakankamai dideli ir gali: 

 Sukelti trumpalaikį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. 
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 Sutrukdyti atliekų stabilizaciją sąvartyno eksploatavimo me-

tu ar po jo uždarymo. 

Tokias atliekas reikia stabilizuoti, kad būtų sumažintas pavojin-

gųjų komponentų tirpumas bei išplovimas. 

Nepavojingųjų atliekų sąvartyne galima šalinti: 

 Komunalines atliekas. 

 Kitas atliekas, kurios nepriskiriamos pavojingosioms atlie-

koms (žr. 1 sk.). 

 Stabilias, nereaguojančias (pvz., sukietintas ar sustiklintas) 

pavojingąsias atliekas, iš kurių išplaunamas filtratas yra ek-

vivalentiškas filtratui, išplaunamam iš nepavojingųjų atliekų. 

Šių pavojingųjų atliekų negalima šalinti sekcijose, kuriose 

šalinamos biologiškai skaidžios nepavojingosios atliekos. 

Inertinių atliekų sąvartyne galima šalinti tik inertines atliekas. 

Inertinės atliekos – tai atliekos, kuriose nevyksta pastebimi chemi-

niai, fizikiniai ar biologiniai pokyčiai, kurios netirpsta, nedega ar 

kitaip nereaguoja fizikiniu ar cheminiu požiūriu, biologiškai nesi-

skaido bei nesukelia kitoms medžiagoms, su kuriomis liečiasi, nei-

giamo poveikio, galinčio sąlygoti aplinkos taršą ar pakenkti žmonių 

sveikatai. Inertinėse atliekose esančių teršalų kiekis, bendras me-

džiagų išplovimas bei išplauto filtrato ekologinis toksiškumas neturi 

kelti pavojaus paviršinio ir (arba) požeminio vandens kokybei. 

Įmonės ir organizacijos, kurios naudojasi kitomis atliekų surin-

kimo, rūšiavimo ir (arba) išvežimo priemonėmis, inertines atliekas 

privalo atskirti ir nemaišyti jų su pavojingosiomis ar nepavojingo-

siomis atliekomis. Inertinės atliekos, sumaišytos su nepavojingosio-

mis ar pavojingosiomis atliekomis, turi būti atskirtos (jei tai techniš-

kai įmanoma ir ekonomiškai pagrindžiama). Savivaldybių atliekų 

tvarkymo sistemos taip pat turi užtikrinti, kad inertinės atliekos bus 

surenkamos ir tvarkomos atskirai ir nepateks į pavojingųjų ar nepa-

vojingųjų atliekų sąvartynus. 

Bendrieji atliekų priėmimo į sąvartynus reikalavimai. Sąvarty-

no operatorius (operatorius - juridinis ar fizinis asmuo arba įmonė, 

neturinti juridinio asmens teisių, atsakinga už sąvartyną) turi viešai 
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paskelbti atliekų priėmimo kriterijus bei konkrečias atliekų priėmimo 

procedūras, nurodyti dokumentus, kurie turi būti pateikti atvežus į 

sąvartyną atliekas, taip pat turėti pagal ATT nustatytus reikalavimus 

parengtą atliekų šalinimo techninį reglamentą. Sąvartyno personalas 

turi būti supažindintas su šiuo reglamentu ir griežtai laikytis jo reika-

lavimų. Sąvartyno operatorius privalo parengti avarijų likvidavimo 

planą. ATT nustatyta tvarka kiekvienais metais turi būti teikiamos 

valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos. 

Svarbiausi atliekų priėmimo kriterijai yra tokie: 

 Sąvartyne gali būti šalinamos atliekos, likusios po rūšiavimo 

taikant atitinkamas technologijas (įmonėse), taip pat po bio-

loginio, terminio ar cheminio apdorojimo, kurių neįmanoma 

perdirbti ar kitaip naudoti. 

 Atliekos į sąvartyną priimamos tik tada, jeigu jos atitinka 

priėmimo į atitinkamos klasės sąvartynus kriterijus, nustaty-

tus atitinkamuose ES ir LR teisės aktuose. 

 Atliekas skiesti ir maišyti, kad būtų pasiekti priėmimo krite-

rijai, draudžiama. 

 Atliekos, turinčios asbesto, turi būti šalinamos Darbo su as-

bestu taisyklėse nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje 

prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvar-

tynų reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais. 

 Neapdorotos nepavojingosios statybinės atliekos gali būti 

naudojamos laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti ir 

atliekų sluoksniams perdengti Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėse nustatyta tvarka. 

Sąvartynuose draudžiama šalinti: 

 Sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžias atliekas. 

 Skystas atliekas. 

 Sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdi-

nančias atliekas. 

 Infekuotas ir kitas medicinines atliekas, susidarančias svei-

katos priežiūros ir veterinarijos įstaigose. 

 Ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, ha-

lonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą. 
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 Smulkintas ir nesmulkintas padangas. 

 Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių 

atliekas. Šalinti sąvartynuose leidžiama tik baterijų ir akumu-

liatorių, kurie buvo apdoroti ir perdirbti pagal atitinkamus 

Europos Komisijos nustatytus arba aukštesnius aplinkos ap-

saugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo 

reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas. 

 Neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip 

panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti 

techniškai neįmanoma. 

 Visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio 

arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiū-

ros po uždarymo taisyklių priede pateikti atliekų apdorojimo pavyz-

džiai. 

Atliekų apdorojimo pavyzdžiai: 

Rūšiavimas – antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plasti-

ko, metalo ir kt.) atskyrimas susidarymo vietose (antrines žaliavas iš-

metant į tam skirtus konteinerius ar kitas surinkimo priemones) ir at-

liekų rūšiavimas taikant atitinkamas technologijas (įmonėse) prieš 

tolesnį jų apdorojimą. 

Biologinis apdorojimas: aerobinis kompostavimas – biologinės 

kilmės organinių medžiagų skaidymas aerobinėmis sąlygomis. Anae-

robinis pūdymas – biologinės kilmės organinių medžiagų skaidymas 

anaerobinėmis sąlygomis. Mechaninis-biologinis apdorojimas – pro-

cesas, susidedantis iš mechaninės ir biologinės procesų stadijų ir jų 

derinio. 

Cheminis apdorojimas – cheminė stabilizacija, neutralizacija, 

dezinfekcija, elektrolizė, cheminis chloro atskyrimas, cheminis nu-

sodinimas, oksidacijos-redukcijos procesai ir kt. 

Terminis apdorojimas – deginimas, pirolizė, žematemperatūrė 

oksidacija, heterogeninės katalizės metodas, atliekų dujinimas, plaz-

minis atliekų kenksmingumo šalinimas ir kt. 
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Svarbiausios sąvartyno operatoriaus taikomos atliekų priėmimo 

procedūros yra tokios: 

 Patikrinti siunčiamų atliekų dokumentus, įrodančius, kad jos 

gali būti šalinamos sąvartyne ir atitinka atliekų priėmimo į 

sąvartyną kriterijus. 

 Patikrinti atliekas prie sąvartyno vartų ir jų šalinimo vietoje, 

ar jos atitinka siuntėjo ar vežėjo pateiktų dokumentų įrašus. 

 Nustatant atliekų priimtinumą sąvartynuose, turi būti vado-

vaujamasi patvirtintais bandinių ėmimo ir analizės metodais. 

 Visos sąvartyne šalinamos atliekos turi būti sveriamos. 

 Jei atliekos nepriimamos, sąvartyno operatorius turi nedels-

damas informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono ap-

linkos apsaugos departamentą. Už saugų į sąvartyną nepriim-

tų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas. 

 Sąvartyne šalinamos atliekos turi būti registruojamos pirmi-

nės atliekų apskaitos žurnale ATT nustatyta tvarka (turi būti 

registruojama kiekviena atliekų siunta). 

 Priėmęs atliekas, sąvartyno operatorius turi išduoti pažymą, 

patvirtinančią kiekvienos siuntos priėmimą. 

 Išvažiuojančių iš sąvartyno teritorijos automobilių ratai turi 

būti nuvalomi specialiame įrenginyje. 

Sąvartyno operatorius privalo numatyti priemones, neleidžian-

čias neteisėtai sąvartyne šalinti atliekas, ir neteisėto jų šalinimo nu-

statymo būdus. Ne darbo metu sąvartyno vartai turi būti užrakinti. 

Prie sąvartyno vartų įrengiama informacinė lenta. Už sąvartyno ap-

linkinių teritorijų šiukšlinimą vėjo iš sąvartyno išnešiojamomis atlie-

komis atsako sąvartyno operatorius. Sąvartyno teritorijoje deginti 

atliekas griežtai draudžiama, o joms užsidegus savaime imamasi 

priešgaisrinių saugumo priemonių (atliekos perdengiamos grunto 

sluoksniu, sudrėkinamos, sutankinamos ir kt.).  
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PRIEDAS 
 

LR teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 
Teisės akto pavadinimas 

Priėmusi 

institucija 

Rekvi- 

zitai 

Oficialus 

šaltinis 

1.  

LR atliekų tvarkymo įstatymas 

(nauja redakcija nuo 2003-01-

01) 

LR Seimas 
1998 06 16 

Nr.VII-787 

Žin. 1998, 

Nr. 61-

1726 

2.  
LR aplinkos apsaugos įstatymas 

(su pakeitimais ir papildymais)  
LR Seimas 

1992 01 21, 

Nr. I-2223 

Žin. 1992, 

Nr.5-75 

3.  Atliekų tvarkymo taisyklės 
LR aplinkos 

ministerija  

2011 05 03  

įsakymo 

Nr. D1-368  

redakcija 

Žin. 2011,

 Nr. 57-

2721  

4.  

Elektros ir elektroninės įrangos 

bei jos atliekų tvarkymo taisyk-

lės 

LR aplinkos 

ministerija  

2005 08 16  

Nr. D1-395 

Žin., 

2005, Nr. 

102-3793 

5.  

Baterijų ir akumuliatorių bei 

baterijų ir akumuliatorių atliekų 

tvarkymo taisyklės 

LR aplinkos 

ministerija  

2008 07 21 

Nr.  

D1-386  

Žin., 

2008, 

Nr.86-

3439 

6.  
Pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo taisykles 

LR aplinkos 

ministerija  

2002 06 27 

Nr. 348 

Žin.,2002, 

Nr. 81-

3503 

7.  

Polichlorintų bifenilų ir policlo-

rintų terfenilų (PCB/PCT) tvar-

kymo taisyklės 

LR aplinkos 

ministerija  
2003 09 26 

Žin., 

2003, 

Nr.99-

4469 

8.  

Pavojingų cheminių medžiagų ir 

preparatų klasifikavimas ir 

ženklinimo tvarka 

LR aplinkos 

ministerija, 

LR svei-

katos ap-

saugos mi-

nisterija 

2002 06 27 

Nr. 345/313 

Žin., 

2002, Nr. 

81-3501 

9.  

Augalų apsaugos produktų įve-

žimo, sandėliavimo, prekybos ir 

naudojimo taisyklės (su pakei-

timais) 

 

LR žemės 

ūkio minis-

terija 

2003 12 30 

Nr. 3D-564 

(2010 07  29  

Nr. 3D-695 

redakcija) 

Žin., 

2010, Nr. 

92-4868 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325345
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325345
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=179369&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=179369&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=179369&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=219799&p_query=&p_tr2=2
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Eil. 

Nr. 
Teisės akto pavadinimas 

Priėmusi 

institucija 

Rekvi- 

zitai 

Oficialus 

šaltinis 

10.  

HN 23:2011 „Cheminių me-

džiagų profesinio poveikio ribi-

niai dydžiai. Matavimo ir po-

veikio vertinimo bendrieji reika-

lavimai“ 

LR sociali-

nės apsau-

gos ir darbo 

ministerija 

ir 

LR sveika-

tos apsaugos 

ministerija 

2011 09 0 

1 Nr. V-

824/A1-389 

Žin. 2011, 

Nr.112-

5274  

11.  

Europos sutartis dėl pavojingų 

krovinių tarptautinių vežimų 

keliais (ADR) 

Tarptauti-

nius doku-

mentus 

pasirašiu-

sios šalys 

 

Žin., 

2003, Nr. 

46 

(1,2,3,4)-

2057 

12.  

Nutarimas „Dėl pavojingų kro-

vinių vežimo kelių transportu 

Lietuvos Respublikoje“ (su 

pakeitimais) 

LR  

Vyriausybė 

2000 03 23 

Nr.337 

Žin., 

2000, 

Nr.26-694 

13.  
Specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos 

LR  

Vyriausybė 

1992 05 12 

Nr.343 

Žin., 

1992, 

Nr.22-652 

14.  

Atliekų deginimo aplinkosaugi-

niai reikalavimai (su pakeiti-

mais) 

LR aplinkos 

ministerija 

2002 12 31 

Nr.699 

Žin., 

2003, 

Nr.31-

1290 

15.  
Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės 

LR aplinkos 

ministerija  

2006 12 29 

Nr. D1-637 

Žin., 

2007, 

Nr.10-403 

16.  

Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir 

priežiūros po uždarymo taisyk-

lės (su pakeitimais) 

LR aplinkos 

ministerija  

2000-10-18 

Nr.444 

Žin., 

2000, 

Nr.96-

3051 

17.  

Pavojingų atliekų tvarkymo 

licencijavimo taisyklės. 

Pavojingas atliekas tvarkančių 

įmonių darbuotojams taikomi 

kvalifikaciniai reikalavimai ir 

atestavimo tvarka 

LR aplinkos 

ministerija  

 

2003 12 19 

Nr.684 

Žin. 2004, 

Nr.18-552 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405920
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405920
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405920
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416202
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416202
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416202
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426516
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426516
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426516
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=207966&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=207966&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=207966&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=207966&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291562&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291562&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291562&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=112711&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=112711&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=112711&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=112711&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=226350&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=226350&Condition2=
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Eil. 

Nr. 
Teisės akto pavadinimas 

Priėmusi 

institucija 

Rekvi- 

zitai 

Oficialus 

šaltinis 

18.  

Pavojingas atliekas tvarkančių 

įmonių atsakingų darbuotojų 

mokymo tvarkos aprašas 

LR aplinkos 

ministerija  

2012 04 03  

Nr. D1-287 

Žin, 2012,

 Nr. 42-

2089  

19.  
Valstybinis strateginis atliekų 

tvarkymo planas 

LR  

Vyriausybė 

2002  04 12  

Nr. 519, 

(2007 10 31  

nutarimo Nr. 

1224 

redakcija) 

 

Žin, 2007,

 Nr. 122-

5003  

20.  

Netauriųjų metalų laužo ir atlie-

kų apskaitos ir saugojimo tai-

syklės 

 

LR ūkio 

ministerija  

 

2010 09 0 6. 

Nr. 4-678 

 

Žin., 

2010, 

Nr.106-

5491 

21.  

Draudžiamų supirkti netauriųjų 

metalų laužo ir atliekų sąrašas 

(su pakeitimais) 

LR ūkio 

ministerija 

2002 02 28 

Nr.77 

 

Žin. 

2002, 

Nr.24-895 

22.  

Eksploatuoti netinkamų trans-

porto priemonių tvarkymo tai-

syklės (su pakeitimais) 

LR aplinkos 

ministerija  

 

2003 12 24 

Nr. 710 

Žin., 

2004, 

Nr.50-

1676 

23.  

Automobilių remonto paslaugų 

teikimo tvarka 

Naudotų automobilių sudėtinių 

dalių tinkamumo toliau vartoti ir 

realizavimo tvarka (su pakeiti-

mais) 

LR žemės 

ūkio minis-

terija  

2004-03-31 

Nr.4-97 

Žin., 

2004, 

Nr.52-

1755 

24.  

Nutarimas „Dėl kvalifikacinių 

reikalavimų darbuotojams, ap-

tarnaujantiems, remontuojan-

tiems, tikrinantiems ir išmon-

tuojantiems ozono sluoksnį 

ardančių medžiagų turinčią 

šaldymo ir oro kondicionavimo 

įrangą, šiluminius siurblius“ 

LR 

 Vyriausybė 

 

2006 07 10 

Nr. 695 

 

Žin., 

2006, 

Nr.77-

3004 

 

25.  Pavojingi darbai 

LR  

Vyriausybė 

 

2004 10 05 

Nr.1248 

 

Žin., 

2004, 

Nr.148-

5359 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421851
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421851
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421851
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309431
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309431
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309431
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309431
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380478
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380478
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380478
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380478
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=161531&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=161531&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=161531&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229976&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229976&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229976&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229976&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=230253&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=230253&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=230253&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=230253&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417501
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417501
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417501
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417501
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=242729&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=242729&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=242729&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=242729&Condition2=
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Eil. 

Nr. 
Teisės akto pavadinimas 

Priėmusi 

institucija 

Rekvi- 

zitai 

Oficialus 

šaltinis 

26.  

Buityje susidarančių pavojingų 

atliekų surinkimo punktų įren-

gimo ir eksploatavimo taisyklės 

 

LR aplinkos 

ministerija 

2001 03 30  

Nr. 179 

 

Žin., 

2001, 

Nr.32-

1086 

27.  

Kauno miesto savivaldybės 

komunalinių atliekų tvarkymo 

taisyklės 

 

Kauno 

miesto savi-

valdybės 

taryba 

2008 03 20  

sprendimas 

Nr. T-142 

2010 09 16 

Nr. T-496 

sprendimo 

redakcija 

nuoroda 

28.  

Kauno rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų tvarkymo 

taisyklės 

K

Kauno rajo-

no savival-

dybės taryba 

 

22008 03 06 

sprendimas 

Nr. TS-65 

nuoroda 

29.  

Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisykles 

LR aplinkos 

ministerija  

2011 05 03  

Nr. D1-367 

 

Žin., 201

1, Nr 57-

2720  

30.  

Aplinkos apsaugos reikalavimų 

transporto priemonių techninei 

priežiūrai ir remontui vykdymo 

kontrolinį klausimynas 

Aplinkos 

apsaugos 

agentūra 

2012 01 11 

Nr. AV-6 

Žin., 201

2, Nr. 11-

491  

31.  

Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimų išdavimo, 

atnaujinimo ir panaikinimo 

taisyklės (su pakeitimais)  

LR Aplin-

kos ministe-

rija  

2002 02 27  

Nr. 80 

2005, 

Nr. 103-

3829; 

2011, 

Nr. 4-135 

 

Pastaba. Lentelės skiltyje „Oficialus šaltinis“ pateikiama nuoroda į 

bazinį dokumentą arba vėliausią jo redakciją. Nuoroda atsidaro kartu 

spaudžiant „CTRL“ ir kairį pelės „ENTER“ klavišus, jeigu kompiuteris 

turi prieigą prie interneto. Taip pat norminių dokumentų tekstą galima 

rasti LR Seimo svetainės norminių dokumentų duomenų bazėje 

(adresas – http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm), kuri yra nuolat 

atnaujinama ir labai palengvina norminių dokumentų paiešką. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129917&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129917&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129917&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129917&p_query=&p_tr2=2
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2008/priedai/t086142taisyklės.doc
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2008/priedai/t086142taisyklės.doc
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2008/priedai/t086142taisyklės.doc
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2008/priedai/t086142taisyklės.doc
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2008/priedai/t086142taisyklės.doc
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/d2a64c9d-8dfe-4834-a831-b3f9abb25432/2008-03-06+28m+TS-65+%282%29.doc
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/d2a64c9d-8dfe-4834-a831-b3f9abb25432/2008-03-06+28m+TS-65+%282%29.doc
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/d2a64c9d-8dfe-4834-a831-b3f9abb25432/2008-03-06+28m+TS-65+%282%29.doc
http://www.krs.lt/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/d2a64c9d-8dfe-4834-a831-b3f9abb25432/2008-03-06+28m+TS-65+%282%29.doc
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398698&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398698&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398698&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417384
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417384
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417384
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261077
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=261077
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390694
http://www3.lrs.lt/DPaieska.html
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