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1. ĮŽANGINIS ŽODIS 
 

Šiuo metu atliekų tvarkymo problema įvardijama kaip viena aktualiausių ir aštriausių 

dabarties ekologinių problemų.  

Didėjant gyventojų poreikiams įtraukiama vis daugiau gamybos išteklių. Pagaminama vis 

daugiau produkcijos, kurią gaminant ir vartojant kaskart opesnė tampa atliekų tvarkymo problema.  

Buitinių, tame tarpe pavojingų atliekų, kiekis auga grėsmingais tempais visame pasaulyje. 

Vienas Lietuvos gyventojas per metus vidutiniškai atsikrato 300 kg., o europietis – 450 kg. atliekų. 

Ateities prognozės nedžiuginančios – per 5 metus Lietuva nesunkiai pasiek Europos vidurkį. 

Didėjntis atliekų kiekis kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Buitinės atliekos kaupiasi ne tik gamtoje, bet ir sąvartynuose. Norint sumažinti šiukšlių 

kiekį, būtina ne tik tobulinti buitinių atliekų tvarkymo sistemą, bet ir skatinti pačių gyventojų 

motyvaciją prisidėti prie atliekų rūšiavimo bei tvarkymo. 

Gausėjančios buitinės atliekos sukelia daug rūpesčių: didėja tiek legalūs sąvartynai, tiek 

pašalių ir pakraščių neteisėti šiukšlynai; buitinės atliekos tampa pavojingais žmonių sveikatai 

židiniais, nes į sąvartynus patenka pavojingų buitinių atliekų. Šių problemų sprendimas priklauso ne 

tik nuo technologinių ir materialinių buitinių atliekų tvarkymo galimybių, bet ir nuo visuomenės 

narių nuostatų, vertybių bei dalyvavimo spredžiant aktualias atliekų tvarkymo problemas.  

Labai svarbu, kad gyventojai suvoktų buitinių atliekų keliamas problemas, buitinių atliekų 

rūšiavimo svarbą ir pačių dalyvavimą šiame procese. Buitinių atliekų rūpesčiai tampa neišvengiamu 

iššūkiu kiekvienai vartotojiškai visuomenei. Todėl aktyvus visuomenės dalyvavimas, visuomenės 

narių informuotumas, tinkamas elgesys garantuoja sėkmingą daugelio buitinių atliekų tvarkymo 

uždavinių sprendimą. Visuomenės dalyvavimas atliekų tvarkyme priklauso nuo daugelio veiksnių: 

gyventojų požiūrio į buitines atliekas ir į gamtą apskritai, nuo puoselėjamų vertybinių, nuo to, kaip 

žmonės suvokia buitines atliekas bei jų keliamus sunkumus. 

Laikui bėgant atliekos tampa vis vertingesniu ištekliu. Atliekas, kurių tvarkymas 

reglamentuojamas (pakuočių atliekas, eksploatuoti netinkamas transporto priemones, elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas, biologiškai skaidomas atliekoms ir padangas), imama pakartotinai 

naudoti, perdirbti ir iš jų gaminti energiją. Biologiškai perdirbamas atliekas nukreipiant nuo 

sąvartynų ir vis daugiau atliekų perdirbant bei panaudojant prisidedama prie šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų emisijos mažinimo. Tačiau nepaisant šių sėkmingų procesų, atliekų tvarkymas vis 

dar tebėra problema. Atliekų kiekis ir toliau didėja. Apie 90 procentų visų atliekų patenka į mūsų 

šalyje esamus į sąvartynus, taip prarandant didelius kekius vertingų medžiagų bei energijos. 

Netvarios atliekų susidarymo tendencijos kelia susirūpinimą, kadangi iš atliekų susidarymo galima 

spręsti apie aplinkosaugos požiūriu neveiksmingą išteklių naudojimą. Be to, emisijos į orą, vandenį 
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ir dirvožemį, triukšmas ir kiti dėl atliekų tvarkymo atsirandantys veiksniai prisideda prie aplinkos 

problemų ir sąlygoja nereikalingas ekonomikos sąnaudas, kurių galima išvengti. 

Atliekų tvarkymas pasauliniu ir regioniniu mastu skiriasi, priklausomai nuo valstybių 

ekonominio išsivystymo lygio, regiono urbanizacijos lygio bei vietovės pobūdžio. 

Siekiant sukurti efektyviai veikiančią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą buvo įkurta 10 

regioninių atliekų tvarkymo centrų. Tauragės regionui atstovauti atliekų tvarkymo klausimais 2002 

m. įkutras UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.  

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdydamas savo veiklą numatė tokius 

atliekų tvarkymo strategijos pagrindinius tikslus: 

� Gerinti atliekų tvarkymo efektyvumą. 

� Teikti tinkamas ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančias paslaugas 

pagal Lietuvos Respublikos ir  tarptautinius galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles bei 

normas; 

� Skatinti atliekų prevenciją, perdirbimą ir kitokį naudojimą. 

� Užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą. 

� Įgyvendinti Valstybinio Strateginio atliekų tvarkymo plano tikslus ir uždavinius. 

� Skatinti gyventojų motyvaciją prisidėti prie atliekų rūšiavimo bei tvarkymo. 

� Aktyvinti visuomenės narių informuotumą atliekų tvarkymo klausimais. 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, siekdamas gerinti aplinkos apsaugos 

kokybę, stengsis įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus ir 2011 metais. 

Švari aplinka yra būtina žmonių sveikatai ir gerovei.  

 

2. SVARBIAUSIEJI 2010 M. ĮVYKIAI 
 
 2010 m. kovo 17 d. vykusio valdybos posėdžio protokolu Nr/ 10/01 (58) buvo patvirtintas 

UAB Tauragės regiono atliekų tarkymo centro 2010 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų bei 

darbų viešųjų pirkimų planas ir bendrovės 2010 m. veiklos programa. Apibendrinant patvirtintą 

2010 m. paną ir programą galima išskirti svarbiausius 2010 m. UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centro veiklos įvykius: 

� 2010 m. sausio 20 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“. Tauragės miesto Ližių sąvartyno darbų techninės priežiūros paslaugos“ sutartis su 

techniniu prižiūrėtojumi UAB „Darbasta“. 

� 2010 m. vasario 19 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždarymas“ tinkamo finansuoti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 

prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
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veiklą „Senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, paraiškos finansavimui gauti parengimo 

paslaugos sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“. 

� 2010 m. kovo 30 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono (Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių) 

kompostavimo aikštelių įrengimo metu teikiamų techninės priiūros paslaugų pirkimo sutartis su 

UAB „Statybos strategija“. 

� 2010 m. birželio 21 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono kompostavimo aikštelių 

įrengimas“ rangos sutartis su UAB „Pireka“. 

� 2010 m. liepos 7 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl projekto „Tauragės regiono kompostavimo aikštelių 

įrengimas“ finansavimo ir administravimo. 

� 2010 m. rugpjūčio 6 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždarymas“ finansavimo ir administravimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

� 2010 m. rugpjūčio 9 d. pasirašyta biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo Tauragės regione 

galimybių studijos, paraiškos parengimo, konkurso dokumentų parengimo investuotojo (rangovo ir 

inžinieriaus atrankai), poveikio aplinkai vertinimo paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių 

projektų rengimas“. 

� 2010 m. rugsėjo 13 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždarymas“ Techninės priežiūros paslaugos“ paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Pastatų 

konstrukcijos“. 

� 2010 m. rugsėjo 27 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždrymas“ rangos sutartis su JVG UAB „Pireka“ ir SIA „BūvaltsR“. 

� 2010 m. rugpjūčio 11 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas:kompaktoriaus ir ratinio frontalinio krautuvo įsigyjimas“ pirkimo sutartis su UAB „Infra 

construction“. 

� 2010 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždarymas“ administravimo ir viešinimo paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių projektų 

rengimas“ 

� 2010 m. lapkričio 15 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas: ratinio frontalinio krautuvo įsigyjimas“ pirkimo sutartis su UAB „Keluva“. 

� 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartis su Lietuvos respublikos aplinkos 

ministerijs Aplinkos projektų valdymo agentūra. 
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3. UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

VALDYMAS 
 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatuose, kurie 2008 m. spalio 31 d. 

įregistruoti juridinių asmenų registre, numatyti šie Bendrovės valdymo organai: 

� Visuotinis akcininkų susirnkimas. 

� Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. 

� Kolegialus valdymo organas – valdyba. 

� Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius. 
 

3.1. Bendrovės akcininkai 
  

Bendrovė 100 procentų priklauso Jurbarko rajono, Tauragės rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių 

savivaldybėms – akcininkams (žr. 1 pav.). 

 

 
  

 

 

 

 

 

    
  

1 pav. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkai 
 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrio įstatinis kapitalas – 100 000 Lt. Bendrovės 

įstatinis kapitalas padalytas į 100 paprastųjų nematerialinių vardinių akcijų. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcijos paskirstytos tarp akcininkų pagal 

gyventojų skaičių: 

� Tauragės rajono savivaldybei tenka 39 procentai įstatinio kapitalo; 

� Jurbarko rajono savivaldybei tenka 28 procentai įstatinio kapitalo; 

� Šilalės rajono savivaldybei tenka 24 procentai įstatinio kapitalo; 

� Pagėgių savivaldybei tenka 9 procentai įstatinio kapitalo. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro steigimo sutartyje yra priimta nuostata, kad 

Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybės negali parduoti ar kitaip perleisti savo 

akcijų ar jų dalies kitų asmenų, ne UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ nuosavybėn 

prieš tai šio klausimo neaptarę ir nepatvirtinę bendrovės akcininkų susirinkime. 
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UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų teisės, pareigos ie funkcijos 

numatytos Akcinių bendrovių įstatyme, 2008 m. spalio 31 d. juridinių asmenų registre 

įregistruotuose UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatuose. 

Per 2010 metus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotinio akcininkų 

susirinkimo metu svarstyti veiklos klausimai bei priimti svarstomų klausimų sprendimai pateikti 1 

lentelėje.  

1 lentelė 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m. visuotinio eilinio akcininkų 
susirinkimo metu svarstytų sprendimų suvestinė 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 2010-04-30 1. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 
stebėtojų tarybos nario 
išrinkimo. 

2. Dėl 2009 m. bendrovės 
finansinės atskaitomybės 
tvirtinimo. 

3. Dėl 2009 m. bendrovės pelno 
(nuostolių) paskirstymo. 

4. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2009 
metų metinio pranešimo 
tvirtinimo. 

5. Dėl audito įmonės 2010 
metams patvirtinimo. 

6. Einamieji klausimai. 
 

1. Išrinkti Tauragės rajono 
savivaldybės merą Praną Petrošių UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centro stebėtojų tarybos nariu. 

2. Patvirtinti 2009 m. finansinę 
atskaitomybę. 

3. Patvirtinti 2009 m. bendrovės 
nuostolį, kuris siekia 4109 Lt. (keturis 
tūkstančius šimtą devynis litus). 

4.  Patvirtinti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2009 metų 
metinį pranešimą. 

5. Pritarti UAB „Audito tikslas“ 
audito įmonės pasirinkimui 2010 
metams. 
 

 

3.2. Stebėtojų taryba 
 

Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų 

taryba susideda iš 4 narių. Stebėtojų tarybos narius Savivaldybių tarybu teikimu renka bendrovės 

visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik Savivaldybės tarybos 

deleguotas politikas (Savivaldybės tarybos narys, meras). Stebėtojų tarybos nario kadencija – 4 

metai. Ji yra apribota savivaldybės tarybos nario, mero statuso pasibaigimu. Stebėtojų tarybos nario 

kadencijų skaičius neribojamas. 2010 m. stebėtojų tarybą sudarė šie nariai: 

� Pranas Petrošius; 

� Ričardas Juška; 

� Albinas Ežerskis; 

� Virinijus Komskis. 



 9 

           2008 m. gegužės 23 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Šilalės 

rajono savivaldybės meras Albinas Ežerskis, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-127, buvo išrinktas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro stebėtojų tarybos nariu.  

 2009 m. balandžio 24 d. vuykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Jurbarko 

rajono savivaldybės meras Ričardas Juška ir Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, 

vadovaujantis Jurbarko rajono saivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-97 ir 

Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-265, buvo išrinkti UAB 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos nariais.  

 2010 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Tauragės 

rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius buvo išrinktas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro stebėtojų tarybos nariu.  

 Pagrindinė stebėtojų tarybos darbo forma – posėdžiai. Stebėtojų tarybos kompetencija 

numatyta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatuose ir 2008 m. gegužės 23 d. 

stebėtojų tarybos protokolu Nr. 08/01 patvirtintame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.  

 

3.3. Bendrovės valdyba 
 

 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo 

organas. Valdyba susideda iš 4 narių, iš kiekvienos savivaldybės po vieną atstovą. 

2010 metais Bendrovės valdybą atsovavo šie nariai: 

� Virginijus Noreika, valdybos pirmininkas – Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas; 

� Algirdas Mosėjus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

� Jonas Bučinskas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

� Vaidas Bendaravičius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius. 

2010 m. nepasikeitė išrinkti Valdybos nariai.  

Per 2010 metus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžių metu 

svarstyti veiklos klausimai bei priimti svarstomų klausimų sprendimai pateikti 2 lentelėje.  

2 lentelė 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžių protokolų suvestinė už 
2010 m. 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 2010-03-03 1. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2010 m. 
veiklos programos tvirtinimo. 

1. Pritarti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2010 m. 
veiklos programai. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

2. Dėl 2010 m. numatomų vykdyti 
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų plano tvirtinimo. 

3. Dėl audito įmonės pasirinkimo 
2010 metams pritarimo. 

4. Dėl DnB NORD banko 
kreditavimo sutarties sąlygų 
pakeitimo ar naujo viešojo 
konkurso skelbimo. 

5. Dėl kelio atkarpos iki Leikiškių 
sąvartyno ekploatavimo išlaidų 
paskirstymo Tauragės r., 
Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių 
savivaldybėms. 

6. Einamieji klausimai: 
6.1. Dėl komunalinių atliekų 
utilizavimo pirolizės būdu 
informacijos pateikimo. 
6.2. Dėl bylinėjimosi su 
konkurencijos tarnyba išlaidų 
pasidalinimo su regioniniais 
atliekų tvarkymo centrais. 
6.3. Dėl pritarimo akcijos 
„DAROM 2010“ metu surinktų 
atliekų priėmimui į Leikiškių 
sąvartyną nemokamai. 
6.4. Dėl pritarimo UAB 
Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro pelno mokesčio 
sumažinimui. 
6.5. Dėl pritarimo padengti dalį 
rinkliavos administratorių 
patiriamų transporto išlaidų. 
6.6. Dėl bendrovės akcininkų: 
Pagėgių savivaldybės ir Šilalės 
rajono savivaldybės 
įsiskolinimų. 
 

 

2. Pritarti papildytam 2010 m. 
numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų planui. 
3. Pritarti UAB „Audito tiklas“ audito 
įmonės 2010 metams pasirinkimo. 
4. Neradus abipusio susitarimo, pritarti 
naujam viešojo konkurso skelbimui dėl 
paskolos suteikimo UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centrui. 
5. UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centrui pateikti pasiūlymus 
dėl kelio atkarpos iki Leikiškių 
sąvartyno priežiūros išlaidų padengimo. 
6.1. Surinkti daugiau išsamesnės 
informacijos apie komunalinių atliekų 
šalinimą pirolizės būdu bei surinktą 
informaciją pristatyti Tauragės rajono, 
Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir 
Pagėgių savivaldybių tarybose. 
6.2. Atkelti, bylinėjimosi su 
konkurencijos tarnyba išlaidų 
pasidalinimo su regioniniais atliekų 
tvarkymo centrais, klausimo svarstymą 
iki RATCA pateiks reikalingus 
dokumentus šio klausimo svarstymui. 
6.3. Pritarti akcijos „DAROM 2010“ 
metu surinktų atliekų priėmimui į 
Leikiškių sąvartyną nemokamai. 
6.4. Pritarti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro pelno mokesčio 
sumažinimui. 
6.5. Įpareigoti bendrovės direktorių L. 
Leikų parengti naudojimosi nuosavu 
transpotu tvarką, kuri nesudarytų 
galimybės darbuotojų piktnaudžiavimui. 
6.6. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrą sudaryti 
įsiskolinimo grąžinimo grafikus Šilalės 
rajono savivaldybei ir Pagėgių 
savivaldybei. 

2. 2010-06-01 1. Dėl 2010 m. gegužės 20 d. 
Klaipėdos apygardos teismo 
nutarties, dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo konkurso dėl 
nerūšiuotų komunalinių atliekų 
surinkimo Tauragės regiono 
savivaldybių teritorijose ir 
transporatvimo į Leikiškių 
sąvartyną. 

1. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro atstovus rašyti 
raštus, parengti sprendimų projektus 
Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų, 
Pagėgių savivaldybių merams, 
taryboms dėl vietinės rinkliavos 
įvedimo Tauragės regione atidėjimo. 
2. Neradus bendro susitarimo dėl 
paskolos palūkanų su DnB NORD 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

2. Dėl nepanaudotos kredito dalies 
skirtos ES projektams finansuoti. 

3. Dėl mišrių nerūšiuotų atliekų 
rūšiavimo linijos įrengimo 
Tauragės regioniniame sąvartyne 
Leikiškės kaime paslaugos 
tiekėjo pasirinkimo. 

4. Einamieji klausimai. 
 

banku ir nepritarus LR Viešųjų pirkimų 
tarnybai dėl paskolos sąlygų, pritarti 
naujam viešojo konkurso skelbimui dėl 
paskolos suteikimo UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centrui. 
3. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrą paregti sąlygas 
– reikalavimus dėl mišrių nerūšiuotų 
atliekų rūšiavimo linijos įrengimo 
Tauragės regioniniame sąvartyne 
Leikiškės kaime paslaugos tiekėjo 
pasirinkimo. 

3.  1. Dėl projekto ,,Tauragės regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra, užtikrinant 
bioskaidžių atliekų tvarkymą“ 
Galimybių studijos, paraiškos, 
konkurso dokumentų 
Investuotojo (rangovo) ir 
Inžinieriaus atrankai parengimo. 

2. Dėl informacijos pateikimo apie 
Rūšiavimo linijos įrengimą 
Leikiškių regioninio sąvartyno 
teritorijoje. (Pranešėjas UAB 
„Vakarų popierius“ atstovai). 

3. Dėl informacijos pateikimo apie 
vykdomą projektą „Tauragės 
regiono senų sąvartynų ir 
šiukšlynų uždarymas“. 

4. Einamieji klausimai. 
 

1. Įpareigoti UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“ direktorių 
Leoną Leikų pateikti paraišką paramai 
gauti pagal priemonę „VP3-3.2-AM-01-
V Atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“ dėl projekto „Tauragės 
regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra“ priemonių 
įgyvendinimo 2010 m.rugsėjo 15 d. 
2. Nuspręsta tęsti tolimesnias 
procedūras reikalingas Rūšiavimo 
linijos įrengimui bei įpareigoti 
bendrovės direktorių L. Leikų pateikti 
sukomplektuotas viešojo pirkimo 
sąlygas ir sutarties projektą peržiūrėti 
UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro valdybai. 
3. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrą rašyti raštus 
Tauragės r., Šilalės r., Jurbarko r., 
Pagėgių savivaldybėms dėl kontrolės 
prižiūrint, kad nebūtų eksploatuojami 
seni sąvartynai. 

4. 2010-12-14 1. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės 
regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos plėtra“ 
galimybių studijai. 

2. Dėl biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo sistemos 
eksploatavimo operatoriaus 
funkcijų. 

3. Dėl žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelių eksploatacijai 
reikalingos technikos įsigijimo. 

4. Einamieji klausimai: 
4.1.  Dėl preliminarios 2011 m. 

UAB Tauragės regiono atliekų 

1. Pritarti projekto ,,Tauragės regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra“ Galimybių studijai bei projekto 
įgyvendinimui ir pritarti paraiškoje ir 
savivaldybių tarybų sprendimuose  
numatytam projekto kofinansavimui. 
2. Valdyba nusprendžia, kad UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centras nebus paskirtas operatoriumi 
naujai pastatytai biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo sistemai eksploatuoti, 
įgyvendinant projektą  ,,Tauragės 
regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra“. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

tvarkymo centro sąmatos 
tvirtinimo. 

4.2. Dėl pritarimo pirkimui, skirtam 
rinkliavos galimybių studijai 
parengti. 

4.3. Dėl pritarimo UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro 
administracinių patalpų paieškai 
(įsigijimui arba nuomai). 

4.4. Dėl Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro tarnybinių ir 
netarnybinių lengvųjų automobilių  
naudojimo taisyklių tvirtinimo. 

4.5. Dėl informacijos pateikimo 
apie savivaldybių atliekų 
tvarkymo planų ir taisyklių 
rengimo eigą. 

5. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 
valdymo struktūros pakeitimo. 

3. Pritarti viešojo konkurso skelbimui 
dėl žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelių eksploatacijai reikalingos 
technikos įsigijimo. 
4.1. Pritarti pataisytai preliminariai 
2011 m. UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro sąmatai. 
4.2. Pritarti pirkimui, skirtam rinkliavos 
galimybių studijai parengti. 
4.3. Pritarti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro administracinių 
patalpų paieškai (įsigijimui arba 
nuomai). 
4.4. Patvirtinti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro tarnybinių ir 
netarnybinių lengvųjų automobilių 
naudojimo taisykles. 
4.5. Savivaldybių atliekų tvarkymo 
planų ir taisyklių projektų parengimą ir 
pateikimą savivaldybėms atidėti iki 
2011 m. kovo 31 d. 
5. Pavesti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrui parengti 2008 
m. lapkričio 20 d. valdybos posėdžio 
protokolu Nr. 08/04 (47) patvirtintos 
struktūros reorganizavimo modelį, 
kuriame atsispindėtų darbų 
pasidalinimas bei atsakomybė ir teikti 
valdybai tvirtinti bei parengti 
direktoriaus pavaduotojo pareiginius 
nuostatus bei taip pat teikti valdybai 
tvirtinti. 

 
Valdyba vykdydama Bendrovės kolegialaus valdymo organo funkcijas vadovaujasi 2008 m. 

gegužės 23 d. valdybos posėdyje patvirtintu UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 

valdybos darbo reglamentu, Bendrovės įstatais ir kitais įstatymais. 

 

3.4. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema 
 

2008 m. lapkričio 20 d. vykusiame UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos 

posėdyje buvo patvirtinta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro administracijos bei 

Tauragės regioninio buitinių atliekų sąvartyno Leikiškių kaime valdymo schemos. Per 2010 m. 

minėta valdymo schema nesikeitė, tačiau 2010 m. gruodžio 14 d. vykusiame valdybos posėdyje 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras buvo įpareigotas parengti valdymo schemos 
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reorganizavimo modelį bei teikti artimiausiame valdybos posėdyje tvirtinti naująją UAB TRATC 

valdymo schemą.  

2011 m. sausio 13 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtinta nauja UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema (žr. 2 pav.). Į šią schemą įtraukti akcininkų 

susirinkimas, stebėtojų taryba bei valdyba. Planuojant nuo 2011 m. liepos 1 d., kada Tauragės 

rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono, Pagėgių savivaldybės yra priėmusios sprendimus įvesti 

vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą Tauragės regione, UAB TRATC valdymo 

schemoje numatytas direktoriaus pavaduotojas rinkliavai. 

Patvirtintoje naujojoje schemoje yra numatyti 33 etatai. Šiuo metu UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centre dirba bendrovės direktorius, vyr. finansininkas, ekonomistas, juristas, 

plėtros skyriaus vadovas, atliekų tvarkymo priežiūros vyr. specialistas, inžinierius, biuro 

administratorius, 4 rinkliavos administratoriai, rinkliavos administravimo vyr. specialistas, 4 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių atliekų priėmėjai, regioninio sąvartyno vadovas, regioninio 

sąvartyno operatorius, 2 regioninio sąvartyno dispečeriai, kompaktoriaus mašinistas, traktorininkas 

ir rūšiavimo darbininkas. 

Per 2010 m. į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą buvo priimti 2 asmenys dirbti 

pagal neterminuotą darbo sutartį ir 4 asmenys dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. 2010 m. darbo 

sutartys nutrauktos su 4 darbuotojais, dirbusiais terminuotam laikotarpiui. 

Ateityje, plečiant ūkinę veiklą, planuojama steigti kitus UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centro schemoje numatytus etatus. 
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UAB TAURAGĖS REGIONIO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO  
VALDYMO SCHEMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                            
 
 
 

2 pav. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schem

PATVIRTINTA 
UAB Tauragės regiono  
atliekų tvarkymo centro 
Valdybos 2011 m. sausio 13 d. 
sprendimu Nr. VA-1 
 

Gamybos skyriaus 
vadovas (1) 

 

Vyr. finansininkas (1) Regioninio sąvartyno 
vadovas (1) 

Juristas (1) Plėtros skyriaus 
Vadovas (1) 

Meistras- Energetikas 
(1) 

Rinkodaros ir viešųjų 
pirkimų specialistas (1) 

Projektų įgyvendinimo 
specialistas (1) 

Direktoriaus pavaduotojas 
rinkliavai (1) 

Rinkliavos 
administratoriai  (4)  

Ekonomistas 
(1) 

Atliekų tvarkymo 
priežiūros vyr. 
specialistas (1) 

Akcininkų susirinkimas (4 
akcininkai) 

Valdyba (4) 

Direktorius (1) 

Rinkliavos skyriaus 
buhalteris (1) 

Buhalteris-
apskaitininkas (1) 

Inžinierius 
(1) 

DASA atliekų 
priėmėjai (4) 

Regioninio sąvartyno 
operatorius (1) 

 

Regioninio sąvartyno 
Dispečeris (2) 

 

Kompaktoriaus 
mašinistas (1) 

 

Traktorininkas (1) 
 

Rūšiavimo darbininkas 
(2) 

 

Sezoninis teritorijos 
darbininkas (1) 

 
Rinkliavos 

administravimo 
vyr. specialistas (1)  

Stebėtojų taryba (4) 

Biuro 
administratorius (1) 
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ – vienintelė pavojingas ir buitines 

atliekas tvarkanti bendrovė Tauragės regione. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 

vykdydamas pagrindinę ūkinę veiklą vadovaujasi Lietuvos Respyblikos aplinkos apsaugos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, 

Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, Tauragės r. savivaldybės, Jurbarko r. savivaldybės, 

Šilalės r. savivaldybės, Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo planais, Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo planu bei Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių koncesijos sutartimis. 

Bendrovė organozuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų tvarkymo ir 

šalinimo įrenginius, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų tvarkymą ir 

rengiasi nuo 2011 m. liepos 1 d. administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą iš atliekų turėtojų. 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ užsiregistravęs atliekas tvarkančių 

įmonių registre ir savo ūkinę veiklą vykdo pagal šiuos turimus atliekų tvarkymo kodus: D1, R3, 

R13, S1. Bendrovė tvarkydama pavojingas atliekas vadovaujasi pavojingų atliekų tvarkymo 

licencija, kuri suteikia teisę rinkti ir saugoti pavojingas atliekas. Minėtos atliekos gali būti renkamos 

ir saugomos iki jų perdavimao pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms, visose UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro ekploatuojamose stambiųjų bei kitų  atliekų surinkimo aikštelėse, 

kurios įkurtos Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių teritorijose. 

Nuo 2009 m. vasario mėnesio bendrovė pradėjo eksploatuoti ES Sanglaudos fondo lėšomis 

įrengtą naująjį regioninį sąvartyną Leikiškės kaime, Tauragės rajone. Per 2010 m. Tauragės regiono 

buitinių nepavojingų atliekų sąvartynas buvo sėkmingai eksploatuojamas. 

Kadangi vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Tauragės regione 

planuojama įvesti nuo 2011 m. liepos 1 d., tai vienas svarbiausių UAB Tauragės region atliekų 

tvarkymo centro uždavinių yra numatytų įsipareigojimų Europos komisijai sukurti atliekų tvarkymo 

finansavimo sistemą, kuri užtikrintų „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą, būtų solidari visame 

regione ir visiškai padengtų visus atliekų tvarkymo kaštus. 

 

5. TAURAGĖS REGIONO SĄVARTYNAI 
 

5.1. Tauragės regiono buitinių nepavojingų atliekų sąvartynas 
 

Regioninis sąvartynas Tauragės rajone Leikiškių kaime pilnu pajėgumu pradėjo dirbti nuo 

2009 metų antrojo pusmečio. Jame šiuo metu pilnai įdiegta atliekų svėrimo, priėmimo įranga, 

atliekų priėmimas fiksuojamas kompiuterine programa. 2010 metų pabaigoje įsigytas atliekų 

tankintuvas (kompaktorius), kuris būtinas tinkamam atliekų tvarkymui sąvartyne ir atliekų 

kompostavimo technika – ratinis frontalinis krautuvas. Ši technika turėtų būti panaudojama ne tik 
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Leikiškių sąvartyne įrengtoje kompostavimo aikštelėje, bet ir 2011 metais numatomose įrengti 

kompostavimo aikštelėse Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse. 

Leikiškių sąvartynas surinktas atliekas tvarko pagal giežtai nustatytus ES gamtos aplinkos 

apsaugos reikalavimus. Sąvartyne įrengta ir pilnai veikia osmozės principu paremta susikaupusio 

filtrato valymo sistema. Per 2009 metus filtrato išvalyta apie 3,6 tūkst. m3, o 2010 metais, pilnu 

pajėgumu pradėjus eksploatuoti sąvartyną, filtrato susidarė apie 10,6 tūkst. m3 per metus. 

Reikalingų valymui cheminių medžiagų buvo įsigyta už 159,6 tūkst.litų. 

Vykdant sąvartyno priežiūrą, būtina užtikrinti, kad sąvartynų skliedžiama tarša nekeltų 

pavojaus paviršinio vandens telkiniams. Tuo tikslu nuolat vykdomas požeminio vandens 

monotoringas  pagal RAAD patvirtintą programą. Technologinių procesų kontrolė taip pat vykdoma 

pagal RAAD patvirtintą planą: filtrato sudėties tyrimai atliekami prieš valymą ir po jo – 4 kartus  

per metus, paviršinių vandenų kontrolė taip pat vykdoma 4 kartus per metus, tikrinant vandens 

mėginius prieš valymą ir po jo. Kadangi išvalyti vandenys išleidžiami i netoliese tekantį Elbento 

upelį, jų kokybei taip pat skiriamas didelis dėmesys – upelio vandens tyrimai atliekami prieš 

išleidimo vietą ir po jo – taip pat 4 kartus per metus.  

Per 2010 metus regioniniame sąvartyne Leikiškių kaime buvo priimta ir sutvarkyta 

30.852,21 tonų atliekų. Lyginant su 2009 m. (21.865.62 t), priimtų atliekų kiekis padidėjo 41 %. 

Tokį atliekų padidėjimą įtakojo ir senųjų didesnių sąvartynų Ližiuose (Tauragės sav.), Panerotyje 

(Šilalės sav.) ir Smukučiuose (Jurbarko sav.), Plaušvarių (Pagėgių sav.) eksploatvimo nutraukimas. 

 Didžiausią dalį, kaip ir pernai, sudarė mišrios nepavojingos komunalinės atliekos 27.213,78 

t. (88 % viso kiekio), likusią dalį 3.638,43 t. sudarė įvairios kitos atliekos – statybos ir griovimo, 

buitinės stambiagabaritės, tekstilės, medienos, biologiškai suyrančios ir kt. atliekos. Dalis šių 

atliekų buvo atvežta tiesiai į veikiantį sąvartyną, dalis pervežta iš didžiųjų stambiagabaričių atliekų 

surinkimo aikštelių (DASA), įrengtų atskirose savivaldybių teritorijose. Lyginant su 2009 m. 

priimtų šitokio pobūdžio atliekų kiekiu (955,48 t.), 2010 metais atliekų kiekis išaugo beveik 4 

kartus. Tai susiję su Tauragės savivaldybėje bei kitose savivaldybėse vykdomais įvairiais 

statybiniais projektais, kurių metu į Leikiškių sąvartyną buvo pristatyta daug statybos griovimo 

atliekų. 

Eksploatuojant sąvartyną pagal keliamus reikalavimus, atliekų sluoksniai turi būti 

perdengiami gruntu ir statybinėmis atliekomis. Kas 2 metrai ant supilamo atliekų kiekio yra pilamas 

ir sutankinamas 20-25 cm perdengimo sluoksnis iš grunto. Tam tikslui į Leikiškių sąvartyną buvo 

papildomai atvežta 3.628,09  tonų grunto. Šitą kiekį taip pat reikėjo sutvarkyti, todėl bendrą 2010 

metais atliekų tvarkomą ir šalinamą kiekį jis padidino iki 34.180,30 t. 
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3 lentelė 

Visų nepavojingų komunalinių atliekų tvarkymas ir šalinimas (tonomis  ir proc.) Leikiškių 
sąvartyne per 2010 metus 

 
Atliekos Kiekis (t ) Kiekis 

(proc.) 

Mišrios nepavojingos komunalinės atliekos   
 (20 03 01)  

27.214 88 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 
 (17 06 05) 

226 1 

Mišrios stambiagabaritės statybos ir griovimo atliekos  
   (17 09 04) 

404 1 

Tekstilės gaminai  
 (20 01 11) 

137 0 

Drabužiai  (20 01 10) 3 0 

Medienos atliekos  
(03 01 05) 

14 0 

Statybos ir griovimo  atliekos  
(17 01 07) 

1.780 6 

Biologiškai suyrančios atliekos 
 ( 20 02 01) 

384 1 

Statybos ir griovimo atliekos(gruntas)  
(17 05 04) 

638 2 

Kitos atliekos  
(02 02 99) 

52 0 

Viso: 30.852 100 

Gruntas perdengimui 3.628 11 

Iš viso: 34.480 100 

Kaip jau buvo minėta, didžiausią dalį bendrame atvežamų ir sutvarkytų atliekų kiekyje 

sudaro mišrios nepavojingos buitinės komunalinės atliekos. Kitos atliekos sudaro apie 12 proc., jų 

kiekiai pastebimai maži. 

Priimtų ir sutvarkytų atliekų kiekiai per 2010 metus pagal atskiras savivaldybes ir atliekų rūšis 

nurodyti 4 lentelėje. 

4 lentelė 

Visų nepavojingų komunalinių atliekų tvarkymas ir šalinimas (tonomis ) pagal 
savivaldybes Leikiškių sąvartyne per 2010 metus 

 
Atliekos Tauragės 

sav. 
Jurbarko 

sav. 
Šilalės 

sav. 
Pagėgių 

sav. 
Kitų 

savivald
ybių 
įmonės 

Kiekis (t)       
Iš viso: 

Mišrios nepavojingos 
komunalinės atliekos       
(20 03 01)  

13.263,14 7.469,02 4.692,14 1.789,48 0 27.213,78 

Statybinės medžiagos, 
turinčios asbesto 
 (17 06 05) 

96,73 11,64 34,15 12,80 70,56 225,88 

Mišr.stambiagab.statyb
os ir griovimo atliekos    
(17 09 04) 

307,62 64,36 0 32,10 0 404,08 
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Tekstilės gaminai  
 (20 01 11) 

1,72 1,49 14,14 0,21 119,78 137,34 

Drabužiai  (20 01 10) 1,03 0,98 0,66 0,49  3,16 

Medienos atliekos  
(03 01 05) 

0 0 13,98 0 0 13,98 

Statybos ir griovimo  
atliekos (17 01 07) 

1.727,08 43,80 8,61 0,98  1.780,47 

Biologiškai suyrančios 
atliekos ( 20 02 01) 

376,42 3,24 1,62 2,94 0 384,22 

Statybos ir griovimo 
atliekos(gruntas)  
(17 05 04) 

134,54 495,70 0 7,26 0 637,50 

Kitos atliekos  
(02 02 99) 

0 0 0 51,80 0 51,80 

Viso: 15.908,28 8.090,23 4.765,30 1.898,06 190,34 30.852,21 

Gruntas perdengimui 3.628,09      

Iš viso: 19.536,37 8.090,23 4.765,30 1.898,06 190,34 34.480,30 

Procentais  56,6% 23,5% 13,8% 5,6% 0,5% 100% 

 
Išanalizavus iš atskirų savivaldybių per 2010 metus atvežtus kiekius matyti, kad didžiausią 

dalį bendrame kiekyje sudaro iš Tauragės savivaldybės pristatyti atliekų kiekiai ( beveik 57%).Tai 

sąlygoja tiek didesnis gyventojų skaičius, tiek vykdomi nemaži statybiniai projektai. Jurbarko 

savivaldybės atliekos sudaro apie 24 %  pristatytame į Leikiškių sąvartyną bendrame atliekų 

kiekyje. Beveik visą kiekį, atvežamą iš Jurbarko savivaldybės, sudaro buitinės nepavojingos 

komunalinės   atliekos. Tas pats pasakytina ir apie Šilalės savivaldybės (beveik 14 % ) ir Pagėgių 

savivaldybės (5,6 %) pristatytus kiekius. 

Kaip ir 2009 metais, 2010 metais daugiausiai atliekų į sąvartyną pristatė savivaldybių 

komunalinės įmonės. Nepavojingų komunalinių atliekų kiekių dinamiką metų eigoje galime 

pamatyti žemiau pateiktoje  5 lentelėje. 

  5 lentelė 

Pristatyti nepavojingų komunalinių atliekų kiekiai (t) Tauragės regioniniame sąvartyne 
(Leikiškės k.) per 2010 metus iš komunalinių įmonių ir kt. atliekų turėtojų 

 

 2010 m Tauragės 
sav. 

Jurbarko 
sav. 

Šilalės sav. Pagėgių 
sav. 

Aikštelės
, 

  Akcija Iš 

Mėnuo komunalinė 
įmonė 

Komunalinė 
įmonė 

Komunalinė 
įmonė 

Komunalinė 
įmonė 

kt. 
įmonės 

Privatūs Darom 
2010 

Viso 
(t): 

sausis 608 382 268 90 18 6  1372 
vasaris  552 372 247 94 29 8  1302 
kovas 793 535 341 131 90 19  1909 
balandis 1165 617 382 113 109 57 509 2952 
gegužė 965 650 413 142 160 35  2365 
birželis 954 681 410 173 152 54  2424 
liepa 957 649 382 161 175 48  2372 
rugpjūtis 1212 829 457 201 323 72  3094 
rugsėjis 1111 768 423 180 192 49  2723 
spalis 1157 768 452 181 141 40  2739 
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lapkritis 999 613 375 197 133 34  2351 
gruodis 665 454 301 123 56 12   1611 

Viso: 11138 7318 4451 1786 1578 434 509 27214 
Vidut/mėn 928 610 371 149 132 36 42 2268 

 
       Kaip matyti iš lentelės, daugiausia atliekų į Leikiškių sąvartyną atvežama vasaros – rudens 

mėnesiais. Balandžio mėnesį vykusios akcijos „Darom 2010“ metu į sąvartyną buvo pristatyta 

didelis kiekis nemokamai priimamų atliekų. Per keletą akcijos dienų nemokamai pristatyta atliekų 

daugiau, negu privatūs asmenys pristato per visus metus. Tai rodo akcijos efektyvumą ir tai, kad 

atliekos yra kaupiamos keletą mėnesių, norint pasinaudoti nemokamu priėmimu. 

         Regioninio Leikiškių sąvartyno priežiūra metus ir investicijos vykdomos ištisus metus. 

Kaupiantis atliekų kaupui eksploatuojamoje sekcijoje, įrengiami vidiniai keliai užvažiavimui ant 

kaupo, kad reikalinga technika galėtų užvažiuoti ir tankinti atliekas. Atliekas atvežusiai technikai 

ant kaupo taip pat įrengta aukštelė, kad  iš mašinos būtų galima išpilti atgabentas atliekas. Lengvųjų 

mašinų priėmimui iš gelžbetoninių plokščių įrengta atskira aikštelė ant kaupo. Kylant kaupui, kartu 

keliami ir šie įrengimai. 

         Lėšos reikalingos pastoviai teritorijos priežiūrai pačiame sąvartyne ir aplink jį esančioje 

teritorijoje - žiemos metu samdomas transportas kelio iki sąvartyno nuvalymui, apsaugai nuo 

paukščių stiprinti, teritorija šienaujama. Prižiūrimos ir aplinkinės teritorijos – renkamos šiukšlės 

nuo pakelių, miškų, laukų plotų, kurios yra užteršiamos iš atvirų atvežančių atliekas automobilių 

arba tiesiog išverčiamos ir paliekamos gyventojų. 

        2010 metais galimai sąvartyno plėtrai ateityje papildomai priskirta  6 ha žemės ūkio paskirties 

žemės. Šį plotą taip pat reikės prižiūrėti savo lėšomis. 

5.2. Ližių sąvartynas  
    
           Vykdant atliekų tvarkymo funkcijas, priskirtas Tauragės RATC, ir su tuo susijusius 

vykdomus projektus, 2009 metais buvo nutrauktas atliekų kaupimas senajame Ližių sąvartyne. 

Pradėjus pilnai eksploatuoti naująjį regioninį sąvartyną Leikiškių km., buvo pradėti Ližių sąvartyno 

uždarymo darbai ir 2010 metų rudenį buvo baigtas Ližių sąvartyno uždarymas - suformuotas 

supiltas atliekų kaupas, įrengti monitoringo gręžiniai, suformuota dujų išleidimo sistema ir šuliniai, 

įrengti paviršinių nuotekų nuvedimo grioviai ir šulinys, kaupas apsėtas žole. Suformuotas ir išpiltas 

užvažiavimo kelias, pralaida, visa teritorija aptverta tvora. Objekto priėmimo komisija pripažino, 

kad visi atliktieji statybos ir montavimo darbai atlikti pagal projekto reikalavimus ir uždarytas 

Tauragės rajono Ližių sąvartynas tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti . 

           Viso sklypo plotas apie 6,8 ha suformuoto atliekų kaupo paviršiaus plotas apie 4,1 ha. 

Pakilęs į  apytikriai 17 metrų aukštį, naujai suformuotas „kalnas“ uždengė apie 358 000 m3 per 

keletą dešimtmečių sukauptas atliekas.             

           Šiuo metu, darbų rangovui užbaigus visus Ližių sąvartyno uždarymo darbus, visa tolesnė 

uždaryto sąvartyno priežiūra perduota Tauragės RATC. 
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5.3. Kiti sąvartynai 
 

           2010 metais pradėtas įgyvendinti naujas Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 

uždarymo projektas. Jo esmė – pagal ES reikalavimus uždaryti stambesnius sąvartynus 

savivaldybėse ir panaikinti sutvarkant ir išvalant veikiančius smulkesnius šiukšlynus. Iš viso 

numatyta uždaryti 58 objektus: 5 sąvartynus ir 53 šiukšlynus. Iki projekto vykdymo pradžios šie 

objektai buvo perduoti Tauragės RATC. Darbų vykdymo laikotarpiu objektai perduoti konkursą 

laimėjusiam rangovui  – UAB „Pireka“.  

Tauragės savivaldybėje numatyta uždaryti 12 objektų: 1 sąvartyną – Šidagių km. Ir 11 

smulkesnių šiukšlynų. Šidagių sąvartyne sukaupta apie 30 000 m3 atliekų. Plotas apie 1,9 ha. Jis bus 

uždaromas vietoje, užpilant kaupą, įrengiant monitoringo gręžinius ir apsėjant jį žole. 

              Šiukšlynai bus sutvarkomi, pašalinant taršos šaltinį (Angladegių km.), o kituose  sutvarkant 

sklypą ir teritoriją. 

              Jurbarko savivaldybėje bus uždaryta 17 objektų: 2 sąvartynai ir 15 smulkesnių šiukšlynų. 

Didžiausias Smukučių sąvartynas priklauso Jurbarko miesto teritorijai ir iki jo eksploatacijos 

užbaigimo 2009 metais visos atliekos buvo vežamos į šį atvirą sąvartyną. Smukučių  sąvartyne 

sukaupta apie 195 000 m3 atliekų, jo plotas užima apie 3,65 ha. Sąvartyną numatoma uždaryti 

vietoje, užpilant kaupą, įrengiant monitoringo sistemą  ir apsėjant jį žole. 

             Mažesnis atviras sąvartynas yra Skirsnemuniškių kaime, Skirsnemunės seniūnijoje. Jis 

užima apie 1,4 ha ir jame sukaupta apie 31 500 m3 atliekų. Sąvartyną taip pat numatoma uždaryti 

vietoje, uždengiant kaupą, įrengiant monitoringo gręžinius ir apsėjant jį žole.           

             Likusiuose 15  smulkesnių  šiukšlynų sukaupta apie 107 800 m3 atliekų.Visi šie šiukšlynai 

yra atviri ir atliekos iš jų bus išvežamos į uždarinėjamus stambesnius sąvartynus. Vėliau išvalytas 

sklypas bus sutvarkytas, apsėta žolė. 

              Šilalės savivaldybėje numatyta uždaryti 15 objektų: 1 sąvartyną – Paneročio km. Ir 14 

smulkesnių šiukšlynų. Paneročio atvirame sąvartyne sukaupta apie 86 000 m3 atliekų. Plotas apie 

2,0 ha. Šis sąvartynas buvo pagrindinė Šilalės miesto atliekų šalinimo vieta. Jis bus uždaromas 

vietoje, užpilant kaupą, įrengiant monitoringo gręžinius ir apsėjant jį žole. 

              Šiukšlynai šiuo metu yra dalinai sutvarkyti ir juos galutinai uždarant bus sutvarkomas  

sklypas, jei reikalinga – apsėjama žolė. 

             Pagėgių savivaldybėje bus uždaryta 14 objektų: 1 sąvartynas ir 13 smulkesnių šiukšlynų. 

Pagėgių seniūnijoje esantis Plaušvarių sąvartyne šiuo metu talpina apie 60 850 m3 atliekų. Jis užima 

apie 2,9 ha ploto. Sąvartynas bus uždaromas vietoje, kaip ir kitų savivaldybių panašūs didesni 

sąvartynai – suformuojamas kaupas, įrengiami monitoringo gręžinai, galiausiai kaupas apsėjamas 

žole. 

   Kitose penkiose Pagėgių savivaldybei priklausančiose seniūnijose numatoma uždaryti 13 

smulkesnių šiukšlynų. Trys iš jų šiuo metu yra atviri ir atliekos iš jų bus išvežtos į didesnius 
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uždaromus sąvartynus. Viename nustatytas taršos židinys, kuris uždarymo metu taip pat bus 

pašalintas. Likusieji mažesni šiukšlynai šiuo metu yra dalinai sutvarkyti ir galutinai bus uždaryti, 

išvalant šiuo metu atliekomis užterštą teritoriją. 

         Kaip jau buvo paminėta, vykdant Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo 

projektą, bus uždaryti ir sutvarkyti šiuo metu jau neeksplotuojami sąvartynai ir šiukšlynai visose 

Tauragės regionui priklausančiose savivaldybėse. Iki  uždarymo vis šie objektai neatitiko šiuo metu 

keliamų aukštų aplinkosauginių reikalavimų – nebuvo sąvartyno dugno izoliacinio sluoksnio, 

filtrato surinkimo sistemos ar valymo įrenginių. Visus šiuos reikalavimus atitinka tik naujasis 

Tauragės regionis sąvartynas Leikiškės kaime. 

         Uždarius sąvartynus ir juos tinkamai sutvarkius, toliau bus vykdomas jų monitoringas, t.y. 5  

naujai uždarytiems sąvartynams penkerius metus konkursą laimėjusi ir rangos darbus atlikusi įmonė  

UAB „Pireka“ rengs monitoringo programas. Jų esmė – aplinkos tyrimų metu nustatyti, kad 

sąvartynų skleidžiama tarša nekeltų pavojaus paviršinio vandens telkiniams ir visai aplinkai. 

                       
6. DIDŽIŲJŲ STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 

AIKŠTELĖS 
 

Didžiųjų stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės (DASA) buvo įrengtos 2006 m. visose 

regiono savivaldybėse. Jos veikia Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybėse. DASA 

paskirtis – surinkti didžiąsias buitines atliekas, antrines žaliavas, plastikus, buityje susidarančias 

statybines atliekas, naudotas padangas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, liuminescencines 

lempas, vaistus, dažus ir kitas pavojingas atliekas iš gyventojų ir įmonių. Surinktos atliekos laikinai 

saugomos ir vėliau tinkamai sutvarkomos, t.y. pagal pasirašytas antrinių žaliavų surinkimo sutartis 

išvežamos į kitas atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmones. 

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kaip ir sąvartyne, visus metus atliekami monitoringo 

tyrimai. Jų metu patikrinamas paviršinio vandens užterštumas, stebima ar cheminės pavojingos 

medžiagos nepatenka į aplinką. 

Per 2010 metus visų savivaldybių DASA aikštelėse buvo priimta sutvarkyti 230,68 t. 

pavojingų ir nepavojingų atliekų. Per 2009 metus buvo priimta 196,4 t. Kaip ir 2009 metais, taip ir 

šiais metais didžiausią dalį visame surinktame atliekų kiekyje sudaro naudotos padangos 130,00 t. 

(apie 56 proc. viso surinktų atliekų kiekio), tuo tarpu pernai metais šis skaičius buvo 118,6 t. Įvairių 

stiklo atliekų surinkta apie 28,7 t., kas sudaro apie 12 proc. viso surinkto bendro atliekų kiekio. 

Pernai šių atliekų buvo surinkta ir sutvarkyta  dvigubai mažiau  - 12,6 t. (apie 6 proc.). Iš statybinių 

atliekų didžiausią kiekį sudaro priimtos į DASA statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto. Tokių 

atliekų per 2010 metus priimta 11,6 t. (apie 5 proc.), per 2009 metus jų buvo 9,1 t. Dvigubai  

sumažėjo plastikinių pakuočių, plėvelių priimti kiekiai – nuo 6,9 t. pernai  iki 3,8 t. per šiuos metus. 

Tą sąlygojo ūkininkų ir kitų šios rūšies atliekų turėtojų sudaromos tiesioginės sutartys su įmonėmis, 

tvarkančiomis tokio pobūdžio atliekas. Taip pat sumažėjo ir priimtų didžiųjų buitinių atliekų 
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kiekiai. Šiais metais DASA aikštelėse jų buvo surinkta apie 9,8 t. (4 proc.), tuo tarpu pernai metais 

16,58 t. (apie 8 proc.). Kitos atliekos sudaro nežymią dalį bendrame surinktame kiekyje.  

Gauti atliekų kiekiai pagal rūšis atskirose savivaldybėse įrengtose aikštelėse pateikiami 6 

lentelėje. 

       6 lentelė 
Gauti atliekų kiekiai  (t) Tauragės regione eksploatuojamuose DASA 

per 2010 metus 
 

Atliekos Sąrašo 
kodas 

Tauragės 
DASA 

Jurbarko 
DASA 

Šilalės 
DASA 

Pagėgių 
DASA 

Viso (kiekis 
t): 

Kiekis 
(proc.) 

Naudotos padangos 16 01 03 86,32 19,25 18,21 6,22                  
130,00     

56 

Plastikinės pakuotės, plėvelės 15 01 02 2,03 0,94 0,27 0,53                        
3,77     

2 

Plastikų atliekos (neužterštos chem. 
medžiagomis) 

20 01 39 1,47 1,03 1,54                          
4,04     

2 

Auto plastikai 16 01 19   1,44 0,94 0,48                        
2,86     

1 

Didžiosios atliekos 20 03 07 9,79                              
9,79     

4 

Drabužiai 20 01 10   0,46 0,70 0,48                        
1,64     

1 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 0,12 0,99 0,16 0,21                        
1,48     

1 

Popierius kartonas 20 01 01 0,86 2,39 0,40 0,53                        
4,18     

2 

Metalai 20 01 40 0,01                              
0,01     

0 

Stiklas 20 01 02 16,78 0,40 2,28                       
19,46     

8 

Stiklo pakuotės 15 01 07 5,20   2,59 0,49                        
8,28     

4 

Stiklo pluošto nuopjovos 12 01 99 1,00                              
1,00     

0 

Transporto priemonių stiklas 16 01 20   0,14 0,06                          
0,20     

0 

Mediena 20 01 38 0,17                              
0,17     

0 

Dienos šviesos lempos 20 01 21 0,23 0,28 0,10 0,02                        
0,63     

0 

Absorbentai, pašluostės, filtrų 
medžiagomis 

15 02 02 1,05 0,07 0,06 0,09                        
1,27     

1 

Pakuotes, užterštos chem. medžiagomis 15 01 10 1,07 0,37 0,03 0,47                        
1,94     

1 

Organiniai halogeninti tirpikliai 07 02 03 0,98                              
0,98     

0 

Klijų ir hermetikų atliekos 08 04 09 0,72                              
0,72     

0 

Tepalinė alyva 13 02 08 0,25 0,35 0,63 0,18                        
1,41     

1 

Tepalinė alyva 13 01 01 0,16                              
0,16     

0 

Tepalinė alyva 13 02 06 0,08   0,02                          
0,10     

0 

Tepalų filtrai 16 01 07 0,16 0,44 0,05 0,21                        
0,86     

0 

Akumuliatoriai švino 20 01 33 0,01 0,08 0,26                          
0,35     

0 

Galvaniniai elementai, baterijos 16 06 05 0,01                              
0,01     

0 

Nenaudojama elektros įranga 20 01 35 3,03 0,61 2,37 0,94                        
6,95     

3 

Nenaudojama elektros įranga 20 01 36 0,40 0,50 0,92 0,17                        
1,99     

1 

Nenaudojama elektros įranga 20 01 23 0,55 0,26 0,77 0,47                        
2,05     

1 

Stambiagabaritės atliekos, baldai 20 03 07   1,50 2,53 0,83                        
4,86     

2 

Stabdžių skystis 16 01 13   0,01   0,01                        
0,02     

0 

Amortizatoriai 16 01 21       0,06                        
0,06     

0 
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15,69
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8,08 11,19
3,97

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Tauragės DASA Jurbarko DASA Šilalės DASA Pagėgių DASA

Rūgštys 20 01 14       0,08                        
0,08     

0 

Rūgštys 16 05 07   0,14                            
0,14     

0 

Aušinamieji skysčiai 16 01 14 0,02 0,08   0,09                        
0,19     

0 

Statybinės medžg., kuriose yra asbesto 17 06 05 7,17   3,51 0,95                     
11,63     

5 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 01 07     4,84                          
4,84     

2 

Statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04       1,35                        
1,35     

1 

Pjuvenos, užterštos chem. medžiagomis 03 01 04     0,00                          
0,00     

0 

Dugno pelenai, šlakas 19 01 11       0,16                        
0,16     

0 

Guma užteršta pavojingomis 
medžiagomis 

16 01 21   0,13 0,00 0,08                        
0,21     

0 

Dažų atliekos 08 01 11 0,20                              
0,20     

0 

Dažų atliekos 08 03 12     0,01 0,16                        
0,17     

0 

Pesticidai 02 01 08   0,04                            
0,04     

0 

Atliekos su gyvsidabriu 06 04 04   0,14 0,00                          
0,14     

0 

Fotografijos cheminės medžiagos 20 01 17 0,01   0,00                          
0,01     

0 

Atliekos, kurių rinkimui taikomi 
specialūs  reikalavimai 

18 01 03     0,26                          
0,26     

0 

Viso:   139,852 32,05 43,52 15,26 230,68 100 

Procentai pagal savivaldybes   61 14 19 7 100   

 
         Nepavojingos  atliekos priimamos iš fizinių asmenų ir įmonių. Jų pasiskirstymą 2010 metais 

pagal savivaldybes galime pamatyti žemiau pateiktame 3 paveiksle. 

Pavojingų atliekų surinkimas, sutvarkymas ir pristatymas į perdirbimo įmones taip pat yra 

viena iš DASA funkcijų. Pavojingų atliekų pasiskirstymą Tauragės regione pagal savivaldybes 

matome paveikslėlyje. Nors pavojingos atliekos sudaro tik apie 13 proc. (30,7 t.), o pernai 

atitinkamai 6 proc. (11,1 t.) visame surinktame aikštelėse atliekų kiekyje, tačiau ši funkcija labai 

svarbi, siekiant skatinti gyventojus ir įmones rūšiuoti atliekas ir jas pristatyti į tam specialiai 

įrengtas aikšteles savivaldybių teritorijose. Didžiausią dalį pavojingų atliekų kiekyje sudaro 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto (38 proc.) ir nenaudojama elektros įranga (23 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Pavojingų atliekų pasiskirstymas Tauragės regione  pagal savivaldybes 

      Nepavojingos atliekos 
       
       Pavojingos atliekos 
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Nors pavojingos atliekos sudaro tik apie 13 proc. (30,7 t.), o pernai atitinkamai 6 proc. (11,1 

t.) visame surinktame aikštelėse atliekų kiekyje, tačiau ši funkcija labai svarbi, siekiant skatinti 

gyventojus ir įmones rūšiuoti atliekas ir jas pristatyti į tam specialiai įrengtas aikšteles savivaldybių 

teritorijose. Didžiausią dalį pavojingų atliekų kiekyje sudaro statybinės medžiagos, turinčios asbesto 

(apie 38 proc.) ir nenaudojama elektros įranga (apie 23 proc.). 

 

6.1. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė 
 

Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimtų atliekų kiekis bendrame visose 

savivaldybėse priimamų atliekų kiekyje, kaip ir pernai yra didžiausias, t.y. 61 procentas viso per 

2010 metus priimtų į DASA aikšteles kiekio. Jei per 2009 metus buvo  priimta apie 116 t. atliekų, 

tai šiais metais šis kiekis išaugo iki  apytikriai 140 t. Daugiau negu pusę (62 %)  šiame kiekyje 

sudaro  naudotos padangos 86,32 t. Per praėjusius  metus padangų į aikštelę buvo atgabenta panašus 

kiekis 85,51 t. Lyginant su 2009 metais, per šiuos metus daugiau negu dvigubai išaugo stiklo 

atliekų kiekiai. Jei 2009 m. buvo priimta 6,69 t., tai 2010 m. 16,78 t. Padidėjimą sąlygojo mokymo 

įstaigose į plastikinius keičiami seni langai, o taip pat iš stiklą pjaunančių įmonių atvežtos atliekos. 

Kita atliekų grupė, kurios kiekiai sudaro nemažą kiekį bendroje priimtų atliekų visumoje yra 

statybinės medžiagos, turinčios asbesto. Gyventojai aktyviai keičia pavojingų medžiagų turinčią 

dangą į pažangesnę, todėl nebereikalingas atliekas atgabena į DASA. Kitos atliekos sudaro nežymią 

dalį bendrame kiekyje. Jas sudaro buitinės stambiagabaritės atliekos (pvz. seni baldai), plastiko 

atliekos, popierius, kartonas  ir kt. atliekos. 

Pavojingos atliekos  sudaro apie 11 proc. arba 15,61 t. (2009 metais apie 4 proc. arba 4,41 t.) 

viso priimto i Tauragės DASA kiekio. 

Visi per 2010 metus priimti atliekų kiekiai (t) Tauragės DASA aikštelėje pateikti 7 lentelėje. 

7 lentelė  

Priimti atliekų kiekiai (t.) per 2010 m. Tauragės DASA 

Atliekų rūšis   
Priimtos atliekos (t) 

Naudotos padangos 86,32 

Plastikinės pakuotės, plėvelės 2,03 

Plastikų atliekos (neužterštos chem. medžiagomis) 1,47 

Didžiosios atliekos 9,79 

Tekstilės gaminiai 0,12 

Popierius kartonas 0,86 

Metalai 0,01 

Stiklas 16,78 

Stiklo pakuotės 5,20 

Stiklo pluošto nuopjovos 1,00 

Mediena 0,17 

Dienos šviesos lempos 0,23 

Absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos 1,05 

Pakuotes, užterštos chem. medžiagomis 1,07 

Organiniai halogeninti tirpikliai 0,98 

Klijų ir hermetikų atliekos 0,72 

Tepalinė alyva 0,25 
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Tepalinė alyva 0,16 

Tepalinė alyva 0,08 

Tepalų filtrai 0,16 

Akumuliatoriai švino 0,01 

Galvaniniai elementai, baterijos 0,01 

Nenaudojama elektros įranga 3,03 

Nenaudojama elektros įranga 0,40 

Nenaudojama elektros įranga 0,55 

Aušinamieji skysčiai 0,02 

Statybinės medžiagos kuriose yra asbesto 7,17 

Dažų atliekos 0,20 

Fotografijos cheminės  medžiagos 0,01 

Viso: 139,85 

Procentai pagal savivaldybes 61 

 

Nepavojingų atliekų sudėtis procentine išraiška Tauragės DASA pavaizduota 4 paveiksle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. Tauragės DASA nepavojingų atliekų sudėtis procentinė išraiška 
 

6.2. Jurbarko  didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė 
 

Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 14 procentų viso per 2010 metus priimtų į DASA aikšteles kiekio. Per 2010 metus 
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Naudotos padangos Plastikinės pakuotės,plėvelės

Plastikų atliekos (neužterštos chem.medž) Didžiosios atliekos

Tekstilės gaminiai Popierius kartonas

Metalai Stiklas

Stiklo pakuotės Stiklo pluošto nuopjovos

Mediena Dienos šviesos lempos

Absorbentai, pašluostės,filtrų medžg. Pakuotes, užterštos chem.medž.

Organin.halogeninti tirpikliai Klijų ir hermetikų atliekos

Tepalinė alyva Tepalinė alyva

Tepalinė alyva Tepalų filtrai

Akumuliatoriai švino Galvaniniai elementai,baterijos

Nenaudojama elektros įranga Nenaudojama elektros įranga

Nenaudojama elektros įranga Aušinamieji skysčiai

Statyb.medž.kuriose yra asbesto Dažų atliekos

Fotografijos chemin.medžiagos
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priimta 32,05 t. atliekų, tuo tarpu per 2009 metus buvo priimta 21,39 t. atliekų. Didžiausią procentą 

šiame kiekyje, kaip ir kitose savivaldybėse, sudaro naudotos padangos 60 proc. arba 19,25 t. 

Antroje vietoje pagal pristatytą kiekį popierius ir kartonas. Šios atliekos sudaro apie 7 procentus 

visų atliekų kiekio (2,39 t).  

Visos pavojingos atliekos, pristatytos į Jurbarko DASA, sudaro apie 9 proc. visų atliekų (3,01 

t). Nemažą kiekį taip pat stambiagabaritės atliekos, seni baldai. Jų pristatyta 1,5 t. Šitos atliekos 

vėliau išgabentos į regioninį Leikiškių sąvartyną. Kaip ir pernai metais, taip ir šiais metais vis 

daugiau pristatoma nenaudojamos elektros įrangos. 2010 metais tokių atliekų buvo pristatyta apie 

1,37 t. Tai parodo, kad gyventojai vis labiau rūpinasi tinkamu tokių atliekų sutvarkymu, 

pasinaudoja nemokama priėmimo į aikšteles paslauga ir tuo pačiu mažiau teršia aplinką 

pavojingomis atliekomis, esančiomis elektros įrangoje ir buitiniuose prietaisuose. Kitas atliekas 

sudaro palyginti nedideli kiekiai  nepavojingų ir dar mažesnė dalis pavojingų atliekų. Tai auto 

plastiko atliekos, stiklas, įvairios tekstilės atliekos, tepalinės alyvos, amortizatoriai, filtrai ir kt. 

atliekos. 

Visi per 2010 metus priimti atliekų kiekiai (t) Jurbarko DASA aikštelėje pateikti  8 lentelėje. 

8 lentelė 

Priimti atliekų kiekiai (t) per 2010 m. Jurbarko DASA 

Atliekos Jurbarko DASA priimtos atliekos 

Naudotos padangos 19,25 

Plastikinės pakuotės, plėvelės 0,94 

Plastikų atliekos (neužterštos chem. medžiagomis) 1,03 

Auto plastikai 1,44 

Drabužiai 0,46 

Tekstilės gaminiai 0,99 

Popierius kartonas 2,39 

Stiklas 0,40 

Transporto priemonių stiklas 0,14 

Dienos šviesos lempos 0,28 

Absorbentai, pašluostės, filtrų medžiaga 0,07 

Pakuotes, užterštos chem. medžiagomis 0,37 

Tepalinė alyva 0,35 

Tepalų filtrai 0,44 

Akumuliatoriai švino 0,08 

Nenaudojama elektros įranga 0,61 

Nenaudojama elektros įranga 0,50 

Nenaudojama elektros įranga 0,26 

Stambiagabaritės  atliekos , baldai 1,50 

Stabdžių skystis 0,01 

Rūgštys 0,14 

Aušinamieji skysčiai 0,08 

Guma užteršta pavojingomis medžiagomis 0,13 

Pesticidai 0,04 

Atliekos su gyvsidabriu 0,14 

Viso: 32,05 

Procentai pagal savivaldybes 14 

 

5 paveiksle matyti atliekų sudėtis procentinė išraiška Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje.  
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Transporto priem.stiklas Dienos šviesos lempos

Absorbentai, pašluostės,filtrų medžg. Pakuotes, užterštos chem.medž.

Tepalinė alyva Tepalų filtrai
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Nenaudojama elektros įranga Nenaudojama elektros įranga

Stambiagabaritės,baldai Stabdžių skystis

Rūgštys Aušinamieji skysčiai

Guma užteršta pavoj.medžiagomis Pesticidai

Atliekos su gyvsidabriu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Atliekų, priimtų į Jurbarko DASA pasiskirstymas per 2010 m. 
 

6.3. Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė 
 

Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 19 procentų viso per 2010 metus priimtų i DASA aikšteles kiekio. Pernai šis rodiklis 

buvo 16 procentų. Per 2009 metus buvo priimta 31,74 t. atliekų, o per 2010 m. 43,52 t. Lyginant  su 

kitų savivaldybių priimtų atliekų sudėtimi, kur vyrauja naudotų padangų kiekiai, Šilalės DASA 

padangų priimta apie 42 proc. Viso atliekų kiekio (18,21 t.). Pernai šis rodiklis buvo atitinkamai 52 

proc. arba 16,54 t. Statybinės medžiagos, turinčios asbesto, taip pat sudarė nemažą kiekį bendrame 

atliekų kiekyje – 3,51 t. arba 8 proc. 4,57 t. arba 14 proc. Viso atliekų kiekio. 2009 metais 

atitinkamai  4,57 t. arba 14 proc. Kaip ir  2009 metais, taip ir šiemet į Šilalės  didžiųjų atliekų 

surinkimo aikštelę pristatytų atliekų nemažą kiekį sudaro nebenaudojama elektros įranga. Tokių 

atliekų priimta pernai priimta 2,57 t. arba apie 10 proc. Viso priimto kiekio, o 2010 metais padidėjo 

iki 4,06 t. arba apie 9 proc. viso priimto kiekio. Kitokias įvairios sudėties ir pavojingumo atliekas 
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sudaro plastiko atliekos, stiklas, įvairios tekstilės atliekos, tepalinės alyvos, amortizatoriai, filtrai ir 

kt. atliekos. 

Visi per 2010 metus priimti atliekų kiekiai (t) Šilalės DASA aikštelėje pateikti 9  lentelėje. 

9 lentelė 

Priimti atliekų kiekiai (t) per 2010 m. Šilalės DASA 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atliekų sudėties procentinė išraiška pavaizduota 6 paveiksle. 
 

Atliekos Šilalės DASA priimtos atliekos (t) 

Naudotos padangos 18,21 

Plastikinės pakuotės, plėvelės 0,27 

Plastikų atliekos (neužterštos chem. medžiagomis) 1,54 

Auto plastikai 0,94 

Drabužiai 0,70 

Tekstilės gaminiai 0,16 

Popierius kartonas 0,40 

Stiklas 2,28 

Stiklo pakuotės 2,59 

Transporto priemonių stiklas 0,06 

Dienos šviesos lempos 0,10 

Absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos  0,06 

Pakuotes, užterštos chem. medžiagomis 0,03 

Tepalinė alyva 0,63 

Tepalinė alyva 0,02 

Tepalų filtrai 0,05 

Akumuliatoriai švino 0,26 

Nenaudojama elektros įranga 2,37 

Nenaudojama elektros įranga 0,92 

Nenaudojama elektros įranga 0,77 

Stambiagabaritės atliekos , baldai 2,53 

Statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto 3,51 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 4,84 

Pjuvenos, užterštos chem. medžiagomis 0,00 

Guma užteršta pavojingomis medžiagomis 0,00 

Dažų atliekos 0,01 

Atliekos su gyvsidabriu 0,00 

Fotografijos cheminės . medžiagos 0,00 

Atliekos, kurių rinkimui taikomi spec. reikalavimai  0,26 

Viso: 43,52 

Procentai pagal savivaldybes 19 
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Naudotos padangos Plastikinės pakuotės,plėvelės

Plastikų atliekos (neužterštos chem.medž) Auto plastikai

Drabužiai Tekstilės gaminiai

Popierius kartonas Stiklas

Stiklo pakuotės Transporto priem.stiklas

Dienos šviesos lempos Absorbentai, pašluostės,filtrų medžg.

Pakuotes, užterštos chem.medž. Tepalinė alyva

Tepalinė alyva Tepalų filtrai

Akumuliatoriai švino Nenaudojama elektros įranga

Nenaudojama elektros įranga Nenaudojama elektros įranga

Stambiagabaritės,baldai Statyb.medž.kuriose yra asbesto

Mišrios statyb.ir griovimo atliekos Pjuvenos, užterštos chem.medžiagomis

Guma užteršta pavoj.medžiagomis Dažų atliekos

Atliekos su gyvsidabriu Fotografijos chemin.medžiagos

Atkiekos,kurių rinkimui taikomi spec.reikalav

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 pav. Atliekų sudėties procentinė išraiška 
 

6.4. Pagėgių  didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė 
 

Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 7 procentus  (15,26 t.) 2010 metais priimtų atliekų kiekio. Pernai tai buvo 16 procentų 

viso per 2009 metus priimtų į DASA kiekio arba 19,12 t. atliekų. Didžiausią procentą šiame kiekyje 

sudaro  naudotos padangos – net 42 arba 6,22 t. (2009 metais 31 proc. arba 5,94 t.). Palyginus su 

atliekomis, pristatytomis į kitas regiono aikšteles, Pagėgių DASA buvo priimta nemažai 

nepavojingų atliekų: statybinių ir griovimo atliekų  – 1,35 t. arba 8 proc. visų pristatytų atliekų, 

Kitas atliekas sudaro kitokios nepavojingos ir dalis pavojingų atliekų. Per 2010 metus į Pagėgių 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę pristatytų atliekų nemažą kiekį sudaro nebenaudojama elektros 

įranga. Tokių atliekų priimta 1,58 t. arba apie 10 procentų. Panašūs rodikliai buvo ir 2009 metais 

1,37 t. arba apie 7 proc. Viso priimto kiekio. Kitokių įvairios sudėties ir pavojingumo atliekų buvo 

priimta  po keletą šimtų kilogramų. Šias atliekas sudaro plastiko atliekos, absorbentai, pašluostės, 

įvairios tekstilės atliekos, tepalinės alyvos, amortizatoriai, filtrai ir kt. atliekos.  

 
Visi per 2010 metus priimti atliekų kiekiai (t) Pagėgių  DASA aikštelėje pateikti  10 lentelėje. 
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10 lentelė 
Priimti atliekų kiekiai (t) per 2010 m. Pagėgių DASA 

 
Atliekos Pagėgių DASA priimtos atliekos (%) 

Naudotos padangos 6,22 

Plastikinės pakuotės, plėvelės 0,53 

Auto plastikai 0,48 

Drabužiai 0,48 

Tekstilės gaminiai 0,21 

Popierius kartonas 0,53 

Stiklo pakuotės 0,49 

Dienos šviesos lempos 0,02 

Absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos 0,09 

Pakuotes, užterštos chem. medžiagos 0,47 

Tepalinė alyva 0,18 

Tepalų filtrai 0,21 

Nenaudojama elektros įranga 0,94 

Nenaudojama elektros įranga 0,17 

Nenaudojama elektros įranga 0,47 

Stambiagabaritės  atliekos ,baldai 0,83 

Stabdžių skystis 0,01 

Amortizatoriai 0,06 

Rūgštys 0,08 

Aušinamieji skysčiai 0,09 

Statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto 0,95 

Statybinės ir griovimo atliekos 1,35 

Dugno pelenai, šlakas 0,16 

Guma užteršta pavojingomis .medžiagomis 0,08 

Dažų atliekos 0,16 

Viso: 15,26 

Procentai pagal savivaldybes 7 

    
Atliekų sudėties procentinė išraiška pavaizduota  7 paveiksle. 
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7 pav. Atliekų sudėties procentinė išraiška 
 

7. VIETINĖ RINKLIAVA TAURAGĖS REGIONE 2010 M. 
 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

planuojama įvesti : 

� Tauragės rajono savivaldybėje nuo 2011 m. liepos 1 d.; 

� Jurbarko rajono savivaldybėje  nuo 2011 m. liepos 1 d.; 

� Šilalės rajono savivaldybėje     nuo 2011 m. liepos 1 d.; 

� Pagėgių savivaldybėje              nuo 2011 m. liepos 1 d.;  

Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų 

tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir administravimo, vietinės 

rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, 

infrastruktūros plėtros, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo bei kitas su atliekų 

tvarkymu susijusias išlaidas. 

2010 metais įvyko viešėji pirkimai Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse 

nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo šalinti Leikiškių regioniniame 

sąvartyne. Įvertinus konkursinę dokumentaciją dalies vežėjų dokumentai buvo atmesti kaip 
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neatitinkantys konkursinių reikalavimų ir sudaryta preliminari eilė. Konkursinių reikalavimų 

neatitikęs vienas iš vežėjų kreipėsi į teismą, kas nukėlė laimėtojų paskelbimą. Teismui pripažinus 

vežėjo pretenziją kaip nepagrįstą Pagėgių savivaldybėje neliko nė vieno vežėjo kas ir neleido 

tiksliai apskaičiuoti rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą kainos bei pasiruošti rinkliavos 

įvedimui. 

2010 metais buvo tikslinama turima duomenų bazė, savivaldybių išnuomotas turtas 

perkeliamas fiziniam jo naudotojui ir pastoviai atnaujinamas pagal iš savivaldybių pateikiamą 

informacija, bei savivaldybėms pateikiama informacija apie socialinio buto nuomotojų turimą 

nekilnojamąjį turtą. Registruojami nauji objektai, paveldėjimai, pirkimai, dovanojimai ir t.t. pagal 

gaunamus duomenis iš VĮ „Registrų centras“, renkama informacija iš sodų, garažų bendrijų 

pirmininkų bei prašoma pagalbos informuojant bendrijų narius dėl registracijos jų nekilnojamojo 

turto VĮ „registrų centras“. 

Žemiau esančioje diagramoje pateikiami duomenys apie Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų 

bei Pagėgių savivaldybėse esančių fizinių bei juridinių abonentų, turimų turto vienetų skaičių: 
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8 pav. Abonentų turimų turto vienetų skaičius regione 

 
7. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS 

 
 

Visuomenės aplinkosaugos švietimas ir informavimas – vienas iš svarbiausių aplinkos 

apsaugos uždavinių ir pagrindinių visuomenės dalyvavimo realizuojant aplinkos apsaugos tikslus 

garantų. 

Siekiant užtikrinti, kad visuomenė, pilietinės institucijos aktyviai dalyvautų formuojant 

aplinkosaugos politiką ir priimant sprendimus, viena svarbiausių priemonių – kuo plačiau ir 

intensyviau skleisti informaciją. UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2011 metais, 

naudodamas įvairias visuomenės informavimo priemones, aktyviai skleidė informaciją apie 
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Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemą, ekologiškus ir ekonomiškus atliekų tvarkymo būdus, 

aplinkos kokybės gerinimą. Per 2011 metus buvo atlikti tokie viešinimo ir ekologinio švietimo 

darbai: 

1. Straipsniai spaudoje ir internete: 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Uždaromas 

Tauragės miesto buitinių atliekų sąvartynas Ližių kaime“, 2010-01-05 Nr. 1. 

� Tauragės laikraštis „Tauragės žinios“, straipsnis „Nepavyksta išsirinkti atliekų vežėjo“, 

2010-01-08 Nr. 1 (3). 

� Tauragės laikraštis „Tauragės žinios“, straipsnis „Atliekų surinkimo konkurse dalyvavo 

net latviai“, 2010-02-05 Nr. 5 (7). 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinė svetainė www.uabtratc.lt, 

staripsnis „Uždaromas Tauragės miesto buitinių atliekų sąvartynas Ližių kaime“, 2010-04-02. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Buvęs sąvartynas 

taps vaizding piliakalniu“, 2010-04-16 Nr. 28. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Ar dar ilgi už 

atliekas mokės tik sąžiningiausieji ir skurdžiausieji?“, 2010-05-18 Nr. 37. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Rinkliavą nustūmė 

dar metams“, 2010-06-29 Nr. 48. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Rinkliavai įvesti 

reikalingas politinis sprendimas“, 2010-04-06 Nr. 25. 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinė svetainė www.uabtratc.lt, 

skelbimas apie vykdomą Šilalės rajone aplinkosauginę akciją  „Nelauk, kol gamta supyks 2010“. 

� Tauragės apskrities ir rajono laikraštis „Tauragiškių balsas“, straipsnis „Tauragė turės savo 

piliakalnį“, 2010-07-23 Nr. 53. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „už Europos 

Sąjungos pinigus uždarys senus sąvartynus“, 2010-07-30 Nr. 56. 

� Šilalės rajono laikraštis „Šilalės žinios“, straipsnis „Sąvartynui sautvarkyti laukiama lėšų“, 

2010-09-13. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Atliekų tvarkytojai 

įšoko į nuvažiuojantį traukinį“, 2010-09-21 Nr. 72. 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinė svetainė www.uabtratc.lt, 

skelbimas apie vykdomą Tauragės rajone aplinkosauginę akciją  „Nelauk, kol gamta supyks 2010“. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Palaidotas“ Ližių 

sąvartynas“, 2010-10-15 Nr. 78. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“, internetinė svetainė 

www.kurjeris.lt, straipsnis „Oficialiai uždarytas Tauragės mieto Ližių sąvartynas“, 2010-10-19. 
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� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ internetinė svetainė www.tvk.lt, 

straipnis ir reportažas „Baigti Tauragės miesto senojo Ližių sąvartyno uždarymo darbai“, 2010-10-

19. 

� Tauragės apskrities ir rajono laikraštis „Tauragiškių balsas“, straipsnis „Savo vietą greit 

ras ir žaliosios atliekos“, 2010-10-26 Nr. 80. 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinė svetainė www.uabtratc.lt, 

skelbimas apie vykdomą Pagėgių savivaldybėje aplinkosauginę akciją  „Nelauk, kol gamta supyks 

2010“. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „Leikiškės sąvartyną 

pasiekė solidus pirkinys“, 2010-10-26 Nr.81. 

� Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštis „Pamarys“, skelbimas apie vykdomą aplinkosauginę 

akciją „Nelauk, kol gamta supyks“, 2010-10-26. 

� Šilalės rajono laikraštis „Šilalės žinios“, straipsnis „Pritarė galimybių studijai“, 2010-11-

04. 

� Šilalės rajono laikraštis „Šilalės žinios“, straipsnis „Sąvartyne – nauja mašina“, 2010-11-

04. 

� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ internetinė svetainė www.tvk.lt, 

straipnis ir reportažas „Suomijoje pagamintas modernus Kompaktorius pagaliau pasiekė Leikiškės 

sąvartyną“, 2010-11-05. 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinė svetainė www.uabtratc.lt, 

staripsnis „Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną pasiekė suomiškas pirkinys“, 2010-11-09. 

� Jurbarko rajono laikraštis „Šviesa“, straipsnis „Regioniniame sąvartyne – svarbios 

investicijos“, 2010-11-10 Nr. 88. 

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris“, straipsnis „ES parama – 

atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui“, 2010-10-15 Nr. 78. 

� Laikraščio „Žemaitijos gidas“ internetinė svetainė www.zemaitijosgidas.lt, straipsnis 

„Pradedamas Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, 2010-11-24. 

� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ internetinė svetainė www.tvk.lt, 

straipnis ir reportažas „Pradedamas įgyvendinti projektas „Tauragės regiono senų sąvartynų ir 

šiukšlynų uždarymas“. 

2. Informacija internete: 

� Informacija UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje 

www.uabtratc.lt 

� Informacija Tauragės rajono savivaldybės svetainėje www.taurage.lt 

� Informacija Jurbarko rajono savivaldybės svetainėje www.jurbarkas.lt 

� Informacija Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt 
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� Informacija Pagėgių savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt 

3. Dalyvavimas akcijose: 

� Jurbarko rajono savivaldybėje vykdoma aplinkosauginė akcija „Nelauk, kol gamta supyks 

2010“. 

� Šilalės rajono savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija „Nelauk, kol gamta supyks 

2010“. 

� Tauragės rajono savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija „Nelauk, kol gamta supyks 

2010“. 

� Pagėgių savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija „Nelauk, kol gamta supyks 2010“. 

4. Reportažai televizijoje: 

� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ transliuotas reportažas „Baigti 

Tauragės miesto senojo Ližių sąvartyno uždarymo darbai“. 

� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ transliuotas reportažas 

„Suomijoje pagamintas modernus Kompaktorius pagaliau pasiekė Leikiškės sąvartyną“. 

� Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ transliuotas reportažas 

„Pradedamas įgyvendinti projektas „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. 

5. Seminarai, paskaitos: 

� Paskaitų vedimas Tauragės regiono mokyklose atliekų rūšiavimo klausimais.. 

�  Seminarų vedimas Tauragės regiono bendruomenėms atliekų rūšiavimo, projektų 

įgyvendinimo ir kt. klausimais. 

 

9. 2010 M. ĮGYVENDINTI  IR  PRADĖTI  ĮGYVENDINTI  PROJEKTAI 
 

9.1. Projektas ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
 
2010 m. gruodžio 31 d. baigtas įgyvendinti pirmasis etapas projekto ,,Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas”. 2001 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijai pritarus projektui 

„Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, buvo pasirašytas Europos Komisijos 

sprendimas, kuriame nustatyta bendra projekto vertė – 22,9 mln. Lt.  Sanglaudos fondo paramos 

dalis – 70 proc., – 20 proc. LR biudžeto ir 10 proc. UAB TRATC paskolos lėšos. Projekto 

įgyvendinimo pradžia – 2002 m. gruodžio 13 d., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2010 m. 

gruodžio 31 d.  

Galutinė projekto ataskaita Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta 2010 m. spalio 1 

d. 

Įgyvendinus projektą “Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas”, pasiekti šie 

rezultatai: 
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• Įrengtas naujas regioninis sąvartynas Tauragės r., Žygaičių sen., Leikiškių k., kuris atitinka 

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Darbų pradžia 2006 m., darbų 

pabaiga 2008 m.lapkričio mėn; 

• Naujojo regioninio sąvartyno teritorijoje įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė; 

• 2010 m. įsigyta naujojo regioninio sąvartyno eksploatavimui būtina įranga (atliekų tankintuvas 

(kompaktorius) ir ratinis frontalinis krautuvas).  

• Uždarytas senasis Tauragės miesto Ližių sąvartynas. Darbų pradžia 2009 m., darbų pabaiga 

2010 m. spalio mėn; 

• Įrengtos keturios didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės (DASA) kiekvienoje Tauragės apskrities 

savivaldybėje, kuriose surenkamos antrinės žaliavos, buities pavojingos atliekos ir priimamos 

didžiosios atliekos iš gyventojų ir įmonių. Darbų pradžia 2005 m., darbų pabaiga 2006 m.; 

• Įsigyta reikalinga įranga (konteineriai pavojingoms ir stambiagabaritėms atliekoms) didžiųjų 

atliekų aikštelių eksploatavimui. 

Leikiškių sąvartyno su kompostavimo aikštele ir privažiavimo keliu statyba 

Naujasis Leikiškių regioninis sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2009 m.vasario mėn. Per 

2009 metus regioniniame sąvartyne Leikiškių kaime buvo priimta ir sutvarkyta 21,9 tūkst. Tonų 

atliekų. Per 2010 metus į regioninį sąvartyną pristatyta ~31 tūkst.tonų atliekų. Iš Tauragės rajono 

2010 metais į Leikiškių sąvartyną atvežta ~16 tūkst.tonų atliekų, iš Jurbarko r.~8 tūkst.t,  Šilalės r.~ 

5 tūkst.t,   Pagėgių~ 2 tūkst.t. 

 
9 pav. Leikiškių sąvartyno atidarymas 2009 m. lapkritis 

Atliekų tankintuvas (kompaktorius) ir ratinis frontalinis krautuvas 

 2010 m. buvo nupirkti ir pristatyti į sąvartyną atliekų tankintuvas (kompaktorius), kuris 

kainavo ~1 milijoną litų ir beveik 400 tūkst. Lt vertės ratinis frontalinis krautuvas su specialiu kaušu 

žaliosioms atliekoms aeruoti.  
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10 pav. Atliekų tankintuvas (Kompaktorius) 

Tauragės m. Ližių sąvartyno uždarymas 

 2010 m. uždarytas vienas iš didžiausių regione senų neeksploatuojamų, ES reikalavimų 

neatitinkantis sąvartynas Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r.  Sąvartyno uždarymo darbai užbaigti  

2010 metų spalio 8 d. Darbus vykdė viešąjį konkursą laimėjusi įmonė UAB ,,Kauno keliai“, jo 

uždarymas kainavo 2,8 mln. Lt(be PVM), iš kurių 70 proc.- Europos Sąjungos, 20 proc.- Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir 10 proc.- UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 

paskolos lėšos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 pav. Ližių sąvartynas 2005 m. 
 

Uždaromo sąvartyno 18 metrų aukščio šiukšlių kaupas buvo įrengtas ant esamų atliekų 

pagrindo. Esamos atliekos iš viso jomis užimamo ploto (~6,8 ha) sustumtos į esamo kaupo 

labiausiai užpildytą dalį ir iš jų suformuotas piramidės formos kaupas. Paviršinės nuotekos nuo 

užsandarinto kaupo sugaudomos papėdėje įrengtais grioviais ir nuvedamos į esamą melioracijos 

griovį, įrengta susidariusių dujų (metano dujų su priemaišomis) nukenksminimo sistema. Po 

sąvartyno atliekų kaupo uždengimo gruntu, sumažės filtrato kiekis, taip pat sumažės ir teršalų 



 38 

kiekis, kuris patenka į gruntinius vandenis. Sąvartynas po galutinio uždengimo apželdintas 

daugiametėmis žolėmis, kurių šaknys sutvirtina sąvartyno šlaitus. 

 Įgyvendinus projektą, iš sąvartyno į aplinką nebesklis tarša, kuri ypač kenkia Jūros ir 

Šešuvies upių ichtiologiniams draustiniams, taip pat gyventojams bus užtikrinta švaresnė ir 

sveikesnė aplinka.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 pav. Ližių sąvartynas po uždarymo darbų 
 

 Metai po projekto įgyvendinimo – garantinis laikas, dar penkerius metus objektas bus stebimas 

(vykdomas paviršinio, požeminio vandens ir dirvožemio monitoringas) taip pat bus pjaunama žolė, 

šalinami krūmai, medeliai.  

 9.2. Projektas ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas” 
  

 Projekto ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sukurti 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo pajėgumus Tauragės regiono sąvartyne. 

Šis projektas yra sudėtinė Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto dalis. 

Šio projekto metu Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse susidarysiančių žaliųjų atliekų 

tvarkymui numatytos įrengti 3 kompostavimo aikštelės: Šilalės r., Jurbarko r. ir Pagėgių 

savivaldybės teritorijose.  Šių sprendinių įgyvendinimas užtikrins racionalų žaliųjų atliekų 

(žolės,lapų, šiaudų, šakų, smulkių krūmų, medienos) apdorojimą, sumažins biologiškai skaidžių 

komunalinių atliekų kiekį, patenkantį į regioninį sąvartyną ir bus dalinai prisidedama prie Europos 

Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir Tauragės regiono strateginių atliekų tvarkymo sektoriaus 

dokumentų įgyvendinimo. 

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2010 metų birželio mėn. Laimėtojas UAB ,,Pireka”. Darbai 

turi būti baigti per 14 mėn.nuo sutarties pasirašymo. 

Numatyti atlikti tokie paruošiamieji darbai: 
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• Augmenijos pašalinimas iš statybos vietų ; 

• Dirvožemio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas; 

• Jurbarko aikštelės dumblo kaupyklos išmonatvimas; 

• Atliekų pašalinimas iš Šilalės kompostavimo aikštelei skirtos teritorijos. 

- Aikštelių sklypų tvarkymo ir statinių statybos darbai: 

• Žemės darbai; 

• Asfaltbetonio dangos įrengimas technologinėse aikštelių zonose; 

• Privažiavimo kelių ir vidinių kelių, šaligatvių, nuogrindų įrengimas; 

• Žaliųjų plotų įrengimas;  

• Statinių statyba ir inžinerinių tinklų įrengimas aikštelių infrastruktūros zonose; 

• Aikštelių aptvėrimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 pav. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių informaciniai stendai 
 

Prie žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių vietų pastatyti informaciniai stendai. 

Iš projektui ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas” numatytų lėšų 2011 

metais bus skelbiamas konkursas įsigyti žaliųjų atliekų aikštelių eksploatavimui reikalingą 

įrangą: žaliųjų atliekų smulkintuvą, sijotuvą, vartytuvą,svarstykles, taip pat numatoma pastatyti 

pastatą kompostavimo aikštelės įrengimams. 

 

9.3. Projektas ,,Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas” 
 

2010-03-30 d. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras pateiką paraišką Aplinkos 

projektų valdymo agentūrai gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės 

paramos ir uždaryti visus senus neeksploatuojamus Tauragės regione esančius sąvartynus ir 

šiukšlynus. Finansuojama ES Sanglaudos fondo (85 proc) ir Bendrojo finansavimo (valstybės 

biudžeto) (15 proc) lėšomis. 2010 m. rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta projekto ,,Tauragės regiono 

senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas” Finansavimo ir administravimo sutartis. Sąvartynų 
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uždarymo projektų parengimo ir rangos darbai pradėti 2010 metų spalio mėn. Atvirą konkursą 

laimėjo  UAB ,,Pireka”. Projekto  įgyvendinimo trukmė 30 mėn. nuo sutarties pasirašymo. 

Sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbai turi būti baigti per 17 mėn.nuo sutarties pasirašymo. 

Šio projekto įgyvendinimo metu bus uždaromi Tauragės regiono savivaldybių teritorijose 

esantys seni sąvartynai ir šiukšlynai, kurie neatitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų. 

Projekto rengimo metu buvo nustatyti 58 objektai, iš kurių 5 yra sąvartynai ir 53 šiukšlynai: 

Jurbarko rajono (2 sąvartynai Smukučių ir Skirsnemuniškių k. ir 15 šiukšlynų); 

Pagėgių (1 sąvartynas Plaušvarių k.  ir 13 šiukšlynų); 

Šilalės rajono (1 sąvartynas Paneročio k. ir 14 šiukšlynų); 

Tauragės rajono (1 sąvartynas Šidagių k. ir 11 šiukšlynų). 

Įvertinus sąvartynų ir šiukšlynų objektų būklę ir nustatytą tvarkymo būdą, Rangovas turės 

atlikti: 

1. Uždaryti vietoje 5 esamus sąvartynus; 

2. Išvežti buitines atliekas, rekultivuoti šiukšlyno teritorijas 19 objektų; 

3. Pašalinti taršos židinį išvežant užterštą gruntą/atliekas ir rekultivuoti teritoriją 2 

objektuose; 

4. Sutvarkyti dalinai uždarytų šiukšlynų teritorijas, išvežant pabirusias atliekas 32 

objektuose. 

 

9.4. Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo  sistemos  
plėtra”, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą 

 
Projektas vykdomas vadovaujantis Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 

uždaviniais, kuriuose numatyta užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai 

skaidžios (maisto/virtuvės ir žaliosios) atliekos sudarytų: 

• nuo 2013 metų – ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metais šalintų biologiškai 

skaidžių komunalinių atliekų; 

• nuo 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais šalintų biologiškai 

skaidžių komunalinių atliekų; 

įdiegti mišrių komunalinių atliekų mechaninį biologinį apdorojimą ir/arba organizuoti atskirą 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimą bei šių atliekų apdorojimą (kompostavimą arba 

anaerobinį pūdymą (biodujų išgavimą)); 

užtikrinti, kad, surūšiavus komunalines atliekas, likusios netinkamos perdirbti turinčios energetinę 

vertę atliekos būtų naudojamos energijai gauti. 

2010 m. rugsėjo 15 d. UAB  TRATC  pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

(APVA) dėl finansavimo gavimo pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 

prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis” priemonės ,,Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” veiklą 
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,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus”. 

2010 m. gegužės mėn buvo paskelbtas supaprast.atviras konkursas dėl Biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo Tauragės regione Galimybių studijos, Paraiškos parengimo, konkurso dokumentų 

parengimo Investuotojo  (rangovo ir inžinieriaus  atrankai)., poveikio aplinkai vertinimo paslaugų 

pirkimo. Sutartis pasirašyta 2010 m. rugpjūčio mėn. Laimėtojas UAB ,,Nacionalinių projektų 

rengimas”, paslaugų atlikimo kaina- 245 tūkst.Lt. 

Atviri konkursai techninės priežiūros, administravimo, viešinimo paslaugoms ir rangos 

darbams bus paskelbti 2011 m. vasario-kovo  mėn. Pagal parengtą Galimybių studiją projekto 

įgyvendinimui numatyta lėšų suma ~ 14 mln.Lt be PVM (iš jų ES Sanglaudos fondo lėšų-85 proc.,  

pareiškėjo (UAB TRATC arba savivaldybių biudžetų) lėšų - 15 proc.). Viso projekto veiklų trukmė 

36 mėn.  

Leikiškės sąvartyno teritorijos planas su numatomų statinių eksplikacija (iš 2010 m. 

parengtos GS) pavaizduota 14 pav.  

14 pav. Leikiškės sąvartyno teritorijos planas su numatomų statinių eksplikacija (iš 2010 m. 

parengtos GS) 
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10. VEIKLOS PROGNOZĖS 

 

Apibendrinanat UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro parengtą 2010 m. metinį 

pranešimą bei atsižvelgiant į UAB „Audito tikslas“ pateiktas auditoriaus išvadas galima daryti 

tokias bendrovės veiklos prognozes: 

� 2011 m. bendrovė plėtos savo ūkinę veiklą atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektų 

įgyvendinimo ir investicinės veiklos, atliekų tvarkymo paslaugų pasiūlos plėtimo ir atliekų 

naudojimo, rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą paslaugos įvedimo Tauragės regione, 

ekologinio švietimo ir informavimo kryptimis. 

� Atlikus 2010 m. veiklos auditą paaiškėjo, kad bendrovės kapitalas tapo (neigiams) 

mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, todėl UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centro akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymu turi svarstyti klausimą bei priimti sprendimus dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo. 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro numatytų projektų vykdymui bei 

toliasniam įgyvendinimui bus gyvybiškai reikalingas išorės (Jurbarko r. sav., Tauragės r. sav., 

Šilalės r. sav, Pagėgių sav.) finansavimas. 

� Planuojamas nuo 2011 m. liepos 1 d. visuotinis rinkliavos už atliekų tvarkymą 

įvedimas užtikrins „teršėjas moka“ principo įdiegimą ir visišką atliekų tvarkymo kaštų padengimą. 

� Atliekų surinkimo ir transportavimo sutarčių pasirašymas su atliekų vežėjais leis 

užtkrinti pakankamus atliekų srautus į atliekų tvarkymo įrenginius ir garantuos jų veiklos stabilumą 

bei rentabilumą. 

� Nuolatinis personalo žinių ir įgūdžių tobulinimas leis tinkamai vykdyti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro funkcijas, objektų eksploatavimą, inovacijų paiešką bei atliekų 

tvarkymo paslaugų regione kontrolę. 

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ atsižvelgdamas į parengtas auditoriaus 

UAB „Audito tikslas“ bendrovės veiklos audito išvadas bei rekomendacijas, toliau vykdys savo 

ūkinę veiklą ir sieks užsibrėžtų tikslų 2011 m. Bendrovė 2011 m. pasiryžusi įgyvendinti efektyvų 

atliekų surinkimą bei tvarkymą, projektų įgyvendinimą, sieks kuo pelningesnių veiklos rezultatų. 

 

 

Direktorius      Leonas leikus 

 

 


