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1. ĮŽANGINIS ŽODIS 
 

Gyvename pasaulyje, kuris sparčiai keičiasi... Ekologiją galima vadinti nauja mada, 

rinkodara... Bet tai ateitis, ten link eina pasaulis. Žmonės, kuriems rūpi jų sveikata, jų vaikų ateitis, 

supranta – mes turime keistis... Turime keisti savo mintis, savo kasdienybę... Pradžioje reikia 

išmokti rūšiuoti atliekas savo galvose, o po to savo namuose. 

Lietuvoje vis dar vyrauja lengviausias atliekų tvarkymo būdas - išvežti jas į sąvartyną. 

Nepratę rūšiuoti, Lietuvos gyventojai visas atliekas gabena į sąvartynus. Pastaraisiais metais 

daugiau nei 90 procentų atliekų vežama į sąvartynus, ir tik likusioji dalis - eksportuojama arba 

perdirbama. Jei ir toliau bus einama šiuo keliu, Europos Sąjungos paramos lėšomis įrengti 

regioniniai sąvartynai bus užpildyti per artimiausius dešimt metų. Pastaruoju metu Lietuvoje 

išrūšiuojama tik apie 6 ar 7 procentus atliekų, o tai labai nedideli skaičiai lyginant su kitomis 

Vakarų Europos valstybėmis. Tokia yra realybė, kurią reikia iš esmės pakeisti. 

Neatsiejamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalyvis – sąmoningas pilietis. 

Labai svarbu, kad gyventojai suvoktų nuolat didėjančio atliekų kiekio keliamą grėsmę, buitinių 

atliekų rūšiavimo svarbą ir pačių dalyvavimą šiame procese. Aktyvus visuomenės dalyvavimas, 

visuomenės narių informuotumas, tinkamas elgesys garantuoja sėkmingą daugelio buitinių atliekų 

tvarkymo uždavinių grendimą.  

Vienas svarbiausių pastarųjų metų atliekų tvarkymo tikslų – ženkliai sumažinti į 

sąvartynus patenkančių bioskaidžiųatliekų bei antrinių žaliavų kiekį. Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane iškelti šie uždaviniai: 

� pasiekti, kad, rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje, atskirai būtų surenkamos šios 

komunalinės atliekos: antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas – popierius ir kartonas, stiklas, 

plastikas, metalas; biologiškai skaidžios atliekos; buityje susidarančios pavojingos atliekos; buities 

elektros ir elektroninės įrangos atliekos; didelių gabaritų komunalinės atliekos (baldai, naudotos 

padangos ir kt.); buitinės statybos ir remonto atliekos; mišrios komunalinės atliekos (likusios po 

rūšiavimo atliekos); 

� iki 2020 m. pasiekti, kad atskirai būtų surenkama ir pakartotinai panaudojama arba 

perdirbama ne mažiau kaip 50 proc. tokių medžiagų kaip popierius/kartonas, plastmasės, stiklas ir 

metalai; 

� užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

sudarytų: 

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

komunalinių atliekų kiekio; 
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nuo 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais šalintų biologiškai 

skaidžių komunalinių atliekų kiekio; 

� 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) ir substrato kompostavimą); skatinti 

biologinių atliekų kompostavimą individualiose namų valdose; 

� užtikrinti, kad, surūšiavus komunalines atliekas, likusios netinkamos perdirbti 

turinčios energetinę vertę atliekos būtų naudojamos energijai gauti. 

Šiems uždaviniams įgyvendinti skiriama ES parama komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūrai plėtoti, nuolat atnaujinami teisės aktai, kurie įpareigoja racionaliau ir veiksmingiau 

plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, 2011 metais plėtojo atliekų tvarkymo 

sistemos infrastruktūrą, siekdamas įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 

reikalavimus, gerinti teikiamų paslaugų bei aplinkos apsaugos kokybę.  

Priemonių įgyvendinimo tęstinumą UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 

planuoja ir 2012 metais. Bendrovės veikla ir ateinančiais metais bus tampriai susijusi su 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatomomis atliekų tvarkymo užduotimis ir 

investicijomis. 
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2. SVARBIAUSIEJI 2011 M. ĮVYKIAI 

 
 2011 m. vasario 21 d. vykusio valdybos posėdžio protokolu Nr. 11/02 (63) buvo 

patvirtintas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2011 m. numatomų vykdyti prekių, 

paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų planas ir bendrovės 2011 m. veiklos programa. Apibendrinant 

patvirtintą 2011 m. planą ir programą galima išskirti svarbiausius 2011 m. Centro veiklos įvykius: 

� 2011 m. spalio 18 d. pasirašyta projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo  sistemos plėtra, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą“ viešinimo, 

administravimo, techninio projekto ekspertizės ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo 

sutartis su UAB „Infrastruktūros plėtros projektai“. 

� 2011 m. spalio 28 d. paskelbtas atviras pirkimo konkursas „Įranga ir įrenginiai 

projektui „Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“.   

� 2011 m. gruodžio 9 d. paskelbtas supaprastintas atviras pirkimo konkursas 

„Individualaus kompostavimo dėžės“. 

� 2011 m. gruodžio 30 d. paskelbtas konkursas „Tauragės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra: komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių 

projektavimas, tiekimas ir statyba BEI atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, 

priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“. 

� 2011 m. pradėta vykdyti 2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto „Tauragės 

regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartis su 

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

� 2011 m. savivaldybių tarybos patvirtino 2011-2020 m. Tauragės rajono (2011-07-27 

sprendimas Nr. 1-127), Jurbarko rajono (2011-07-28 sprendimas Nr. T2-223), Šilalės rajono (2011-

07-28 sprendimas Nr. T1-261) ir Pagėgių (2011-07-28 sprendimas Nr. T-92) savivaldybių Atliekų 

tvarkymo planus ir Atliekų tvarkymo taisykles. 

� 2011 m. spalio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-

188 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“. 

� 2011 m. lapkričio 15 d. pasirašyta trišalė sutartis „Dėl komunalinių atliekų surinkimo 

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo šalinti į Tauragės regioninį sąvartyną 

Leikiškių k. paslaugos teikimo“ tarp Tauragės rajono savivaldybės administracijos, UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB „Dunokai“. 

� 2011 m. spalio 26 d. Pagėgių savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-148 „Dėl 

Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymo“. 
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� 2011 m. lapkričio 15 d. pasirašyta trišalė sutartis „Dėl komunalinių atliekų surinkimo 

Pagėgių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo šalinti į Tauragės regioninį sąvartyną 

Leikiškių k. paslaugos teikimo tarp Pagėgių savivaldybės administracijos, UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro ir UAB „Ecoservice“. 

 Vienas iš svarbiausių UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įvykių, tai kad 

2011 m. rugsėjo 15 d. centro administracija iš patalpų Gaurės g. 22 persikėlė į kitas patalpas, 

esančias miesto centre V. Kudirkos g. 18. Ši geografinė administracijos padėtis daug patogesnė 

vietinės rinkliavos mokėtojams, t.y. gyventojams ir juridiniams asmenis, taip pat ir įmonės 

darbuotojams. Tai jau trečias įmonės persikraustymas. 

 Taip pat buvo tęsiami 2010 metais pradėti vykdyti darbai bei sutartys: 

� Buvo tęsiami statybos darbai pagal 2010 m. birželio 21 d. pasirašytą projekto 

„Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“ rangos sutartį su UAB „Pireka“. 

� Vykdant kompostavimo aikštelių statybos darbus, tęsėsi ir 2010 m. kovo 30 d. 

pasirašyta projekto „Tauragės regiono (Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių) kompostavimo aikštelių 

įrengimo metu teikiamų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Statybos 

strategija“ bei 2010 m. liepos 7 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Tauragės regiono kompostavimo aikštelių 

įrengimas“ finansavimo ir administravimo. 

� Toliau buvo vykdomi darbai pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. pasirašytą projekto 

„Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ rangos sutartį su JVG UAB „Pireka“ ir 

SIA „BūvaltsR“. 

� Vykdant senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbus, tęsėsi ir 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 bei 2010 m. rugsėjo 13 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono senų sąvartynų ir 

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

konstrukcijos“. O taip pat tęsėsi ir 2010 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyta projekto „Tauragės regiono 

senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ administravimo ir viešinimo paslaugų sutartis su UAB 

„Nacionalinių projektų rengimas“ 

� 2011 m. tęsėsi 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“. 
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3. UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

VALDYMAS 
 

2011 m. rugpjūčio 5 d. buvo įregistruoti nauji UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 

(toliau Centras) įstatai. Įstatuose padaryta keletas pakeitimų, vienas iš esminių pakeitimų tai 

pasikeitė įmonės įstatinis kapitalas, pakito vienos akcijos nominali vertė, kiti pakeitimai susiję su 

Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimais. Įstatuose numatyti šie Bendrovės valdymo organai: 

� Visuotinis akcininkų susirinkimas. 

� Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. 

� Kolegialus valdymo organas – valdyba. 

� Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius. 
 

3.1. Bendrovės akcininkai 
  

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

savivaldybėms – akcininkams (žr. 1 paveikslas.). 

 

 
  

 

 

 

 

 

    
  

1 paveikslas. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkai 
 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinis kapitalas – 300 000 Lt. 

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 paprastųjų nematerialinių vardinių akcijų, vienos 

akcijos nominali vertė 3000 litų. 

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. 
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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. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų teisės, pareigos ir funkcijos 

numatytos Akcinių bendrovių įstatyme, 2011 m. rugpjūčio 5 d. juridinių asmenų registre 

įregistruotuose UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatuose. 

Per 2011 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 2011 m. visuotinių eilinių ir 
neeilinių akcininkų susirinkimų metu svarstytų sprendimų suvestinė 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-04-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2010 m. 
metų finansinių ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo; 

2. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro įstatinio 
kapitalo didinimo; 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dėl 2010 m. UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro 
pelno (nuostolių) paskirstymo; 
 
 
 
 
 
 

4. Dėl bendrovės audito įmonės 
rinkimų 2011 m. finansinių 
ataskaitų auditui atlikti; 
 

5. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro įstatų 
keitimo. 

1. Nutarta patvirtinti UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centro 2010 m. metų audituotą 
finansinių ataskaitų rinkinį; 

2.  Nutarta pavesti UAB „Tauragės 
regiono atliekų  tvarkymo centras“ 
direktoriui organizuoti  įmonės turto 
įvertinimą (pastatų ir statinių bei mašinų 
ir įrengimų grupės).  Įvertinus turtą 
teikti sprendimo projektą kitam 
neeiliniam akcininkų susirinkimui dėl 
UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro įstatinio kapitalo 
didinimo; 

3. Nutarta nepaskirstyti bendrovės 
nuostolių. Pavesti UAB „Tauragės 
regiono atliekų  tvarkymo centras“ 
direktoriui organizuoti  įmonės turto 
įvertinimą (pastatai ir statiniai bei 
mašinos ir įrengimai). Įvertinus turtą 
teikti sprendimo projektą kitam 
neeiliniam akcininkų susirinkimui dėl 
nuostolių dengimo; 

4. Nutarta audito įmonę 2011 
metinių finansinių ataskaitų auditui 
atlikti pasirinkti  UAB „Audito tikslas“ . 
Už paslaugą mokėti 8470 litų su PVM; 

5. Nutarta UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro įstatus 
patvirtinti sekančiame akcininkų 
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2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2011-06-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Einamieji klausimai: 
6.1. Dėl atliekų priėmimo 

akcijos „Darom 2011“ metu. 
 
 
 
1. Dėl UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ įstatinio 
kapitalo didinimo; 

 
 
 
 
 
 
2. Dėl 2010 m. bendrovės pelno 

(nuostolių) paskirstymo; 
 
 
3. Dėl UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų 
tarybos narių išrinkimo; 

 
 
 
 
 
 
 
4. Dėl UAB „Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras“ įstatų 
keitimo. 
 

susirinkime. 
6.Einamieji klausimai: 
6. 1. Nutrata priimti atliekas, 

surinktas akcijos „Darom 2011“ metu 
nemokamai, pagal seniūnams pateiktas 
deklaracijas.  

 
1. Nutarta padidinti  UAB 

„Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centras“ įstatinį kapitalą 200000 Lt (du 
šimtai tūkstančių litų) iš įmonės 
ilgalaikio materialaus turto 
perkainojimo rezervo, padidinant 
kiekvienos anksčiau išleistos akcijos 
nominalią vertę 2000 Lt (du šimtai 
tūkstančiais litų).  

2. Nutarta paskirstyti 2010 m. 
Uždarosios akcinės bendrovės 
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centras“ pelną (nuostolius). 

3. Nutarta išrinkti  UAB  
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centras“ stebėtojų tarybos nariais šiuos 
asmenis: 1. Pranas Petrošius- Tauragės 
rajono savivaldybės meras. 2. Ričardas 
Juška- Jurbarko rajono savivaldybės 
meras. 3. Virginijus Komskis - Pagėgių 
savivaldybės meras. 4. Jonas 
Gudauskas- Šilalės rajono savivaldybės 
meras. 

4. Nutarta pakeisti UAB 
„Tauragės regiono atliekų tvarkymo 
centras“ įstatus 2008 m. spalio 31 d. 
įregistruotus Juridinių asmenų registre 
ir išdėstyti juos nauja redakcija. Įgalioti  
įmonės vadovą Leoną Leikų pasirašyti 
šiuos įstatus bei  juos paskelbti teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
 

 

 
3.2. Stebėtojų taryba 

 
Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. 

Stebėtojų taryba susideda iš 4 narių. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybos narius 

Savivaldybių tarybų 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.  
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2011 m. birželio 15 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo 

išrinkti šie UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybos nariai: 

1. Pranas Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 20 d. 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-12); 

2. Ričardas Juška –  Jurbarko rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 26 d. 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-174);  

3. Jonas Gudauskas – Šilalės rajono savivaldybės meras (2011 m. gegužės 18 d. Šilalės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-114); 

4. Virginijus Komskis –  Pagėgių savivaldybės meras (2011 m. gegužės 19 d. Pagėgių 

savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-64). 

 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.  

 2011 m. birželio 16 d. vykusiame stebėtojų tarybos posėdyje Nr. 11/01, priimti šie 

sprendimai: 

 
2 lentelė. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2011 m. stebėtojų tarybos posėdžio 

svarstytų sprendimų suvestinė 
 

Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-06-15 1. Dėl UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų 
tarybos pirmininko išrinkimo; 
 
 
 

2. Dėl UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“  valdybos 
narių išrinkimo. 

 

1. Nutarta Tauragės rajono 
savivaldybės merą Praną Petrošių 
išrinkti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro stebėtojų tarybos 
pirmininku; 
 

2. Nutarta išrinkti UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro 
valdybą šios sudėties: 
1. Algirdas Mosėjus – Tauragės 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorius; 
2. Petras Vainauskas – Jurbarko 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorius; 
3. Valdemaras Jasevičius – Šilalės 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorius; 
4. Vaidas Bendaravičius – Pagėgių 
savivaldybės administracijos 
direktorius. 
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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. 

2011 metais Bendrovės valdybą atstovavo šie nariai: 

� Algirdas Mosėjus – valdybos pirmininkas – Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos direktorius;  

� Valdemaras Jasevičius – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

� Petras Vainauskas – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

� Vaidas Bendaravičius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius. 

Per 2011 metus UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžių 

metu svarstyti veiklos klausimai bei priimti svarstomų klausimų sprendimai pateikti 3 lentelėje.  

 
3 lentelė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžių protokolų 

suvestinė už 2011 m. 
 

Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 2011-01-13 1. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro valdymo schemos 
tvirtinimo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Dėl direktoriaus 
pavaduotojo pareigybės 
aprašymo ir  rinkliavos 
skyriaus nuostatų tvirtinimo 
bei jo darbo užmokesčio 
nustatymo. 
 
3. Dėl Tauragės, Jurbarko, 
Šilalės, Pagėgių didžiųjų 
atliekų surinkimo aikštelių 
darbo laiko pakeitimo. 
 
 
 
 
 
 

1. Nutarta: a) įpareigoti UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centrą papildyti 
bendrovės valdymo schemą pagal V. Noreikos 
siūlymą, nurodant dvigubą pavaldumą, kuriame 
atsispindėtų ekonomisto atskaitomybė 
bendrovės direktoriui ir direktoriaus 
pavaduotojui rinkliavai; b) patvirtinti 
pakoreguotą UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro valdymo schemą bei etatų 
skaičių.  

 
2. Nutarta : a) patvirtinti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 
pavaduotojo rinkliavai pareiginius nuostatus; b) 
nustatyti 80 proc. direktoriaus dabartinio darbo 
užmokesčio dydžio atlyginimą direktoriaus 
pavaduotojui rinkliavai. 

 
 

3. Nutarta: a) nustatyti nuo 2011 m. 
vasario 1 d. Jurbarko, Tauragės, Šilalės, 
Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių 
tokį darbo ir poilsio laiką: 

Pirmadienis – poilsio diena. 
Antradienis – nuo 8.15 val. iki 18.00 val. 
Trečiadienis -  nuo 8.15 val. iki 18.00 val. 
Ketvirtadienis - nuo 8.15 val. iki 18.00 val. 
Penktadienis - nuo 8.15 val. iki 18.00 val. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
 
 
 
 
4. Kiti klausimai.  
4.1.  Dėl Pagėgių 
savivaldybės rinkliavos 
administratorės darbo sąlygų 
pakeitimo. 

 
4.2. Dėl statybinių medžiagų, 
turinčių asbesto (šiferis) 
priėmimo nemokamai. 
 
4.3. Dėl pritarimo vykti į 
tarptautinę konferenciją 
atliekų tvarkymo klausimais. 

Šeštadienis – nuo 9.00 val. iki 13.00 val. 
Sekmadienis – poilsio diena. 
b) Įpareigoti UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centrą paskelbti naują 
Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių DASA 
darbo bei poilsio laiką spaudoje, bendrovės 
internetinėje svetainėje. 

 
4.1. Nutarta nuo 2011 m. sausio 17 d. 

Pagėgių rinkliavos administratoriui atstatyti 
pilną darbo etatą, t.y. padidinti darbo valandų 
skaičių iki 40, dirbant 5 dienas per savaitę. 

 
 
4.2. Nutarta pritarti statybinių medžiagų, 

turinčių asbesto, t.y. šiferio priėmimui į 
Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną 
nemokamai iki 2011 m. kovo 31 d. imtinai. 

 
4.3. Nutarta pritarti bendrovės 

direktoriaus L. Leikaus vykimui į tarptautinę 
konferenciją atliekų tvarkymo klausimais su 
tarnybiniu lengvuoju visureigiu Subaru 
Forester, 2011 m. sausio 26-28 d. 

2. 2011-02-21 1. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro 2011 metų numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų plano 
tvirtinimo. 
 
2.  Dėl audito įmonės 
pasirinkimo 2011 metams 
pritarimo. 
 
 
 
3. Dėl pritarimo teikti 
paraiškas papildomam 
finansavimui gauti projektui 
„Tauragės regiono 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas“ žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelių 
eksploatacijai reikalingai 
technikai įsigyti ir projektui 
„Tauragės regiono senų 
sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymas“. 

1. Nutarta patvirtinti pataisytą pagal pateiktas 
valdybos pastabas UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2011 metų numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą. 
 
 
2. Nutarta: a) pritarti UAB „Audito tikslas“ 
2011 metams audito įmonės pasirinkimui; b) 
teikti klausimą dėl audito įmonės pasirinkimo 
2011 metams pritarimo svarstyti bendrovės 
visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui. 
 
3. Pritarti teikti paraiškas papildomam 
finansavimui gauti projektui „Tauragės regiono 
kompostavimo aikštelių įrengimas“ žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacijai 
reikalingai technikai įsigyti ir projektui 
„Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymas“. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
4. Dėl informacijos pateikimo 
apie UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2010 
m. finansinę ataskaitą. 
 
 
 
 
 
 
5. Kiti klausimai.  

5.1. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimo. 

 
 
5.2. Dėl pritarimo 

bendradarbiauti atliekų 
tvarkymo akcijoje „Darom 
2011“. 

 
5.3. Dėl nemokamo 

atliekų, turinčių asbesto 
(šiferio) priėmimo į Tauragės 
regiono buitinių atliekų 
sąvartyną termino pratęsimo. 

 
5.4. Dėl Tauragės 

regiono buitinių nepavojingų 
atliekų sąvartyno vadovo 
darbo sąlygų pakeitimo. 

 
 
 
 
5.5. Dėl atliekų 

priėmimo į Tauragės regiono 
buitinių atliekų sąvartyną 
nutraukimo, esant stipriems 
vėjo gūsiams, t.y. beveik 
audrai. 

 
5.6. Dėl pritarimo vykti 

į tarptautinį seminarą 
„Biologinių atliekų 
apdorojimas ir patirtis 
Suomijoje“.  

 
4. Nutarta : a) pritarti pateiktai UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m. 
gruodžio 31 d. finansinei ataskaitai; b) teikti 
UAB „Audito tikslas“ parengtą 2010 m. veiklos 
finansinių ataskaitų rinkinį tvirtinti visuotiniam 
eiliniam akcininkų susirinkimui; c) patvirtinti 
įmonės metinį pranešimą; d) įpareigoti UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą 
paruošti pasiūlymus dėl įstatinio kapitalo 
padengimo, didinimo ir pan. 
5. Kiti klausimai. 

5.1. Nutarta sušaukti UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro visuotinį 
akcininkų susirinkimą 2011 m. balandžio 1 d. 
(penktadienis) 14.00 val., bendrovės patalpose, 
adresu: Gaurės g. 22, Tauragė. 

 
5.2. Nutarta priimti atliekas, surinktas 

akcijos „Darom 2011“ metu, nustatant 50 proc. 
mažesnį „Vartų mokestį“ už 1 t. 
 
 

5.3. Nutarta pratęsti atliekų, turinčių 
asbesto, t.y. šiferio nemokamo priėmimo į 
Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną 
terminą iki 2011 m. birželio 1 d. 
 
 

5.4. Nutarta: a) nustatyti nuo 2011 m. 
kovo 1 d. Tauragės regiono buitinių atliekų 
sąvartyno vadovui 40 valandų darbo savaitę, 
dirbant 8 valandas per dieną; b) įpareigoti 
direktorių mokėti sąvartyno vadovui 
proporcingai daugiau padidintam darbo krūviui 
bei atsakomybei. 

 
5.5. Nutarta nutraukti atliekų priėmimą į 

Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną, 
esant 17 m/s vėjo greičiui, t.y. beveik audrai. 

 
 
 
 
5.6. Nutarta pritarti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus L. 
Leikaus vykimui į Suomijoje rengiamą 
tarptautinį seminarą „Biologinių atliekų 
apdorojimas ir patirtis Suomijoje“, 2011 m. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 kovo 2-5 dienomis. 
3. 2011-06-15 1. Dėl UAB „Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo 
centras“ valdybos pirmininko 
išrinkimo; 
 
 

2. Dėl pritarimo 
konkurso sąlygoms „Dėl 
mišrių komunalinių atliekų 
rūšiavimo Leikiškių 
sąvartyne“. 
 

1. Nutarta atsižvelgiant į Algirdo Mosėjaus 
sutikimą, UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro valdybos pirmininku išrinkti 
Tauragės rajono savivaldybės administracijos 
direktorių Algirdą Mosėjų. 
 
2. Nutarta klausimo, dėl pritarimo konkurso 
sąlygoms „Dėl mišrių komunalinių atliekų 
rūšiavimo Leikiškių sąvartyne“, svarstymą 
atidėti sekančiam valdybos posėdžiui. 

4. 2011-06-29 1. Kiti klausimai: 
1.1. Dėl pritarimo 

konkurso sąlygoms „Dėl 
mišrių komunalinių atliekų 
rūšiavimo Leikiškių 
sąvartyne“. 
 

1. Kiti klausimai: 
1.1. Nutarta pritarti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro paruoštoms 
konkurso sąlygoms „Dėl mišrių komunalinių 
atliekų rūšiavimo Leikiškių sąvartyne“. 
Įpareigoti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras direktorių Leoną Leikų 
vykdyti konkursą mišrių komunalinių atliekų 
rūšiuotojui Leikiškių sąvartyne parinkti, bei 
pasirašyti su juo sutartį. 
 

5.  2011-08-10 1. Dėl UAB „Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centras“ viešųjų pirkimų 
plano koregavimo. 

2. Kiti klausimai: 
2.1. Dėl akcijos Darom 2011 
metu nemokamai priimtų 
atliekų finansavimo. 
 
 
 
 
 

5.2. Dėl projekto 
„Bendruomeniškumo 
ugdymas panaudojant 
visuomenės informavimo 
priemones“. 

 

1. Nutarta pritarti UAB „Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centras“ 2011 metų 
numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir viešųjų 
darbų pirkimų plano koregavimui. 
2. Kiti klausimai: 
2.1. Nutarta pritarti akcijos „Darom 2011“ 
priimtų atliekų kiekių finansavimui tokiomis 
sumomis: 
Tauragės raj. savivaldybė – 11 900 Lt – 100 % 
Jurbarko raj. savivaldybė – 3 964 Lt  – 100 % 
Pagėgių savivaldybė – 1 026 Lt  – 100 % 
Šilalės raj. savivaldybė – 9 257 Lt  – 50 %. 
 
5.2. Nutarta pritarti L. Leikaus siūlymui, dėl 
projekto „Bendruomeniškumo ugdymas 
panaudojant visuomenės informavimo 
priemones“ finansavimo klausimą svarstyti 
kiekvienoje savivaldybėje atskirai. 

6. 2011-11-15 1. Dėl pritarimo skelbti 
konkursą papildomų senų 
sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymui, ir konkurso būdo 
paskelbimo; 

1. Nutarta pritarti atviro konkurso skelbimui dėl 
papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymo. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 

data 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
2. Dėl priimamų atliekų, 

į didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelę, įkainių patvirtinimo; 
 
 
 
 
 

3. Dėl paraiškų teikimo 
lėšoms gauti iš Aplinkos 
apsaugos rėmimo 
specialiosios programos; 
 

4. Dėl pritarimo vietinės 
rinkliavos aprašų ir kitų 
dokumentų tvirtinimui; 

 
2.  Nutarta patvirtinti didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelių atliekų įkainius (pridedama). 
Vartotojams sudariusiems sutartis iki 2011 m. 
lapkričio 15 d. naujus įkainius taikyti nuo 2012 
m. sausio 1 d. Vartotojams sudariusiems nuo 
2011 m. lapkričio 15 d. naujus įkainius taikyti 
nuo sutarties pasirašymo datos. 
 
3. Nutarta susilaikyti svarstant klausimą 
paraiškų teikimui specialiosioms lėšoms gauti 
iš Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo 
programos. 

 
4. Nutarta pritarti vietinės rinkliavos aprašų ir 
kitų dokumentų tvirtinimui. 
 

 
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 teisės aktais. 

 

3.4. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema 
 

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

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema (žr. 2 paveikslas.). 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 Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro valdymo schemoje numatytas direktoriaus pavaduotojas rinkliavai. 

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

regiono atliekų tvarkymo centre dirba bendrovės direktorius, direktoriaus pavaduotojas rinkliavai, 

vyr. finansininkas, ekonomistas, juristas, plėtros skyriaus vadovas, atliekų tvarkymo priežiūros vyr. 

specialistas, inžinierius, biuro administratorė, 4 rinkliavos administratoriai, rinkliavos 

administravimo vyr. specialistas, 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių atliekų priėmėjai, regioninio 

sąvartyno vadovas, regioninio sąvartyno operatorius, 3 regioninio sąvartyno dispečeriai, 

kompaktoriaus mašinistas, traktorininkas ir rūšiavimo darbininkas. 

Per 2011 m. į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą buvo priimti 3 asmenys 

dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį ir 4 asmenys dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. 2011 m. 

darbo sutartys nutrauktos su 6 darbuotojais, iš jų su 4 dirbusiais terminuotam laikotarpiui. 
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UAB TAURAGĖS REGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO  
VALDYMO SCHEMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                            
 
 
 

2 paveikslas. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema

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 

 

Tauragės regiono savivaldybių įsteigtas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras (toliau Centras) yra vienintelė pavojingas ir buitines atliekas tvarkanti bendrovė Tauragės 

regione. Tauragės regiono savivaldybės pasirašydamos koncesijos sutartis pavedė bendrovei 

organizuoti Tauragės regiono savivaldybių teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugas ir būti Tauragės regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

operatoriumi. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro ūkinė veikla apima šiuos bendrus 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo aspektus: 

� Atliekų surinkimą, vežimą ir rūšiavimą. 

� Atliekų šalinimą. 

� Sąvartynų įrengimą ir jų priežiūrą po uždarymo. 

� Senų sąvartynų ir atliekomis užterštų teritorijų uždarymą, rekultivavimą ir priežiūrą 

po uždarymo. 

� Vietinės rinkliavos rinkimo organizavimą ir vykdymą (rinkliavos apskaičiavimas 

atskiriems subjektams, sąskaitų išrašymas, jų išsiuntimas, neapmokėtų sąskaitų išieškojimas). 

Centras vykdydamas ūkinę veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir ES parengtais 

teisės aktais, kurie apibrėžia ir įtakoja aplinkos apsaugą. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras užsiregistravęs atliekas tvarkančių 

įmonių registre ir savo ūkinę veiklą vykdo pagal šiuos turimus atliekų šalinimo, naudojimo ir 

tvarkymo veiklos kodus:  

� D1 – atliekų išvertimas ant žemės ar po žeme, t.y. atliekų šalinimas Tauragės 

regiono buitinių atliekų sąvartyne, esančiame Leikiškės k., Tauragės r. 

� R3 – organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus). Kitaip tariant, šis 

atliekų naudojimo veiklos kodas apima žaliųjų ir biologinių atliekų kompostavimą, kuris vykdomas 

Tauragės kompostavimo aikštelėje, esančioje Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyno 

teritorijoje. R3 kodas apima dujofikavimą bei pirolizę kaip komponentus naudojant chemines 

medžiagas.  

� R13 – naudoti skirtų atliekų laikymas. Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbas organizuojamas vadovaujantis šiuo veiklos naudojimo 

kodu.  

� S1 – surinkimas. S1 kodas neapima atliekų tvarkymo veiklų naudojimo ar šalinimo 

kodų. Šis kodas taip pat naudojamas organizuojant darbą didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse. 
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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 perdavimo pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms, visose UAB Tauragės 

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

kurios įkurtos Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių teritorijose. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, 

patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane yra numatyta, kad iki 2009 metų 

turėjo būti užtikrinta viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir 

prieinamumas. Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga yra teikiama ne mažiau kaip 95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, 

kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, patvirtintame Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytas visuotinio principo įgyvendinimo reikalavimas 

Tauragės regiono savivaldybėse nėra pasiektas. 

Vienas svarbiausių UAB Tauragės regiono 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. Šiam siekiui užtikrinti nuo 2011 m. liepos 1 d. buvo planuota pradėti 

administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų. 

Savivaldybių taryboms minėtu laiku nepriėmus sprendimų dėl vietinės rinkliavos, rinkliavos 

įvedimas liko atidėtas iki 2012 metų pradžios. 

Savivaldybėms nustojus finansuoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 

veiklą, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudas, įmonė, neturėdama kitokių 

finansavimo šaltinių, tiek 2010 metus, tiek 2011 metus baigė nuostolingai. 2010 metais nuostolis 

sudarė 173,7 tūkst.Lt, o 2011 metais - 213,3 tūkst.Lt. Grynasis nuostolis 2010 metais buvo 163,1 

tūkst. Lt, o 2011 metais 181,5 tūkst.Lt. Centro pajamų šaltiniai – „vartų mokestis“ už į sąvartyną 

pristatomas atliekas ir įkainis už į DASA pristatomas pavojingas ir nepavojingas atliekas iš – yra 

nepakankamo dydžio, kad padengtų visus įmonės veiklos kaštus (sąvartyno eksploatavimą, DASA 

sąnaudas, Centro administravimo kaštus, prisidėjimo prie projektų sumas ir t.t.). UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro valdybos sprendimu „vartų mokestis“, 2011 metais nebuvo 

perskaičiuotas. Nauji įkainiai perskaičiuoti didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėms, jie patvirtinti 

2011 m. lapkričio 15 d. Vartotojams sudariusiems sutartis iki 2011 m. lapkričio 15 d. naujus įkainiai 

taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d. Vartotojams sudariusiems nuo 2011 m. lapkričio 15 d. naujus 

įkainiai taikyti nuo sutarties pasirašymo datos. 
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Bendrosios Centro veiklos pajamos per 2011 metus sudarė 1 835,6 tūkst. Lt., iš jų         

1 777,1 tūkst. Lt  gauta iš atvežtų į sąvartyną atliekų, likusi suma 58,5 tūkst. Lt gauta iš DASA už 

pavojingų ir nepavojingų atliekų priėmimą. 

Bendrosios įmonės veiklos sąnaudos per 2011 metus sudarė 2048,9 tūkst.Lt. 

Didžiausią dalį šioje sumoje sudarė Leikiškių sąvartyno ir jau uždarytųjų sąvartynų 

Ližiuose (Tauragės sav.), Panerotyje (Šilalės sav.) ir Smukučiuose (Jurbarko sav.) eksploatavimo ir 

priežiūros kaštai. Bendra šių sąnaudų suma per 2011 metus buvo 935 tūkst.Lt. Leikiškių sąvartyno 

sąnaudos yra tiesiogiai naudojamos sąvartyno eksploatavimo reikmėms – chemikalų pirkimui 

osmozės įrenginių darbui, technikos kurui ir remontui, elektros sunaudojimui, o taip pat apsaugos, 

darbo užmokesčio, ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT) nusidėvėjimo, kitų ūkinių išlaidų 

apmokėjimui. Uždarytų sąvartynų  priežiūros kaštus daugiausia sudaro IMT nusidėvėjimo ir 

aptarnavimo sąnaudos (monitoringai ir kt. priežiūros išlaidos). 

Didelę dalį bendroje sąnaudų sumoje sudarė bendrovės administravimo sąnaudos 894,6 

tūkst.Lt (darbo užmokestis, IMT nusidėvėjimas, nuoma, ryšių sąnaudos, transporto, komandiruočių 

išlaidos, draudimai, medžiaginių vertybių sąnaudos ir t.t.) 2010 metais ši suma sudarė 905,0 

tūkst.Lt. Galima teigti, kad šių išlaidų suma yra mažai kintanti ir būtinos sąnaudos šiai sričiai yra  

panašios kasmet. 

Per 2011 metus DASA sąnaudos sudarė 198,5 tūkst. Lt. 2010 metais ši suma buvo  

170,1 tūkst. Lt. Skirtumą (28,4 tūkst. Lt) dalinai padidino pagal Aplinkos projektų valdymo 

agentūros aktą pripažintos nepagrįstomis sąnaudos (15,8 tūkst.Lt), kurios buvo padalintos solidariai 

kiekvienai DASA. Kita priežastis -per 2011 metus buvo išvežta į utilizavimo įmones sukaupti 

atliekų likučiai iš 2010 metų, už kurių išvežimą mokėjimai buvo atlikti per 2011 metus. DASA 

bendras veikos rezultatas per 2011 metus sudarė 140,0 tūkst.Lt nuostolio. Pajamos sąlyginai labai 

menkos – tik 58,5 tūkst.Lt. Pagrindinės šitokio veiklos rezultato priežastys buvo paminėtos 

anksčiau. IMT perkainojimo rezervas taip pat turėjo didelę įtaka bendram DASA neigiamam 

veiklos rezultatui. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro ūkinės veiklos rezultatai turėtų 

pasikeisti, savivaldybėms vieningai priėmus sprendimus dėl vietinės rinkliavos įvedimo, 

patvirtinant siūlomą ekonomiškiausią rinkliavos būdą ir apskaičiuotą vienos tonos sutvarkymo 

kainą. Tokiu būdu būtų įgyvendintas principas „teršėjas  moka“ ir pilnai padengti Centro ūkinės 

veiklos kaštai. 
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5. TAURAGĖS REGIONO SĄVARTYNAI 

 

5.1. Tauragės regiono buitinių nepavojingų atliekų sąvartynas 
 

Gamtosauginius reikalavimus atitinkantis sąvartynas pastatytas pagal Europos Sąjungos 

standartus ir pradėtas eksploatuoti nuo 2009 metų antrojo pusmečio. Sąvartynas jau 2 metus yra 

sėkmingai eksploatuojamas. Šalinamų atliekų kiekio dinamika per paskutiniuosius trejus metus 

parodyta 3 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 paveikslas. Šalinamų atliekų kiekio dinamika Tauragės regiono buitinių atliekų 
sąvartyne 

 

2011 m. Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne buvo pašalinta 33 912,24 t. atliekų, 

t.y. 10 proc. daugiau nei 2010 m. ir net 55 proc. daugiau nei 2009 m. 

Atliekos į sąvartyną priimamos, atliekų turėtojams atvežus jas ir mokant „vartų 

mokestį“. Šis mokestis buvo patvirtintas 2008 metų gruodžio mėnesį, pradėjus eksploatuoti 

sąvartyną, ir nebuvo perskaičiuotas, nors tiek sąvartyne kaupiamas ir tvarkomas atliekų kiekis, tiek 

eksploatavimo kaštai nuo to laiko gerokai išaugo. Per 2010 metus sąvartynas surinko 1 687,7 tūkst. 

Lt pajamų,o 2011 metais šios pajamos sudarė 1 777,1 tūkst. Lt. Pajamų išaugimas susijęs su 

padidėjusiu priimamų atliekų kiekiu. 

Sąvartyno sąnaudos per 2010 metus sudarė 918,2 tūkst.Lt,o per 2011 metus sąnaudų 

buvo 955,9 tūkst Lt, t.y. 37,7 tūkst. litų mažiau. Vieni kaštai padidėjo (pvz. ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas padidėjo nuo 236,8 tūkst. Lt 2010 m iki 252,6 tūkst. Lt 2011 metais),o kiti šiek tiek 

sumažėjo (pvz.chemikalams per 2010 m. išleista 159,7 tūkst.Lt, o 2011 m 131,1 tūkst.Lt). Kai kurie 

sąvartyno eksploatavimo kaštai metai iš metų lieka nedaug pakitę (pvz. apsaugos mokestis, kuris 

yra 65,7 tūkst.Lt per metus ir nepasikeitė, lyginant su 2010 metais). Darbo užmekesčio sąnaudos 

padidėjo nuo 206,6 tūkst.Lt 2010 metais iki 221,6 tūkst Lt 2011 metais. Padidėjimui turėjo įtakos 

sąvartyno vadovo pilno darbo laiko atstatymas. Išaugo ir elektros energijos sąnaudos – nuo 46,3 
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tūkst. Lt 2010 metais iki 54,4 tūkst.Lt 2011 metais. Padidėjimą lėmė didesnis elektros energijos 

suvartojimo kiekis bei palikusi kaina už vieną elektros kilovatvalandę. 

Bendras sąvartyno veiklos balansas teigiamas. Rezultatas už 2010 metus buvo 740 

tūkst. Lt,o 2011 metais 868,8 tūkst. Lt pelno. Tačiau surenkamų pajamų nepakanka finansuoti visai 

Centro veiklai. Todėl ateinančiais metais būtina perskaičiuoti ir pakelti „Vartų mokesčio“ įkainį, 

kad nors dalinai sumažinti bendrą įmonės veiklos nuostuolį. 

Sąvartyno darbo kokybę gerina pastaruosius du metus naudojamas įsigytas atliekų 

tankintuvas (kompaktorius) ir atliekų kompostavimo technika – ratinis frontalinis krautuvas. 

Technikos aptrnavimui ir eksplotavimui per 2011 metus buvo išleista apie 132,2 tūkst.litų. 

Į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną surinktos atliekos tvarkomos pagal griežtai 

nustatytus ES gamtos aplinkos apsaugos reikalavimus. Sąvartyne įrengta ir pilnai veikia osmozės 

principu paremta susikaupusio filtrato valymo sistema. 2010 metais, pilnu pajėgumu pradėjus 

eksploatuoti sąvartyną, filtrato susidarė apie 10,6 tūkst. m3, 2011 metais – apie 7 tūkst. m3. Per  

2010 metus reikalingų valymui cheminių medžiagų buvo įsigyta už 159,6 tūkst. litų, o 2011 metais 

už 131,1 tūkst.litų. Vykdant sąvartyno priežiūrą, būtina užtikrinti, kad sąvartynų skliedžiama tarša 

nekeltų pavojaus paviršinio vandens telkiniams. Tuo tikslu nuolat vykdomas požeminio vandens 

monotoringas pagal regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) patvirtintą programą.  

Per 2011 metus į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną buvo priimta ir sutvarkyta 

33 912,240 tonų atliekų. Lyginant su 2010 m. (30 852,210 t), priimtų atliekų kiekis padidėjo 10 %. 

Per pastaruosius trejus metus surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekiai nuolatos didėjo. Be priežasčių 

kurios minėtos ankščiau galima teigti, kad padidėjimą įtakojo ir senųjų didesnių sąvartynų Ližiuose 

(Tauragės sav.), Panerotyje (Šilalės sav.), Smukučiuose (Jurbarko sav.) ir Plaušvarių (Pagėgių sav.) 

uždarymas. Išsamesnė ataskaita apie Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne pašalintas atliekas 

pateikta 5 lentelėje. 

4 lentelė. Atliekų priimtų į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną sudėtis ir kiekis per 
2011 m.  

 

Atliekų pavadinimas Atliekų sąrašo 
kodas 

Kiekis 
Tonos (t.) Procentai (%) 

Mišrios nepavojingos komunalinės atliekos 20 03 01 27633,81 81 % 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 17 06 05 370,67 1 % 

Mišrios stambiagabaritės statybos atliekos  17 09 04 985,36 3 % 

Sudėtinių medžiagų atliekos  04 02 09 1,26 0 % 

Drabužiai  20 01 10 0,420 0 % 

Tekstilės gaminai   20 01 11 101,56 0 % 
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Medienos atliekos  03 01 05 0,200 0 % 

Statybos ir griovimo atliekos  17 01 07 611,6 2 % 

Biologiškai suyrančios atliekos  20 02 01 327,58 1 % 

Gruntas perdengimui  17 05 04 3871,30 11 % 

Kitaip neapibrėžtos atliekos  02 03 99 8,48 0 % 

VISO: 33912,24 100 % 

 

Didžiausią dalį priimtų atliekų per 2011 m. į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną 

sudarė mišrios nepavojingos komunalinės atliekos 27 633,81 t. (81 % viso atliekų kiekio). Pristatytų 

į sąvartyną komunalinių atliekų kiekis palyginti su 2010 m. (27 213,78 t.) kito labai nežymiai. 

Likusią dalį 6 278,43 t. atliekų sudarė tokios 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. Iš pateiktos lentelės matyti, kad 

įvairios statybinės atliekos sudaro 17 % visų priimtų atliekų. Didžiausias pokytis pastebimas 

analizuojant statybines atliekas. Lyginant su 2010 m. priimtų statybinių atliekų kiekius (2 822 t.), 

2011 metais atliekų kiekis išaugo beveik 94 %. Tauragės regiono savivaldybių duomenimis, 

didėjant ES paramai, pastaraisiais metais didėjo įvairių projektų įgyvendinimas. Galima daryti 

išvadą, kad minėtų atliekų kiekis padidėjo dėl Tauragės regiono savivaldybėse vykdomų įvairių 

statybinių projektų gausos. 

Pastačius naują ES reikalavimus atitinkantį Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną 

ir uždarius visus regione esančius sąvartynus bei šiukšlynus, atliekos iš Tauragės regiono 

savivaldybių pradėtos vežti į naująjį „europietišką“ sąvartyną. Per 2011 m. pristatytų atliekų srautas 

pagal savivaldybes pateikiamas atskirai 6 lentelėje. 

Analizuojant Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybių duomenis, 

matyti, kad didžiąją dalį atliekų, net 52 proc. iš bendro kiekio, į sąvartyną atliekos pristatytos iš 

Tauragės rajono savivaldybės. 2011 m. iš Tauragės rajono savivaldybės pristatyta 19 13,87 t. 

mažiau nei 2010 m. Iš Jurbarko rajono savivaldybės į sąvartyną pristatyta 10 122,56 t. mažiau, t.y. 

57 proc. mažiau nei iš Tauragės rajono savivaldybės. 15 proc. pristatytų atliekų į sąvartyną sudaro iš 

Šilalės rajono savivaldybės atvežtos atliekos ir tik 6 proc. - Pagėgių savivaldybės atliekos bendrame 

kiekyje. 

2011 m. iš Tauragės r. ir Jurbarko r. savivaldybių pristatyta atliekų apie 2 proc. mažiau  

nei 2010 m., ir atvirkščiai, iš Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybių pristatyta apie 2 proc. daugiau 
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atliekų nei 2010 m. Išanalizavus pateiktus duomenis matyti, kad didžiąją dalį sąvartyne 2011 m. šalinamų atliekų sudarė mišrios 

komunalinės atliekos. 

 

5 lentelė. Atliekų tvarkymas ir šalinimas (t.) pagal savivaldybes Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne per 2011 metus 
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Viso (t.) 

 
 

Viso 
(proc.) 

Mišrios nepavojingos komunalinės atliekos       12154,480 7385,560 4972,240 2035,400 1,340 452,840 522,180 109,590 27633,810 81 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 76,560 0 17,880 3,340 175,480 84,460 0 12,950 370,670 1 

Mišrios stambiagabaritės statybos atliekos  878,940 89,040 0 1,420 0 15,960 0 0 985,360 3 

Sudėtinių medžiagų atliekos  1,260 0 0 0 0 0 0 0 1,260 0 

Drabužiai  0,420 0 0 0 0 0 0 0 0,420 0 

Tekstilės gaminai   59,040 0 5,280 0 37,240 0 0 0 101,560 0 

Medienos atliekos  0,200 0 0 0 0 0 0 0 0,200 0 

Statybos ir griovimo atliekos  424,720 11,780 0 32,140 0 142,460 0 0,500 611,600 2 

Biologiškai suyrančios atliekos  161,420 8,060 0,940 6,360 0 105,800 0 0 327,580 1 

Gruntas perdengimui  3856,980 5,500 0 0 0 8,820 0 0 3871,300 11 

Kitaip neapibrėžtos atliekos  8,480 0 0 0 0 0 0 0 8,480 0 

Viso (t.): 17622,500 7499,940 4996,520 2078,660 214,060 855,340 522,180 123,040 33912,240 100 

Viso (%): 52 22 15 6 1 3 2 0 100 
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1721,630

2030,720
452,840 522,180

4650,360

10959,600

7296,480

Tauragės sav. komunalinė įmonė Jurbarko sav. komunalinė įmonė
Šilalės sav. komunalinė įmonė Pagėgių sav. komunalinė įmonė
DASA ir kitos įmonės Gyventojai
Akcija "Darom 2011"

Išsamesnė komunalinių atliekų pristatymo į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną 

ataskaita pateikiama 4 paveiksle. 2011 m., kaip ir 2010 m., daugiausia komunalinių atliekų pristatė 

savivaldybių komunalinės įmonės. Šių atliekų surinkimą ir pristatymą į sąvartyną lemia 

sezoniškumas. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis daugiausia atliekų 

atvežama vasaros – rudens mėnesiais. Balandžio mėnesį vykusios akcijos „Darom 2011“ metu į 

sąvartyną buvo pristatyta ir nemokamai priimta didelis kiekis atliekų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 paveikslas. Pristatyti nepavojingų komunalinių atliekų kiekiai (t) Tauragės regioniniame 
sąvartyne per 2011 metus iš komunalinių įmonių ir kitų atliekų turėtojų 

 

Daroma išvada, kad organizuojama akcija „Darom 2011“ yra efektyvi ir tai, kad atliekų 

turėtojai kaupia atliekas keletą mėnesių bei pasinaudodami aplinkosauginės akcijos vardu 

nemokamai atsikrato ilgai kauptų atliekų. 

Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyno priežiūra vyksta visus metus. Didėjant 

atliekų kaupui kas kart eksploatuojamoje sekcijoje, įrenginėjami vidiniai keliai užvažiavimui ant 

kaupo, taip pat formuojama atliekų išpylimo aikštelė. Lengvųjų mašinų priėmimui iš gelžbetoninių 

plokščių įrenginėjama atskira aikštelė ant kaupo. Kylant kaupui, kartu keliami ir šie įrengimai. 

Kiekvieną dieną eksploatuojamam sąvartynui reikalingos nemažos lėšos pastovios 

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. Sąvartyno ūkinėms ir aptarnavimo reikmėms per 2011 metus išleista 49,1 tūkst./Lt. 

Galima daryti prognozes, kad sąvartyno ūkinės ir aptarnavimo išlaidos augs kiekvienais metais. 
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5.2. Ližių sąvartynas 

    
Siekiant įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano užduotis Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendino projektą „Tauragės miesto Ližių sąvartyno 

uždarymas“. Vykdant projektą 2010 m. uždarytas vienas iš didžiausių regione senų 

neeksploatuojamų, ES reikalavimų neatitinkantis sąvartynas Ližių k., Tauragės r. Vadinamojo 

„Ližių“ sąvartyno nuotrauka pateikta 5 paveiksle matomas 6,8 ha sklypą apimantis neuždarytas 

sąvartynas.  

 

5 paveikslas. Neuždarytas Ližių sąvartynas 

 

2009 m. pradėjus pilnai eksploatuoti naująjį regioninį sąvartyną Leikiškių km., buvo 

pradėti Ližių sąvartyno uždarymo darbai ir 2010 metų rudenį buvo baigtas pirmojo 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. Pakilęs į  

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

dešimtmečių sukauptas atliekas. 
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6 paveikslas. Ližių sąvartynas po uždarymo darbų 

 

2011 m. sąvartynas buvo atidžiai stebimas: vykdomas paviršinio, požeminio vandens ir 

dirvožemio monitoringai, pjaunama žolė, šalinami krūmai, medeliai. Dar ketverius metus objektas 

bus stebimas ir vykdomi numatyti darbai.  

 2011 m. 4 kartus (vieną kartą per ketvirtį) buvo atliktas poveikio aplinkai monitoringas. 

Požeminis vanduo sąvartyne tiriamas keturiuose monitoringo gręžiniuose. 2011 m. pavasarį buvo 

atlikti toliau nuo sąvartyno esantys monitoringo gręžinio vandens tyrimai. Pateiktoje 2011 m. Ližių 

sąvartyno aplinkos monitoringo ataskaitoje teigiama, kad požeminio vandens būklė sąvartyno 

teritorijoje 2011 m. buvo bloga. Visų gręžinių vandenyje aptikta aiški į požemį iš sąvartyne 

sukauptų atliekų patenkanti tarša. Gruntinis vanduo užterštas mineralinio azoto junginiais, kai kurių 

gręžinių vandenyje aptikta daug organinės medžiagos, didelis vandens bendrasis kietumas, didelės 

sulfato ir chlorido koncentracijos. Taigi galima daryti išvadą, jog monitoringo duomenys rodo, kad 

gruntinis vanduo sąvartyno prieigose yra teršiamas ir kol kas ši tarša nemažėja. 

 Uždaryto Ližių sąvartyno poveikis paviršiniam vandeniui tiriamas trijuose postuose. 

Paviršinio vandens tyrimai Ližių sąvartyne pradėti 2011 m., anksčiau tyrimai nebuvo vykdomi. Nuo 

uždaryto sąvartyno paviršiaus tarša į paviršinį vandenį nepakliūna, tad vandens būklės pablogėjimą 

kanale gali sukelti tik smarkiai užteršto gruntinio vandens iškrova į kanalą. 

Ližių sąvartyno sąnaudos per 2011 metus sudarė 43,9 tūkst. Lt. Didžiausią dalį šioje 

sumoje sudaro ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 38,1 tūkst.Lt. Vykdant uždaryto 

sąvartyno monitoringą, per 2011 metus už šią paslaugą teko sumokėti 5,8 tūkst.Lt. Kitų sąnaudų per 
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2011 metus Ližių sąvartynui nebuvo, nes šiame objekte nėra dirbančiųjų asmenų, nenaudojama 

elektros energija bei nėra kitokių ūkiškų išlaidų. 

            

5.3. Kiti sąvartynai 
 

2010 metais buvo 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 buvo 

numatyta uždaryti 58 objektus: 5 sąvartynus ir 53 šiukšlynus. 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 regiono buitinių atliekų sąvartynas, esantis Leikiškės kaime. 

 2011 m. vykdant minėtą projektą smulkesni šiukšlynai buvo sutvarkomi, sukauptas 

atliekas surenkant ir suvežant į stambesnius uždarinėjamus sąvartynus. Jurbarko rajono 

savivaldybėje atliekos iš smulkių sąvartynų ir šiukšlynų buvo suvežtos į Smukučių ir Skirsnemunės 

sąvartynus, Tauragės – Šidagių sąvartyną, Šilalės – Paneročio ir Pagėgių savivaldybėje – 

Angladiegių sąvartyną. Mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų sklypai buvo išvalyti, sutvarkyti ir apsėti 

žole. Stambūs seni sąvartynai uždaromi, uždengiant kaupą, įrengiant monitoringo gręžinius ir 

apsėjant juos žole. Projekto vykdymo laikotarpiu  objektai perduoti konkursą laimėjusiam rangovui  

– UAB „Pireka“. Per 2011 metus visas projektas nebuvo galutinai užbaigtas, kai kurie darbai 

persikėlė į sekančius metus. 
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Tauragės r. sav.

Jurbarko r. sav.

Šilalės r. sav.
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7 paveikslas. Uždaromų sąvartynų ir šiukšlynų skaičiaus pasiskirstymas pagal savivaldybes 

 

Tauragės savivaldybėje uždarinėjama 12 objektų: 1 sąvartynas – Šidagių km. ir 11 

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

Didžiausias Smukučių sąvartynas priklauso Jurbarko miesto teritorijai  ir jis uždaromas vietoje, 

užpilant kaupą, įrengiant monitoringo sistemą  ir apsėjant jį žole. Monitoringo programai vykdyti 

per 2011 metus Smukučių sąvartynui išleista 2,6 tūkst. litų. 

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

smulkesnių šiukšlynų. Paneročio sąvartynas buvo pagrindinė Šilalės miesto atliekų šalinimo vieta. 

Jis baigiamas uždaryti vietoje, užpiltas kaupas, įrengti monitoringo gręžiniai. Per 2011 metus jau 

buvo atliktas monitoringas, kuris Centrui kainavo 2,0 tūkst.Lt. 

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

Pagėgių seniūnijoje esantis Plaušvarių sąvartynas baigiamas galutinai uždaryti vietoje, kaip ir kitų 

savivaldybių panašūs didesni sąvartynai – suformuojamas kaupas, įrengiami monitoringo gręžinai, 

galiausiai kaupas apsėjamas žole. Likusieji mažesni šiukšlynai šiuo metu yra galutinai sutvarkyti ir  

uždaryti. 

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. 
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6. DIDŽIŲJŲ STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 
AIKŠTELĖS 

 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja 4 didžiųjų atliekų 

surinkimo aikšteles, esančias Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybėse. DASA paskirtis 

– surinkti pavojingas ir nepavojingas atliekas. Surinktos pavojingos atliekos laikinai saugomos 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse ir vėliau atiduodamos šios rūšies atliekų tvarkytojams. 

Sukauptos antrinės žaliavos perduodamos perdirbėjams.  

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 2011 metus už monitoringo tyrimus aikštelėse buvo 

sumokėta 2,1 tūkst.Lt 

Pavojingos ir nepavojingos atliekos į DASA iš gyventojų priimamos nemokamai. 

Juridiniams asmenims taikomi įkainiai skirtingai pagal atliekų rūsį, mokama už vienetą arba už 

atliekų svorį. Per 2011 metus visos aikštelės gavo 58,5 tūkst. Lt. pajamų. Pagrindinę pajamų dalį 

sudaro pajamos iš įmonių, savo veiklos ar gamybos procese generuojančių pavojingas atliekas 

(organiniai tirpikliai, klijai ir hermetikai, filtrai, absorbentai ir t.t.),o taip pat iš antrinių žaliavų 

kiekių (stiklo, stiklo pakuočių),dienos šviesos lempų, padangų  ir kt. 

Sąnaudos aikštelių išlaikymui gerokai - beveik tris kartus - viršija gautas pajamas. Per 

2011 metus visų aikštelių sąnaudos sudarė 198,4 tūkst.Lt. Tai sąlygojo tai, atliekos iš gyventojų 

priimamos nemokamai, o juridiniams asmenims, pristatantiems atliekas į DASA, neįmanoma 

pakelti įkainį tiek, kad jis padengtų visas DASA aikštelių išlaikymo sąnaudas. Be to, savivaldybėms 

nebefinansuojant DASA išlaikymo, kaip tai buvo anksčiau, jos tampa nuostolingomis. 

Nepriklausomai nuo priimtų kiekių, pastovios sąnaudos būtinos DASA funkcionavimui. Dirbančio 

darbuotojo darbo užmokestis, aikštelės apsaugos mokestis, elektros energijos sąnaudos. Kitos 

sąnaudos, tokios kaip padangų šalinimo, pavojingų atliekų išvežimo, ūkinių išlaidų, svyruoja 

priklausomai nuo to, koks kiekis tokių atliekų buvo pašalintas per metus skirtingose aikštelėse. 

Didžiausią dalį visose sąnaudose sudaro darbo užmokestis, t.y. apie 47 proc. visų sąnaudų arba 79 

tūkst. Lt per 2011 metus. Atliekų šalinimo sąnaudos atskirose aikštelėse svyruoja nuo 1,2 tūkst.Lt 

iki 23,5 tūkst.Lt. Viso tokių sąnaudų buvo 39 tūkst.Lt arba apie 33 proc. visų sąnaudų. Šių sąnaudų 

pagrindą sudaro apmokėjimas už surinktų nepavojingų atliekų pakrovimą ir išvežimą į Leikiškių 

sąvartyną, o taip pat už pavojingų atliekų išvežimą tokias atliekas surenkančioms įmonėms. 

10,1 proc. arba 17,7 tūkst. Lt. sudarė visų DASA ūkinių išlaidų sąnaudos. Beveik visą 

šią sumą (15,8 tūkst.Lt) sudaro pagal APVA aktą pripažintos nepagrįstomis sąnaudos, kurios buvo 

proporcingai buvo padalintos kiekvienai aikštelei. 
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Pristatytų į Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles 

atliekų kiekio dinamika per paskutiniuosius trejus metus parodyta 5 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 paveikslas. Priimtų atliekų kiekio dinamika Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir 
Pagėgių DASA  

 
2011 m. Tauragės regiono savivaldybių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse buvo 

priimta 233,836 t. atliekų, t.y. 2 proc. daugiau nei 2010 m. ir 19 proc. daugiau nei 2009 m. 

Priimtų atliekų pasiskirstymas pagal pavojingumą pavaizduotas 9 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 paveikslas. Surinktų atliekų kiekiai iš DASA per 2011 m. 

 

Paveiksle matyti, kad didžiąją dalį, net 90 proc., priimtų atliekų sudaro nepavojingos 

atliekos, t.y. 210,735 t. Nedidelė dalis (10 proc.) surinktų atliekų į DASA yra pavojingos atliekos, 

kurių buvo surinkta 23,101 t. 2011 m. priimta 3,156 t., t.y. 1 proc. daugiau atliekų nei 2010 m. 

Išsamesnė ataskaita apie surinktas atliekas pagal savivaldybes pateikiama 7 paveiksle. 
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10 paveikslas. Surinktų atliekų kiekiai Tauragės regiono savivaldybėse per 2011 m. 

 

2011 m. Tauragės regiono savivaldybių gyventojai ir įmonės daugiausia į didžiųjų 

atliekų surinkimo aikšteles pristatė nepavojingų atliekų (210,735 t.). Didžiausia dalis, net 50 proc. 

(116,021 t.), įvairių atliekų pristatyta iš Tauragės rajono savivaldybės. 2011 m. į Tauragės DASA 

pristatyta 11 proc. mažiau atliekų nei 2010 m. Iš Jurbarko rajono savivaldybės pristatytos atliekos 

sudarė  tik 28 proc. (65,393 t.) visų priimtų atliekų, t.y. beveik du kartus mažiau nei iš Tauragės 

rajono savivaldybės. Atvirkšiai, nei Tauragės DASA, į Jurbarko aikštelę buvo pristatyta 14 proc., 

t.y. per pus daugiau atliekų nei 2010 m. Į Šilalės DASA buvo pristatyta 17 proc. (40,174 t.) įvairių 

atliekų iš bendro pristatyto atliekų srauto. Pagėgių DASA per 2011 m. sukaupta tik 5 proc. (12,248 

t.) pavojingų ir nepavojingų atliekų iš bendro atliekų kiekio.  

Platesnė didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių apžvalga pateikiama atskiruose šio 

skyriaus poskyriuose. 

     

6.1. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 
 

 

Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimtų atliekų kiekis bendrame visose 

savivaldybėse priimamų atliekų kiekyje, kaip ir pernai yra didžiausias, t.y. 50 procentų viso per 

2011 metus priimtų į DASA aikšteles kiekio. 2011 m. į aikštelę pristatyta 11 proc. mažiau atliekų 

nei 2010 m. Surinktų pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekiai iš fizinių ir juridinių asmenų 

pateikiami 8 ir 9 paveiksluose. 
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11 paveikslas. Tauragės DASA pristatytų      12 paveikslas. Tauragės DASA pristatytų atliekų 
      atliekų kiekių dinamika per 2011 m.       kiekių dinamika iš fizinių ir juridinių    

asmenų per 2011 m. 
 

Iš 12 paveikslas. matyti, kad į Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę daugiausia 

(41 proc.) atliekų per 2011 m. pristatė Tauragės rajono savivaldybės gyventojai.  

Analizuojant 11 paveiksle pateiktą informaciją, matyti, kad didžioji dalis atliekų, kurias pristato 

gyventojai yra nepavojingos atliekos (92,568 t.). Gyventojai į Tauragės DASA pristatė tik 4,177 t. 

pavojingų atliekų. Didesnį pavojingų atliekų kiekį, t.y. 13,159 t. pristatė Tauragės rajono 

savivaldybėje esančios įmonės. Tauragės juridiniai asmenys daugiau pristatė 1,940 t. daugiau 

pavojingų atliekų nei fiziniai asmenys. Daroma išvada, kad Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo 

aikštelės teikiamomis paslaugomis daugiausiai naudojasi fiziniai asmenys. Taip pat galima teigti, 

kad didžiausią pristatomų atliekų kiekį įtakoja tokie veiksniai kaip: didesnis gyventojų skaičius, 

strategiškai geriau parinkta aikštelės vieta. 

Svarbu išanalizuoti pristatomų atliekų sudėtį, todėl atliekų srautų surinktų per 2011 m. 

pateikiama 6 ir 7 lentelėje. 
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6 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m.               7 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m. 
  Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 
 

Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

 Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, fanera ir t. t, kuriose 

yra pavojingų cheminių medžiagų 

0,010  Naudotos padangos (ne didesnės nei 118 cm diametro ir 

39 cm pločio) 

34,974 

Dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 0,097  Transporto priemonių ardymo plastikai 2,590 

Klijų ir hermetikų, kuriuose yra PA cheminių medžiagų 0,394  Transporto priemonių ardymo stiklas 1,257 

Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,016  Popieriaus ir kartono pakuotės 0,310 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,135  Stiklas (pakuotės) 12,210 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių arba jomis užterštos 1,791  Kitos stiklo atliekos 11,223 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir t.t. 1,223  Stiklo audinio drožlės ir nuopjovos (stiklo pluoštas) 9,325 

Tepalų filtrai 0,216  Drabužiai 0,020 

Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medž. 0,004  Tekstilės gaminiai 1,394 

Guma, kurioje yra PA cheminių medž. likučių, kuro filtrai 0,006  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir t.t.) 0,122 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 3,295  Plastikai, plastmasių atliekos 2,603 

Vaistai, kitos farmacinės atliekos 0,013  Metalai 0,010 

Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai 1,742  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langų rėmai, durys) 20,791 

Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos (vnt.) 1034 vnt.  Betono atliekos 8,513 

Akumuliatoriai (švino) 0,128  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,385 

Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, monitoriai ir t.t.) 1,224  VISO (t.): 105,727 

VISO (t.): 10,294  
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2011 m. į Tauragės DASA daugiausiai pristatyta naudotų padangų 34,974 t., tai sudaro 

33 proc. priimtų nepavojingų atliekų kiekio į Tauragės DASA. Reikia pastebėti, kad naudotų 

padangų 2011 m. į aikštelę surinkta 51,346 t. mažiau, nes Tauragės rajono savivaldybė, 

pasinaudodama LR aplinkos ministerijos skirtomis lėšomis organizavo naudotų padangų akciją - 

surinkimą. Šios akcijos metu Tauragės rajono savivaldybėje buvo surinkta per 100,000 t. 

nebenaudojamų atliekų. Taip pat iš pateiktos 7 lentelės matyti, kad Tauragės rajono savivaldybėje 

daugiausiai atsikratoma naudotais baldais. Per 2011 m. nebenaudojami baldai sudarė 20,791 t., arba 

18 proc. iš bendro į Tauragės DASA pristatytų nepavojingų atliekų kiekio. Į UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro eksploatuojamą aikštelę pristatomas nemažas kiekis antrinių rūšiavimo 

atliekų: stiklo pakuotės – 12,210 t., kitos stiklo atliekos - 11,223 t. Galima teigti, kad surinktas 

nemažas antrinių žaliavų kiekis rodo, kad Tauragės rajono savivaldybės juridiniai ir fiziniai 

asmenys nori ir gali rūšiuoti, tinkamas perdirbti atliekas. 

Iš pateiktos 6 lentelės matyti, kad didžiąją dalį (3,295 t.) pristatytų pavojingų atliekų 

sudaro statybinės medžiagos, turinčios atliekos, t.y. asbestinis šiferis. 

Bendras pristatytų nepavojingų ir pavojingų atliekų kiekis 2011 m. nesikeitė, palyginus 

su 2010 m. surinktu kiekiu.   

 

6.2. Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 
 
 

Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų 

kiekio tenka apie 28 procentų viso per 2011 metus priimtų į DASA aikšteles kiekio, t.y. 2011 m. 

surinkta du kart daugiau atliekų nei 2010 m. Išsamesnė informacija pateikiama 13 ir 14 

paveiksluose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 paveikslas. Jurbarko DASA pristatytų atliekų      14 paveikslas. Jurbarko DASA pristatytų 
    kiekių dinamika iš fizinių ir juridinių                  atliekų kiekių dinamika per 2011 m.   
                   asmenų per 2011 m. 
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Jurbarko didžiųjų atliekų aikštelėje per 2011 m. iš viso buvo pristatyta 65,393 t. įvairių atliekų. 8 paveiksle matyti, kad didžiausią kiekį (22 

proc. arba 51,413 t.) pristatė Jurbarko rajono savivaldybės fiziniai asmenys. 2011 m. gyventojai į Jurbarko aikštelę pristatė nemažą kiekį (45,248 t.) 

nepavojingų atliekų. Pavojingos atliekos sudarė nežymų, pristatytų atliekų kiekį. Išsamesnė ataskaita pateikiama 8 ir 9 lentelėse. 

 

8 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m.                9 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m. 
  Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 
 

Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

 Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,930  Naudotos padangos 17,021 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių arba jomis užterštos 0,105  Transporto priemonių ardymo plastikai 2,580 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir t.t. 0,745  Transporto priemonių ardymo stiklas 2,570 

Tepalų filtrai 0,279  Popierius ir kartonas 1,331 

Stabdžių skysčiai 0,016  Kitos stiklo atliekos 2,084 

Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medž. 0,101  Drabužiai 1,400 

Guma, kurioje yra PA cheminių medž. likučių, kuro filtrai 0,072  Tekstilės gaminiai 2,300 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 6,000  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir t.t.) 0,123 

Vaistai, kitos farmacinės atliekos 0,310  Plastikai, plastmasių atliekos 1,955 

Rūgštys 0,002  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,953 

Šarmai 0,025  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langų rėmai, durys) 22,820 

Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos (vnt.) 982 vnt.  Betono atliekos 0,500 

Akumuliatoriai (švino) 0,112  Statybos ir griovimo atliekos 0,670 

Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, monitoriai ir t.t.) 0,359  VISO (t.): 56,307 

Šaldytuvai 0,030  

VISO (t.): 9,086  
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8 ir 9 lentelėje matyti, kad 2011 m. į Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę buvo 

pristatyta 65, 393 t. įvairių atliekų, iš jų 56,307 t. sudarė nepavojingos ir 9,086 t. pavojingos 

atliekos. Jurbarko rajono savivaldybėje, kaip ir Tauragės, didžiausią dalį, net 66 proc. pavojingų 

atliekų, pristatytų į Jurbarko DASA, sudarė statybinės medžiagos turinčios asbesto, t.y. 

nebenaudojama stogo danga (6,000 t). Gyventojai aktyviai keičia pavojingų medžiagų turinčią 

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

dalį bendrame kiekyje.  

Kalbant apie pristatytus nepavojingų atliekų kiekius, reikia paminėti, kad net 41 proc. 

arba 22,820 t. atliekų sudarė didžiosios atliekos, t.y. nebenaudojami baldai, Taip pat nemažas 

procentas (12 proc.) surinktų atliekų sudarė nebenaudojamos padangos. 2011 m. surinktų naudotų 

padangų kiekis nesikeitė, palyginus su 2010 m. Svarbu paminėti, kad didžiųjų atliekų 2011 m. buvo 

surinkta 14 proc. daugiau nei 2010 m. Jurbarko aikštelėje taip pat surenkami nemaži antrinių 

žaliavų kiekiai. Tai parodo, kad gyventojai vis labiau rūpinasi tinkamu tokių atliekų sutvarkymu, 

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

 

6.3. Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 
 

Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 17 procentų viso per 2011 metus priimtų į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles kiekio. 

Praėjusiais metais šis rodiklis buvo 19 procentų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 paveikslas. Šilalės DASA pristatytų atliekų    16 paveikslas. Šilalės DASA pristatytų 
    kiekių dinamika iš fizinių ir juridinių                  atliekų kiekių dinamika per 2011 m.   
   asmenų per 2011 m. 
 

Didžiausias atliekų kiekis (14 proc.) į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę pristatytas iš 

Šilalės rajono savivaldybės fizinių asmenų.  Kaip ir kitose Tauragės regiono savivaldybėse, taip ir 



 38 

Šilalės rajono savivaldybėje, gyventojai pristatė 31,581 t. nepavojingų atliekų. 10 ir 11 lentelėje pateikiama išsamesnė atliekų srautų ataskaita. 

 

10 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m.                11 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m. 
  Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 
 

Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

 Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, fanera ir t.t., kuriose 

yra pavojingų cheminių medžiagų 

0,001  Naudotos padangos (ne didesnės nei 118 cm diametro ir 

39 cm pločio) 

17,563 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,222  Transporto priemonių ardymo plastikai 0,406 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių arba jomis užterštos 0,016  Transporto priemonių ardymo stiklas 0,215 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir t.t. 0,034  Popierius, kartonas 0,965 

Tepalų filtrai 0,023  Stiklas (pakuotės) 7,870 

Atliekos, kuriose yra tepalų 0,001  Kitos stiklo atliekos 3,585 

Guma, kurioje yra PA cheminių medž. likučių, kuro filtrai 0,004  Drabužiai 0,340 

Ruberoido atliekos 0,270  Tekstilės gaminiai 0,100 

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos 

0,508  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir t.t.) 0,082 

Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos (vnt.) 508 vnt.  Plastikai, plastmasių atliekos 1,730 

Akumuliatoriai (švino) 0,049  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,535 

Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, monitoriai ir t.t.) 1,550  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langų rėmai, durys) 4,005 

VISO (t.): 2,678  Betono atliekos 0,100 

   VISO (t.): 37,496 
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2011 m. į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę buvo priimta 40,174 t. arba  

atliekų, iš jų didžiąją dalį 37,496 t. arba 93 proc. sudarė nepavojingos atliekos ir 2,678 t. arba 7 

proc. – pavojingos atliekos. Surinktų atliekų kiekis per 2011 m. nežymiai mažėjo, palyginus su 

2010 m. (43,520 t.) Lyginant  su kitų savivaldybių priimtų atliekų sudėtimi, kur vyrauja naudotų 

padangų kiekiai, Šilalės DASA padangų priimta apie 43 proc. viso atliekų kiekio (17,563 t.). 2010 

m. šis rodiklis buvo atitinkamai 42 proc. arba 18,210 t. Kitokias įvairios sudėties ir pavojingumo 

atliekas sudaro plastiko atliekos, stiklas, įvairios tekstilės atliekos, tepalinės alyvos, amortizatoriai, 

filtrai ir kt. atliekos. 2011 m. Šilalės rajono savivaldybėje pastebimai išaugo rūšiavimo atliekų, 

tokių kaip stiklo pakuotės, kitos stiklo atliekos, kiekiai.  

Apžvelgus analizuotą medžiagą galima daryti išvadą, kad kaip ir visose Tauragės 

regiono savivaldybėse, taip ir Šilalės rajono savivaldybėje, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės 

teikiamomis atliekų tvarkymo paslaugomis daugiausiai naudojasi fiziniai asmenys. 

 

6.4. Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 
 

Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų 

kiekio tenka apie 5 procentus (12,248 t.). 2011 m. pristatytų atliekų kiekis sumažėjo 2 proc. (3,012 

t.) palyginus su 2010 m. (7 proc. arba 15,26 t.). 

Pateiktuose 17 ir 18 paveiksluose matyti pristatytų atliekų pasiskirstymas pagal 

juridinius ir fizinius asmenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   17 paveikslas. Pagėgių DASA pristatytų atliekų   18 paveikslas. Pagėgių DASA pristatytų 
    kiekių dinamika iš fizinių ir juridinių                  atliekų kiekių dinamika per 2011 m.   
                   asmenų per 2011 m. 
 

Pagėgių savivaldybėje, kaip ir kitose Tauragės regiono savivaldybėse, daugiausiai buvo 

pristatyta nepavojingų atliekų, kurios sudarė 91 proc. arba 11,205 t. viso atliekų kiekio priimto 

Pagėgių DASA. 2011 m. 4 proc. (9,252 t.) pristatė Šilalės rajono savivaldybės fiziniai asmenys. 
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2011 m. Pagėgių savivaldybėje buvo surinkta 2,678 t. pavojingų atliekų ir 37,496 t. nepavojingų atliekų. 12 ir 13 lentelėje pateikiama 

išsamesnė atliekų srautų ataskaita. 

 

12 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m.                13 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2011 m. 
  Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 
 

Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

 Atliekų pavadinimas Priimta 
atliekų (t.) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,090  Naudotos padangos (ne didesnės nei 118 cm diametro ir 

39 cm pločio) 

5,965 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir t.t. 0,030  Transporto priemonių ardymo plastikai 0,243 

Tepalų filtrai 0,030  Transporto priemonių ardymo stiklas 0,495 

Stabdžių skysčiai 0,014  Popierius, kartonas 0,060 

Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medž. 0,070  Stiklas (pakuotės) 0,485 

Guma, kurioje yra PA cheminių medž. likučių, kuro filtrai 0,209  Kitos stiklo atliekos 0,135 

Naudoti amortizatoriai 0,050  Drabužiai 0,669 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 0,265  Tekstilės gaminiai 0,133 

Dugno pelenai, šlakas 0,084  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir t.t.) 0,013 

Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos (vnt.) 32 vnt.  Plastikai, plastmasių atliekos 0,287 

Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, monitoriai ir t.t.) 0,201  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,180 

VISO (t.): 1,043  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langų rėmai, durys) 1,210 

   Betono atliekos 1,100 

   Metalai 0,230 

   VISO (t.): 11,205 
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Didžiausią procentą surinktų atliekų kiekyje sudaro naudotos padangos – net 49 proc. 

arba 5,965 t. 2011 m. naudotų padangų surinkta 4 proc. arba 0,255 t. mažiau nei  2010 m. Pagėgių 

savivaldybėje, kaip ir kitose Tauragės regiono savivaldybėse, buvo sukrinta nemažai (1,210 t.) 

didžiųjų atliekų (baldai, langų, durų rėmai). 2011 m. baldų buvo priimta 46 proc. daugiau nei 2011 

m. Palyginus su atliekomis, pristatytomis į kitas regiono aikšteles, Pagėgių DASA buvo priimta 

nemažai nepavojingų atliekų: statybinių ir griovimo atliekų  – 1,100 t. arba 9 proc. visų pristatytų 

atliekų. Pavojingų atliekų kategorijoje, per 2011 m. daugiausia buvo surinkta statybinių atliekų, 

turinčio asbesto, t.y. asbestinės stogo dangos. Galima daryti išvadą, kad 2011 m. priimtų atliekų 

kiekių rodikliai nesiskyrė nuo 2010 m.  

Apibendrinant UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro ūkinę atliekų tvarkymo 

veiklą galima daryti tokias išvadas: 

� 2011 m. Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo 

aikštelėmis daugiausiai naudojosi Tauragės regiono savivaldybių fiziniai asmenys. Gyventojai per 

2011 m. į minėtas aikšteles pristatė 190,71 t. atliekų, kas sudaro 82 proc. visų pristatytų atliekų 

kiekį. 

� 2011 m. į Tauragės regiono savivaldybėse įrengtas DASA didžiausias kiekis 

pristatytas nepavojingų atliekų kategorijoje. Nepavojingos atliekos sudarė 90 proc. (210,735 t.) 

visų priimtų atliekų kiekio.  

� Didžiausia nepavojingų atliekų pristatymo paklausa yra tarp tokių atliekų kaip, 

naudotos padangos, kurios sudaro 32 proc., didžiosios atliekos (nebenaudojami baldai), kurie 

sudaro 21 proc., rūšiavimo atliekos (stiklas, plastikas, popierius), kurios sudaro 21 proc. per 2011 

m. pristatytų į DASA atliekų. Pavojingų atliekų kategorijoje daugiausia pristatyta statybinių 

medžiagų turinčių asbesto (asbestinė stogo danga), kuri sudarė 4 proc. (9,560 t.) ir elektros ir 

elektroninė įranga (EEĮ) – 1 proc. (3,334 t.) per 2011 m. pristatytų į DASA atliekų. 

� Tauragės regiono didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse pristatomų atliekų kiekiai 

nuolatos auga, tačiau 2011 m. (233,836 t.) palyginus su 2010 m. (230,680 t.) šis augimas buvo 

labai nežymus ir tesiekė 1 proc.  

� Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai pastaraisiais 

metais augo ir 2011 m. siekė 33912,240 t. Siekiant įgyvendinti LR Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane numatytas užduotis būtina skatinti Tauragės regiono visuomenę būti 

neabejingais ir rūšiuoti tinkamas perdirbti atliekas, taip mažinant į sąvartyną patenkančių atliekų 

kiekį. 

� Norint efektyviai įgyvendinti Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių didžiųjų atliekų 

surinkimo aikštelių veiklą, būtina kuo dažniau informuoti Tauragės regiono visuomenę apie 

kiekvienoje savivaldybėje įrengtas atliekų surinkimo aikšteles. 
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7. VIETINĖ RINKLIAVA TAURAGĖS REGIONE 2011 M. 
 

 
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre tiesiogiai su rinkliavos darbu susiję 7 

darbuotojai:  direktoriaus pavaduotojas rinkliavai (pareigybė įsteigta 2011m. sausio 13 d. valdybos 

posėdžio protokolo Nr. 11/01(62), rinkliavos administravimo vyr. specialistas, ekonomistė ir 4 

rinkliavos administratoriai kiekvienai savivaldybei. Direktoriaus pavaduotojas rinkliavai 

koordinuoja visus rinkliavos pradžios darbus, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, 

organizuoja ir atsako už rinkliavos specialistų  darbą, pavestų jam uždavinių įgyvendinimą. 

Rinkliavos vyr. specialistas dalyvauja  rengiant rinkliavos nuostatus, tvarkas, aprašus, formas, 

rinkliavos tarifų taikymą, mokėjimo pranešimų išrašymą, vietinės rinkliavos surinkimą, apskaitą ir 

kt. Ekonomistė  skaičiuoja vietinės rinkliavos dydžius, numatomas sąnaudas ir pajamas, padeda 

savivaldybėms planuoti biudžetus ir t.t. Kiekvienoje savivaldybėje  dirba po vieną rinkliavos 

administratorių, kuris tikslina vietinių rinkliavos mokėtojų duomenis, priima, registruoja ir 

sistemina teikiamus prašymus dėl rinkliavos dydžio koregavimo. 

2010 metų  vasario mėnesio 22 dieną tarp UAB ‚,Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro“ ir konsultacinės kompanijos UAB ,,Jostra“  buvo sudaryta sutartis, kuria UAB ,,Jostra“ 

įsipareigojo parengti galimybių studiją, argumentuojančią rinkliavos nustatymo principus ir 

pagrindžiančią rinkliavų dydžius Tauragės regiono savivaldybėms, bei parengtus skaičiavimus 

argumentuotai pristatyti savivaldybėms. 

 Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių merų potvarkiais buvo sudarytos 

darbo grupės rinkliavos pradžios klausimais savivaldybėse. Į jų sudėtį buvo įtraukti atsakingi 

savivaldybių, Centro darbuotojai. Darbo posėdžiuose buvo  svarstomos  galimos vietinės rinkliavos 

pasirinkimo alternatyvos, kurias pateikė konsultacinė kompanija  UAB ,,Jostra“. Ne viename darbo 

grupių posėdyje vyko aršios diskusijos dėl galimybės  taikyti skirtingus rinkliavos modelius 

konkrečioje savivaldybėje. Centras parengė ir pateikė visoms savivaldybėms vienodą rinkliavos 

skaičiavimo metodiką ir vienodą taikymo modelį, remiantis Koncesijos sutartimi, Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis ir kitais tarybų priimtais dokumentais. Pasiūlyta savivaldybių taryboms priimti 

ekonomiškiausią ir lengviausiai administruojamą metodą pagal turimą turto  bendrąjį plotą. Pagėgių 

ir Tauragės savivaldybių darbo grupių siūlymu taryboms  sprendimus dėl vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus priimti dar 2011 

metais ir rinkliavą pradėti nuo 2012 metų sausio 1 dienos. 

2011m. spalio 19 d. nutarimu Nr. TSP-186 Tauragės savivaldybės tarybai, bei 2011 m. 

spalio 26d. nutarimu Nr. T-148 Pagėgių savivaldybės taryba priėmė sprendimus vietinę rinkliavą už 

komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą skaičiuoti pagal metinę komunalinių atliekų 

susikaupimo normą bendrajam turimam plotui. Nuostatuose numatyta galimybė būsto savininkams, 
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kompostuojantiems žaliąsias ir bioskaidžias atliekas, mokėti 20 procentų mažesnę rinkliavą. 

Asmenims, norintiems mokėti rinkliavą pagal nustatytą dydį vienam asmeniui, taip pat buvo palikta 

galimybė pasirinkti kitą mokėjimo variantą. Papildomai buvo parengtos ir patvirtintos tvarkos,  

reglamentuojančios rinkliavos administravimą. Sprendimai dėl lengvatų suteikimo  socialiai 

remtiniems asmenims savivaldybių tarybose 2011 metais nebuvo svarstomi ir nepriimti. 

Jurbarko ir Šilalės savivaldybių tarybos sprendimus dėl vietinės komunalinės rinkliavos 

pradžios nukėlė  į 2012 metus ir nutarė ją pradėti nuo  balandžio 1 dienos. 

Metų pabaigoje Pagėgiuose ir Tauragėje aktyviai pradėtas administracinis darbas su 

rinkliavos mokėtojais - priiminėjamos kompostavimo deklaracijos, tikslinami turimo turto registro 

duomenys, juridinių asmenų veiklos pobūdžiai, registruojamos įvairios pažymos, teikiama 

informacija. 

Siekiant kuo daugiau informacijos pateikti rinkliavos mokėtojams ir juos supažindinti 

su nauja rinkliavos mokėjimo tvarka, 2011 metais buvo aktyviai viešinama minėta informacija 

vietinėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, rengiami išvažiuojami posėdžiai seniūnijose, bendrijose ir 

panašiai. 

Rinkliavos mokėjimo administravimui apskaitos programoje buvo vykdomi pakeitimai, 

būtini pasirinkto modelio pritaikymui. 

Atliekas surenkančios įmonės, kurios buvo laimėjusios viešuosius konkursus prieš 

keletą metų paslaugai teikti, buvo pakviestos pasirašyti sutartis su Centru ir pradėti vykdyti 

konteinerių aprūpinimo bei vežimo dažnumų tikslinimą, grafikų sudarymą ir kitas funkcijas, 

numatytas sutartyse. 

Nors ne visose savivaldybėse vietinės rinkliavos pradžia buvo pradėta vienu metu, 

priėmusių sprendimą dėl vėlesnės rinkliavos pradžios specialistai vykdo šviečiamąjį darbą, tikslina 

duomenų bazę, priima gyventojus bei konsultuoja įmones klausimais, susijusiais su rinkliavos 

pradžia. 
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8. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS 
 

Atliekų tvarkymas Tauragės regione yra tarp prioritetinių aplinkos apsaugos krypčių. 

Visuomenės aplinkosaugos švietimas ir informavimas – vienas svarbiausių aplinkos apsaugos 

uždavinių. 

2011 metais ypač didelis dėmesys buvo skiriamas rinkliavos už komunalinių atliekų 

tvarkymą įvedimui, komunalinių atliekų surinkimui, antrinių žaliavų perdirbimui ir pavojingų 

atliekų tvarkymo sistemos kūrimui. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras koordinuoja atliekų 

tvarkymo veiklą Tauragės regione, į kurį įeina keturios regiono savivaldybės: Tauragės rajono 

savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė.  

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, diegdamas atliekų tvarkymo sistemą 

regione, įgyvendindamas projektus, vykdo ir visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais: 

vietos spaudoje publikuojami straipsniai apie rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įvedimą, 

dalyvaujama TV ir radijo laidose, kuriose pateikiama informacija apie vietinės rinkliavos dydžius, 

jų skaičiavimo metodus, informuojama apie vykdomas atliekų surinkimo akcijas, taip pat apie  

įgyvendinamus projektus ir jų naudą visuomenei. 

2011 m. buvo parengti nauji regiono savivaldybių atliekų tvarkymo planai ir taisyklės. 

Atliekų tvarkymo taisyklėse yra nurodyta, kad UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, 

dalyvaujant Savivaldybės administracijai, iki kiekvienų metų pabaigos turi parengti kitų metų 

visuomenės informavimo programą.  

 Programoje turi būti numatyta informuoti visuomenę apie esamus atliekų tvarkymo 

įrenginius ir sistemas, apie regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir 

eksploatavimo ypatumus, apie teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo 

ypatumus, siekiant surinkti geros kokybės antrines žaliavas, apie pavojingų atliekų surinkimo 

galimybes, apie specifinių atliekų srautų tvarkymo galimybes ir teikiamas jų tvarkymo paslaugas 

bei kitus atliekų tvarkymo reikalus. 

Per 2011 metus buvo atlikti tokie viešinimo ir ekologinio švietimo darbai: 

1. Straipsniai spaudoje, tai bene populiariausi viešojo informavimo šaltiniai, 

pasiekiami tiek gyventojams tiek įmonėms, informacija apie centro veiklą periodiškai buvo 

skelbiama šiuose spaudos leidiniuose:  

� Tauragės apskrities ir miesto laikraštis „Tauragės kurjeris; 

� Tauragės laikraštis „Tauragės žinios“; 

� Tauragės apskrities ir rajono laikraštis „Tauragiškių balsas“; 

� Šilalės rajono laikraštis „Šilalės žinios“; 

� Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštis „Pamarys“; 

� Jurbarko rajono laikraštis „Šviesa“; 
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� Šilalės rajono laikraštis „Šilalės artojas“ 

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 

� Informacija Pagėgių savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt 

3. Dalyvavimas akcijose: 

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

supyks 2011“. 

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

2011“. 

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

supyks 2011“. 

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

2011“. 

� Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybėse vykusi 

akcija „DAROM 2011“. 

� Tauragės rajono savivaldybėje vykusi akcija „Tauragiški, atsikratyk naudotomis 

padangomis". 

4. Reportažai televizijoje: 

� Tauragės TVK transliuotas reportažas 7 Tauragės dienos apie projektą „Tauragės 

regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. 

5. Seminarai, paskaitos: 

� Tauragės Žalgirių gimnazijoje, Tarailių pagrindinėje mokykloje, Vilkyškių vidurinėje 

mokykloje, Tauragės lopšelyje – darželyje „Kodėlčius“ skaitytas seminaras „Saugokime aplinką – 

rūšiuodami atliekas“. 

�  Seminarų vedimas Tauragės regiono bendruomenėms atliekų rūšiavimo, projektų 

įgyvendinimo ir kt. klausimais. 

� Informacija dėl rinkliavos įvedimo Tauragės regiono savivaldybėse, seniūnijose ir 

pan. 
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9. 2011 M. ĮGYVENDINTI IR PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI  
 

9.1. Projektas ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
 

2011 m. pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusia įmone UAB ,,Ekobazė“ dėl laikinos 

rūšiavimo linijos įrengimo Leikiškių sąvartyno II mišrių buitinių atliekų kaupimo sekcijoje.  

Numatoma, kad Tauragės regioninio nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyno, esančio Leikiškių 

kaime, Tauragės r., teritorijoje bus sukurta laikina mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo 

infrastruktūra, siekiant išrūšiuoti į sąvartyną atvežtas mišrias komunalines atliekas iš bendro srauto 

(~ 25 tūkst./metus) išskiriant antrines žaliavas bei kitas pakartotiniam panaudojimui ir/ar 

perdirbimui tinkančias medžiagas, tokiu būdu mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekius. 

Numatoma, kad rūšiuojant bus galima atskirti mažiausiai šias frakcijas: plastikai (PET, plėvelė), 

stiklas, popierius ir kartonas, metalas. 

Teisė rūšiuoti atliekas konkursą laimėjusiam dalyviui (atliekų rūšiavimo operatoriui) bus 

suteikta iki sąvartyno teritorijoje bus pastatyti ir pradėti eksploatuoti stacionarūs mechaninio 

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai (numatoma stacionarių MBA įrenginių eksploatacijos 

pradžia 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.). 

 

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 įrengtos 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 m., laimėtojas- UAB ,,Pireka”. Statybos darbai  

baigti, liko atlikti užaikštelinius lauko elektros darbus, kuriuos vykdys AB LESTO konkurso būdu 

parinktas rangovas, taip pat liko atlikti aikštelių aplinkos sutvarkymo ir apželdinimo darbus. 
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19 paveikslas. Jurbarko rajono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės statybos darbai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 paveikslas. Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo darbai 
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21 paveikslas. Šilalės rajono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės darbai 
 

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

2011 metais buvo paskelbtas konkursas įsigyti žaliųjų atliekų aikštelių eksploatavimui reikalingą 

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

pastatą kompostavimo aikštelės įrengimams ir gruodžio mėnesį gauti tiekėjų pasiūlymai. 

 

 

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

Sąvartynų 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. 

2011 metais buvo tęsiami projekto įgyvendinimo darbai-buvo uždaromi Tauragės 

regiono savivaldybių teritorijose esantys seni sąvartynai, kurie neatitinka Europos Sąjungos 

direktyvų reikalavimų, ir vykdomi šiukšlynų sutvarkymo darbai. Į vietoje uždaromus 5 esamus 

sąvartynus buvo suvežtos  buitinės atliekos, rekultivuojamos šiukšlynų teritorijos, pašalinti taršos 

židiniai išvežant užterštą gruntą/atliekas. Liko pabaigti sutvarkyti dalies dalinai uždarytų šiukšlynų 

teritorijas, aplinkos sutvarkymo ir apželdinimo darbai. 
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22 paveikslas. Jurbarko rajono Smukučių sąvartyno uždarymo darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 paveikslas. Pagėgių sav. sutvarkytas Piktupėnų šiukšlynas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 paveikslas. Šilalės rajono Paneročio sąvartyno uždarymo darbai 
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25 paveikslas. Tauragės rajono Angladegių šiukšlyno sutvarkymo darbai 

 

 
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. 

 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras nuo 2010 m. pradėjo vykdyti projektą 

,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

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

Konkursas techninės priežiūros, administravimo, viešinimo paslaugoms paskelbtas 2011 

m. ir 2011 m. spalio 18 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis. 
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2011 m. buvo parengti pirkimo dokumentai ir paskelbtas tarptautinis atviras konkursas 

dėl projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: Komunalinių atliekų 

mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba bei atliekų 

tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-

biologinio apdorojimo paslaugos“.  

Pagal parengtus pirkimo dokumentus Projektas apima naujų komunalinių atliekų 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybą Tauragės regione bei juos aptarnaujančių 

sistemų įrengimo darbus. Darbai finansuojami iš ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

(pagal priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklą 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą“) ir Darbai finansuojami iš ES ir Užsakovo (UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centras)  akcininkų-savivaldybių biudžetų lėšomis.   

Konkurso metu perkamos įrenginių projektavimo, statybos darbų bei operavimo 

paslaugos. Šiose specifikacijose, priklausomai nuo tam tikrų atvejų, Rangovas ir/arba Operatorius 

toliau įvardinamas Tiekėju (konkurso dalyviu). Pvz., įrangos projektavimo, statybos darbų atveju, 

Tiekėjas - Rangovas, operavimo paslaugų atveju (pagal atskirą operavimo paslaugų sutartį) – 

Operatorius. 

Šiam projektui keliamas pagrindinis tikslas – pastatyti naujus komunalinių atliekų 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, atlikti paleidimo derinimo darbus, atlikti bandymus, 

įvykdyti statybos užbaigimo procedūras, perduoti įrenginius eksploataciją vykdančiam Operatoriui, 

pasiekti įrenginių eksploatacijos garantuojamus rodiklius bei tinkamai eksploatuoti MBA įrenginius 

siekiant VSATP plane numatytų komunalinių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo.  

Leikiškės sąvartyno teritorijos planas su numatomų statinių eksplikacija (iš 2011 m. 

parengtų pirkimo dokumentų).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

26 paveikslas. Leikiškės sąvartyno teritorijos planas su numatomų statinių eksplikacija (iš 

2011 m. parengtų pirkimo dokumentų) 
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10. VEIKLOS PROGNOZĖS 

 

Apibendrinant UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro parengtą 2011 m. metinį 

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

tokias bendrovės veiklos prognozes: 

� 2012 m. bendrovė plėtos savo ūkinę veiklą atliekų tvarkymo sistemos plėtros 

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

naudojimo, ekologinio švietimo ir informavimo kryptimis. 

� Nuo 2012 m. sausio 1 d. Tauragės ir Pagėgių savivaldybėse, nuo 2012 m. balandžio 

1 d. Šilalės ir Jurbarko rajonų savivaldybėse įvedama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų 

tvarkymą tiek gyventojams tiek juridiniams asmenims. Taip bus žengtas didžiulis žingsnis link 

„teršėjas moka“ principo įgyvendinimo, kuris užtikrina ir visišką atliekų tvarkymo kaštų 

padengimą, bei galima daryti prielaidą, kad bus pasiektas Valstybiniame strateginiame atliekų 

tvarkymo plane numatytas visuotinio principo įgyvendinimo reikalavimas. 

� Atliekų surinkimo ir transportavimo sutarčių pasirašymas su atliekų vežėjais leis 

užtikrinti 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 2012 m. Bendrovė 2012 m. pasiryžusi įgyvendinti efektyvų 

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

Remiantis UAB „Audito tikslas“ tikslas išvada galima teigti kad UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro finansinė veikla 2011 m. buvo vykdoma teisingai, reikšmingomis 

sumomis galutiniai likučiai į ataskaitinį laikotarpį perkelti teisingai, apskaitos politikos pakeitimai 

yra tiksliai apskaityti ir tinkamai atskleisti.  

 

 

Direktorius       Leonas Leikus 


