
UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 M. METINIS PRANEŠIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013 m. 
Tauragė 

 



 2 

 
TURINYS 

 
 

LENTELĖS IR PAVEIKSLAI .......................................................................................................  3 
 
1. ĮŽANGINIS ŽODIS ....................................................................................................................  5 

2. SVARBIAUSIEJI 2013 M. ĮVYKIAI ........................................................................................  6 

3. UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYMAS ............  9 

 3.1. Bendrovės akcininkai .............................................................................................................  9    

 3.2. Stebėtojų taryba .................................................................................................................... 11 

 3.3. Bendrovės valdyba ...............................................................................................................  13 

 3.4. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema ...................................... 22 

4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA  ............................................................................................. 25  

5. TAURAGĖS REGIONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS ........................................ 29 

     5.1. Asbesto laikymo aikštelė ...................................................................................................... 35 

     5.2. Ližių sąvartynas .................................................................................................................... 36 

     5.3. Kiti sąvartynai .......................................................................................................................37 

6. DIDŽIŲJŲ STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS .................... 38 

6.1. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) ......................................................... 41 

6.2. Jurbarko  didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) ........................................................ 43 

6.3. Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA)  ............................................................ 46 

6.4. Pagėgių  didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) .......................................................... 48 

7. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖ .........................................................51 

8. VIETINĖ RINKLIAVA TAURAGĖS REGIONE 2013 M. ................................................... 58 

9. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS ................................. 65 

10. 2013 M. ĮGYVENDINTI  IR  PRADĖTI  ĮGYVENDINTI  PROJEKTAI ........................ 67 

10.1. Projektas ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ ............................... 67 

10.2. Projektas ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas”  ................................... 69 

10.3. Projektas ,,Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas” ............................. 70 

10.4. Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”................... 70 

11. VEIKLOS PROGNOZĖS  ....................................................................................................... 71 

 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

 
 

LENTELĖS IR PAVEIKSLAI 
LENTELĖS: 
1 lentelė. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. visuotinių eilinių ir neeilinių 
akcininkų susirinkimų metu svarstytų sprendimų suvestinė ..........................................................   10 
2 lentelė. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. stebėtojų tarybos posėdžio 
svarstytų sprendimų suvestinė ........................................................................................................   11  
3 lentelė. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžių protokolų 
suvestinė už 2013............................................................................................................................   13 
4 lentelė. Atliekų priimamų į Tauragės regioninio buitinių atliekų sąvartyną sudėtis ir kiekis per 
2013 m. ..........................................................................................................................................    32 
5 lentelė. Priimtų atliekų kiekiai (t.) pagal savivaldybes Tauragės regiono nepavojingų atliekų 
sąvartyne sąvartyne per 2013 m............. .......................................................................................    34 
6 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA) .........................................................................................................................    42 
7 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA) .........................................................................................................................    42 
8 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA) .........................................................................................................................    45 
9 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA) .........................................................................................................................    45 
10 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.  Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA).........................................................................................................................     47 
11 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.  Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA).........................................................................................................................     47 
12 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.  Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA)..........................................................................................................................    50 
13 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.  Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelėje (DASA)..........................................................................................................................    50 
14 lentelė. Priimti žaliųjų atliekų kiekiai per 2013 m. Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėje........................................................................................................................... .................53 
15 lentelė. Priimti žaliųjų atliekų kiekiai (t) per 2013 m.Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėje.............................................................................................................................................54 
16 lentelė. Priimti žaliųjų atliekų kiekiai (t) per 2013 m.Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėje............................................................................................................................................ 55 
17 lentelė . Priimti žaliųjų atliekų kiekiai (t) per 2013 m.Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėje.............................................................................................................................................56 
18 lentelė Paslaugų tiekimo dinamika (proc.) Tauragės regiono savivaldybėse 2009-2013 m. .......63 
19 lentelė Į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną vežėjų pristatytų mišrių komunalinių 
atliekų kiekių (t) plyginimas 2011-2012-2013 m. .............................................................................63 
20 lentelė Apvažiavimo būdu iš gyventojų surinkti žaliųjų atliekų kiekiai 2013 m. ........................64 
21 lentelė Antrinių žaliavų kiekiai (t) išrūšiuoti iš Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyno per 
2013 m. ..............................................................................................................................................68 
PAVEIKSLAI: 
1 paveikslas.  UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkai ...................................    9  
2 paveikslas.  UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdymo schema ........................   24 
3 paveikslas.  Šalinamų atliekų kiekio dinamika Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne per 
2009-2013 m....................................................................................................................................   31 



 4 

4 paveikslas. Pristatyti nepavojingų komunalinių atliekų kiekiai (t)Tauragės regioniniame sąvartyne 
per 2013 m. iš komunalinių įmonių ir kitų atliekų turėtojų.............................................................   35 
5 paveikslas. Asbesto laikymo aikštelėje surinkti atliekų kiekiai iš Tauragės rajono savivaldybės.36 
6 paveikslas.   Surinktų atliekų kiekio paskirstymas per 2013 m. pagal Tauragės r. savivaldybę ...36  
7 paveikslas.   Priimtų atliekų kiekio dinamika Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių DASA per 
2009 -2013 metus ..............................................................................................................................39  
8 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų pristatyti atliekų kiekiai į Tauragės regiono DASA 2013 m 
............................................................................................................................................................39 
9 paveikslas.  Pavojingų ir nepavojingų atliekų paskirstymas Tauragės regiono DASA 2013 m. ..40 
10 paveikslas. Surinktų atliekų kiekiai Tauragės rajono savivaldybėje per 2013 m. ......................40 
11 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų pristatyti atliekų kiekiai į Jurbarko regiono DASA 2013 
m ........................................................................................................................................................41 
12 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio paskirstymas Tauragės DASA 2013 .........41 
13 paveikslas.  Fizinių ir juridinių asmenų pristatyti atliekų kiekiai į Jurbarko DASA 2013 m ......43 
14 paveikslas.  Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio paskirstymas Jurbarko DASA 2013 m.....43 
15 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų pristatyti atliekų kiekiai į Šilalės DASA per 2013 m.....46 
16 paveikslas Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio paskirstymas Šilalės DASA 2013 m...........46 
17 paveikslas Fizinių ir juridinių asmenų pristatyti atliekų kiekiai į Pagėgių DASA per 2013 m....48 
18 paveikslas Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio paskirstymas Pagėgių DASA 2013 m........48 
19 paveikslas Surinktų atliekų kiekiai Tauragės rajono savivaldybėse per 2013 m. .......................52 
20 paveikslas Tauragės regiono savivaldybių fizikinių ir juridinių asmenų per 2013 m.į ŽAKA 
pristatytų atliekų kiekiai ....................................................................................................................52 
21 paveikslas Fizinių ir juridinių asmenų į Tauragės ŽAKA per 2013 m. pristatytų atliekų kiekiai 
............................................................................................................................................................53 
22 paveikslas Fizinių ir juridinių asmenų į Jurbarko ŽAKA per 2013 m. pristatytų atliekų 
kiekiai.................................................................................................................................................54 
23 paveikslas Fizinių ir juridinių asmenų į Šilalės ŽAKA per 2013 m. pristatytų atliekų 
kiekiai.................................................................................................................................................55 
24 paveikslas  Fizinių ir juridinių asmenų į Pagėgių ŽAKA per 2013 m. pristatytų atliekų 
kiekiai.................................................................................................................................................56 
25 paveikslas. Kompostavimo įranga: traktorinė cisterna.................................................................69 
26 paveikslas. Kompostavimo įranga: Smulkintuvas .......................................................................70 



 5 

1. ĮŽANGINIS ŽODIS 
 

 Žmogus su gamta siejamas jau nuo neatmenamų laikų. Žmogus gamtoje ne tik 

ieškodavo sau maisto, tačiau ir ilsėdavosi po sunkių darbų, jis mylėjo gamtą ir saugojo ją. Bet laikas 

bėga jis nestovi vietoje, o laikui bėgant po truputį viskas keičiasi, keičiasi gamta, keičiasi žmogus. 

Keičiasi žmonių požiūris į gamtą, į jos tausojimą..., žmogus tapo atsainesnis nei mūsų protėvių 

laikais. 

 Gamta - žemė, oras, vanduo, miškai ... buvo sukurti tam, kad visą tai prižiūrėtume ir 

tausotume, prie jos prisitaikydami ir nesiimdami jokių esminių aplinkos pertvarkymų, ardančių jos 

ekosistemą. Tačiau besikeičianti žmonija nepaiso gamtos taisyklių ir įvairiais būdais dažniausiai nė 

neapagalvodami niokoja gamtą, o gamta reaguodama į žmogaus veiksmus žmogui keršija, iš jo 

atimdama tyrą orą, švarų vandenį, ... Bėgant metams žmonės tapo materialinių vertybių vergais jie 

net nesusimąsto, kas laukia ateinančių kartų, jų materialinės naudos siekiai ir ekologinis 

neišprusimas bei abejingumas žaloja žemę. Jei šiandieną žmogus žinodamas, kaip kenčia gamta nuo 

jai padarytos ekologinės žalos nesusimąstys ką turi keisti savo gyvenime, natūrali aplinka supanti 

mus po truputį vis nyks. Reikia galvoti apie tai, kad gamta ne tik išliktų tokia kokia yra šiandieną, 

bet reikia pagalvoti ir apie tai kaip padaryti, kad gamta būtų dar švaresnė, gražesnė, mielesnė, 

tyresnė ... Prisidedant prie aplinkos gerinimo labai svarbu, kad gyventojai suvoktų buitinių atliekų 

keliamas problemas, buitinių atliekų rūšiavimo svarbą ir pačių dalyvavimą šiame procese. 

 Taigi vienas svarbiausių pastarųjų metų atliekų tvarkymo tikslų – ženkliai sumažinti į 

sąvartynus patenkančių bioskaidžių atliekų 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. 

 

2. SVARBIAUSIEJI 2013 M. ĮVYKIAI 
 

 2013-01-09 vykusio valdybos posėdžio protokolu Nr.13/01(74) buvo patvirtintas UAB 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų bei darbų 

viešųjų pirkimų planas, 2013-04-02 protokolu Nr.13/02 (75), 2013-09-11 protokolu Nr. 13/05(78) ir 

2013-10-16 protokolu Nr.13/05(79) viešųjų pirkimų planas buvo patikslintas. Numatomų vykdyti 

prekių, paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų planas bei jo pakeitimai nuolat skelbiami tinklapyje 

www.uabtratc.lt 

Viešųjų pirkimų komisija, sudaryta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2011 m. 

balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-29, 2013 metais atliko 31 viešąjį prekių, paslaugų ar darbų pirkimą. 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pirkimų organizatorius 2013 metais apklausos būdu 

atliko 75 mažos vertės pirkimus. 2013 metais buvo įvykdyti 3 atviri konkursai.  

2012 m. gruodžio 17 d. paskelbus technines specifikacijas dėl pašto ir/ar pasiuntinių paslaugų 

pirkimo, 2013 m. sausio 30 d. įvyko susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais 

pasiūlymais. Patikslinus atitiktį kvalifikaciniams bei pirkimo dokumentų reikalavimams buvo 

sudaryta pasiūlymo eilė ir pirkimo laimėtoju paskelbtas UAB „Greitasis kurjeris“. Antroje vietoje 

likusi AB Lietuvos paštas 2013 m. vasario 20 d. pateikė pretenziją „Dėl nustatytos pasiūlymų eilės 

ir sprendimo pirkimo nugalėtoju pripažinti UAB „Greitasis kurjeris“ neteisėtumo. UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centras gautos pretenzijos netenkino ir toliau tęsė pirkimo procedūras. 

2013 m. kovo 6 d. AB Lietuvos paštas pateikė Klaipėdos apygardos teismui ieškinį dėl viešojo 

pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu. Teismas 2013 m. kovo 12 d. 

nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė pirkimo procedūras ir uždraudė 

sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Greitasis kurjeris“. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. 

gegužės 3 d. sprendimu AB Lietuvos paštas ieškinį atmetė ir panaikino pritaikytas laikinąsias 
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apsaugos priemones. 2013 m. gegužės 15 d. pasirašyta pašto paslaugų teikimo sutartis su UAB 

„Greitasis kurjeris“. 

       Sutartis su Tiekėju dėl atviro pirkimo ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra: komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių 

projektavimas, statyba ir eksploatacija“ darbų ir paslaugų atlikimo nebuvo pasirašyta, nes Tiekėjo 

pasiūlymas buvo atmestas dėl pasiūlytos per didelės kainos. 

� 2013-07-10 d. pasirašyta ,,Įranga ir įrenginiai projektui ,,Tauragės regiono 

kompostavimo aikštelių įrengimas“ (smulkintuvas)“ prekių pirkimo sutartis su UAB „RB Baltic“ 

dėl žaliųjų atliekų smulkintuvo įsigijimo. 

� 2013-09-29 d. pasirašyta ,,Įranga ir įrenginiai projektui ,,Tauragės regiono 

kompostavimo aikštelių įrengimas“ (traktorinė cisterna)“ prekių pirkimo sutartis su UAB ,,Biržų 

žemtiekimas“ dėl traktorinės cisternos įsigijimo. 

� 2013-12-19 pasirašytas projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra“ finansavimo ir administravimo sutarties Šalių susitarimas Nr.2 dėl projekto veiklų 

keitimo. 

� Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-30  sprendimu Nr.1-915 buvo patvirtinti 

Tauragės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo ir Tauragės rajono savivaldybės komunalinių 

atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų 

deklaravimo tvarkos aprašai. 

� Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-30  sprendimu Nr.1-916 buvo pakeistas 

Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

lengvatų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 

14 d. sprendimas Nr.1-509 . 

� Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-06 sprendimu Nr.1-860, 2013-06-19  

sprendimu Nr. 1-726, 2013-02-20 sprendimu nr.1-622 ir 2013-01-23 sprendimu Nr.1-589 buvo 

suteikta lengvatų „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“.  

� Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013-12-20 d. sprendimas Nr.T2-335 dėl 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012-02-29 sprendimo Nr.T2-47 „Dėl vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo; 

� Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-30 sprendimas Nr.T1-317 dėl Šilalės 

rajono savivaldybės vieitinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymo nuostatų pakeitimo; 



 8 

� Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-30 sprendimas Nr.T1-318 dėl Šilalės 

rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos ir registro duomenų keitimo už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo pakeitimo; 

� Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimas Nr.T1-283 dėl Šilalės 

rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų 

bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo; 

�  Pagėgių savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr.T-119 dėl Pagėgių 

savivaldybės tarybos 2012-04-03 sprendimo Nr.T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ 26.3 punkto 

papildymo; 
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3. UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

VALDYMAS 
 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras vadovaujasi 2011 m. rugpjūčio 5 d. 

įregistruotais UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (toliau Centras) įstatai.  
 

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. 

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. 
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Per 2013 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 2013 m. visuotinių eilinių ir 
neeilinių akcininkų susirinkimų metu svarstytų sprendimų suvestinė 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-04-29 
    Nr. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dėl 2012 m. bendrovės 
pelno (nuostolių) paskirstymo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Dėl UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2012 m. 
metų finansinių ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo bei metinio pranešimo 
teikimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Dėl bendrovės audito 
įmonės rinkimų 2013 m. finansinių 
ataskaitų auditui atlikti. 

 

1. Paskirstyti bendrovės nuostolius 
kaip nurodyta 1 priede.  

2012 m. bendrovės pelnas 
(nuostolis) buvo 428 674 Lt. Ankstesnių 
finansinių metų nepaskirstytasis pelnas 
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 
pabaigoje buvo – 304 914 Lt. ir juos 
padengus lieka 123 760 Lt. Pelno dalį 5 
% sumoje 6 188 Lt. paskirta į 
privalomąjį rezervą, o nepaskirstytą 
pelną (nuostolį) 117 572 siūlė perkelti į 
kitus metus.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
2. a. Patvirtinti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro 2012 
m. metų audituotą finansinių ataskaitų 
rinkinį (pridedama). 

 
2.b. buvo pristatytas įmonės 

metinis panešimas, kuris buvo 
pristatytas ir patvirtintas Valdybos 
posėdyje 2013 m. balandžio 15 d.  

 
 
 
 
3. Audito įmonę 2013 metinių 

finansinių ataskaitų auditui atlikti 
pasirinkti  UAB „Audito tikslas“. Už 
paslaugą mokėti 8 500 (septynis 
tūkstančius penkis šimtus) litų be PVM.  
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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.  

2013 metais TRATC stebėtojų tarybos nariai liko tie patys kaip 2011 m. (išrinkti vykusiame 

neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2011 m. birželio 15 d.). 

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.  

2013 m. liepos 24 d. vykusiame stebėtojų tarybos posėdyje Nr. 13/01, priimti šie sprendimai: 

 

2 lentelė. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. stebėtojų tarybos posėdžio 
svarstytų sprendimų suvestinė 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių darbotvarkė Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-07-24 
  Nr. 13/01 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 metų 
1 pusmečio veiklos rezultatų 
ataskaitos pristatymas; 

 
 
 
 
 

1.Įpareigoti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centrą iki 

2013 m. rugsėjo 2 dienos pateikti aiškią 

bendrovės veiklos rezultatų ataskaitą, 

paaiškinant nesutapimus skirtingose 

ataskaitose. 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-11-06 
Nr.13/08 

2. Informacijos dėl 2000-2006 

m. Sanglaudos fondo projekto 

Nr.2001/LT/16/P/PE/004 Europos 

komisijos sprendimo pakeitimo. 

3. SVARSTYTA. Einamieji 

klausimai 

3.1.  Valstybinio strateginio 

atliekų tvarkymo plano užduočių 

įgyvendinimas Tauragės regione.  

3.2. Supažindinimas su 

valstybinio audito ataskaitos 

„Regioninių atliekų tvarkymo 

sistemų veikla“ projektu. 

 

1. Dėl Tauragės regiono 

savivaldybių įsiskolinimų pagal 

UAB Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo centro pateiktas sąskaitas. 

               

               2. Dėl vienos tonos atliekų 

tvarkymo kainos ir rinkliavos už 

atliekų tvarkymą Tauragės regione 

dydžių ekonominio pagrindo. 

 

3. Dėl vietinės rinkliavos 

lėšomis finansuojamų UAB 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro bendrųjų ir administravimo 

sąnaudų paskirstymo tarp regiono 

savivaldybių. 

 

4. Einamieji klausimai: 

4.1. Dėl Šilalės savivaldybės 

įsiskolinimo Tauragės TRATC 

 

2. Įpareigoti UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centrą 

parengti raštišką kreipimąsi į Seimą su 

prašymu kreiptis į Konstitucinį teismą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pritarti Tauragės regiono 

savivaldybių įsiskolinimų pagal UAB 

Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centro pateiktoms sąskaitoms. 

 

2. Pritarti vienos tonos atliekų 

tvarkymo kainos ir rinkliavos už atliekų 

tvarkymą Tauragės regione dydžių 

ekonominiam pagrindimui. 

 

3. Pritarti pateiktai informacijai 

dėl vietinės rinkliavos lėšomis 

finansuojamų UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro bendrųjų ir 

administravimo sąnaudų paskirstymo 

tarp regiono savivaldybių. 

 

 

4.1. Kad iki 2013 m. gruodžio 

31 d. skolą Šilalės rajono savivaldybės 

padengs. 
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4.2. Dėl audito kontrolierės 

TRATC pelno ataskaitos 

paaiškinimo. 

           4.3 Dėl Šilalės audito 
atskaitos „Dėl Šilalės rajono 
savivaldybės administracijos 
centralizuoto vidaus audito skyriaus 
2013-09-18 vidaus audito ataskaitos 
išrašo Nr.A3-4“  
 

4.2. Raštu kreiptis į audito 

kontrolierę dėl paaiškinimo. 

 

    

 
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. 

2013 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 2013 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 2013 m. 

 
Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

1. 2013-01-09 
Nr.13/01(74) 

1. 2013 m. UAB 
Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro viešųjų 
pirkimų plano tvirtinimas; 

 

 

 

1. 1. Pataisyti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 metų numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą pagal valdybos pateiktas 
pastabas. 

2. Patvirtinti pataisytą pagal pateiktas 
valdybos pastabas UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 metų numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 

 

 

 

2. Dėl ,,Ribotos 
apimties finansinio 
(teisėtumo) audito ataskaitos 
„Dėl vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą dydžio 
pagrįstumą“, pateiktos 
Tauragės rajono savivaldybės 
kontrolierės ir audito 
tarnybos 2012-12-04 raštu 
Nr. S-39, priede 
,,Rekomendacijų 
įgyvendinimo planas“ 
numatytų priemonių 
įgyvendinimo pirkimo; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Einamieji 

klausimai: 
3.1. Dėl Uždarosios 

akcinės bendrovės „Dunokai“ 
kreipimosi į UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centrą, dėl kainų už 
paslaugas indeksavimo;  

Papildoma  
informacija. 

Dėl Lietuvos 

Respublikos Klaipėdos 

regiono aplinkos apsaugos 

departamento Tauragės 

rajono agentūros 2012 m. 

gruodžio 5 d. vykusio TRATC 

pirkimų planą . 
 

2. 1. Informuoti stebėtojų tarybos narius 
dėl Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir 
audito tarnybos vykdyto TRATC Ribotos 
apimties finansinio (teisėtumo) audito, bei 
2012-12-04 raštu Nr. S-39 pateikto 
Rekomendacijų įgyvendinimo plano. Taip pat 
stebėtojų tarybos narius informuoti apie 
(Vietinės Rinkliavos už komunalinių atliekų 
tvarkymą apskaičiavimo metodikos bei 
taisyklių parengimas 50000,00 Lt. iki visiško 
įsipareigojimų įvykdymo) paslaugos pirkimą iš 
konsultacinės kompanijos. Vykdyti minėtų 
paslaugų (TRATC 2013 metų numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų plane Nr. 10 numatytą „Vietinės 
Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 
apskaičiavimo metodikos bei taisyklių 
parengimas“ paslaugos pirkimą apklausos 
būdu) pirkimą, informavus Stebėtojų tarybos 
narius. 

2. Prašyti nukelti Tauragės rajono 
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012-
12-04 raštu Nr. S-39 pateiktą Ribotos apimties 
finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos „Dėl 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą dydžio pagrįstumą“, 
priedo - „Rekomendacijų įgyvendinimo planas“ 
rekomendacijų įgyvendinimo terminą. 

 
 
 
 

3.1  TRATC turi kreiptis į Viešųjų 
pirkimų tarnybą, jog ši duotų atsakymą dėl 
UAB „Dunokai“ sutarties sąlygų pakeitimo. 

 



 15 

Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

eksploatuojamo regioninio 

nepavojingų atliekų 

sąvartyno esančio Tauragės 

r. sav., Leikiškių k., 

patikrinimo.  

 
2. 2013-04-02  

Nr.13/02(75) 
1. Dėl eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 
sušaukimo bei darbotvarkės 
patvirtinimo;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų plano 
papildymo; 

 
 
 
3. Dėl UAB „Dunokai“ 

kreipimosi į UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centrą, dėl kainų už 
paslaugas indeksavimo;  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro visuotinį akcininkų susirinkimą 
organizuoti 2013 m. balandžio 29 d. 14 val. UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 
patalpose; 

2. Patvirtinta tokia vyksiančio visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkė:  

2.1. Dėl 2012 m. Bendrovės metinių 
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo bei 
metinio pranešimo teikimo; 

2.2. Dėl 2012 m. Bendrovės pelno 
(nuostolių) paskirstymo;  

2.3. Dėl audito įmonės rinkimo 2013 m. 
metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. 

3. UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro valdybos posėdį organizuoti 
2013 m. balandžio 15 d. 14 val. UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo centro patalpose. 

 
2. 1. Patvirtinti pataisytą UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centro 2013 metų 
numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų 
viešųjų pirkimų planą. 

  2. 2. UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras įpareigotas kiekvieną ketvirtį 
savivaldybėms pateikti atliktų viešųjų pirkimų 
ataskaitas. 

 
3. Įvertinus Viešųjų pirkimų tarnybos 

2013-03-21 raštą Nr. 4S-1322 ir jame pateiktus 
VPT argumentus „Įvertinusi nurodytas 
aplinkybes, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 
82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, 
neturi pagrindo sutikti, kad būtų pakeistos 2011 
m. lapkričio 8 d. sutarties Nr.1.16-11/59/51S-
367, sudarytos tarp UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro ir UAB „Dunokai“, 
sąlygos, t.y. pagal Sutartį teikiamų paslaugų 
įkainis būtų padidintas nuo 70 Lt. iki 134,59 
Lt.“ įpareigoti TRATC raštu informuoti UAB 
„Dunokai“, kad nėra pagrindo keisti sutarties 



 16 

Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
4. Dėl Lietuvos 

Regioninių atliekų tvarkymo 
centrų asociacijos metinio 
nario mokesčio; 

 
 
5. Einamieji klausimai: 
5.1. Dėl žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelių 
(toliau – ŽAKA) darbo laiko 
ir etatų nustatymo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sąlygas. 
 

4. Sutikti su 2013 m. kovo 6 d. 
vykusiame LRATCA visuotiniame asociacijos 
narių susirinkime patvirtintu Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrui paskirtu metiniu 
LRATCA nario mokesčiu (6083,00 Lt.). 

 
 

5.1.  Nuspręsta nuo kovo 1 d. iki 
lapkričio 30 d. patvirtinti Jurbarko, 
Šilalės, Pagėgių žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelių darbo laiką: 
Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės darbo laikas: 
III ir IV nuo 12.45 iki 19.00 
Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės darbo laikas: 
III ir IV nuo 12.45 iki 19.00 
Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės darbo laiką: 
I ir VII nedarbo diena 
II  ir V nuo 8.15 iki 18.00 
III ir IV nuo 9.15 iki 19.00 
VI nuo 9.00 iki 13.00  
II – V pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 
2. Nuspręsta patvirtinti Tauragė žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelės darbo laiką I-
VII nuo 8.00 iki 20.00 

3. Nuspręsta nuo kovo 1 d. iki lapkričio 
30 d. patvirtinti Jurbarko, Šilalės, Pagėgių 
didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo 
laiką: 

Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelės darbo laikas: 
I ir VII nedarbo diena 
II ir V nuo 8.15 iki 18.00 
III ir IV nuo 9.15 iki 12.00 
VI nuo 9.00 iki 13.00 
II – V pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 
Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelės darbo laikas: 
I ir VII nedarbo diena 
II ir V nuo 8.15 iki 18.00 
III ir IV nuo 9.15 iki 12.00 
VI nuo 9.00 iki 13.00 
II – V pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Dėl Bioskaidžių 

atliekų (toliau – BSA) kiekio 
šalinamo Leikiškių 
regioniniame sąvartyne per 
laikotarpį nuo 2012 m. sausio 
1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 
d. 

 
5.3. Dėl TRATC 

buhalterio - apskaitininko 
etato. 

 
 
5.4. Dėl statybinių 

atliekų turinčių asbesto 
(atliekos kodas 17 06 05) 
šalinimo Tauragės regiono 
buitinių atliekų sąvartyne ir 
kainos didėjimo; 

 
 
5.5. Dėl TRATC 

priklausančių automobilių 
ženklinimo; 

 
 
5.6. Dėl rinkliavos 

nuostatų keitimo; 
 
 
 
 

Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelės darbo laiką: 
I ir VII nedarbo diena 
II  ir V nuo 8.15 iki 18.00 
III ir IV nuo 9.15 iki 19.00 
VI nuo 9.00 iki 13.00  
II – V pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 
4. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centrą pakoreguoti valdymo 
schemą, nurodant žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelių atliekų priėmėjų etatus 
(po du etatus Jurbarko, Šilalės rajonų 
savivaldybėse bei Pagėgių savivaldybėje)  bei 
teikti valdybai tvirtinti. 

 
5.2.     Priimti vieną darbuotoją į 

Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną, 
kuris tvarkys bioskaidžias atliekas. 

 
 
 
 

 
5.3. Sekančiame TRATC valdybos 

posėdyje (2013 m. balandžio 15 d.) pateikti 
valdybai susipažinti su buhalterio - 
apskaitininko etato pareiginiais. 

 
5.4.  Raštu informuoti Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministrą, savivaldybių 
Žemės ūkio skyriaus specialistus ir gyventojus 
apie numatomą statybinių atliekų, turinčių 
asbesto tvarkymo kainos kilimą.  

 
 
 
5.5.  Įpareigoti TRATC iki 2013 m. 

balandžio 29 d. atitinkamomis skiriamosiomis 
priemonėmis paženklinti TRATC 
priklausančius automobilius.       

 
5.6.  TRATC įpareigotas pateikti 

pasiūlymus rinkliavos nuostatų keitimui: 
Tauragės, Šilalės r. savivaldybėse ir 

Pagėgių savivaldybėje dėl elektros 
sunaudojimo (vietoje elektros tinklų pažymos 
už praėjusius metus būtų reikalaujama  
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pažymos už einamus metus (180 KWh.)); 
Jurbarko r. savivaldybėje elektros 

sunaudojimo (vietoje elektros tinklų pažymos 
už praėjusius metus būtų reikalaujama pažymos 
už einamus metus (180 KWh.)), bei papildomai 
nustatyti, asmenys, nuo kurių atstumas iki 
artimiausios buitinių atliekų surinkimo vietos 
yra didesnis kaip 4000 m. būtų taikoma  75 % 
nuolaida vietinės rinkliavos mokesčiui.   

    
3. 2013-04-15  

Nr.13/03(76) 
1. Dėl informacijos 
pateikimo apie UAB 
Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro 2012 m. 
finansinę ataskaitą, bei 2012 
m. metinio pranešimo 
tvirtinimo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro valdymo schemos 
papildymo; 
 
3. Dėl  UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro buhalterio - 
apskaitininko pareigybės; 
 
 

      1. Pritarti pateiktai UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2012 m. gruodžio 31 d. 
finansinei ataskaitai; 

2. Teikti UAB „Audito tikslas“ parengtą 
2012 m. veiklos finansinių ataskaitų rinkinį 
tvirtinti visuotiniam eiliniam akcininkų 
susirinkimui; 
3. Patvirtinti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro metinį pranešimą (Priedas 
Nr. 1); 
4. Įpareigoti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centrą iki 2013 m. balandžio 29 
d. paruošti pasiūlymą dėl 2012 m. 
bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo. 
 
2. Patvirtinti papildytą (pakoreguotą) UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 
valdymo schemą 
 
 

3. TRATC įpareigoti priimti darbuotoją į 
buhalterio – apskaitininko etatą, pagal pateiktus 
buhalterio – apskaitininko pareiginius  

 

4. 2013-06-04  
Nr.13/04(77) 

1. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų plano 
papildymo; 
 
2. Dėl statybinių medžiagų 
turinčių asbesto kainos 
tvirtinimo. 
 

1. Patvirtinti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų plano 50 punkto papildymą 

 
 
 
2. Patvirtinti statybinių medžiagų turinčių 

asbesto, laikymo asbesto laikymo aikštelėje 
565,19 Lt/t su PVM kainą. Pridėtinės vertės 
mokestis skaičiuojamas ir apmokamas 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
3. Dėl žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelės 
darbo valandų ir naujo etato 
įsteigimo. 
 
 
 
4. Dėl vartų mokesčio  
pakoregavimo. 
5. Dėl Leikiškių sąvartyno 
kelio finansavimo.  
 
 
 
6. Dėl Leono Leikaus 
paramos tėvų mirties atveju 
skyrimo. 
 
 
 
 
7. Dėl darbuotojo, 
atliksiančio kontrolės 
funkcijas, priėmimo 
būtinumo. 
 
8. Dėl Tauragės RATC 
valdybos narių kelionės 
lėktuvo bilietų 
kompensavimo. 
 

vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais.“ 

 
        3. Patvirtinti du  0,5 etatus Jurbarko ir 
Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 
darbuotojams. Darbo laikas antradienį – 
penktadienį nuo 14 val. iki 18 val. Šeštadienį 
nuo 10 val. iki 14 val. Sekmadienis, 
pirmadienis – ne darbo dienos. 

 
       4. Patvirtinti vartų mokestį -76,48 Lt.  

 
       5. Kreiptis į Aplinkos ir Susisiekimo 

ministerijas dėl galimybės gauti finansavimą iš 

2014 -2020 metų programos. 

      6.1.  Leonui Leikui skirti vienkartinę 
piniginę pašalpą 4000 Lt. (tėvo ir mirties 
mirties atveju).  
      6.2. Artimiausiame valdybos posėdyje 
patvirtinti vienkartinės piniginės paramos 
skyrimo tvarkos aprašą. 

 
7. Priimti žmogų, atliksiantį kontrolės 

funkcijas. 
 
 
 

8. UAB TRATC – ui apmokėti valdybos narių 
lėktuvo bilietų išlaidas.  

 

5.  2013-07-24 
Nr.13/05(77) 

1. Dėl pašalpos 
skyrimo UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro darbuotojui Petrui 
Tolvaišai 

1. Skirti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro darbuotojui Petrui Tolvaišai 
1000 Lt. vienkartinę pašalpą, mirus mamai. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

2013-09-11 
Nr.13/06(79) 
 
 
 
 
 
 

1. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų plano 
papildymo. 

 
 

1. Papildyti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą į jį įtraukiant mišrių komunalinių 
atliekų rūšiavimo ir perdavimo perdirbti ir/ar 
panaudoti paslaugų pirkimą, numatant 100 000 
LT pirkimo vertę bei vienerių metų sutarties 
terminui. 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-10-16 
Nr. 13/07 
(80) 

 
2. Dėl projekto 
„Tauragės regiono 
komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos 
plėtra: komunalinių 
atliekų mechaninio 
biologinio apdorojimo 
(MBA) įrenginių 
projektavimas, statyba 
ir eksploatacija“ 
viešojo pirkimo. 
 
3. Dėl vienkartinės 

piniginės paramos skyrimo 
tvarkos aprašo tvirtinimo. 

 
4. Einamieji klausimai: 
4.1. Dėl papildomų 

patalpų, esančių adresu: V. 
Kudirkos g. 18, Tauragė, 
nuomos. 

4.2. Raštas dėl 
pakuočių 

4.3. Dėl Projektavimo 3 
sekcijai, dėl paskolos 
ieškojimo. 

 
4.4. Dėl kontrolieriaus 

transporto priemonės 
isigyjimo. 

 
 
1. Dėl UAB Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo 
centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir 
darbų viešųjų pirkimų plano 
papildymo; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Perkančiąjai organizacijai kreiptis į 

Viešųjų pirkimų tarnybą, dėl sutikimo atlikti 
pirkimą neskelbiamų derybų būdu, 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 
1 d. 1 p., ir į Aplinkos ministeriją dėl 
papildomų lėšų gavimo. Visą informaciją ir 
kainą teikti savivaldybių taryboms dėl 
tolimesnio sprendimo. 

 
 
 
 
3. Patvirtinti Vienkartinės piniginės 

paramos skyrimo tvarkos aprašą. 
 
 
 
4.1. Įpareigoti UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro direktorių, esant 
tinkamoms nuomos sąlygoms ir kainai ,sudaryti 
sutartį dėl papildomo kabineto nuomos. 

 
 

4.3. Įpareigoti UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centro direktorių L.Leikų  ieškoti 
būdų gauti paskolą ir dėl paskolos suteikimo 
sąlygų teikti pasiūlymus valdybos nariams. 

4.4. pasidomėti kokie automobiliai būtų 
praktiškiausiai šiuo atveju, sužinoti kainas. 
Siūlo pirkti išperkamąja nuoma. 

 
 

1.1 Papildyti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą 52 numeriu „Komunalinių 
atliekų surinkimas Šilalės rajono savivaldybės 
teritorijoje ir jų transportavimas šalinti į 
Tauragės regioninį sąvartyną Kaupių kaime“ ir 
patvirtinti planuojamo viešojo pirkimo vertę – 
3 100 000 Lt (be PVM).  

1.2 Papildyti UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centro 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą 53 numeriu „Automobilio 
pirkimas“ ir patvirtinti planuojamo viešojo 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dėl UAB Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo 
centro valdymo schemos 
pakeitimo; 

 
3. Dėl LR 

Vyriausybės 2013 m. liepos 
24 d. nutarimu Nr. 711 
patvirtintos Rinkliavos ar 
kitos įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą 
dydžio nustatymo metodikos 
taikymo;  

 
4. Dėl Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. 
rugsėjo 27 d. sprendimo 
Nr.T1-238 „Dėl pavedimo 
UAB Tauragės regiono 
atliekų tvarkymo centrui“ 
vykdymo ; 

 
5. Dėl įgaliojimų 

suteikimo TRATC direktoriui 
ieškoti galimybės gauti  
paskolą Tauragės regiono 
nepavojingų atliekų 
sąvartyno statybos darbams; 

 
 
 
6.1. Dėl informacijos 

pateikimo apie UAB 
„JOSTRA“ parengtą Vietinės 
rinkliavos už komunalinių 

pirkimo vertę – 65 000 Lt (be PVM), 
automobilį perkant išperkamąją nuoma per 3 
metus.  
1.3 2013 m. numatomų vykdyti prekių, 
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plane 
numatyto pirkimo Filtrato išvežimo iš valymo 
įrenginių bei jo išvalymo paslaugos pirkimo 
vertę padidinti iki 200 000 Lt, sutarties terminą 
numatant 12 mėnesių, su galimybe sutartį 
pratęsti dar 12 mėnesių. 

 
2. Patikslinti UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centro valdymo struktūrą ir 
teikti tvirtinti kitame valdybos posėdyje.  

 
 
3. Viską spręsti Stebėtoju taryboje ir 

valdybos posėdyje. (Apie LR Vyriausybės 
2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.711 
patvirtintą rinkliavos skaičiavimo metodiką 
informuoti stebėtojų tarybos narius). 

 
 
 
 
 

4. Įpareigoti UAB TRATC juristę 
peržiūrėti dotacijos sutartį pagal kurią, Šilalės 
rajono savivaldybės administracija įsigijo 
konteinerius pakuočių atliekų surinkimui ir 
reikalui esant kreiptis į LR Aplinkos 
ministeriją. 

 
 

          5.1. Papildyti 2013 m. numatomų 
vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 
pirkimų planą. 
          5.2. Įpareigoti UAB TRATC direktorių 
ieškoti galimybės gauti paskolą Tauragės 
regiono nepavojingų atliekų sąvartyno plėtrai ir 
teikti pasiūlymus valdybos nariams dėl 
paskolos suteikimo.  

 
6.1. Įpareigoti UAB TRATC direktorių 

L. Leikų artimiausiu metu organizuoti valdybos 
posėdį, kuriame dalyvautų Stebėtojų tarybos 
nariai bei valdybos posėdyje pristatyti UAB 
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Eil. 
Nr. 

Įvykusių 
posėdžių 
data ir 

protokolo 
numeris 

Įvykusių posėdžių 
darbotvarkė 

Posėdžiuose priimti sprendimai 

atliekų tvarkymą 
apskaičiavimo metodikos 
parengimą. 

 
6.2 Dėl žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelės 
darbo laiko pratęsimo. 

 
6.3 Dėl Vikšrinio 

buldozerio Shantui SD13S 
pardavimo. 

 
 

„JOSTRA“ parengtą metodiką.  
 
 
 
6.2 ŽAKA darbo laiką pratęsti iki 2013 

m. gruodžio 1 d., o dirbti pradėti nuo balandžio 
1 d. jei bus tinkamos oro sąlygos. 

 
6.3 Senąjį paruošti pardavimui, aukciono 

būdu. Ieškoti naujo išperkamąja nuoma ir teikti 
valdybai pasiūlymą. (Parduoti vikšrinį 
buldozerį Shantui SD13S aukciono būdu bei 
ieškoti įsigyti naują buldozerį išperkamosios 
nuomos būdu ir teikti valdybai pasiūlymą dėl 
pirkimo). 

 
 

Valdyba vykdydama Bendrovės kolegialaus valdymo organo funkcijas vadovaujasi 2012 m. 

balandžio 5 d. valdybos posėdyje Nr. 12/04(71) 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 
 

2013 m. balandžio 15 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtinta UAB Tauragės 

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

Patvirtintoje schemoje yra numatyti 39 etatai. 2013 m. gruodžio 31 d. UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centre dirbo: bendrovės direktorius, direktoriaus pavaduotojas rinkliavai, vyr. 

finansininkas, ekonomistas, juristas, gamybos skyriaus vadovas, plėtros skyriaus vadovas, 

inžinierius, biuro administratorė, 4 rinkliavos administratoriai, rinkliavos administravimo vyr. 

specialistas, atliekų tvarkymo priežiūros vyr. specialistas (dirbantis ne visą darbo laiką dirbant 0,75 

etatu, pagal kas mėnesį sudaromą darbo grafiką), 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių atliekų 

priėmėjai, 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių priėmėjai, regioninio sąvartyno vadovas, 

regioninio sąvartyno operatorius, 2 regioninio sąvartyno dispečeriai , pagal kas mėnesį sudaromą 

darbo grafiką, kompaktoriaus mašinistas, traktorininkas, 2 rūšiavimo darbininkai, pakaitinis 

darbuotojas (didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių atliekų priėmėjų kasmetinių apmokamų atostogų 

metu).   



 23 

Per 2013 m. į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą buvo priimti 2 asmenys dirbti 

pagal neterminuotą darbo sutartį ir 10 asmenys dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. 2013 m. darbo 

sutartys nutrauktos su 8 darbuotojais, iš jų su 6 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 2013 m. balandžio 15 
d. Valdybos sprendimu Nr. 
13/03 (76) 
 

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) 

ŽAKA atliekų 
priėmėjai (6) 
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA 

 

Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybės pasirašydamos koncesijos sutartis 

su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru, pavedė bendrovei organizuoti Tauragės regiono 

savivaldybių teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Tauragės regiono 

savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi. 

Tauragės regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos (toliau – KATS) 

organizavimą UAB Tauragės RATC vykdo vadovaudamasis Regioniniu ir Savivaldybių atliekų 

tvarkymo planais ir taisyklėmis bei kitais aplinkos apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 

UAB Tauragės RATC  koncesijos sutartyse yra iškelti šie pagrindiniai uždaviniai: 

1. Organizuoti, administruoti, eksploatuoti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymą Tauragės 

regiono Savivaldybių teritorijose. 

2. Vykdyti Tauragės regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

operatoriaus funkcijas bei organizuoti viešuosius pirkimus komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų 

teikimui Tauragės regiono Savivaldybių teritorijose;. 

3. Parengti ir pateikti Tauragės regiono savivaldybėms atliekų tvarkymo plano projektus.  

4. Parengti ir pateikti Tauragės regiono savivaldybėms atliekų tvarkymo taisyklių projektą;  

5. Parengti ir pateikti Tauragės regiono savivaldybėms Vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą Nuostatų projektą. 

6. Organizuoti ir vykdyti Vietinės rinkliavos rinkimą iš atliekų turėtojų (rinkliavos dydžio 

apskaičiavimas atskiriems subjektams, sąskaitų išrašymas, jų išsiuntimas, neapmokėtų sąskaitų 

išieškojimas). 

7. Įgyvendinti senų sąvartynų ir atliekomis užterštų teritorijų (šiukšlynų) uždarymo 

(rekultivavimo) projektą ir vykdyti priežiūrą po uždarymo. 

8. Įgyvendinti Regioniniame ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų tvarkymo planuose 

numatytas atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemones. 

9. Eksploatuoti DASA ir ŽAKA arba organizuoti šių aikštelių eksploatavimo paslaugų viešojo 

pirkimo konkursus. 

10. Teikti Tauragės regiono savivaldybėms informaciją apie Tauragės regiono savivaldybių 

atliekų tvarkymo planų vykdymą. 

11. Vykdyti atliekų tvarkymo sistemos stebėseną, tvarkyti Savivaldybėje susidarančių atliekų 

srautų apskaitą, rengti ataskaitas, vykdo atliekų tvarkytojų priežiūrą ir kontrolę. 

12. Vykdyti atliekų turėtojų informavimą ir švietimą komunalinių atliekų tvarkymo srityje. 
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13. Bendradarbiauti su gamintojus ir importuotojus atstovaujančiomis organizacijomis, 

siekiant sukurti Tauragės regiono savivaldybių atliekų tvarkymo sistemą (KATS) papildančias 

gamintojų atliekų (visų pirma pakuočių atliekų ir elektros bei elektronikos įrangos atliekų) 

surinkimo sistemas – sudarant sutartis tarp papildančias atliekų tvarkymo sistemas kuriančių, 

gamintojus atstovaujančių organizacijų ir TRATC (apie sudarytas sutartis informuojant 

Savivaldybę). Kaip matyti iš pateiktų uždavinių ir funkcijų 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). 

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 

nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Kaupių k., Tauragės r. 

� D15 – šalinti skirtų atliekų laikymas. Šis kodas naudojamas organizuojant darbą Asbesto 

laikymo aikštelėje, esančioje Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje. 

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

(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus). R3 kodas apima dujofikavimą bei 

pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas. Šis atliekų naudojimo veiklos kodas 

apima žaliųjų ir biologinių atliekų kompostavimą, kuris vykdomas Tauragės kompostavimo 

aikštelėje, esančioje Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje. Taip pat žaliųjų 

atliekų kompostavimą Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse (ŽAKA) esančiose: Jurbarke, adresu 

Kalnėnų k. Jurbarko r., Šilalėje, adresu Paneročio k. Šilalės r., Pagėgiuose, adresu M. Jankaus g. 37, 

Pagėgiai. 

� 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. 

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 
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regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kurios 

eksploatuojamos Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių teritorijose. 

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

įrengtą naująjį regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Kaupių kaime, Tauragės savivaldybėje. Nuo 

atidarymo datos sąvartynas eksploatuojamas ir komunalinės atliekos priimamos jų tolimesniam 

kaupimui ir tvarkymui. 2012 metais privati įmonė UAB “Ekobazė“ sąvartyne įrengė atliekų 

rūšiavimo liniją, kurioje patekusios į sąvartyną atliekos išrūšiuojamos ir tinkamos perdirbimui 

išgabenamos tolesniam perdirbimui. 

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 per 2012 metus visuose Tauragės regiono 

savivaldybėse, savivaldybių  taryboms priėmus sprendimus, buvo įvesta  vietinė rinkliava už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų. Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras yra administruojanti rinkliavą įmonė visose savivaldybėse. Kiekvienai savivaldybei, 

mėnesiui pasibaigus,  pateikiama sąskaita už priimtą sutvarkyti atliekų kiekį  į sąvartyną per mėnesį. 

2013 metais apvažiavimo būdu iš gyventojų, atliekų turėtojų, buvo surenkamos biologiškai 

skaidžios atliekos ir pristatomos į savivaldybių žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Tokiu pat 

būdu buvo surenkama ir dalis stambiagabaritinių atliekų bei padangų. Už apvažiavimo būdu 

surinktų atliekų kiekius, pristatytus tolesniam jų tvarkymui, savivaldybėms taip pat buvo pateiktos 

sąskaitos. Savivaldybės pervedamos  lėšos naudojamos  atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudoms 

apmokėti, iš centro administravimo, DASA, ŽAKA, rinkliavos administravimo  ir kt. kaštams 

padengti.  

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2013 metus baigė nuostolingai. Finansinis 

rezultatas  - 119,6 tūkst. Lt nuostolis. Įvedus rinkliavą 2012 metais, įmonės finansinė padėtis 

pagerėjo, nes  buvęs patvirtintas 2008 metais „vartų mokestis“ , kurį mokėjo atliekų turėtojai, 

pristatę atliekas į sąvartyną, buvo nepakankamo dydžio, kad padengtų visus TRATC veiklos kaštus 

(nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimą,  DASA sąnaudas, TRATC administravimo kaštus, 

prisidėjimo prie projektų sumas ir t.t.). Savivaldybėms nustojus finansuoti TRATC veiklą,  įmonė 

neturėjo kitokių finansavimo šaltinių. 2010 metais nuostoliai sudarė 173,7 tūkst. Lt, 2011 metais -

181,5 tūkst. Lt. Įvedus rinkliavą 2012 metų finansinis rezultatas jau buvo 428,7 tūkst. Lt pelnas. 

Tačiau šis rezultatas neatspindi tikrosios įmonės padėties, nes rinkliavos mokėtojai 2013 metų  

pabaigai liko skolingi 1816,0 tūkst. Lt, o savivaldybės 1847,3 tūkst. Lt.                                                                            

Bendrosios TRATC veiklos pajamos per  2012 metus sudarė 5949,2 tūkst. Lt, o 2013 metais 

6146,5  tūkst. Lt. Pagrindinis pajamų šaltinis – lėšos,  gautos  už atvežtą į sąvartyną atliekų kiekį. 
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Pajamos, gautos iš nepavojingų atliekų sąvartyno Kaupių k., yra 5742,6 tūkst. Lt. Pradėjus 

eksploatuoti ŽAKA aikšteles savivaldybėse, vežėjas apvažiavimo būdu surinktas bioskaidžias 

atliekas  pristatė į šias aikšteles, o už pristatytus kiekius sąskaitos buvo pateiktos savivaldybėms. 

Pajamos iš ŽAKA aikštelių sudarė 352,8 tūkst. Lt. Likusi suma  51,2 tūkst. Lt gauta  už pavojingų ir 

nepavojingų atliekų priėmimą į DASA.  Iš kitų šaltinių jokių lėšų per 2013 metus gauta nebuvo. 

Bendrosios TRATC veiklos sąnaudos per  2012 metus  sudarė  5520,5 tūkst. Lt. 2013 metais 

bendrosios sąnaudos padidėjo iki 6266,1 tūkst. Lt. Padidėjimą sąlygojo išaugę sąvartyno, DASA 

eksploatavimo kaštai, o taip pat atsirado naujai 2013 metais pradėtų eksploatuoti ŽAKA sąnaudos. 

Metų pradžioje buvo indeksuotos vežėjų kainos, todėl padidėjo ir  apmokėjimas atliekų vežėjui 

pagal sudarytas sutartis už atliktas paslaugas. Per 2012 metus vežėjams už paslaugas buvo 

priskaityta 2535,6 tūkst. Lt., o 2013 metais 2857,5 tūkst. Lt. Neigiamam įmonės veiklos rezultatui 

turėjo sąvartyno uždarymo atidėjinių formavimas.TRATC valdybos sprendimu atidėjinių sumos turi 

būti kaupiamos ir laikomos atskiroje specialiai tam atidarytoje sąskaitoje. 

Didžiausią dalį sąnaudose kaip kiekvienais metais  sudarė nepavojingų atliekų sąvartyno 

Kaupių k. eksploatavimo ir jau uždarytųjų sąvartynų Ližiuose, Šidagiuose (Tauragės sav.), 

Panerotyje (Šilalės sav.), Smukučiuose, Skirsnemuniškiuose (Jurbarko sav.), Plaušvariuose 

(Pagėgių sav.)  priežiūros kaštai. Bendra šių sąnaudų suma per 2012 metus buvo 3686,6 tūkst. Lt., o 

2013 metais 4132,0 tūkst. Lt. Nepavojingų atliekų sąvartyno Kaupių k. sąnaudos sudaro didžiausią 

dalį visuose sąvartynų eksploatavimo kaštuose, nes tai vienintelis veikiantis komunalinių atliekų 

sąvartynas Tauragės regione. Didžiausia dalis išlaidų tenka vežėjo paslaugoms apmokėti. Per 2013 

metus atliekų surinkimo ir atvežimo sąnaudos atsiėjo 2652,9 tūkst. Lt. 2012 metais šios sąnaudos 

sudarė 2535,8 tūkst. Lt. Likusios lėšos yra tiesiogiai naudojamos sąvartyno eksploatavimo 

reikmėms – chemikalų pirkimui  osmozės įrenginių darbui, technikos  kurui ir remontui, elektros 

sunaudojimui, o taip pat apsaugos, darbo užmokesčio, 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 sudaro TRATC administravimo sąnaudos. Jas sudaro 

darbo užmokestis, IMT nusidėvėjimas, nuoma, ryšių sąnaudos, transporto, komandiruočių išlaidos, 

draudimai, medžiaginių vertybių sąnaudos ir t.t. 2010 metais ši suma sudarė 805,6 tūkst. Lt, 2011 

metais 862,8 tūkst. Lt, 2012 metais 1657,6 tūkst. Lt., o 2013 metais 1678,5 tūkst. Lt. Didžiausią dalį 

administravimo sąnaudose sudaro darbo užmokesčio kaštai. Nemažai lėšų tenka skirti  vietinės 

rinkliavos administravimui, nes reikia nuolat tobulinti rinkliavos apskaitos programą, pakartotinai 

siųsti mokėjimo, skolos priminimus, apmokėti  skolų išieškojimo išlaidas ir t.t.  

Per 2011 metus DASA sąnaudos  sudarė 198,5 tūkst. Lt.  2012 metais 176,3 tūkst. Lt., 2013 

metais 224,0 tūkst. Lt. Kaip matyti iš kelerių metų duomenų, DASA sąnaudos praktiškai mažai 
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keičiasi. Per 2012 metus pajamų iš DASA gauta 48,1 tūkst. Lt.,  2011 m.  58,5 tūkst. Lt., o 2013 

metais  51,2 tūkst. Lt. Tokiu būdu aikštelių veikla praktiškai visada bus nuostolinga, nes kainų 

juridiniams kelti negalima, o iš gyventojų nemokamai priimamos atliekos sudaro pagrindinę  visų 

priimtų į aikšteles atliekų dalį.  Tačiau nuostolingą DASA aikštelių veiklą dalinai kompensuoja 

bendros UAB TRATC pajamos, gaunamos iš nepavojingų atliekų sąvartyno Kaupių k. veiklos. 

 Per 2013 metus trijose savivaldybėse – Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių - buvo atidarytos ir 

pradėtos eksploatuoti  žaliųjų atliekų kompostavimo aukštelės (ŽAKA). Pajamos 2013 metais 

sudarė 352,8 tūkst. Lt. Apvažiavimo būdu iš gyventojų buvo surenkamos žaliosios atliekos ir 

pristatomos į ŽAKA, tokiu būdu mažinant patenkančių į sąvartyną atliekų kiekius. ŽAKA sąnaudos 

sudarė 213,6 tūkst. Lt. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė apmokėjimas vežėjui už žaliųjų atliekų 

surinkimą ir atvežimą į kompostavimo aikšteles. 

UAB TRATC  ūkinės veiklos rezultatas pasikeitė, savivaldybėms vieningai priėmus 

sprendimus dėl vietinės rinkliavos, patvirtinus siūlomą ekonomiškiausią rinkliavos būdą ir 

apskaičiuotą  vienos tonos sutvarkymo kainą. Tokiu būdu būtų įgyvendintas principas „teršėjas  

moka“ ir pilnai padengti TRATC ūkinės veiklos kaštai.  

 

5. TAURAGĖS REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS 

 

Nuo 2012 metų atliekas į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, esantį  Kaupių k., 

Žygaičių sen. Tauragės r., pristato kiekvienoje savivaldybėje atliekų surinkimo ir transportavimo 

konkursą laimėjusi įmonė. Atliekos sveriamos ir mėnesiui pasibaigus pagal pateiktą aktą 

savivaldybei išrašoma sąskaita pagal priimtą iš šios savivaldybės komunalinių atliekų kiekį. 

Tauragės, Jurbarko, Pagėgių  savivaldybėse patvirtinta 1 tonos atliekų sutvarkymo kaina yra 224 

Lt/t. Šilalės savivaldybės taryba patvirtino 228 Lt/t. atliekų sutvarkymo kainą už iš šios 

savivaldybės atvežtų komunalinių atliekų tvarkymą. Daliai atliekų turėtojų, turinčių TIPK leidimus, 

buvo palikta teisė atliekas į Kaupių nepavojingų atliekų  sąvartyną pristatyti patiems ir  atvežus jas 

mokėti „vartų mokestį“. Šis mokestis buvo patvirtintas 2008 metų gruodžio mėnesį, pradėjus 

eksploatuoti sąvartyną, ir nebuvo pakeistas, įvedus vietinę rinkliavą. 2013 metų birželio mėnesį 

buvo patvirtinta dėl PVM apskaitos pakoreguota nauja „vartų mokesčio“ kaina 76,48 Lt/t (Su 

PVM). 

2012 metais, pradėjus vykdyti stogų asbestinės dangos keitimo programą, ženkliai išaugo šių 

atliekų  kiekiai. Neturint galimybės šias atliekas kaupti DASA dėl tokiems kiekiams nenumatytų 

pajėgumų, bei Aplinkos apsaugos ministerijai uždraudus asbesto turinčias atliekas šalinti 

nepavojingų atliekų sąvartyne, Kaupių k. esančiame sąvartyne buvo įrengta atskira aikštelė tokioms 

atliekoms kaupti ir saugoti iki tolesnio jų perdavimo utilizavimo įmonėms. Įmonėms, toliau 
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tvarkančioms tokio tipo atliekas, žymiai pakėlus priėmimo kainas, buvo perskaičiuotas ir 

patvirtintas „vartų mokestis“ šios rūšies atliekoms. Nuo 2013 m liepos 1 dienos taikoma asbesto 

laikymo aikštelėje asbesto turinčių atliekų priėmimo, laikymo ir perdavimo utilizuoti kaina 565,19 

Lt (su PVM).  

2012 metais sąvartyno pajamos sudarė 5901,1 tūkst., o 2013 metais 5742,6 tūkst. Lt. Iš šios 

sumos pagal vietinės rinkliavos atliekų kiekius buvo priskaityta 5480,9 tūkst. Lt. pajamų, likę 261,7 

tūkst. Lt  buvo gauti iš atliekų turėtojų, kurie atliekas pristatė pagal sutartis, mokėdami „vartų 

mokestį“. Bendras pajamų sumažėjimas susijęs su sumažėjusiu  priimamų atliekų kiekiu, nes 2013 

metais  sustiprinta atliekų rūšiavimo kontrolė ir pradėta bioskaidžias atliekas šalinti kompostavimo 

aikštelėse.  

Kaupių nepavojingų atliekų sąvartyno sąnaudas sudaro apmokėjimo vežėjui už atliekų 

surinkimo ir atvežimo paslaugą, IMT nusidėvėjimo sąnaudos, valymo įrenginių priežiūros,  darbo 

užmokesčio sąnaudos, ūkinių išlaidų, kuro, technikos aptarnavimo, remonto  sąnaudos, sąvartyno 

apsaugos  ir t.t.  

Per 2013 metus bendros Kaupių nepavojingų atliekų sąvartyno sąnaudos buvo 4068,2 tūkst. 

Lt, 2012 metais 3628,7 tūkst. Lt. Didžiausia dalis visoje sąnaudų sumoje tenka apmokėjimas  

vežėjui už atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną paslaugą. Vežėjams  2013 metais 

priskaičiuota 2652,9 tūkst. Lt. 2012 metais ši suma buvo 2535,7 tūkst. Lt. Likusias   1415,3 tūkst. 

Lt. sąnaudas Kaupių sąvartyne per 2013 metus sudaro IMT nusidėvėjimo sąnaudos, darbo 

užmokesčio, ūkinių išlaidų, technikos, sąvartyno aptarnavimo ir kt. sąnaudos. 2012 metais šios 

sąnaudos buvo 1103,1 tūkst. Lt . 

Sąnaudos atskiroms pozicijoms nėra tolygios ir analizuojant bei lyginant jų dydžius 

kiekvienais metais pastebima, kad vieni kaštai padidėja, kiti šiek tiek sumažėja (pvz. chemikalams 

per 2010 m. išleista 159,7 tūkst. Lt, 2011 m 131,1 tūkst. Lt, 2012 m 128,2 tūkst. Lt, o 2013 metais 

88,5 tūkst. Lt ). Kai kurie sąvartyno eksploatavimo kaštai metai iš metų lieka nedaug tepakitę (pvz. 

apsaugos mokestis, kuris yra 65,8 tūkst. Lt per metus). Darbo užmokesčio sąnaudos taip pat iš 

esmės nekinta. 2010 metais  šios sąnaudos buvo 206,6 tūkst. Lt, 2011 metais 221,6 tūkst. Lt, 2012 

metais 210,7 tūkst. Lt, o 2013 metais 248,3 tūkst. Lt. Nuolat auga elektros energijos sąnaudos – nuo 

46,3 tūkst. Lt 2010 metais, 54,4 tūkst. Lt 2011 metais, 62,6 tūkst. Lt 2012 metais, 77,0 tūkst. Lt 

2013 metais. Padidėjimą lėmė didesnis elektros energijos suvartojimo kiekis bei padidėjusi kaina už 

kW. Kiekvienais metais didėja ir sąvartyno technikos  eksploatavimo ir kuro sąnaudos. 2011 metais 

jos sudarė 132,2 tūkst. Lt , 2012 metais  149,8 tūkst. Lt , tuo tarpu 2013 metais jos buvo 241,9 tūkst. 

Lt. Ženklų padidėjimą lėmė naujai įsigytos technikos panaudojimas. Be jau senai naudojamo atliekų 

tankintuvo (kompaktoriaus), ratinio frontalinio krautuvo, buldozerio, buvo įsigyti ir pilnai pradėti  
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eksploatuoti ratinis traktorius, būgninis sijotuvas, vartytuvas, smulkintuvas. Dalis šios technikos 

panaudojama ir kompostavimo aikštelės, esančios sąvartyno teritorijoje, atliekoms tvarkyti. 

Bendras sąvartyno veiklos balansas teigiamas. Rezultatas už 2010 metus buvo 769,5 tūkst. Lt,  

2011 metais 869,8 tūkst. Lt, 2012 metais 2272,4 tūkst. Lt , o 2013 metais 1674,4 tūkst. Lt. pelno. 

Gamtosauginius reikalavimus atitinkantis Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas 

pastatytas pagal Europos Sąjungos standartus ir pradėtas eksploatuoti nuo 2009 metų. Sąvartynas 

jau penkerius metus yra sėkmingai eksploatuojamas. Atliekų kiekio dinamika per paskutiniuosius 

penkerius metus parodyta 3 paveiksle. 
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3 paveikslas. Atliekų kiekio dinamika Tauragės regiono nepavojingų  atliekų sąvartyne per 

2009 -2013 m. 

 

Gautų atliekų kiekis nuo sąvartyno eksploatacijos pradžios kasmet augo iki 2012 m. 

Padidėjimą įtakojo senųjų didesnių sąvartynų Ližiuose (Tauragės sav.), Panerotyje (Šilalės sav.), 

Smukučiuose (Jurbarko sav.) ir Plaušvarių (Pagėgių sav.) uždarymas ir Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų tvarkymą įvedimas. 2013 m. atliekų kiekis Tauragės regiono nepavojingų 

atliekų sąvartyne sumažėjo, priimta 33 002,620 t. atliekų, t. y. 4 333,590 t mažiau nei 2012 m. Kiek 

daugiau nei 9 t. sumažėjo pašalintų atliekų kiekis, lyginanat su 2012 m. Sąvartyne pašalinta 27 

386,078 t. atliekų 2013 m. ir 36 603,230 t – 2012 m. Tokį atkliekų kiekio sumažėjimą nulėmė 

mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas savartyne veikiančioje rūšiavimo linijoje. Draudimas 

sąvartyne šalinti asbesto turinčias atliekas taip pat prisidėjo prie pašalintų atliekų kieko sumažėjimo. 

Išsamesnė ataskaita apie Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyne pašalintas atliekas pagal rūšis 

pateikta 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Atliekų priimtų į Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyną sudėtis ir kiekis per 

2013 m.  

Atliekų pavadinimas Atliekų 
sąrašo 
kodas 

Kiekis 

Tonos (t.) Procentai 
(%) 

Mišrios komunalinės atliekos 20 03 01 29.980,50 90,84 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 10,46 0,03 

Drabužiai  20 01 10 0 0,00 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04 729,08 2,21 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 17 06 05 280,82 0,85 

Gruntas ir akmenys 17 05 04 519,02 1,57 

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių 
mišiniai 

17 01 07 444,3 1,35 

Stiklo audinio drožlės ir nuopjovos 12 01 99 626,4 1,90 

Sudėtinių medžiagų atliekos 04 02 09 292,68 0,89 

Medienos atliekos 03 01 05 0,64 0,00 

Atliekos šalinamos sąvartyne nuo 2013-08-28 

Gatvių valymo atliekos 20 03 03 6,52 0,02 

Didžiosios atliekos 20 03 07 55,34 0,17 

Gruntas ir akmenys 20 02 02 3,98 0,01 

Medienos perdirbimo atliekos 03 01 99 4,86 0,01 

Izoliacinės medžiagos 17 06 04 10,52 0,03 

Kitos mechaninio apdorojimo atliekos 19 12 12 37,54 0,11 

Viso: 33.002,62 100,00 
 

Šiais metais pasikeitė atliekų priimamų į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną 

sąrašas. Sąrašas pasipildė penkiomis naujomis atliekų rūšimis, tai: gatvių valymo atliekos (20 03 

03), didžiosios atliekos (20 03 07), gruntas ir akmenys (20 02 02), medienos perdirbimo atliekos 

(03 01 99), izoliacinės medžiagos (17 06 04) ir kitos mechaninio apdorojimo atliekos (19 12 12). 

Trys atliekų rūšys į sąvartyną nebepriimamos: medienos atliekos (03 01 05), drabužiai (20 01 10), 

tekstilės atliekos (20 01 11). Asbesto turinčios atliekos (17 06 05) nuo liepos 1 d. sąvartyne 

nešalinamos, surenkamos ir laikomos asbesto laikymo aikštelėje iki perdavimo atliekų 

tvarkytojams. 

Didžiausią dalį priimtų atliekų per 2013 m. į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną 

sudarė mišrios komunalinės atliekos 29 980,50 (90,84 % viso atliekų kiekio). Likusią atliekų dalį 3 

022,12 t sudarė: statybos ir griovimo, didžiosios, tekstilės, stiklo audinio ir kt. atliekos. Iš pateiktos 

lentelės matyti, kad didžiausią kitų atliekų dalį sudarė įvairios statybinės atliekos 4,5 % visų priimtų 

atliekų. Dalis šių atliekų buvo atvežta tiesiai į veikiantį sąvartyną, dalis pervežta iš didžiųjų atliekų 
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surinkimo aikštelių (DASA), įrengtų atskirose savivaldybių teritorijose. Atliekų srautai pagal 

savivaldybes pateikiami 5 lentelėje. 

Vertinant Tauragės r., Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybių duomenis, matyti, kad 

didžioji atliekų dalis (44,9 proc. nuo bendro kiekio) į sąvartyną patenka iš Tauragės rajono 

savivaldybės. Jurbarko r. ir Šilalės r savivaldybių bendri atliekų kiekiai panašūs. Mažiausias atliekų 

kiekis, patenkantis į sąvartyną,  yra Pagėgių savivaldybės.  

Lyginant su 2012 m., atliekų kiekis patenkantis į sąvartyną iš Tauragės r. savivaldybės 

sumažėjo – 1 603,920 t., iš Jurbarko r. savivaldybės 597,620 t., iš Šilalės r. savivaldybės 551,180 t. 

Taip pat, sumažėjo privačių asmenų pristatytas atliekų kiekis 831,140 t. Pagėgių savivaldybės 

pristatytas į sąvartyną atliekų kiekis padidėjo 8,860 t, lyginant su 2012 m. Padidėjo ir iš DASA 

patenkantis atliekų kiekis. Atliekų iš kitų savivaldybių šiais metais į Tauragės regiono nepavojingų 

atliekų sąvartyną nepristatyta  
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 5 lentelė. Priimtų atliekų kiekiai (t.) pagal savivaldybes Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne per 2013 metus 

Atliekų pavadinimas Atliekų 
kodas 

Tauragės 
sav. 

Jurbarko 
sav. 

Šilalės sav. Pagėgių 
sav. 

Privatūs Iš aikštelių 
(DASA) 

Iš viso: 

Mišrios komunalinės atliekos 20 03 01 13027,320 7560,180 6861,060 2431,740  - 100,200 29980,500 

Tekstilės gaminai 20 01 11 -  - 10,440 -  0,020 -  10,460 

Drabužiai  20 01 10  -  -  - -  -  - 0,000 

Mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos 

17 09 04 296,420 97,700 112,800 98,960 120,040 3,160 729,080 

Statybinės medžiagos 
turinčios asbesto 

17 06 05 4,880 5,240 17,720 -  246,280 6,700 280,820 

Gruntas ir akmenys 17 05 04 430,920 -   - 6,200 81,900  - 519,020 

Betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių mišiniai 

17 01 07 191,080 17,120 -  16,420 219,680 -  444,300 

Stiklo audinio drožlės ir 
nuopjovos 

12 01 99 626,280 -   -   0,120  - 626,400 

Sudėtinių medžiagų atliekos 04 02 09 163,520 2,200 8,980 4,160 113,820  - 292,680 

Medienos atliekos 03 01 05  -  -  - -  0,640  - 0,640 

Kitos mechaninio apdorojimo 
atliekos 

19 12 12 32,660  - 4,880 -    -  37,540 

Didžiosios atliekos 20 03 07 20,900 10,440 -  2,620 0,480 20,900 55,340 

Gruntas ir akmenys 20 02 02 3,980 -  -   -  - -  3,980 

Izoliacinės medžiagos 17 06 04 10,040  - -   - 0,480 -  10,520 
Medienos perdirbimo ir baldų 
gamybos atliekos 

03 01 99 4,860  - -  -   - -  4,860 

Gatvių valymo atliekos 20 03 03  -  - 6,520 -  -   - 6,520 

Viso:   14812,860 7692,880 7022,400 2560,100 783,460 130,960 33002,660 

Bendras atliekų kiekis, % 2013 m. 44,9 23,3 21,3 7,8 2,4 0,4 100,0 
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Kaip jau minėta, didžiąją dalį 2013 m. sąvartyne priimtų atliekų sudarė mišrios komunalinės 

atliekos. Šių atliekų kiekio pasiskirstymas pagal savivaldybių komunalines įmones ir kitus atliekų 

turėtojus pateiktas 4 paveiksle. 2013 m., kaip ir ankstesniais metais, 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.  

12611,420
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6861,060

2431,740 527,520

Tauragės sav. komunalinė įmonė Jurbarko sav. komunalinė įmonė

Šilalės sav. komunalinė įmonė Pagėgių sav. komunalinė įmonė

DASA ir kitos įmonės
 

4 paveikslas. Pristatyti nepavojingų komunalinių atliekų kiekiai (t) Tauragės regioniniame 

sąvartyne per 2013 metus iš komunalinių įmonių ir kitų atliekų turėtojų 

 

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. 

 

5.1 Asbesto laikymo aikštelė 

 

Sąvartyno teritorijoje nuo 2013 m. liepos mėnesio veikia atskira asbesto laikymo aikštelė. 

Asbesto turinčios atliekos priimamos iš fizinių ir juridinių asmenų. Aikštelėje vienu metu laikomų 

atliekų kiekis 10 t., po to jos perduodamos šių atliekų tvarkytojams. Aikštelėje surenkamos šios 

asbesto turinčios atliekos: statybinės medžiagos, turinčios asbesto (17 06 05*) ir izoliacinės 

medžiagos, kuriose yra asbesto (17 06 01*). Per laikotarpį nuo 2013 m. liepos mėn. iki metų 

pabaigos buvo surinkta 178,620 t. asbesto turinčių atliekų. Kaip matyti 6 paveiksle, daugiausiai 

asbesto turinčių atliekų surinkta iš Šilalės r. savivaldybės (39 proc.) ir Tauragės r. savivaldybės (38 
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proc.). Šiek tiek mažiau atliekų surinkta iš Jurbarko r. savivaldybės 21 proc., ir iš Pagėgių 

savivaldybės tik 2 proc.  
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5 Paveikslas. Asbesto laikymo aikštelėje  6 paveikslas. Surinktų atliekų kiekio 

surinkti atliekų kiekiai iš Tauragės regiono  pasiskirstymas per 2013 m. pagal 

savivaldybių.  Tauragės regiono savivaldybes. 

 

Didžiąją dalį asbesto turinčių atliekų į asbesto laikymo aikštelę pristatė Tauragės regiono 

savivaldybių gyventojai, juridiniai asmenys pristatė tik 9 proc. 5 paveiksle pateikti duomenys apie 

atliekų kiekius gautus ir fizinių ir juridinių asmenų pagal atskiras Tauragės regiono savivaldybes. 

 

5.2. Ližių sąvartynas 

 

Vykdant atliekų tvarkymo funkcijas, priskirtas Tauragės RATC, 2010 metų rudenį buvo 

baigtas Ližių sąvartyno uždarymas – suformuotas supiltas atliekų kaupas, įrengti monitoringo 

gręžiniai, suformuota dujų išleidimo sistema ir šuliniai, įrengti paviršinių nuotekų nuvedimo 

grioviai ir šulinys, kaupas apsėtas žole. Suformuotas ir išpiltas užvažiavimo kelias, pralaida, visa 

teritorija aptverta tvora. Visą tolesnę uždaryto sąvartyno priežiūrą vykdo Tauragės RATC. 

Ližių sąvartyno sąnaudos per 2011 metus sudarė 43,9 tūkst. Lt., 2012 metais 49,8 tūkst. Lt., 

2013 metais 46,9 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., 2012 metais 11,7 tūkst. Lt., 2013 metais 8,8 tūkst. Lt. Kitų 

sąnaudų Ližių sąvartyne nebuvo, nes šiame objekte nėra dirbančiųjų asmenų, nenaudojama elektros 

energija bei nėra kitokių ūkiškų išlaidų.  
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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. Iki  uždarymo 

vis šie objektai neatitiko šiuo metu keliamų aukštų aplinkosauginių reikalavimų – nebuvo sąvartyno 

dugno izoliacinio sluoksnio, filtrato surinkimo sistemos ar valymo įrenginių. Vykdant šį projektą 

numatyta, kad smulkesni šiukšlynai sutvarkomi, sukauptas atliekas surenkant ir suvežant į 

stambesnius uždarinėjamus sąvartynus.Sklypai išvalomi,sutvarkomi ir apsėjami žole.Stambūs seni 

sąvartynai uždaromi, uždengiant kaupą, įrengiant monitoringo gręžinius ir apsėjant juos žole. Per 

2011 -2012 metus visas projektas buvo galutinai užbaigtas. 

Tauragės regiono savivaldybėse uždaryta 58 smulkesni šiukšlynai bei 5 didesni sąvartynai – 

po vieną Tauragės, Šilalės, Pagėgių savivaldybėse ir du sąvartynai Jurbarko savivaldybėje. 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. 

Tauragės savivaldybėje  Šidagių km. uždaryto sąvartyno aptarnavimo sąnaudos per 2012 

metus buvo 1,4 tūkst.Lt., 2013 metais 2,7 tūkst.Lt.  

Jurbarko savivaldybėje uždaryti 2  sąvartynai  -  Smukučių sąvartynas ir Skirsnemuniškių 

sąvartynas. Monitoringo programai vykdyti per 2011 metus Smukučių sąvartynui išleista 2,6 tūkst. 

litų, per 2012 metus 4,7 tūkst.Lt. 2013 metais 7,3 tūkst.Lt. Skirsnemuniškių sąvartyno galutiniai  

uždarymo darbai baigti 2012 metų pabaigoje, todėl monitoringo sąnaudų per 2012 metus nebuvo. 

2013 metais šio sąvartyno monitoringui panaudota 1,4 tūkst. Lt.          

Šilalės savivaldybėje Paneročio km. uždarytas  sąvartynas buvo pagrindinė Šilalės miesto 

atliekų šalinimo vieta. Per 2011 metus jau buvo atliktas monitoringas, kuris TRATC kainavo 2,0 

tūkst.Lt. , per 2012 metus šiems tyrimams buvo išleista tokia pat suma 2,0 tūkst.Lt. 2013 metais 

panaudota 4,1 tūkst.Lt.  

Pagėgių savivaldybėje per 2012 metus uždarytas 1 sąvartynas -  Plaušvarių sąvartynas.Jis  

uždarytas vietoje, kaip ir kitų savivaldybių panašūs didesni sąvartynai – suformuojamas kaupas, 

įrengti monitoringo gręžinai, kaupas apsėtas žole.Monitoringas per 2012 metus nebuvo atliktas, 

todėl sąnaudų šio svartyno priežiūrai nebuvo. 2013 metais monitoringo sąnaudos sudarė 1,4 

tūkst.Lt.          

Bendra iš šio projekto uždarytų 5 sąvartynų priežiūros sąnaudų suma per 2012 metus buvo 6,2 

tūkst. Lt., 2013 metais 16,9 tūkst. Lt.Padidėjimą sąlygojo monitoringo sąnaudų atsiradimas 
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dvejuose  galutinai uždarytuose  sąvartynuose bei išaugusios sąnaudos jau anksčiau vykdomuose 

monitoringo tyrimuose. 

Uždarytų sąvartynų priežiūra įmonei neša nuostolį. Už 2013 metus jis sudarė 63,8 tūkst. Lt 

Įvertinant regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Kaupių kaime, pajamas ir uždarytų 

sąvartynų nuostolį, bendras visų sąvartynų veiklos rezultatas už 2013 metus buvo 1610,6 tūkst.Lt 

pelno. 

 

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 

ir saugoti iki tolesnio perdirbimo ar utilizavimo 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.  

Pavojingos ir nepavojingos atliekos į DASA iš gyventojų priimamos nemokamai. Nauji 

įkainiai juridiniams asmenims buvo patvirtinti 2011 metų lapkričio mėnesį. Per 2011 metus visos 

aikštelės gavo 58,5 tūkst. Lt pajamų, 2012 metais 48.1 tūkst. Lt., o 2013 metais  51,2 tūkst. Lt. 

pajamų. Pajamų dydžiai keičiasi nedaug, nes praktiškai nesikeičia priimamų atliekų kiekiai, 

struktūra bei priėmimo kanos.  Pagrindinę pajamų dalį sudaro pajamos iš  įmonių, savo veiklos ar 

gamybos procese generuojančių pavojingas atliekas (užterštos pakuotės, 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 3-4 kartus - viršija gautas pajamas. Per 2011 

metus visų aikštelių sąnaudos sudarė 198,5 tūkst. Lt, 2012 metais 176,3 tūkst. Lt., o 2013 metais 

224,0 tūkst. Lt. Didžioji pagrindinė atliekų dalis iš gyventojų priimama nemokamai, o juridiniams 

asmenims, pristatantiems atliekas į DASA, neįmanoma pakelti įkainį tiek, kad jis padengtų visas 

DASA  išlaikymo sąnaudas. Nepriklausomai nuo priimtų kiekių, kiekvienais metais pastovios 

sąnaudos būtinos DASA funkcionavimui. Tai ten dirbančio priėmėjo 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 40 proc. visų sąnaudų. Per 2012 metus darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 

77,2 tūkst. Lt., 2013 metais 88,6 tūkst. Lt. 2013 metais atliekų šalinimo sąnaudos atskirose 

aikštelėse svyruoja nuo 0,8 tūkst. Lt iki 11,0 tūkst. Lt. Viso tokių sąnaudų per 2011 metus buvo 39 

tūkst. Lt, 2012 metais 17,2 tūkst., 2013 metais 26,0 tūkst. Lt. Šių sąnaudų pagrindą sudaro 
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apmokėjimas už surinktų nepavojingų atliekų pakrovimą ir išvežimą į nepavojingų atliekų Kaupių 

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

Naudotų padangų priėmimas ir tolesnis jų sutvarkymas yra viena iš DASA funkcijų. 

Padangos iš gyventojų, kaip kitos atliekos, priimamos nemokamai. Pagal sutartį su padangas 

išvežančia įmone, už šių atliekų išvežimą TRATC moka numatytą kainą. Per 2012 metus iš DASA 

išvežta padangų už 12,4 tūkst. Lt., 2013 metais 27,2 tūkst. Lt. Sąnaudų padidėjimas susijęs su  

padidėjusiu priimtų utilizavimui šios rūšies atliekų kiekiu. 

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. Patiriamos ir kitos ūkio aptarnavimo išlaidos ( krautuvo 

utilizavimui išvežamų atliekų pakrovimas, aikštelės ploto priežiūros priemonės ir t.t.). Tokios 

sąnaudos 2013 metais sudarė  26,2 tūkst. Lt.  

2013 m. Tauragės regiono savivaldybių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse buvo priimta 

465,384 t. atliekų, t.y. 44 proc. daugiau nei 2012 m. Atliekų, pristatytų į Tauragės, Jurbarko, Šilalės 

ir Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, kiekio dinamika per paskutiniuosius penkerius 

metus parodyta 7 paveiksle. Nuo aikštelių eksploatacijos pradžios surenkamų atliekų kiekiai 

Tauragės regiono didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse nuolat augo. Tauragės regiono didžiųjų 

atliekų surinkimo aikštelėmis daugiausiai naudojasi gyventojai, 90 proc. atliekų priimta iš 

gyventojų (8 paveikslas). 

 

196,4
230,68 233,836

258,993

465,384

0

50

100
150

200

250

300

350

400
450

500

2009 2010 2011 2012 2013

Tonos, t.

 

90%

10%

Gyventojai Įmonės

 

7 paveikslas. Priimtų atliekų kiekio dinamika  8 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų  

Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių DASA  pristatyti atliekų kiekiai į Tauragės regiono 

per 2009-2013 m.   DASA 2013 m. 
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Kaip ir ankstesniais metais didžiąją dalį priimtų atliekų sudaro nepavojingos atliekos 95 %, 

t.y. 440,398 t. Nedidelė dalis (5 proc.) pristatytų atliekų į DASA yra pavojingos atliekos, kurių buvo 

surinkta 24,986 t. Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekio pasiskirstymas Tauragės regiono didžiųjų 

atliekų surinkimo aišktelėse pateiktas 9 paveiksle.  

5%

95%

Pavojingos atliekos Nepavojingos atliekos

 

9 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų atliekų pasiskirtymas Tauragės regiono DASA 

2013 m. 

 

Nepavojingų atliekų kiekis Tauragės regione padidėjo maždaug 2 kartus, o pavojingų atliekų 

– 4 kartus palyginus su ankstesniais metais. Pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekiai surinkti 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse pagal Tauragės regiono savivaldybes pateikti 10 paveiksle. 

Tonos, (t)

18,879

52,711

182,891185,917

5,4243,9264,909 10,727
0

50

100

150

200

Tauragės DASA Jurbarko DASA Šilalės DASA Pagėgių DASA

Nepavojingos atliekos Pavojingos atliekos
 

10 paveikslas. Surinktų atliekų kiekiai Tauragės regiono savivaldybėse per 2013 m. 

 

Per 2013 metus į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles gyventojai ir įmonės pristatė 465,384 t. 

pavojingų ir nepavojingų atliekų. Tauragės ir Jurbarko r. savivaldybių gyventojai ir įmonės  
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pristatė panašų atliekų kiekį. Į Jurbarko DASA buvo pristatyta 193,618 t. atliekų, t.y. 42 % ir į 

Tauragės DASA – 190,826 t., t.y. 41 %. Į Šilalės DASA buvo pristatyta 12 proc. (56,637 t.) įvairių 

atliekų nuo bendro pristatyto atliekų srauto. Pagėgių DASA per 2013 m. sukaupta tik 5 proc. 

(24,303 t.) pavojingų ir nepavojingų atliekų nuo bendro atliekų kiekio.  

 

6.1. Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 

 

Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimtų atliekų kiekis bendrame visose 

savivaldybėse priimamų atliekų kiekyje yra vienas didžiausių, t.y. 41 procentas viso per 2013 metus 

priimtų į DASA aikšteles kiekio. 2013 m. į aikštelę pristatyta 33 proc. daugiau atliekų nei 2012 m. 

Surinktų pavojingų ir nepavojingų atliekų kiekiai iš fizinių ir juridinių asmenų pateikiami 11 ir 12 

paveiksluose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų 12 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų  

pristatyti atliekų kiekiai į Tauragės  atliekų kiekio pasiskirstymas Tauragės  

DASA per 2013 m.              DASA 2013 m. 

 

Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės teikiamomis paslaugomis daugiausiai naudojasi 

fiziniai asmenys (12 paveikslas). Į Tauragės DASA per 2013 m. Tauragės rajono savivaldybės 

gyventojai pristatė 165,869 t. atliekų, tai sudaro 87 proc. Kaip matyti 11 paveiksle, didžioji dalis 

atliekų, kurias pristato gyventojai yra nepavojingos atliekos (164,4 t.). Pavojingų atliekų gyventojai 

į Tauragės DASA pristatė tik 1,469 t. Didesnį pavojingų atliekų kiekį, t.y. 3,440 t. pristatė Tauragės 

rajono savivaldybės juridiniai atliekų turėtojai. Juridiniai atliekų turėtojai pristatė dvigubai daugiau 

pavojingų atliekų nei fiziniai atliekų turėtojai. Pristatomų pavojingų ir nepavojingų atliekų srautai 

surinkti Tauragės DASA per 2013 m. pateikiama 6 ir 7 lentelėje. 
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6 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.               7 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. 

  Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 

Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.)  Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.) 

Iš 
gyven-

tojų 

Iš 
įmonių 

VISO (t)  Iš 
gyven-

tojų 

Iš 
įmoni
ų 

VISO  

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 
Ruberoido atliekos 0 0,500 0,500  Naudotos padangos  (ne didesnės nei 118 cm 

diametro ir 39 cm pločio) 
83,258 5,146 88,404 

Dažų atliekos, kuriuose yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

0,060 0,050 0,110  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,090 0,239 0,329 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių 
arba jomis užterštos 

0,316 0,594 0,910  Transporto priemonių ardymo plastikai 2,665 0,008 2,673 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės 
ir t.t. 

0,002 0,354 0,356  Transporto priemonių ardymo stiklas 0,171 1,075 1,246 

Tepalų filtrai 0,008 0,136 0,144  Popierius, kartonas 1,008 0,150 1,158 
Vaistai, kitos farmacinės atliekos 0,002 0,023 0,025  Stiklas (pakuotės) 0,960 0,015 0,975 
Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos 0,141 0,149 0,290  Kitos stiklo atliekos 28,730 8,750 37,480 
Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, 
monitoriai, t.t.) 

0,940 1,534 2,474  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir 
t.t.) 

0 0,242 0,242 

Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0 0,027 0,027  Drabužiai 5,514 0,400 5,914 
Naudoti amortizatoriai 0 0,003 0,003  Tekstilės gaminiai 0,360 0 0,360 
Užteršta guma 0 0,022 0,022  Baterijos ir akumuliatoriai 0,001 0,003 0,004 
Baterijos ir akumuliatoriai 0 0,045 0,045  Plastikai, plastmasių atliekos 0,437 0,356 0,793 
Sudedamosios dalys, kuriose yra 
gyvsidabrio 

0 0,003 0,003  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langų 
rėmai, durys) 

41,201 5,021 46,222 

     Metalai 0,005 0,112 0,117 
VISO (t.): 1,469 3,440 4,909  VISO (t.): 164,400 21,517 185,917 

VISO (t.) PER 2013 M. : 4,909  VISO (t.) PER 2013 M. : 185,917 
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Tauragės rajono savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys 2013 metais į didžiųjų atliekų 

surinkimo aikštelę daugiausia pristatė naudotų padangų, stambiagabaričių bei stiklo atliekų (7 

lentelė). Naudotų padangų pristatyta 88,404 t., tai sudaro 48 proc. priimtų nepavojingų atliekų 

kiekio. Taip pat didelį kiekį, 25 proc., priimtų nepavojingų atliekų sudaro stambiagabaritės atliekos. 

Į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamą aikštelę pristatomas nemažas 

kiekis antrinių rūšiavimo atliekų: stiklo pakuočių – 0,975 t., stiklo atliekų - 37,480 t., popierius ir 

kartono - 1,158 t. 

Didžiausią dalį pavojingų atliekų surinktų Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje 

sudaro nenaudojama elektros ir elektroninė įranga (EEĮ), pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų 

likučių arba jomis užterštos, ruberoido atliekos (6 lentelė).  EEĮ atliekos  sudaro 50 proc. visų 

priimtų į Tauragės DASA pavojingų atliekų, 19 proc. užterštų pakuočių atliekos. 

Bendras į Tauragės DASA pristatytų atliekų kiekis padidėjo 33 proc., lyginant su 2012 m 

surinktu atliekų kiekiu. Pavojingų atliekų kiekis padidėjo 1,803 t., nepavojingų atliekų – 41,620 t. 

 

6.2. Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 

 

Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 42 procentai viso per 2013 metus priimtų į DASA atliekų kiekio. Tai didžiausias atliekų 

kiekis surinktas Tauragės regiono didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Didžiąją dalį, t. y. 96 proc., 

atliekų į eksploatuojama Jurbarko DASA pristato fiziniai atliekų turėtojai (182,891 t.). Priimtų 

atliekų į Jurbarko DASA kiekio pasiskirstymas pagal fizinius ir juridinius atliekų turėtojus 

pateikiama 13 ir 14 paveiksluose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų 14 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų  
pristatyti atliekų kiekiai į Jurbarko  atliekų kiekio pasiskirstymas Jurbarko  
DASA per 2013 m.              DASA 2013 m. 
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13 paveiksle pateikta informacija rodo, kad gyventojai daugiausiai pristatė nepavojingų 

atliekų 177,899 t. Pavojingų atliekų gyventojai pristatė – 4,992. Juridinių asmenų pristatytas atliekų 

kiekis nedidelis – 10,727 t., t.y. 4 proc., nuo bendro atliekų srauto. Duomenys rodo, kad Jurbarko 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštele daugiausiai naudojasi Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai. 

8 ir 9 lentelėje matyti, kad 2013 m. į Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę iš fizinių ir 

juridinių asmenų buvo pristatyta 193,618 t. įvairių atliekų, iš jų 182,891 t. sudarė nepavojingos ir 

10,727 t. pavojingos atliekos. Bendras Jurbarko DASA surinktų atliekų kiekis išaugo kiek daugiau 

nei 3 kartus lyginant su 2012 m., nepavojingų atliekų kiekis padidėjo 70 proc., pavojingų atliekų 

kiekis – 83 proc. 

 Jurbarko rajono savivaldybėje didžiausią dalį,  75 proc. pavojingų atliekų, pristatytų į 

Jurbarko DASA, sudarė statybinės medžiagos turinčios asbesto, t.y. nebenaudojama stogo danga 

(8,080 t.). Nepavojingų atliekų didžiausią dalį sudaro naudotos padangos, tai 74 proc. bendro 

nepavojingų atliekų kiekio, pristatyto į Jurbarko DASA. Naudotų padangų pristatomų į DASA 

kiekis kasmet auga. 2013 m. šių atliekų kiekis padidėjo 6,5 karto. Naudotų padangų 2013 m. 

surinkta 135,185 t., 2012 m. – 20,796 t., tai 114,389 t. daugiau. Taip pat nemažą dalį nepavojingų 

atliekų pristatytų į DASA sudaro stambiagabaritinės atliekos – 17 proc. bei statybos ir griovimo 

atliekos – 7 proc. Į Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę tiek fiziniai, tiek ir juridiniai atliekų 

turėtojai vangiai pristato antrines žaliavas, tinkančias perdirbimui.  
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8 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.   9 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. 

Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)  Jurbarko didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 

 

Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.)  Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.) 

Iš 
gyven-

tojų 

Iš 
įmonių 

VISO 
(t.) 

  Iš 
gyven-

tojų 

Iš 
įmonių 

VISO 
(t.) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva - 1,012 1,012  Naudotos padangos 131,82

2 
3,363 135,185 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių arba 
jomis užterštos 

0,055 0,146 0,201  Transporto priemonių ardymo plastikai 0,770 0,170 0,940 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir 
t.t. 

- 0,067 0,067  Transporto priemonių ardymo stiklas 0,213 0,247 0,460 

Tepalų filtrai 0,007 0,423 0,430  Popierius ir kartonas 0,251 0,440 0,691 
Stabdžių skysčiai - 0,013 0,013  Kitos stiklo atliekos 0,940 - 0,940 
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų 
cheminių medž. 

- 0,067 0,067  Tekstilės gaminiai 0,120 - 0,120 

Kuro filtrai  - 0,027 0,027  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai ir 
t.t.) 

- 0,061 0,061 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 8,080 - 8,080  Plastikai, plastmasių atliekos 0,355 - 0,355 
Oro filtrai 0,001 0,065 0,066  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,043 0,166 0,209 
Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos  0,011 0,130 0,141  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langai, 

durys) 
31,265 0,425 31,690 

Akumuliatoriai (švino) - 0,031 0,031  Statybos ir griovimo atliekos 12,120 0,070 12,190 
Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, monitoriai, 
t.t.) 

0,573 0,019 0,592  Metalai - 0,050 0,050 

VISO (t.): 8,727 2,000 10,727  VISO (t.): 177,89
9 

4,992 182,891 

VISO PER 2012 M. (t.): 10,727  VISO PER 2012 M. (t.): 182,891 
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6.3. Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelė (DASA) 

 

Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš visose savivaldybėse priimamų atliekų kiekio 

tenka apie 12 procentų viso per 2013 metus priimtų į Tauragės regiono didžiųjų atliekų surinkimo 

aikšteles kiekio. Šilalės DASA per 2013 m. surinkta 56,630 t. pavojingų ir nepavojingų atliekų. 

Detalesnė informacija apie surinktus atliekų kiekius iš fizinių ir juridinių atliekų turėtojų pateikiama 

15 ir 16 paveiksluose.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų 16 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų  
pristatyti atliekų kiekiai į Šilalės  atliekų kiekio pasiskirstymas Šilalės  
DASA per 2013 m.              DASA 2013 m. 
 

 

Didžiausias atliekų kiekis (89 proc.) į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę pristatytas iš 

Šilalės rajono savivaldybės fizinių atliekų turėtojų. Kaip ir kitose Tauragės regiono savivaldybėse, 

taip ir Šilalės rajono savivaldybėje, daugiausiai surinkta nepavojingų atliekų (47,318 t.), kurias 

pristatė gyventojai. 10 ir 11 lentelėje pateikiami atliekų srautų duomenys pagal fizinius ir juridinius 

atliekų turėtojus. 
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10 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.                11 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. 
  Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)                 Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 

Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.)  Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.) 

Iš gyven-
tojų 

Iš 
įmonių 

VISO (t)  Iš 
gyventoj

ų 

Iš 
įmonių 

VISO (t) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 
Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, 
fanera ir t.t., kuriose yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

- 0,031 0,031  Naudotos padangos 22,515 1,905 24,420 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva 

0,066 0,055 0,121  Transporto priemonių ardymo plastikai 0,535 0,155 0,690 

Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių 
arba jomis užterštos 

0,015 0,151 0,166  Transporto priemonių ardymo stiklas 0,195 - 0,195 

Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės 
ir t.t. 

- 0,075 0,075  Popierius, kartonas 0,150 1,345 1,495 

Tepalų filtrai - 0,014 0,014  Stiklas (pakuotės) 1,300 - 1,300 
Oro filtrai - 0,016 0,016  Kitos stiklo atliekos 3,795 0,500 4,295 
Guma, kurioje yra PA cheminių medž. 
Likučių 

- 0,002 0,002  Drabužiai 1,450 0,030 1,480 

Atliekos kuriuose yra tepalų - 0,032 0,032  Tekstilės gaminiai 0,240 0,320 0,560 
Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui 
taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos 

- 0,467 0,467  Nebenaudojama EEĮ (klaviatūra, procesoriai 
ir t.t.) 

0,004 0,058 0,062 

Vaistai - 0,004 0,004  Betono atliekos 4,790 - 4,790 
Dienos šviesos, gyvsidabrinės lempos  0,036 0,115 0,151  Plastikai, plastmasių atliekos 1,494 0,140 1,634 
Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 0,700 - 0,700  Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,350 0,100 0,450 
Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, 
monitoriai, t.t.) 

1,990 0,156 2,146  Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langai, 
durys) 

10,500 0,840 11,340 

Dažų atliekos - 0,001 0,001      
VISO (t.): 2,807 1,119 3,926  VISO (t.): 47,318 5,393 52,711 

VISO (t) PER 2012 M. : 3,926  VISO (t) PER 2012 M. : 52,711 
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2013 m. į Šilalės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę buvo priimta 56,630 t. atliekų, iš jų 

didžiąją dalį 52,711 t. sudarė nepavojingos atliekos ir 3,926 t. pavojingos atliekos. Bendras surinktų 

atliekų kiekis per 2013 m. padidėjo 21 proc., palyginus su 2012 m., pavojingų atliekų – 17 proc. ir 

nepavojingų – 73 proc. Pavojingų atliekų į Šilalės DASA priimta 2,852 t. daugiau nei 2012 m., tarp 

jų daugiausia nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos (EEI). 

Kaip ir kituose Tauragės regiono savivaldybėse, tarp nepavojingų atliekų vyrauja naudotos 

padangos. Šilalės DASA padangų surinkta 24,420 t., tai 46 proc. viso nepavojingų atliekų kiekio. 

Šilalės rajono savivaldybėje pristatomų naudotų padangų kiekis padidėjo 10 proc. lyginant su 2012 

m. 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 priimta 5 proc. (24,303 t.) viso atliekų kiekio 

surenkamo Tauragės regiono DASA. Pristatytų atliekų kiekis, 2013 m., padidėjo 2,5 karto 

palyginus su 2012 m. Pristatytų atliekų pasiskirstymas pagal juridinius ir fizinius atliekų turėtojus 

pateiktas 17 ir 18 paveiksluose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

17 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų 18 paveikslas. Pavojingų ir nepavojingų  
pristatyti atliekų kiekiai į Pagėgių  atliekų kiekio pasiskirstymas Pagėgių  
DASA per 2013 m.              DASA 2013 m. 
 

2013 m. Pagėgių savivaldybėje buvo surinkta 5,424 t. pavojingų atliekų, tai 12 kartų daugiau 

nei 2012 m. ir 18,879 t. nepavojingų atliekų – 2 kartus daugiau nei 2012 m. 12 ir 13 lentelėje 

pateikiami pavojingų ir nepavojingų atliekų srautai pagal fizinius ir juridinius atliekų turėtojus. 

Daugiausią atliekų kiekį į Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę pristatė fiziniai asmenys 65 
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proc. Kaip ir kitose Tauragės regiono savivaldybėse, taip ir Pagėgių savivaldybėje, daugiausiai 

surinkta nepavojingų atliekų (18,879 t.).  

Į Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę Juridiniai ir fiziniai atliekų turėtojai daugiausia 

pristatė naudotų padangų 6,239 t. Naudotų padangų 2013 m. pristatyta 39 proc. daugiau nei 2012 m. 

Nemažas kiekis surinktas stambiagabaritinių, statybos ir griovimo bei betono atliekų. Iš pavojingų 

atliekų, per 2013 m. daugiausia buvo surinkta statybinių atliekų, turinčio asbesto, 82 proc. 

Pagėgių savivaldybėje, lyginant su kitomis Tauragės regiono savivaldybėmis , didelė dalis 

atliekų surinkta iš juridinių asmenų 35 proc., kai tuo tarpu vidutinis procentinis atliekų kiekis 

surinktas iš juridinių asmenų kituose regiono savivaldybėse sudaro 9 proc. 
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12 lentelė. Priimti pavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m.                13 lentelė. Priimti nepavojingų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. 

Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA)               Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėje (DASA) 

Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.)  Atliekų pavadinimas Priimta atliekų (t.) 

Iš 
gyventojų 

Iš 
įmonių 

VISO 
(t) 

 Iš 
gyventoj
ų 

Iš 
įmonių 

VISO 
(t) 

PAVOJINGOS ATLIEKOS  NEPAVOJINGOS ATLIEKOS 
Pakuotės, kuriose yra PA medž. likučių 
arba jomis užterštos 

0,006 0,084 0,090  Naudotos padangos 3,441 2,798 6,239 

Nebenaudojama EEĮ (televizoriai, 
monitoriai, t.t.) 

0,250 0,270 0,520  Betono atliekos 1,600 - 1,600 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 4,400 0,050 4,450  Statybos ir griovimo atliekos 2,850 - 2,850 
Ruberoido atliekos 0,320 - 0,320  Kitos stiklo atliekos 0,650 0,360 1,010 
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva 

- 0,038 0,038  Drabužiai 0,520 0,017 0,537 

Guma, kurioje yra PA cheminių medž. 
likučių 

- 0,006 0,006  Metalai 0,053 0,007 0,060 

     Plastikai, plastmasių atliekos 0,390 0,658 1,048 
     Plastikinės pakuotės, plėvelės atliekos 0,245 - 0,245 
     Stambiagabaritinės atliekos (baldai, langai, 

durys) 
1,050 4,220 5,270 

     Popierius, kartonas - 0,020 0,020 
VISO (t.): 4,976 0,448 5,424  VISO (t.): 10,799 8,080 18,879 

VISO (t) PER 2013 M. : 5,424  VISO (t) PER 2013 M. : 18,879 
 

 



 51

7. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS 

 

2012 – 2013 metais savivaldybėse buvo galutinai įrengtos ir pradėtos eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA). Šiose 

aikštelėse kaupiamos ir apdorojamos bioskaidžios atliekos, priimamos iš gyventojų ir įmonių. Tauragės savivaldybės ŽAKA suprojektuota 

regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne. Kitos aikštelės buvo specialiai įrengtos Jurbarko r., Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybėse tam skirtuose 

plotuose. Atliekos šiose aikštelėse priimamos tiek patiems gyventojams ar įmonėms jas pristačius, tiek komunalinių įmonių surinktas ir atvežtas 

iš gyventojų apvažiavimo būdu. 

ŽAKA pajamos yra iš savivaldybių gautos lėšos už apvažiavimo būdu surinktas bioskaidžiąsias atliekas iš gyventojų valdų. Per 2013 metus 

tokių atliekų surinkta ir atvežta į aikšteles už 352,8 tūkst. Lt. Didžiausią  dalį šioje sumoje sudaro atliekos , atvežtos į Jurbarko ŽAKA ( už 242,1 

tūkst. Lt. ). 

Bendros sąnaudos sudaro 213,6 tūkst. Lt. Didžiausia dalis šiose sąnaudose tenka apmokėjimas vežėjams už paslaugą surenkant ir pristatant 

šias atliekas į aikšteles. Per 2013 metus vežėjams buvo priskaityta sumokėti 192,5 tūkst. Lt. Kitas sąnaudas sudaro darbo užmokestis aikštelėse 

dirbantiems priėmėjams. Bendra darbo užmokesčio suma  sudarė 10,3 tūkst. Lt.  Likusią sąnaudų dalį sudaro aikštelių aptarnavimo, elektros, 

priežiūros ir kt. sąnaudos. 

ŽAKA aikštelių finansinis rezultatas už 2013 metus yra 139,2  tūkst. Lt. pelno. 

Bendras žaliųjų atliekų kiekis pristatytas į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles per 2013 m. Tauragės regione yra 3 230,280 t. Atliekų 

kiekio pasiskirstymas pagal atskiras savivaldybes pateiktas 19 paveiksle.  
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 19 paveikslas. Surinktų atliekų kiekiai 20 paveikslas. Tauragės regiono savivaldybių fizinių ir 
 Tauragės regiono savivaldybėse per 2013. juridinių asmenų per 2013 m. į ŽAKA pristatytų atliekų kiekiai 
 

 Daugiausiai atliekų pristatyta į Tauragės ir Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, apytiksliai 81 proc. Į Šilalės ir Pagėgių 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles pristatyta 19 proc. žaliųjų atliekų nuo bendro regiono kiekio. 20 paveiksle pateiktas atliekų kiekio 

pasiskirstymas pagal fizinius ir juridinius atliekų turėtojus. Didžiąją dalį atliekų (2977,920 t.) į ŽAKA pristato juridiniai asmenys, tai sudaro 82 

proc. viso žaliųjų atliekų kiekio surinkto Tauragės regione. 
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Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje surinkta 1 360,960 t. žaliųjų atliekų, 12 proc. atliekų pristatė Tauragės r. savivaldybės 

gyventojai (161,560 t.) (21 paveikslas.). Palyginus su 2012 metais žaliųjų atliekų kiekis pristatytų į Tauragės ŽAKA išaugo 59 proc. Detalesni 

žaliųjų atliekų kiekiai pateikti 14 lentelėje. 

 

14 lentelė. Priimti žalųjų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Tauragės žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje. 

Atliekų pavadinimas Atliekų 
sąrašo kodas 

Priimta atliekų, t 
Iš gyventojų  Iš įmonių Viso: 

Medžio žievės ir medienos 
atliekos 

03 03 01 9,200 3,880 13,08 

Biologiškai suyrančios 
atliekos (sodų ir parkų 
atliekos) 

20 02 01 152,360 1192,100 1344,46 

Kitaip neapibrėžtos grudų ir 
kt. atliekos 

02 03 99  3,420 3,420 

Viso: 161,560 1199,4 1360,960 
 

21 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų į  

Tauragės ŽAKA per 2013 m pristatytų atliekų  

kiekiai. 

 

 

 

 

88%

12%

Įmonės Gyventojai
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 Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė pradėta eksploatuoti 2012 m. rudenį. Per 2013 metus žalųjų atliekų kompostavimo 

aikštelėje surinkta 1244,150 t. žaliųjų atliekų. Iš jų  3 proc. pristatė Jurbarko r. savivaldybės gyventojai(41,400 t.) (22 paveikslas). 

 

15. lentelė. Priimti žaliųjų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Jurbarko žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje. 

 

Atliekų pavadinimas Atliekų 
sąrašo kodas 

Priimta atliekų, t 
Iš gyventojų  Iš įmonių Viso: 

Biologiškai suyrančios 
atliekos (sodų ir parkų 
atliekos) 

20 02 01 41,400 1202,750 1244,150 

 

 

 

 

 

22 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų į  

Jurbarko ŽAKA per 2013 m pristatytų atliekų  

kiekiai. 
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Įmonės Gyventojai
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Šilalės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė pradėta eksploatuoti 2013 metais. Per šiuos metus Šilalės ŽAKA surinkta 442,388 t. žaliųjų 

atliekų. Iš jų 7 procentus pristatė Šilalės r. savivaldybės gyventojai. 

 

16. lentelė. Priimti žalųjų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Šilalės žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje. 

Atliekų pavadinimas Atliekų 
sąrašo kodas 

Priimta atliekų, t 
Iš gyventojų  Iš įmonių Viso: 

Biologiškai suyrančios 
atliekos (sodų ir parkų 
atliekos) 

20 02 01 31,00 411,388 442,388 
 

 

 

 

 

23 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų į  

Šilalės ŽAKA per 2013 m pristatytų atliekų  

kiekiai. 

 

93%

7%

Įmonės Gyventojai
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Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė pradėta eksploatuoti 2013 metais. Per šiuos metus surinkta 182,782 t. žaliųjų atliekų. 

Pagėgių savivaldybės gyventojų pristatytas žaliųjų atliekų kiekis sudarė 10 procentų, nuo bendro kiekio. 

 

17. lentelė. Priimti žalųjų atliekų kiekiai (t.) per 2013 m. Pagėgių žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje. 

Atliekų pavadinimas Atliekų 
sąrašo kodas 

Priimta atliekų, t 
Iš gyventojų  Iš įmonių Viso: 

Biologiškai suyrančios 
atliekos (sodų ir parkų 
atliekos) 

20 02 01 18,400 164,382 182,782 
 

 

 

 

 

 

24 paveikslas. Fizinių ir juridinių asmenų į  

Pagėgių ŽAKA per 2013 m pristatytų atliekų  

kiekiai. 

90%

10%

Įmonės Gyventojai
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Apibendrinant UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamų objektų ūkinę 

atliekų tvarkymo veiklą galima daryti tokias išvadas: 

� Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne priimtų atliekų kiekis sumažėjo 433,590 t. 

Pašalintų atliekų kiekis Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne sumažėjo 9 t.  

� Asbesto laikymo aikštelėje surinkta 178,620 t. asbesto turinčių atliekų. Didžiąją dalį 

pristatė fiziniai atliekų turėtojai - 162,18 t. 

� Tauragės regiono didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse 2013 m. priimta 44 proc. daugiau 

atliekų nei 2012 m. Viso priimta 465,384 t. atliekų, nepavojigų atliekų – 440,398 t., pavojingų 

atliekų – 24,986 t. 

�  2013 m. Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėmis 

daugiausiai naudojosi Tauragės regiono savivaldybių fiziniai asmenys. Gyventojai per 2013 m. į 

minėtas aikšteles pristatė 418,395 t. atliekų, tai sudaro 90 proc. visų pristatytų atliekų kiekio. 

� Iš nepavojingų atliekų į aikšteles daugiausiai pristatoma naudotų padangų, 

stambiagabaričių atliekų (baldai ir pan.) bei statybos ir griovimo atliekų.  

� Iš pavojingų atliekų į aikšteles daugiausiai pristatoma asbesto turinčių atliekų (stogo 

danga), bei EEĮ atliekų. 

� Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse 2013 m. 

surinkta 3 230,280 t. žaliųjų atliekų. Didžiąją dalį atliekų (2977,920 t.) į ŽAKA pristato juridiniai 

asmenys, tai sudaro 82 proc.  
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8. VIETINĖ RINKLIAVA TAURAGĖS REGIONE 2013 M. 

 
 
 
 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centre tiesiogiai su rinkliavos darbu susiję 8 

darbuotojai:  direktoriaus pavaduotojas rinkliavai , 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. 

Pagal konsultacinės bendrovės UAB ,Jostra“ parengta galimybių studija, savivaldybėms buvo 

apskaičiuota komunalinių atliekų tonos sutvarkymo kaina ir įkainiai fiziniams ir juridiniams 

asmenims. 

2011 m. Spalio 19 d. nutarimu Nr. 1-188 Tauragės savivaldybės ir 2011 m. Spalio 26 d. 

nutarimu Nr. T-148 Pagėgių savivaldybės tarybos nutarė vietinę rinkliavą už komunalines atliekas 

įvesti nuo 2012 m. Sausio 1 d. 2012 m. Vasario 29 d. Jurbarko savivaldybės sprendimu Nr.T2-47 ir 

2012 m. Kovo 1 d. sprendimu Nr.T1-41 Šilalės savivaldybės tarybos vietinę rinkliavą už 

komunalines atliekas nutarė įsivesti nuo 2012 m. Balandžio 1 d. 

Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių tarybos 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, 

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. Tauragės savivaldybė 2012 m. Kovo 21d.  Nr.1-329 

tarybos sprendimu priėmė lengvatų paketą, kuris leido sumažinti vietinę rinkliavą už komunalines 

atliekas pensinio amžiaus žmonėms virš 75 metų, vienišiems pensinio amžiaus žmonėms, pensinio 

amžiaus sutuoktiniams iš kurių vienas turi sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, bei žmonėms kuriems 

atstumas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra didesnis nei 500 metrų. Jurbarko savivaldybės 
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taryba 2012 m. Balandžio 26 d. sprendimu Nr.T2-119 ir Šilalės 2012 m. balandžio 26 sprendimu 

Nr.T1-125   tarybos sprendimu priėmė lengvatas tik asmenims, kurie buitines atliekas gaus 

pristatyti patys iki artimiausios surinkimo vietos esančios toliau kaip 500 metrų. Pagėgių taryba 

lengvatų aprašą priėmė 2012 m balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-104, kuris lengvatas suteikė tik 

pensinio amžiaus žmonėms kurie turi sunkų neįgalumo lygį.  

2013 metų pradžioje visam regionui buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai: fiziniams asmenims: 

45885 vnt. už 6 106 437 LT. Juridiniams asmenims: 1643 vnt. už 1 379 588 LT. Viso Tauragės  

regiono atliekų tvarkymo centras pirminių pranešimų išsiuntė už 7 486 025 LT. Laukima mokėtojų 

suma 2013 metais  (išsiųsti pranešimai + skola iš 2012 metų) 8 984 647 LT. Per 2013 metus 

fiziniams ir juridiniams asmenims pritaikius lengvatas, pristačius ,,Lesto“ pažymas už turtą, kuriuo 

jie nesinaudoja, bei pakeitus nekilnojamų pastatų paskirtis, juridiniams asmenims pristačius atliekų 

kiekio deklaracijas. Per 2013 metus korekcijų atlikta už 420 218 Litų. Bendra rinkliavos suma kurią 

turėjome surinkti už išsiųstus mokėjimo pranešimus 2013 m. Gruodžio 31 d. sudarė 8 864 429 LT. 

           Tauragės savivaldybėje  mokėjimo pranešimų buvo išsiųsta už 3 239 309 Lt, iš jų: 2 712 302 

Lt – fiziniams asmenims, 527 006 Lt – juridiniams asmenims. Metų eigoje mokėjimo pranešimų 

sumos buvo koreguojamos dėl įvairių priežasčių: suteiktos lengvatos, dalis nekilnojamo turto 

pastatų buvo neeksploatuojami ir jie atleisti nuo rinkliavos, dalis  rinkliavos mokėtojų gavę 

sąskaitas pasirinko kitą mokėjimo būdą pagal nustatytą dydį 1 gyventojui, dalis mokėtojų deklaravo 

kompostavimą ir t.t. Iš viso atlikta korekcijų už -263 039 Lt. Nesumokėta rinkliavos mokėtojų skola 

iš 2012 metų sudarė 653 842 Lt. Įvertinus šią skolą, priskaitytą sumą už 2013 metus ir  atėmus 

korekcijų sumą, bendra gautina suma Tauragės r. savivaldybėje per 2013 metus yra 3 630 112 Lt.                               

Į  surenkamąją  Tauragės  savivaldybės rinkliavos sąskaitą  per 2013 metus vietinės rinkliavos 

mokėtojai sumokėjo  2 958 554 Lt, t.y. 82 proc. nuo išsiųstos patikslintos koreguotos mokėjimo 

pranešimų sumos. Didžiausia suma į surenkamąją rinkliavos sąskaitą įplaukė balandžio mėnesį ( 

apie 34 proc. visos metų sumos), nes kovo pabaigoje buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai ir 

rinkliavos mokėtojai suskubo mokėti įmokas. Vidutiniškai per mėnesį surenkamos rinkliavos 

pajamos sudaro apie 246 546 Lt.  

           Įvertinus išsiųstus mokėjimo pranešimus ir nesumokėtos skolos likutį iš 2012 metų ( 653 842 

Lt)  rinkliavos mokėtojų skola  2014 01 01 dienai liko  671 558 Lt., t.y. 17 716 Lt  daugiau negu 

metų pradžioje. 

         Tauragės savivaldybei per 2013 metus pervesta 2 967 927 Lt surinktų rinkliavos įplaukų. 

Negrąžintas likutis, likęs sąskaitoje 2013 metų pabaigoje, yra  13 426 Lt.  

        Tauragės savivaldybė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui 100 proc. grąžino visas lėšas, 

gautas iš surenkamosios rinkliavos sąskaitos. Savivaldybė  pervedė 2 967 927 Lt. Per 2013 metus 
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Tauragės administratorius gavo 159 kompostavimo deklaracijas, 1745 fizinių asmenų pranešimus, 

bei 1139 gyventojų prašymus lengvatoms. 

          Jurbarko savivaldybėje  mokėjimo pranešimų buvo išsiųsta už 2 017 004 Lt, iš jų  1 703 337 

Lt – fiziniams asmenims,  313 667 Lt – juridiniams asmenims. Metų eigoje mokėjimo pranešimų 

sumos buvo koreguojamos dėl įvairių priežasčių:  suteiktos lengvatos, dalis nekilnojamo turto 

pastatų buvo neeksploatuojami ir jie atleisti nuo rinkliavos, dalis  rinkliavos mokėtojų gavę 

sąskaitas pasirinko kitą mokėjimo būdą pagal nustatytą dydį 1 gyventojui, dalis mokėtojų deklaravo 

kompostavimą ir t.t. Iš viso atlikta korekcijų už  - 64 400 Lt. Nesumokėta rinkliavos mokėtojų skola 

iš 2012 metų sudarė 356 957 Lt. Įvertinus šią skolą, priskaitytą sumą už 2013 metus ir  atėmus 

korekcijų sumą, bendra gautina suma Jurbarko r. savivaldybėje per 2013 metus yra 2 309 561 Lt.                   

Į surenkamąją  Jurbarko  savivaldybės rinkliavos sąskaitą  per 2013 metus vietinės rinkliavos 

mokėtojai sumokėjo  1 818 194 Lt, t.y. 79 proc. nuo patikslintos koreguotos  mokėjimo pranešimų 

sumos. Didžiausia suma į surenkamąją rinkliavos sąskaitą įplaukė balandžio mėnesį ( apie 37 proc. 

visos metų sumos), nes kovo pabaigoje buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai ir rinkliavos mokėtojai 

suskubo mokėti įmokas. Vidutiniškai per mėnesį surenkamos rinkliavos pajamos sudaro apie 151 

516 Lt.  

      Įvertinus  išsiųstus mokėjimo pranešimus ir nesumokėtos skolos likutį iš 2012 metų (356 957 

Lt), rinkliavos mokėtojų skola 2014 01 01 dienai liko 491 367 Lt., t.y. 134 410 Lt daugiau negu 

metų pradžioje. 

       Jurbarko savivaldybei per 2013 metus  pervesta 1  827 030 Lt surinktų rinkliavos įplaukų, t.y. 

100 proc. nuo surinktų rinkliavos lėšų į rinkliavos sąskaitą. Nepervestas likutis, likęs sąskaitoje 

2013 metų pabaigoje, yra  5 244 Lt. 

      Jurbarko savivaldybė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui 100 proc. grąžino visas lėšas, 

gautas iš surenkamosios rinkliavos sąskaitos. Savivaldybė  gavo iš TRATC 1 827 030 Lt, tiek pat ir  

pervedė , t.y.  1 827 030 Lt. Per 2013 metus Jurbarko administratorius  gavo 97 kompostavimo 

deklaracijas, 1408 fizinių asmenų prašymus, 166 juridinių asmenų prašymus. 

        Šilalės  savivaldybėje  mokėjimo pranešimų buvo išsiųsta už  1 571 053 Lt, iš jų  1 182 668 Lt 

– fiziniams asmenims, 388 385 Lt – juridiniams asmenims. Metų eigoje mokėjimo pranešimų 

sumos buvo koreguojamos dėl įvairių priežasčių: suteiktos lengvatos, dalis nekilnojamo turto 

pastatų buvo neeksploatuojami ir  atleisti nuo rinkliavos, dalis  rinkliavos mokėtojų gavę sąskaitas 

pasirinko kitą mokėjimo būdą pagal nustatytą dydį 1 gyventojui, dalis mokėtojų deklaravo 

kompostavimą ir t.t. Iš viso atlikta korekcijų už  - 43 407 Lt. Nesumokėta rinkliavos mokėtojų skola 

iš 2012 metų sudarė 288 978 Lt. Įvertinus šią skolą, priskaitytą sumą už 2013 metus ir atėmus 

korekcijų sumą, bendra gautina suma Šilalės r. savivaldybėje per 2013 metus yra 1 816 624 Lt. 
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        Į  surenkamąją  Šilalės raj. savivaldybės rinkliavos sąskaitą  per 2013 metus vietinės rinkliavos 

mokėtojai sumokėjo  1 419 468 Lt, t.y. 78 proc. nuo patikslintos koreguotos  mokėjimo pranešimų 

sumos. Didžiausia suma į surenkamąją rinkliavos sąskaitą įplaukė balandžio mėnesį ( apie 32 proc. 

visos metų sumos), nes kovo pabaigoje buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai ir rinkliavos mokėtojai 

suskubo mokėti įmokas. Vidutiniškai per mėnesį surenkamos rinkliavos pajamos sudaro apie 118 

289 Lt.  

         Įvertinus išsiųstus mokėjimo pranešimus ir nesumokėtos skolos likutį iš 2012 metų ( 288 978 

Lt)  rinkliavos mokėtojų skola  2014 01 01 dienai liko  397 156 Lt., t.y. 108 178 Lt  daugiau negu 

metų pradžioje. 

        Šilalės savivaldybei per 2013 metus pervesta 1 434 632 Lt surinktų rinkliavos įplaukų. 

Negrąžintas likutis, likęs sąskaitoje 2013 metų pabaigoje, yra 8 180 Lt.  

        Šilalės savivaldybė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui 100 proc. grąžino visas lėšas, 

gautas iš surenkamosios rinkliavos sąskaitos. Savivaldybė  gavo iš TRATC 1 434 632 Lt,  pervedė   

1 461 252 Lt (su negrąžintu likučiu  26 620 Lt iš 2012 metų pabaigos). Šilalės administratorius per 

2013 metus gavo: 13 kompostavimo deklaracijų, 1335 fizinių asmenų prašymų, bei 223 juridinių 

asmenų prašymus. 

           Pagėgių savivaldybėje  mokėjimo pranešimų buvo išsiųsta už 658 659 Lt, iš jų: 508 129 Lt – 

fiziniams asmenims, 150 530 Lt – juridiniams asmenims. Metų eigoje mokėjimo pranešimų sumos 

buvo koreguojamos dėl įvairių priežasčių: suteiktos lengvatos, dalis nekilnojamo turto pastatų buvo 

neeksploatuojami ir jie atleisti nuo rinkliavos, dalis  rinkliavos mokėtojų gavę sąskaitas pasirinko 

kitą mokėjimo būdą pagal nustatytą dydį 1 gyventojui, dalis mokėtojų deklaravo kompostavimą ir 

t.t. Iš viso atlikta korekcijų už -49 372 Lt. Nesumokėta rinkliavos mokėtojų skola iš 2012 metų 

sudarė 198 845 Lt. Įvertinus šią skolą, priskaitytą sumą už 2013 metus ir  atėmus korekcijų sumą, 

bendra gautina suma Pagėgių r. savivaldybėje per 2013 metus yra 808 132 Lt.                                                  

Į  surenkamąją  Pagėgių  savivaldybės rinkliavos sąskaitą  per 2013 metus vietinės rinkliavos 

mokėtojai sumokėjo  552 188 Lt, t.y. 68 proc. nuo išsiųstos patikslintos koreguotos mokėjimo 

pranešimų sumos. Didžiausia suma į surenkamąją rinkliavos sąskaitą įplaukė balandžio mėnesį ( 

apie 26 proc. visos metų sumos), nes kovo pabaigoje buvo išsiųsti mokėjimo pranešimai ir 

rinkliavos mokėtojai suskubo mokėti įmokas. Vidutiniškai per mėnesį surenkamos rinkliavos 

pajamos sudaro apie 46 016 Lt.  

           Įvertinus išsiųstus mokėjimo pranešimus ir nesumokėtos skolos likutį iš 2012 metų ( 198 845 

Lt)  rinkliavos mokėtojų skola  2014 01 01 dienai liko  255 944 Lt., t.y. 57 099 Lt  daugiau negu 

metų pradžioje. 

         Pagėgių savivaldybei per 2013 metus pervesta 555 056 Lt surinktų rinkliavos įplaukų. 

Negrąžintas likutis, likęs sąskaitoje 2013 metų pabaigoje, yra  10 186 Lt.  
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        Pagėgių savivaldybė Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui 98 proc. grąžino  lėšas, gautas 

iš surenkamosios rinkliavos sąskaitos. Savivaldybė  pervedė 544 870 Lt. Per 2013 metus Pagėgių 

administratorius gavo 64 kompostavimo deklaracijos, 701 fizinių asmenų prašymus,139 juridinių 

asmenų prašymus. 

   Per 2013 metus buvo nuvažiuota ir patikrinta 521 nekilnojamo turto objektų, surašyta per 80 

patikros aktų, atsakyta ir išsiųsta per 510 elektroninių užklausimų. 2013 m. savivaldybės buvo 

periodiškai informuojamos apie rinkliavos eigą.  

Didelis dėmesys  per 2013 metus buvo skiriamas  skolų išieškojimui iš laiku nesumokėjusių 

rinkliavos įmokų atliekų turėtojų. Dar 2012 metais tarp UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras“ ir skolų išieškojimo kompanijos UAB ,,Julianus Inkaso“ buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis, kurios pagrindu UAB ,,Julianus Inkaso“ buvo įgaliota siųsti  raginimus  nesumokėjusiems 

laiku rinkliavos įmokų atliekų turėtojams bei kitais būdais išieškoti skolas. Minėtoji kompanija porą 

kartų per metus  siuntė raginimus tiems skolos turėtojams, kurie liko skolingi UAB ,,Tauragės 

regiono atliekų tvarkymo centrui“ už 2012 metus. Po raginimų gavimo nemaža skolos dalis buvo 

sumokėta, o tie mokėtojai, kuriems buvo pritaikyta nulinė rinkliava,  iš skolininkų sąrašų buvo 

išbraukti. Tokiu būdu buvo dalinai  pakoreguota duomenų bazė apie skolos turėtojų skaičių bei 

lauktiną skolos grąžinimo sumą. 

Įvedus vietinę rinkliavą mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Tauragės regione 

teikia viešųjų konkursų būdu parinkti komunalinių atliekų vežėjai (UAB „Dunokai“ – Tauragės 

rajone, UAB „Jurbarko komunalininkas“ – Jurbarko rajone, UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ – 

Šilalės rajone, UAB „Ecoservice“ – Pagėgių savivaldybėje). 2012 metais užtikrinę teikiamos 

paslaugos visuotinumą (pagal Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą 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). 2013 metais vežėjai paslaugą dar plėtė ir 2013 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis, viešoji atliekų tvarkymo paslauga yra teikiama Tauragės rajone 97 proc., Jurbarko 

rajone – 97 proc., Šilalės rajone – 96 proc., Pagėgių savivaldybėje – 97 proc. atliekų turėtojų (žr. 14 

lentelę). Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. projekte Visuotinumo principas 

apibrėžiamas naujai ir savivaldybėms yra keliama nauja užduotis – iki 2020 m. užtikrinti, kad 

viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų pasiūloma ir teikiama visiems komunalinių 

atliekų turėtojams. Taigi, vežėjai paslaugos teikimą turės plėsti ir toliau, kol paslaugą teiks 100 

proc. savivaldybės atliekų turėtojų. 
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18 lentelė. Paslaugos teikimo dinamika (proc.) Tauragės regiono savivaldybėse 2009-2013 m. 

Eil. 
Nr. 

Savivaldybė Paslaugos 
teikimas %  
2009-12-31 

Paslaugos 
teikimas %  
2010-12-31 

Paslaugos 
teikimas %  
2011-12-31 

Paslaugos 
teikimas %  
2012-12-31 

Paslaugos 
teikimas %  
2013-12-31 

1. Tauragės rajono 

savivaldybė 

66 % 68% 68 % 95 % 97 % 

2. Jurbarko rajono 

savivaldybė 

77 % 85 % 86 % 95 % 97 % 

3. Šilalės rajono 

savivaldybė 

75 % 75% 75 % 95 % 96 % 

4. Pagėgių 

savivaldybė 

73 % 73 % 87 % 96 % 97 % 

 

2012 metais, įvedus rinkliavą, ženkliai išaugęs surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekis, 

2013 metais stabilizavosi ir pradėjo mažėti. Tai patvirtina ir kolegų, įvedusių rinkliavą, patirtis – 

pirmaisiais metais įvedus rinkliavą atliekų kiekis ženkliai išauga, o sekančiais metais palaipsniui 

mažėja. Vežėjų surinktų ir į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Kaupių kaime 

pristatytų mišrių komunalinių atliekų kiekių palyginimas pateikiamas 19 lentelėje. 

19 lentelė. Į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną vežėjų pristatytų mišrių 

komunalinių atliekų kiekių (t) palyginimas 2011-2012-2013 m. 

 2011 m. 
atliekų kiekis, t 

2012 m. 
atliekų kiekis, t 

Pokytis,  
t 

Pokytis,  
% 

UAB „Dunokai“ 10959,600 
 

13884,020 
 

+2924,4 +26,7 

UAB „Jurbarko 
komunalininkas“ 

7296,480 
 

8165,200 
 

+868,72 +11,9 

UAB „Šilalės 
komunalinis ūkis“ 

4650,360 
 

7002,160 
 

+2351,8 +50,6 

UAB „Ecoservice“ 2030,720 
 

2481,980 
 

+451,26 +22,2 
 

 2012 m. 
atliekų kiekis, t 

2013 m. 
atliekų kiekis, t 

Pokytis,  
t 

Pokytis,  
% 

UAB „Dunokai“ 13884,020 
 

12611,42 -1272,6 -9,17 

UAB „Jurbarko 
komunalininkas“ 

8165,200 
 

7548,76 -616,44 -7,55 

UAB „Šilalės 
komunalinis ūkis“ 

7002,160 
 

6861,06 -141,1 -2,02 

UAB „Ecoservice“ 2481,980 
 

2431,74 -50,24 -2,02 
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 Surenkamų atliekų kiekio mažėjimą įtakojo ir 2013 metais pradėtas atskiras žaliųjų atliekų 

surinkimas apvažiavimo būdu. Siekdamas įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 

plano užduotis mažinti bioskaidžių atliekų šalinimą sąvartyne, TRATC įpareigojo vežėjus netuštinti 

mišrių komunalinių atliekų konteinerių, jeigu jame pašalintas didelis kiekis žaliųjų atliekų. TRATC 

darbuotojai tikrino gyventojų konteinerius, sugriežtino vežėjų pristatomų atliekų kontrolę sąvartyne. 

Siekiant sumažinti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis pristatomų žaliųjų atliekų kiekį, 

buvo nuspręsta žaliąsias atliekas iš Tauragės, Jurbarko ir Šilalės miestų individualių namų valdų 

surinkinėti apvažiavimo būdu du kartus per mėnesį. TRATC paruošė informacines skrajutes apie 

žaliųjų atliekų tvarkymą ir išplatino juos atliekų turėtojams. Taip pat buvo užtikrintas žaliųjų atliekų 

rūšiavimas kapinėse, kur sezono metu susidaro dideli žaliųjų atliekų kiekiai. Žaliosios atliekos 

pristatomos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurios 2013 metais buvo pradėtos 

eksploatuoti Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose. Apvažiavimo būdu surinkti žaliųjų atliekų kiekiai 

pateikiami 20 lentelėje. 

20 lentelė. Apvažiavimo būdu iš gyventojų surinkti žaliųjų atliekų kiekiai. 2013 m.      

 2013 m. apvažiavimo būdu 
surinktas ir į ŽAKA pristatytas 

žaliųjų atliekų kiekis, t 

UAB „Dunokai“ 273,880 

UAB „Jurbarko komunalininkas“ 1307,790 

UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ 266,828 

UAB „Ecoservice“ 52,620 

 

2013 m. rugsėjo 10 d. UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ informavo UAB Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centrą ir Šilalės rajono savivaldybės administraciją, kad nuo 2013 m. spalio 10 d. 

nutraukia trišalę sutartį „Dėl komunalinių atliekų surinkimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 

ir jų transportavimo šalinti į Tauragės regioninį sąvartyną Leikiškių k. paslaugos teikimo“. 2013 m. 

gruodžio 19 d. buvo paskelbtas atviras konkursas komunalinių atliekų surinkimo Šilalės rajono 

savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo šalinti į Tauragės regioninį sąvartyną Kaupių kaime 

paslaugoms pirkti. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra numatyta 2014 m. vasario 11 d. UAB 

„Šilalės komunalinis ūkis“ teiks mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugą, kol bus pasirašyta 

sutartis su nauju paslaugos teikėju. 

Siekdamas įgyvendinti Valstybinio atliekų tvarkymo plano užduotis, TRATC 2014 m. 

planuoja įsigyti žaliųjų atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, kurie bus išdalinti 

regiono savivaldybių individualių namų valdų savininkams. Taip bus sudaryta galimybė rūšiuoti 

antrines žaliavas bei žaliąsias atliekas jų susidarymo vietose.  
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9. 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. 

2013 metais ypač didelis dėmesys buvo skiriamas, 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, 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. 

2013 m TRATC vadovaujasi 2011 m. parengtais regiono savivaldybių atliekų tvarkymo 

planais ir taisyklėmis. 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 2013 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“, Šilalės rajono laikraštis „Šilalės artojas“. 
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2. Informacija internete: UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje 

svetainėje www.uabtratc.lt, Tauragės rajono savivaldybės svetainėje www.taurage.lt, Jurbarko 

rajono savivaldybės svetainėje www.jurbarkas.lt, Šilalės rajono savivaldybės svetainėje 

www.silale.lt, Pagėgių savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt. 

3. Dalyvavimas akcijose: Jurbarko rajono savivaldybėje vykdoma aplinkosauginė akcija 

„Nelauk, kol gamta supyks 2013“, Šilalės rajono savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija 

„Nelauk, kol gamta supyks 2013“, Tauragės rajono savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija 

„Nelauk, kol gamta supyks 2013“, Pagėgių savivaldybėje vykusi aplinkosauginė akcija „Nelauk, 

kol gamta supyks 2013“, Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybėse 

vykusi akcija „DAROM 2013“, Tauragės rajono savivaldybėje vykusi akcija „Tauragiški, atsikratyk 

naudotomis padangomis". 

4. Reportažai televizijoje: 

� UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras bendradarbiaudamas su Kauno 

technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu bei UAB „Ekobaltas“ dalyvavo projekte 

„Reco Baltijos 21-Tech“. 2013 m. parengta Tauragės regione individualiose valdose susidarančių 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo galimybių studija; 

5. Seminarai, paskaitos: 

� Dalyvavimas Tauragės Aušros pagrindinės mokyklos Ekologų būrelio vykdomame 

projekte skaitant paskaitas, dalyvaujant vertinimo komisijoje, organizuojant viktoriną. Paskaitos 

skaitymas Žaliosios stovyklos nariams.  

� Paskaitos skaitymas Žemės dienos renginyje Tauragės profesinio rengimo centre. 

� Seminarų vedimas Tauragės regiono bendruomenėms atliekų rūšiavimo, projektų 

įgyvendinimo ir kt. klausimais. 

� Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, įgyvendindama projektą „Tauragės 

ir Telšių regionų moksleivių švietimas, siekiant paskatinti atliekų rūšiavimą ir supažindinti su 

atsinaujinančia energetika“ (projekto Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-023) 2013 metais Tauragės regione 

suorganizavo ir pravedė 16 viešinimo akcijų moksleiviams ir mokytojams. Renginiai buvo gerai 

organizuoti, įdomūs klausytojams. Paskaitas skaitė lektorius Juozas Jankevičius, turintis 10 metų 

patirties  regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrime ir vystyme 

6. VšĮ ,,Idėjos sėkmei” pagamino ir išleido:  

Knygelių ,,AŠ NEŠIUKŠLINU'' Tauragės regiono ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurios 

išdalintos Tauragės regiono ikimokyklinėms įstaigoms;  

Knygelės ,,ŽALIA KLASĖ'' Tauragės regiono 4 klasių mokiniams. 

 

 



 67 

 

  

10. 2013 M. ĮGYVENDINTI IR PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI  
 

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

  Nuo 2009 m. eksploatuojamas regioninis sąvartynas. Nuo 2011 m. buvo sudaryta sutartis su 

UAB ,,Ekobazė“ dėl į sąvartyną atvežamų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo paslaugos. Rūšiuojant 

buvo atskiriamos šios frakcijos: plastikai (PET, plėvelė), stiklas, popierius ir kartonas, metalas. Per 

2013 metus iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto išrūšiuota 1311 t. antrinių žaliavų. 

Detalesnė informacija pagal savivaldybes pateikiama 21 lentelėje. 

Sutarčiai su UAB ,,Ekobazė“ baigiantis, 2013 m. buvo parengti pirkimo dokumentai dėl 

laikinos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo ir rūšiavimo paslaugos, kurios 

apimtyse nustatyta iš į sąvartyną atvežtų mišrių komunalinių atliekų srauto (~ 25 tūkst./metus) 

išskirti antrines žaliavas bei kitas pakartotiniam panaudojimui ir/ar perdirbimui tinkančias 

medžiagas, taip pat energetinę vertę turinčias atliekas, tokiu būdu mažinant sąvartyne šalinamų 

atliekų kiekius.  

           2013 metais buvo vykdomas Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/004 

„Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau-Projektas)  Valstybinis auditas. 

           LR aplinkos ministerija atliko pažeidimo tyrimą pagal Valstybės kontrolės pastebėjimus dėl 

Projekto ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ NR.2001/LT/16/P/PE/004 ir 

buvo nustatyta, kad netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta 35.499,44 Lt be PVM. 

     

 



 68

21 lentelė. Antrinių žaliavų kiekiai (t) išrūšiuoti iš Tauragės regiono buitinių atliekų sąvartyno per 2013 m. 

Mėnuo Ketvirčiai 
Perduota 
rūšiuoti 

(t) 

IŠRŪŠIUOTA (t) 

Plastikinės 
pakuotės 15 01 

02 

Popieriaus ir 
kartono 
pakuotės            
15 01 01 

Stiklo 
pakuotės 
15 01 07 

Metalinės 
pakuotės 
15 01 04 

Kombinuotosios 
pakuotės 15 01 

01 
Viso (t) Proc. 

Sausis 
I ketv. 

741,98 31,08 17,46 33,98 7,72 1,5 91,740 7 
Vasaris 853,52 41,58 22,06 35,7 17,48 2,3 119,120 9 
Kovas 1118,1 38,38 23,76 36,46 15,62 1,44 115,660 9 

Viso (t): 2713,6 111,04 63,28 106,14 40,82 5,24 326,520 25 
Balandis 

II ketv. 
1042,180 46,12 25,54 29,520 12,880 4 117,640 9 

Gegužė 1402,080 57,00 27,20 32,860 15,160 2 133,900 10 
Birželis 1027,440 33,08 16,46 28,780 9,480 3,120 90,920 7 

Viso (t): 3471,700 136,200 69,200 91,160 37,520 8,380 342,460 26 
Liepa 

III ketv. 
1400,880 48,580 29,68 31,160 20,900 1,080 131,400 10 

Rugpjūtis 1214,780 33,220 29,44 25,200 12,120 1,400 101,380 8 
Rugsėjis 1518,880 27,320 25,84 31,280 19,600 2,020 106,060 8 

Viso (t): 4134,540 109,120 84,96 87,640 52,620 4,500 338,840 26 
Spalis 

IV ketv. 
1896,800 35,620 27,460 33,140 23,460 1,320 121,000 9 

Lapkritis 1269,980 26,552 23,879 21,087 17,206 2,178 90,902 7 
Gruodis 664,500 18,400 17,600 40,840 13,300 1,440 91,580 7 

Viso (t): 3831,280 80,572 68,939 95,067 53,966 4,938 303,482 23 
Išrūšiuota viso (t) per 2013 

m. 14151,120 436,932 286,379 380,007 184,926 23,058 1311,302 100 
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10.2. Projektas ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas” 

 

2013 metais baigėsi projekto ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“ 

įgyvendinimas. Projekto tikslas – sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo 

pajėgumus Tauragės regiono sąvartyne. Šis projektas yra sudėtinė Tauragės regiono atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimo projekto dalis. 

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2010 m., laimėtojas UAB ,,LitCon“ (buvusi,,Pireka”). 

Kompostavimo aikštelių techninę priežiūrą vykdė UAB ,,TAEM Urbanistai“ (buvusi UAB 

,,Statybų strategija“) Statybos darbai  baigti 2012 metais. Statybos užbaigimo aktai gauti 2012 m. 

liepos 24 d. 2013 m. liepos 24 d. baigėsi defektų taisymo laikotarpis. 

Projekto ,,Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas“ metu buvo pastatytos 3 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (toliau-ŽAKA), po vieną Jurbarke, Šilalėje ir Pagėgiuose. 

ŽAKA pradėtos eksploatuoti 2013 metais. Per 2013 metus į ŽAKA buvo surinkta 3230 t žaliųjų 

atliekų. 

Projekto lėšomis 2013 metais atviro konkurso būdu buvo įsigyta įranga ŽAKA eksploatuoti: 

žaliųjų atliekų smulkintuvas ir traktorinė cisterna (srutovežis). Įranga pristatyta 2013 m. lapkričio ir 

gruodžio mėn. 

Mobilus atliekų smulkintuvas numatytas eksploatuoti Tauragės regiono žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse, kuriuo smulkinamos žaliosios atliekos, miško ir parkų kirtimo atliekos, 

statybinės medžio atliekos su įvairiomis priemaišomis (grunto, smulkių akmenų, smulkaus metalo), 

taip pat medžio žievė. Esant reikalui bus smulkinamos medienos didžiosios atliekos. 

Traktorinė cisterna numatyta eksploatuoti Tauragės regiono sąvartyne ir žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse, ja į artimiausią nuotekų valyklą bus vežami susidaręs perteklinis filtratas 

ir paviršinės nuotekos. Taip pat cisterna gali būti naudojama sausuoju metų laiku purkšti ant kaupų 

susikaupusį rezervuaruose paviršinį vandenį ir filtratą. 

 

 

25. paveikslas. Traktorinė cisterna  
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26.paveikslas. Smulkintuvas 
 

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

Sąvartynų uždarymo projektų parengimo ir rangos darbai pradėti 2010 metų spalio mėn. 

Atvirą konkursą laimėjo  UAB ,,LitCon“ (buvusi ,,Pireka”). Projekto techninę priežiūrą vykdė UAB 

,,Pastatų konstrukcijos“. Rangos darbai baigti 2012 m., 2013 m. lapkričio 16 d. baigėsi projekto 

defektinis laikotarpis. 

Projekto metu buvo uždaryti 5 Tauragės regiono savivaldybių teritorijose esantys seni 

sąvartynai ir sutvarkyti 53 šiukšlynai. 5 metus po projekto įgyvendinimo UAB TRATC vykdys 

požeminio vandens monitoringą. 

 

10.4. Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo  sistemos  
plėtra” 

 
 

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; 

�   diegti 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 vykdė Projektą ,,Tauragės regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra: komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija“ darbų ir paslaugų pirkimas“ atviro konkurso ir  

neskelbiamų derybų būdu.  Tačiau, atsižvelgdami į tai, kad:  
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1) Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina – 25.356.805,00 Lt (be PVM) viršijo numatytąją 

komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimo ir statybos 

rangos darbų pirkimo vertę (14.444.446,00 Lt (be PVM)) ir  regiono savivaldybių (arba TRATC) 

kofinansavimo (15 proc.) dalis padidėtų nuo ~2,3 mln.Lt iki ~  3,8 mln.Lt, 

2) Tiekėjo pasiūlyme nustatyta labai didelė MBA eksploatavimo paslaugų kaina-144,00 

 lt/t  (per metus MBA operatoriui reikėtų sumokėti ~4,3 mln.Lt), 

3) VPT rekomenduoja rinktis Tiekėją, vykdant atviro konkurso procedūras, o įvykdyti 

naują atvirą konkursą ir pastatyti MBA įrenginius iki 2015 m. rugsėjo 30 d. nėra įmanoma,  Tiekėjo 

pasiūlymas buvo atmestas dėl per didelės kainos. 

         Atsižvelgdamas į tai, kad MBA įrenginių projektas nebus įgyvendinamas, UAB TRATC 

pateikė Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir Aplinkos ministerijai raštus 2013-11-26 d Nr.IS-

859 ir 2013-12-06 d. Nr.IS-888, prašydamas leisti pakeisti 2010-12-27 d. finansavimo ir 

administravimo sutartį Nr.VP3-3.2-AM-01-V-02-007 (toliau-FAS) ir įtraukti naujas veiklas: 

antrinių žaliavų (toliau-AŽ), žaliųjų atliekų (toliau-ŽA) konteinerių pirkimą ir biologiškai skaidžių 

atliekų (toliau-BSA) tvarkymo aikštelės įrengimą ir pratęsti projekto įgyvendinimo veiklų terminą 

iki 2015 m. liepos 31d. 2013-12-19 d. buvo pasirašytas Šalių susitarimą Nr.2 prie Finansavimo ir 

administravimo sutarties, kurioje nurodyta Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma- 9.409.686,88 

Lt be PVM. Iš jų  ES lėšų dalis-7.998.233,84 Lt, projekto vykdytojo lėšos- 1.411.453,04 Lt. 

         Projekto lėšomis numatoma įsigyti 41.485 vnt. antrinių žaliavų (toliau-AŽ) konteinerių, kurie 

bus išdalinti regiono individualių namų valdų gyventojams ir 5875 vnt. žaliųjų atliekų (toliau-ŽA) 

konteinerių, kurie bus išdalinti ind. namų valdų gyventojams mieste. Numatoma AŽ ir ŽA 

konteinerių įsigijimo kaina~7.217.891,2 Lt. 

       Taip pat numatoma regioninio sąvartyno teritorijoje įrengti BSA su filtrato kaupimo 

rezervuaru. Aikštelėje bus tvarkomos iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto išskirtos 

biologiškai skaidžios atliekos. Numatoma BSA aikštelės įrengimo kaina~1.629.499,85 Lt. 

 

  

10. VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

Apibendrinant UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro parengtą 2013 m. metinį 

pranešimą galima daryti tokias bendrovės veiklos prognozes: 

� 2014 m. bendrovė plėtos savo ūkinę veiklą atliekų tvarkymo sistemos administravimo, 

investicinių projektų įgyvendinimo, atliekų tvarkymo paslaugų plėtimo, ekologinio švietimo ir 

informavimo kryptimis. 

� Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 

patvirtintą Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, per 2014-2015 metus planuojame parengti ir pateikti regiono 
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savivaldybių taryboms patvirtinti Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką. 

� Plėtojama Tauragės regioninė atliekų tvarkymo sistema, užtikrinant pagrindinių atliekų 

tvarkymo principų („teršėjas moka“, visuotinumo ir kt.) įgyvendinimą.  

� Siekiant įgyvendinti Valstybinio atliekų tvarkymo plano reikalavimus bendrovė 

numato: 

- Užtikrinti biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymą, kad šalinant komunalines atliekas 

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne iki 2015 m BSA kiekis jose meviršitų 13 

794 t/m. 

- Užtikrinti. Kad iki 2016 m. sąvartyne nebūtų šalinama daugiau nei 55% savivaldybės 

teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų. 

Šiems uždaviniams įgyvendinti bendrovė planuoja: 

- Skatinti gyventojus naudotis Didžiųjų atliekų surinkimo ir Žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelėmis  bei vykdyti atliekų surinkimą iš gyventojų apvažiavimo būdu. 

- Vykdyti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą sąvartyne, išskiriant antrines žaliavas, 

bioskaidžias atliekas ir energetinę vertę turinčias atliekas (rūšiavimo linijos pajėgumas ~ 25 

000 t. atliekų per metus.) 

- Įrengti BSA kompostavimo aikštelę sąvartyno teritorijoje, kurios planuojamas pajėgumas 

~6000 t./m. 

- Įsigyti ir išdalinti Tauragės regiono individualių namų valdų gyventojams rūšiavimo  

konteinerius antrinėms žaliavoms bei žaliosioms atliekoms atskirai surinkit (~50 000 vnt. 

konteinerių). 

 

 

Direktorius       Leonas Leikus 


