
Europos Komisija 
Aplinkos GD 

 
 

 
 
 

Kaip parengti atliekų tvarkymo planą? 
 

 
 

Metodologinės rekomendacijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 m. gegužė 
 
 
 

Europos atliekų ir medžiagų srautų problematikos centras 



 



 

 3 

Turinys 
 
 

TURINYS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1 ĮVADAS 5 

1.1 Apie šį dokumentą 5 

1.2 Kodėl rengiami atliekų tvarkymo planai? 6 

1.3 Tipiško atliekų tvarkymo plano struktūra 6 

1.4 Planavimas ir viešas konsultavimasis 7 

2 TEISĖS AKTAI 10 

2.1 Atliekoms skirti teisės aktai 10 

2.2 ES atliekų tvarkymo principai 14 

2.3 Kiti svarbūs ES teisės aktai 18 

3 BENDRA INFORMACIJA RENGIANT ATLIEKŲ 
TVARKYMO PLANĄ 19 

3.1 Ką planas apima 19 

3.2 Planavimo proceso dalyviai 20 

3.3 Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai įvertinimas 23 

3.4 Planavimo tvarkaraštis 23 

3.5 Ryšys su kitais planais ir politikomis 23 

4 ESAMA PADĖTIS 26 

4.1 Atliekų kiekiai 26 

4.2 Atliekų surinkimas ir apdorojimas 29 

4.3 Ekonomika ir finansai 30 

4.4 Sprendimo pagrindimas ir ankstesnių tikslų įvertinimas 31 

5 PLANAVIMAS 33 

5.1 Planavimo prielaidos 34 

5.2 Tikslų nustatymas 35 

5.3 Atliekų tvarkymo sistema planavimo laikotarpiu - veiksmų planas 37 



 

 4

5.4 Galimos atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo priemonės 42 

5.5 Ilgalaikė plėtotė 46 

6 NAUDINGI ŽINIATINKLIAI IR LEIDINIAI 48 

6.1 Papildoma informacija 48 

6.2 Metodologinės rekomendacijos 49 

6.3 Nacionaliniai atliekų tvarkymo planai ir strategijos 49 

6.4 Leidiniai 51 
 



 

 5 

1 Įvadas 
 
1.1 Apie šį dokumentą 

Pobūdis 
Pagal ES teisės aktus reikalaujama, kad kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija pagal atitinkamas ES direktyvas parengtų vieną 
arba daugiau negu vieną atliekų tvarkymo planą. Atsakomybė už šių 
direktyvų principų taikymą diegiant nacionalines atliekų tvarkymo sistemas 
tenka kiekvienai valstybei narei. Pats atliekų tvarkymo planavimas tapo 
viešojo planavimo dalimi visose ES valstybėse narėse. 
 
Šiose metodologinėse rekomendacijose supažindinama su atliekų tvarkymo 
planavimo priemonėmis, remiant aiškesnės ir tinkamesnės planavimo 
praktikos kūrimą visose ES valstybėse narėse pagal atitinkamų ES teisės aktų 
reikalavimus. 
 
Pagrindinė šių rekomendacijų tikslinė grupė – kompetentingos institucijos, 
rengiančios atliekų tvarkymo planus, t.y. nacionalinės administracijos ir 
aplinkosaugos agentūros bei vietos ir regionų valdžios institucijos. Tačiau 
aišku, kad pagrindinis nacionalinis ir vietos arba regiono atliekų tvarkymo 
tikslas iš esmės skiriasi, ir į tai skaitant šį dokumentą reikia atsižvelgti. 
 
Be to, planuojant dalyvauja kelios šalys: politikai, administracijų darbuotojai 
ir planuotojai, rangovai, įvairios viešos organizacijos, suinteresuotos šalys 
apskritai ir plačioji visuomenė. Kiekvienai šių grupių kai kurios šio dokumento 
dalys gali būti ypač įdomios. 
 
Metodologinės rekomendacijos yra bendro pritaikomojo pobūdžio, todėl 
jomis galima pasinaudoti rengiant kiek nacionalinius ES valstybių narių 
atliekų tvarkymo planus, tiek ir konkrečios šalies savivaldybės ar regiono 
vietos atliekų tvarkymo planus. Kai užsibrėžtas toks platus tikslas, parengti 
rekomendacijas nėra lengva. Todėl daugelyje šio dokumento dalių 
nurodomas tas administracinis lygmuo, kuriam būdingos nurodytos 
aplinkybės. Šiame dokumente nekalbama apie nacionalinius regionų arba 
vietos atliekų tvarkymo planų reikalavimus, bet keletą kartų paminima, kad į 
tokius reikalavimus reikia atsižvelgti. 
 
Šias metodologines rekomendacijas Europos Komisijos iniciatyva parengė 
Europos atliekų ir medžiagų srautų problematikos centras. Tačiau nereikėtų 
manyti, kad pačiame dokumente atsispindi oficialus Komisijos požiūris, 
nustatomi kokie nors procedūriniai reikalavimai arba jie siūlomi. 
 
Struktūra 
Metodologinėse rekomendacijose apžvelgiamos bendrosios politikos ir 
principai, kurie taikomi Europos Sąjungoje planuojant atliekų tvarkymą. 
Apžvelgiami galiojantys teisės aktai, nurodomi kai kuriose srityse taikomi 
praktiniai metodai, kurie papildo ES ir įvairių valstybių narių tvarkymo planų 
turiniui nustatytą sistemą. Be to, pristatoma sistema arba „žingsnis po 
žingsnio“ modelis, iš kurio galima pasisemti minčių rengiant atskirus atliekų 
tvarkymo planus. 
 
Rekomendacijose yra langeliai, kuriuose pateikiami pavyzdžiai iš atliekų 
tvarkymo planų arba kitų metodologinių vadovų bei saitai su informacija, 
kuri svarbi rengiant tokius planus. Be to, 3, 4 ir 5 skyriuose pateikiami 
kontroliniai sąrašai su klausimais, kuriuos reikia aptarti planuojant. 
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Dokumento pabaigoje pateikiamos kitos pagalbinės priemonės – pagrindinių 
šaltinių sąrašas ir naudingi žiniatinkliai. 
 
 
1.2 Kodėl rengiami atliekų tvarkymo planai? 

Atliekų tvarkymo planai vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant subalansuoto 
atliekų tvarkymo. Iš esmės juose aprašomi atliekų srautai ir apdorojimo 
būdai. Konkrečiau, supažindinama su šių aspektų planavimo sistema: 
 
 atliekų politikos laikymasis ir tikslo pasiekimas: atliekų tvarkymo planai – 

ar jie būtų nacionaliniai, ar vietos ir (arba) regionų planai, yra svarbūs 
dokumentai, padedantys įgyvendinti politikas ir tikslus, kurie atliekų 
tvarkymo srityje nustatomi nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis. 

 
 Atliekų ypatybių apibūdinimas ir pakankami atliekų tvarkymo pajėgumai: 

atliekų tvarkymo planai yra tarsi tvarkytinų atliekų srautų ir kiekių bendri 
planai. Be to, jie padeda užtikrinti, kad surinkimo ir apdorojimo sistemų 
pajėgumai ir pobūdis bus proporcingas tvarkytinoms atliekoms. 

 
 Technologinių priemonių kontrolė: bendras atliekų planas leidžia 

nustatyti sritis, kuriose reikia imtis technologinių priemonių, kad būtų 
pašalintos arba sumažintos tam tikrų rūšių atliekos. 

 
 Ekonomikos ir investicijų reikalavimų planas: atliekų tvarkymo planai 

leidžia nurodyti finansinius surinkimo sistemų veikimo, atliekų 
apdorojimo, ir t.t., reikalavimus. Pastaraisiais remiantis galima nustatyti 
būsimą investicijų į atliekų apdorojimo įrenginius poreikį. 

 
Norint išspręsti daugelį atliekų tvarkymo problemų reikia, kad dalyvautų keli 
dalyviai ir (arba) institucijos, o nuosekliai planuojant nedubliuoti pastangų – 
tai naudinga visiems bendrą darbą dirbantiems dalyviams. 
 
Atliekų problema ir ES direktyvų nustatyti standartai tampa vis sudėtingesni, 
dėl to auga apdorojimo įrenginių tinkamumo reikalavimai. Daugeliu atvejų 
tai reiškia, kad reikia didesnių ir sudėtingesnių atliekų valymo įrenginių ir 
kelių regioninių padalinių bendradarbiavimo įrengiant ir eksploatuojant tokius 
įrenginius. Kad didesnį regioną apimanti eksploatacija būtų naudinga, šią 
paslaugą dažnai teikia arba bendra kelių savivaldybių įmonė, arba privačios 
įmonės. Tai racionalu, ypač atliekų srautų arba atliekų tvarkymo metodų 
atveju, nes reikalinga brangi ir didelė įranga, pvz., deginimo įrenginiai. 
 
1.3 Tipiško atliekų tvarkymo plano struktūra 

Nėra griežto modelio, kokia turi būti atliekų tvarkymo plano ar strategijos 
struktūra. Tačiau, tikėtina, kad plano struktūroje pagrindinėmis sudėtinėmis 
dalimis taps esama padėtis ir planavimas. 
 
Direktyva dėl atliekų nustato keletą atliekų tvarkymo plano reikalavimų. Be 
to, keliose kitose ES direktyvose yra nustatytos kai kurios sudėtinės dalys, 
kurios turi būti įtrauktos į planą. Europos teisės aktai išsamiau nagrinėjami 2 
skyriuje. 
 
Nacionalinis atliekų tvarkymo planas dažnai bus strateginio pobūdžio, nors 
neretai jame bus konkrečių tikslų, o regiono arba vietos planai bus daugiau 
orientuoti į veiksmus – veiklos planai su esamų atliekų surinkimo sistemų, 
apdorojimo įrenginių ir t.t., detaliais aprašymais. 
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Tačiau nacionalinėse atliekų tvarkymo strategijose ir planuose arba regionų 
ir vietos atliekų tvarkymo planuose gali būti labiau išplėtotų priemonių, 
priklausančių nuo nacionalinių teisės aktų ir regionų ar vietos atliekų 
politikos. 
 
1.1 langelyje pateikiamas galimų atliekų tvarkymo plano sudėtinių dalių 
pavyzdys. Tačiau reikėtų pažymėti, kad atliekų tvarkymo plano struktūra gali 
būti ir kita. 
 
1.1 langelis. Atliekų tvarkymo plano sudėtinės dalys 
 

Įvadinė informacija 
1. Bendra atliekų problematika. 
2. ES teisės aktai. 
3. Nacionaliniai teisės aktai. 
4. Nacionalinės atliekų politikos ir vyraujančių principų aprašymas. 
5. Konkrečiose srityse nustatytų tikslų aprašymas. 
6. Konsultavimosi proceso indėlis. 

 
Esama padėtis 

1. Atliekų kiekiai, pvz.: 
a) atliekų srautai, 
b) atliekų šaltiniai, 
c) atliekų tvarkymo būdai. 

2. Atliekų surinkimas ir tvarkymas. 
3. Ekonomika ir finansavimas. 
4. Ankstesnių tikslų įvertinimas. 

 
Planavimas 

1. Planavimo prielaidos. 
2. Tikslai, keliami, pvz., 

a) atliekų srautams, 
b) atliekų šalinimui, 
c) atliekų tvarkymo būdams. 

3. Veiksmų planavimas, įskaitant priemones tikslams įgyvendinti: 
a) surinkimo sistemos, 
b) atliekų tvarkymo infrastruktūra, 
c) atsakomybė, 
d) ekonomika ir finansavimas. 

 
 
1.4 Planavimas ir viešas konsultavimasis 

Atliekų tvarkymo planavimas yra ciklinis, t.y. iš principo tęstinis procesas, 
kurio metu planas arba strategija reguliariai peržiūrimi. Procesą galima 
suskaidyti į šešis etapus: bendros informacijos apžvalga, esama padėtis, 
planavimas, konsultavimasis, įgyvendinimas ir plano peržiūra. Su planavimo 
procesu supažindinama 1.1 schemoje. 
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1.1 schema. Planavimo procesas 
 
 
Bendra ir įvadinė informacija 
Pradedama nuo iniciatyvos parengti atliekų tvarkymo planą ir surenkamos 
visos prielaidos. Šiame etape apibrėžiamas planavimo laikotarpis, taip pat 
nustatoma planavimo apimtis. Čia svarbu, kad dalyvautų visuomenė – kas 
turi dalyvauti planuojant ir kaip? Nustatomas tvarkaraštis ir darbo planai. Be 
to, atsižvelgiama į sąsajas su kitais planais, pavyzdžiui, erdvinį ir energijos 
gamybos planavimą. Apie bendrą informaciją rašoma šio dokumento 3 
skyriuje. 
 
Be įvadinės atliekų tvarkymo plano informacijos supažindinama su ES atliekų 
tvarkymo principais bei dabartinėmis ir būsimomis ES direktyvomis. ES teisės 
aktų sistema aprašoma 2 skyriuje. 
 
Esama padėtis 
Šiame etape surenkami ir išanalizuojami visi duomenys ir informacija apie 
esamą padėtį atliekų tvarkymo srityje. Tada įvertinamos esamos atliekų 
tvarkymo sistemos, t.y., nustatomos esamos sistemos problemos bei galimi 
šių problemų sprendimo būdai. Šiame etape reikia atsakyti į klausimą, ar 
esama sistema atitinka nustatytus ir ateityje (pavyzdžiui, ES) numatomus 
tikslus, o jeigu ne, kaip sistemą galima būtų patobulinti? Su esamai padėčiai 
skirta dalimi supažindinama 4 skyriuje. 
 
Planavimas 
Planavimui skirta dalis rengiama pagal ES ir nacionalinių teisės aktų 
reikalavimus, atsižvelgiant į esamą padėtį ir atitinkamas ateityje planuojamų 
įvykių prielaidas. Labai svarbu nustatyti politinius tikslus, pvz., prioritetinius 
atliekų srautus ar atliekų apdorojimą, ir rodiklius, padėsiančius stebėti, ar 
tikslai įgyvendinami. Dar vienas labai svarbus dalykas – įvertinti, kaip šiuos 
tikslus būtų galima įgyvendinti kaip įmanoma veiksmingiau. Tam svarbu 
pasirinkti plano arba strategijos įgyvendinimo priemones ir dokumentus. 
Planavimui skirta dalis aprašoma 5 skyriuje. 
 

Bendra ir įvadinė 
informacija 

Plano 
peržiūra  

Konsultavimas
is  

Konsultavimas
is  

Konsultavimas
is  

Įgyvendinimas  

Planavimas 

Esama padėtis 
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Konsultavimasis  
Nustatant būsimą atliekų tvarkymo sistemą turėtų dalyvauti visuomenė, ir 
konsultuotis planavimo procese būtina dar prieš patvirtinant galutinį atliekų 
tvarkymo planą ar jo iniciatyvas. 
 
Konsultuotis su visuomene galima įvairiais planavimo etapais. Tai galima 
padaryti prieš rengiant esamai padėčiai skirtą dalį: sušaukti susitikimą ir 
sudaryti galimybes kompetentingai institucijai pasisemti minčių ir pasiūlymų 
iš atrinktų suinteresuotų šalių arba plačiosios visuomenės. Arba konsultuotis 
galima prieš rengiant planavimui skirtą dalį, kai problemos ir galimi 
sprendimo būdai jau nustatyti. 
 
Tačiau rengiant nacionalinį atliekų tvarkymo planą, su visuomenė praktiškai 
dažnai konsultuojamasi tada, kai jau yra parengtas pirmasis plano projektas. 
Konsultacijos gali būti labai ribotos – plano projektas išsiuntinėjamas 
atrinktoms suinteresuotoms šalims (politinėms partijoms, pramonės 
organizacijoms atliekų tvarkymo sektoriuje, vartotojų ir aplinkosaugos 
organizacijoms, NVO, ir t.t.) ir laukiama jų pastabų raštu. 
 
Rengiant regiono arba vietos atliekų tvarkymo planą dažnai konsultuojamasi 
daugiau, pavyzdžiui, rengiami vieši posėdžiai, dalinami informaciniai 
lankstinukai, informacija apie planą talpinama internete. Konsultavimasis su 
visuomene ir planavimo proceso dalyviais aprašomas 3.2 dalyje. 
 
Įgyvendinimas 
Patvirtinus atliekų tvarkymo planą, jo užduotys įgyvendinamos praktikoje 
arba per teisės aktus ir reguliavimą, derybas su pramonės atstovais arba 
informuojant plačiąją visuomenę. Atliekų tvarkymo plano ar strategijos 
įgyvendinimas šiose metodologinėse rekomendacijose išsamiau 
nenagrinėjamas. 
 
Plano peržiūra 
Dar gerokai prieš baigiant planuoti imamasi iniciatyvos peržiūrėti planą. 
Prasidedant naujam planavimo laikotarpiui, kartojasi 1.1 schemoje 
pavaizduotas procesas. 
 
Iš pradžių surenkamos visos prielaidos, o ankstesnio plano rezultatai išsamiai 
išanalizuojami – parengiama nauja esamai padėčiai skirta dalis. Atsakoma į 
šiuos konkrečius svarbius klausimus: kokie tikslai įvykdyti? Kokia veikla 
nebuvo įgyvendinta ar neatnešė pageidaujamų rezultatų? Ir ar kurios nors 
iniciatyvos poveikis kitiems sektoriams buvo nenumatytas? 
 
Atsižvelgiant į naujoje esamai padėčiai skirtoje dalyje pateikiamą informaciją 
ir naujus politinius tikslus ar kitus, pavyzdžiui, ES, reikalavimus, parengiamas 
kitas atliekų tvarkymo planas. 
 
Šiose metodologinėse rekomendacijose apie plano peržiūrą išsamiau 
nekalbama. 
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2 Teisės aktai 
 
 
Šiame skyriuje supažindinama su Europos atliekų tvarkymo planavimo teisės 
aktais. Visų pirma, dėmesys sutelkiamas į tris direktyvas, kurios 
reglamentuoja pareigą planuoti (Direktyva dėl atliekų, Direktyva dėl 
pavojingų atliekų ir Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų). Vėliau 
supažindinama su kai kuriomis sudėtinėmis dalimis, kurios gali būti 
įtraukiamos į atliekų tvarkymo planą. 
 
2.1 Atliekoms skirti teisės aktai 

2.1 schemoje pateikiamas šiuo metu ES galiojančių atliekoms skirtų 
direktyvų sąrašas. 
 
  Atliekų reglamentavimo  

sistema 

  

Konkretūs atliekų  

srautai 

 
Dėl atliekų 
(75/442/EEB) 
 

Apdorojimo ir šalinimo 
infrastruktūra  

Naudotų alyvų šalinimas 
(75/439/EEB) 

Titano dioksido pramonės 
atliekos 
(78/176/EEB) 

 Dėl pavojingų atliekų 
(91/689/EEB) 

Komunalinių atliekų 
deginimas 
(89/429/EEB ir 89/369/EEB) 
Pavojingų atliekų 
deginimas 
(94/67/EB) 

Nuotekų dumblas 
(86/278/EEB) 

 
Atliekų deginimas 
(2000/76/EB) 
(panaikina 3 anksčiau 
paminėtas direktyvas) 

Baterijos ir 
akumuliatoriai 
(91/157/EEB) 

 
Atliekų sąvartynai 
(99/31/EB) 

Pakuočių ir pakuočių 
atliekos 
(94/62/EB) 
PCB) ir PCT šalinimas 
(96/59/EB) 

 

 

Taršos integruota 
prevencija ir kontrolė 
(96/61/EB) 
(apima kai kuriuos atliekų 
naudojimo ir šalinimo 
būdus) 

Eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės 
(2000/53/EB) 

 Vežimas, importas ir  
eksportas 

  

Uosto priėmimo įrenginiai 
(2000/59/EB) 

 

Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos 
(2002/95/EB ir 2002/96/EB) 

 

 
Atliekų vežimo Europos 
bendrijos viduje, į 
Bendriją ir iš jos 
priežiūra ir kontrolė 
(Reglamentas 259/93) 

 
2.1 schema. ES direktyvų dėl atliekų apžvalga. 
 
 
Direktyvos suskirstytos į keturias grupes, o Direktyva dėl atliekų 
(75/442/EEB) nustato bendrą ES „sistemą“. Šia direktyva nustatomi 
reikalavimai visų rūšių atliekoms, jeigu jų konkrečiai nenustato kitos 
direktyvos. Tarp kitų pagrindus nustatančių teisės aktų yra Direktyva dėl 
pavojingų atliekų, kurioje numatomas pavojingų atliekų tvarkymas, 
naudojimas ir tinkamas šalinimas. 
 
Be Direktyvos dėl pavojingų atliekų konkrečius atliekų srautus reglamentuoja 
daug kitų direktyvų. Tai direktyvos dėl titano dioksido atliekų, pakuočių ir 
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pakuočių atliekų, naudotų alyvų, PCB ir PCT, baterijų ir akumuliatorių, 
nuotekų dumblo, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir 
elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų bei uosto priėmimo įrenginių, skirtų 
laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams. 
Galiausiai, dar viena direktyvų grupė reguliuoja atliekų apdorojimo būdus: 
komunalinių ir pavojingų atliekų deginimą bei atliekų šalinimą sąvartynuose. 
Pagal Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės reikia specialaus leidimo, kad atliekas būtų galima tvarkyti tam 
tikrais būdais. 
 
Tarybos reglamentas 259/93 nustato atliekų vežimą į Bendriją ir iš jos. 
 
Direktyva dėl atliekų 
1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų1 numato 
valstybių narių pareigą parengti atliekų tvarkymo planus. 
 
Šis teisės aktas taikomas bet kokiai medžiagai ar objektui, kurį jo turėtojas 
išmeta, ketina arba turi išmesti, o apskritai bet kokioms atliekų rūšims (I 
priedas). Tačiau, teisės aktai netaikomi dujų išmetalams bei tam tikroms 
atliekų kategorijoms (pvz., radioaktyvioms atliekoms, išgaunamosios 
pramonės atliekoms, gyvulių skeletams ir žemės ūkio atliekoms, 
nuotekoms), kai joms taikomos konkrečios Bendrijos taisyklės (2 straipsnio 1 
dalis). 
 
Pagrindiniai 3, 4 ir 5 straipsniuose nustatyti tikslai: 
• visų pirma, atliekų susidarymo prevencija arba jų kenksmingo poveikio 

mažinimas ir, antra, atliekų naudojimas jas perdirbant, pakartotinai 
naudojant arba regeneruojant, arba kitais būdais siekiant gauti antrines 
žaliavas arba panaudoti atliekas kaip energijos šaltinį. Valstybės narės 
praneša Komisijai apie visas priemones, kurių ketina imtis siekdamos 
įgyvendinti minimus tikslus. 

• Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekos būtų 
panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir 
nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai. Jos taip pat 
imasi būtinų priemonių uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą ar 
nekontroliuojamą šalinimą. 

• Valstybės narės drauge su kitomis valstybėmis narėmis imasi atitinkamų 
priemonių sudaryti integruotą ir tolygų atliekų šalinimo tinklą naudojant 
geriausią prieinamą gamybos būdą, nereikalaujantį per didelių išlaidų. 
Tinklas turi suteikti galimybę Bendrijai kaip visumai pačiai tvarkyti atliekų 
šalinimą, o valstybėms narėms siekti to tikslo individualiai, priklausomai 
nuo geografinių sąlygų ir situacijos tam tikroms atliekų rūšims naudoti 
specialius įrenginius. 

 
Pagal 7 straipsnį kompetentinga institucija privalo kuo skubiau sudaryti 
atliekų tvarkymo planą, kuriame turi atsispindėti: 
• atliekų, kurias reikia panaudoti arba pašalinti, rūšis, kiekis ir kilmė, 
• bendrieji techniniai reikalavimai, 
• bet kurios specialios priemonės, skirtos konkrečioms atliekų rūšims, 
• tinkamos šalinimo vietos ar objektai. 
 
Tokiuose planuose, pavyzdžiui, gali būti nurodomi: 
• fiziniai ar juridiniai asmenys, įgalioti rūpintis atliekų tvarkymu, 

                                                
1 Direktyva su pakeitimais, padarytais 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyva 
91/156/EEB; 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyva 91/692/EEB; 1996 m. 
gegužės 24 d. Komisijos sprendimu 96/350/EB; ir 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos 
direktyva 96/59/EB. 
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• atliekų panaudojimo ar šalinimo darbų įvertintos išlaidos, 
• atitinkamos priemonės, skatinančios atliekų rinkimo, rūšiavimo ir 

tvarkymo racionalizavimą. 
 
Kiti ES teisės aktai, kuriuose yra nuostatų dėl atliekų planavimo 
Šalia bendro reikalavimo rengti atliekų tvarkymo planus pagal Direktyvą dėl 
pavojingų atliekų valstybės narės įpareigojamos parengti specialius planus 
dėl pavojingų atliekų. Pagal Direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
valstybės narės į atliekų tvarkymo planus turi įtraukti specialių skyrių dėl 
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo. 
 
Teisės aktai apibendrinami 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Direktyvos, nustatančios pareigą planuoti 
1975 m. liepos 15 d.  
Direktyva 75/442/EEB 
dėl atliekų 

7 straipsnis  
Siekiant įgyvendinti tikslus, numatytus 3, 4 ir 5 
straipsniuose, kompetentinga institucija arba institucijos, 
nurodytos 6 straipsnyje, privalo kuo skubiau sudaryti vieną 
ar daugiau atliekų tvarkymo planų. 

1991 m. gruodžio 12 d.  
Direktyva 91/689/EEB 
dėl pavojingų atliekų 

6 straipsnis 

1. Kaip numatyta Direktyvos 75/442/EEB 7 straipsnyje, 
kompetentingos institucijos sudaro atskirus arba kartu su 
bendrais atliekų tvarkymo planais pavojingų atliekų 
tvarkymo planus ir juos paskelbia. 

2. Komisija palygina šiuos planus, ypač šalinimo ir 
panaudojimo būdus. Ši informacija pateikiama jos 
paprašiusioms valstybių narių atsakingoms institucijoms. 

1994 m. gruodžio 15 
d. Direktyva  
94/62/EB dėl pakuočių 
ir pakuočių atliekų  

14 straipsnis  
Tvarkymo planai. Siekdamos šioje direktyvoje nurodytų 
tikslų ir priemonių, valstybės narės į atliekų tvarkymo 
planus, reikalaujamus pagal Direktyvos 75/442/EEB 17 
straipsnį, įtraukia specialų skyrių apie pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo planus bei priemones, kurių reikia imtis 
pagal 4 ir 5 straipsnius. 
 
4 straipsnis 
Prevencija. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad, be tų 
priemonių, kuriomis pagal 9 straipsnį siekiama neleisti 
susidaryti pakuočių atliekoms, būtų įgyvendinamos ir kitos 
prevencinės priemonės. Tai gali būti nacionalinės 
programos ar panašios akcijos, tam tikrais atvejais 
sukurtos pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais, jos 
yra tikslingos ir kurių tikslas yra susipažinti ir pasinaudoti 
tuo daugeliu iniciatyvinių priemonių, kurių imamasi 
įvairiose valstybėse narėse atliekų prevencijai. Tos 
priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 
straipsnio 1 dalyje. 
 
5 straipsnis  
Valstybės narės gali skatinti pakartotinio naudojimo 
sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, 
galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai. 

Pastaba: kursyvu pateikiamas tekstas cituojamas iš direktyvų. Dėl tikslios direktyvų redakcijos, 
žr. galiojančius teisės aktus. Čia pateikiama tik jų apžvalga. 
 
Šios direktyvos papildo direktyvas, reguliuojančias konkrečius atliekų 
srautus. Šių direktyvų nuostatos, kurios yra svarbios rengiant atliekų 
tvarkymo planus, apibendrinamos 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Kiti ES teisės aktai, į kuriuos gali būti atsižvelgiama 
planuojant atliekų tvarkymą 
1978 m. vasario 20 d.  
Direktyva 78/176/EEB 
dėl titano dioksido 
pramonės atliekų 

9 straipsnis  
Valstybės narės sudaro laipsniško esamų pramonės įmonių 
atliekų keliamos taršos mažinimo ir visiško panaikinimo 
programas. 
Programose: 
 ...nustatomi bendri skystų, kietų ir dujinių atliekų 

taršos mažinimo tikslai...  
 …nurodomi ir artimesni tikslai.  
 ...pateikiama informacija apie atitinkamos aplinkos 

būklę, taršos mažinimo priemones ir gamybos procese 
tiesiogiai susidariusių atliekų tvarkymo būdus. 

 [programos] ...atsiunčiamos Komisijai. 

1975 m. birželio 16 d. 
Direktyva 75/439/EEB 
dėl naudotų alyvų 
šalinimo 
 

2 straipsnis 
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad naudotos 
alyvos būtų surenkamos ir šalinamos užtikrinant, jog bus 
išvengta žalos žmonėms ir aplinkai. 
3 straipsnis 
Kai leidžia techninės, ekonominės ir organizacinės sąlygos, 
valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų teikiama 
pirmenybė naudotų alyvų regeneravimui. 
7 straipsnis 
Apie priemones naudotai alyvai regeneruoti valstybės 
narės praneša Komisijai. 

1996 m. rugsėjo 16 d. 
Direktyva 96/59/EB dėl  
Polichlorintų bifenilų 
(PCB) ir polichlorintų 
terfenilų (PCT) šalinimo 
 

11 straipsnis 
Valstybės narės… sudaro: 
 inventorizuotos įrangos ir joje esančių PCB 

nukenksminimo ir (arba) šalinimo planus;  
 įrangos, kurios pagal 4 straipsnio 1 dalį inventorizuoti 

nereikia, surinkimo ir šalinimo gaires…  
Apie tuos planus ir gaires valstybės narės nedelsdamos 
praneša Komisijai. 

1991 m. kovo 18 d. 
Direktyva 91/157/EEB 
dėl baterijų ir 
akumuliatorių, turinčių 
tam tikrų pavojingų 
medžiagų 

6 straipsnis 
Valstybės narės sudaro programas, kuriomis siekiama:  
 sumažinti sunkiųjų metalų kiekį baterijose ir 

akumuliatoriuose,  
 skatinti baterijų ir akumuliatorių, turinčių mažesnį kiekį 

pavojingų ir (arba) taršių medžiagų, prekybą, 
 kad buitinėse atliekose laipsniškai mažėtų išeikvotų 

baterijų ir akumuliatorių…, 
 skatinti tiriamuosius darbus, kurių tikslas – baterijose 

ir akumuliatoriuose mažinti pavojingų medžiagų kiekį ir 
didinti mažiau taršių medžiagų panaudojimą bei tirti 
perdirbimo metodus,  

 atskirti išeikvotų baterijų ir akumuliatorių ... šalinimą 
…programos reguliariai, bent kas ketverius metus, 
peržiūrimos ir atnaujinamos, ypač atsižvelgiant į technikos 
pažangą ir ekonomikos bei aplinkos padėtį. Apie pakeistas 
programas laiku pranešama Komisijai.  

1999 m. balandžio 26 
d. Direktyva 99/31/EB 
dėl atliekų sąvartynų 
 

5 straipsnis 
 Valstybės narės sukuria nacionalinę strategiją, kaip 

sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų 
atliekų kiekį, ir apie ją praneša Komisijai. 

 Strategijoje nurodomos priemonės, kaip panaudojant 
antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines 
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dujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją vykdyti 
[direktyvos] šio straipsnio 2 dalyje numatytas 
užduotis. 

 Nacionalinė strategija užtikrina, kad bus įgyvendinti 
direktyvoje nustatyti tikslai.  

Pastaba: tekstas kursyvu – direktyvų citatos. 
 
 
2.2 ES atliekų tvarkymo principai 

Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų ir ES atliekų tvarkymo strategijos2 
nustatyti principai yra labai svarbūs planuojant, ir juos galima apibendrinti 
taip: 
 
• siekiant tausoti gamtą ir išteklius, reikia mažinti ir, jeigu įmanoma, 

vengti atliekų susidarymo (prevencijos principas). 
• Siekiant sumažinti atliekų poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, ypač 

mažinti pavojingas medžiagas atliekose, remiantis apsisaugojimo 
principu. 

• Užtikrinti, kad tie, kurie sąlygoja atliekų susidarymą arba teršia aplinką, 
sumokėtų visą kainą už savo veiksmus, remiantis „teršėjas moka“ bei 
„gamintojo atsakomybės“ principais. 

• Užtikrinti atitinkamą infrastruktūrą kuriant integruotą ir tinkamą šalinimo 
įrenginių tinklą, remiantis artumo ir savarankiškumo principais. 

 
Šie principai apibūdina istorinę atliekų tvarkymo sistemos raidą: nuo 
didžiausio prioriteto infrastruktūros aspektams, juos papildant žmonių 
sveikatos ir aplinkos aspektais, iki susirūpinimo gamtos ir išteklių 
išsaugojimu. 
 
Direktyva dėl atliekų apibrėžia įvairias apdorojimo formas tvarkant atliekas. 
Išskiriamas atliekų naudojimas (apdorojimo formos, užtikrinančios atliekų 
išteklių panaudojimą, pavyzdžiui, perdirbant ir deginant – atliekų naudojimas 
energijai gauti) ir šalinimas (atliekų šalinimo formos, kai atliekų ištekliai 
nepanaudojami, pvz., deginimas nesiekiant gauti energijos arba šalinimas 
sąvartynuose). 
 
Atliekų tvarkymo būdų hierarchija nustatyta Direktyvoje 75/442/EB ir ES 
atliekų tvarkymo strategijoje, kur atliekų prevencijai teikiamas didžiausias 
prioritetas, po to seka perdirbimas ir kiti atliekų naudojimo būdai. Šios 
hierarchijos apačioje atsiduria optimalus atliekų laidojimas. 
 
ES strategijoje taip pat pabrėžiama, kad reikia: 
 sumažinti atliekų judėjimą ir pagerinti atliekų pervežimo reguliavimą; 
 naujų ir geresnių atliekų tvarkymo priemonių, pvz.: 

− reguliavimo ir ekonominių dokumentų, 
− patikimos ir palyginamos atliekų statistikos, 
− atliekų tvarkymo planų, 
− tinkamo teisės aktų įgyvendinimo.  

 
Tai yra strateginės priemonės Direktyvos dėl atliekų tikslams įgyvendinti. 
 
Likusioje šio skyriaus dalyje supažindinama su konkrečių atliekų srautų 
hierarchija ir tikslais. 

                                                
2 Komisijos komunikatas dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos COM(96) 399 
(galutinės) peržiūros. 1997 m. vasario 24 d. Tarybos rezoliucija dėl Bendrijos atliekų 
tvarkymo strategijos. 
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Atliekų prevencija yra strateginė Europos atliekų politikos dalis ir tampa 
vis svarbesnė. Akivaizdu, kad Europoje kiekvienais metais susidaro vis 
didesni atliekų kiekiai, kurių augimas spartesnis nei ekonomikos. Kadangi 
vienas pagrindinių ES tikslų yra užtikrinti ekonominį augimą ir klestėjimą, 
ekonominį augimą ir atliekų susidarymą būtina atsieti. 
 
Atliekų prevencijos iniciatyvos skiriamos kiek pramonės sektoriui per paramą 
švarių technologijų naudojimui, tiek ir mokykloms bei namų ūkiams, t.t., 
vykdant platesnes informavimo kampanijas. 
 
Kadangi iš ES atliekų tvarkymo principų prevencijai teikiamas didžiausias 
prioritetas, reikėtų mažinti susidarančius atliekų kiekius. Šiuo atveju 
paprastai dažnai vartojami du terminai: „atliekų prevencija“ ir „atliekų 
mažinimas“. 
 
EBPO konferencijoje3 buvo susitarta dėl atliekų mažinimo ir prevencijos 
apibrėžimų. Kaip parodyta schemoje, atliekų mažinimo terminas yra 
platesnis negu prevencijos. Atliekų prevencija yra „prevencija“, „mažinimas 
susidarymo vietoje“ ir „pakartotinis gaminių naudojimas“. Tačiau atliekų 
mažinimas taip pat apima atliekų tvarkymo priemones – „kokybės gerinimą“ 
(pvz., pavojingų medžiagų mažinimą) ir „perdirbimą“. 
 
2.2 schema. EBPO atliekų prevencijos ir atliekų mažinimo 
apibrėžimas 
Prevencinės priemonės Atliekų tvarkymo priemonės 

Prevencija Mažinimas 
susidarym
o vietoje 

Pakartotini
s gaminių 
naudojima
s 

Kokybės 
gerinimas  

Perdirbimas Atliekų 
naudojima
s energijai 
gauti  

Atliekų 
išankstinis 
apdorojim
as 

Atliekų mažinimas   

 
 
Europos atliekų politikoje pabrėžiama, kad reikia plėtoti tokias priemones: 
 remti švarias technologijas ir gaminius, 
 mažinti atliekų pavojingumą, 
 nustatyti techninius standartus ir galbūt visoje EB galiojančias taisykles, 

kurios apribotų tam tikras pavojingas medžiagas gaminiuose, 
 remti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo planus, 
 tinkamai naudoti ekonomines priemones, 
 siekti ekologinės pusiausvyros, 
 rengti ekologinio audito planus, 
 atlikti naudojimo laiko analizę, 
 informuoti ir šviesti vartotojus bei kurti ekologinio ženklo sistemą. 

 
2.1 langelis. Atliekų mažinimo geros praktikos vadovas 
 
Anglijos ir Velso aplinkos agentūra paskelbė Atliekų mažinimo geros praktikos 
vadovą. Vadovas yra labai naudingas mažoms ir vidutinėms įmonėms rengiant atliekų 
mažinimo darbo vietoje programą. Vadove patariama, kaip mažinti atliekas „žingsnis 
po žingsnio“ įdiegiant daug praktinių ir patikrintų sprendimų. 
 
Vadovas patalpintas:  
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

                                                
3 “Building the Basis for a Common Understanding on Waste Minimisation”, EBPO 
seminaras, 1996 m. spalis, Berlynas. 
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Naudojant atliekas, panaudojami atliekose esantys ištekliai ir taupomos 
grynosios žaliavos. 
 
Kai kuriose Europos Sąjungos direktyvose nustatyti konkretūs atliekų 
naudojimo energijai gauti, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo tikslai. Tai 
Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Direktyva dėl eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių ir Direktyva dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Toliau apibendrinami šiose direktyvose nustatyti tikslai. 
 
3 lentelė. Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų: dabartiniai 
tikslai ir siūlomi nauji tikslai 
Pagal svorį Tikslai pagal  

94/62/EB 
Nauji siūlomi tikslai* 

Bendras naudojimo  
tikslas 

min. 50%, maks. 65% min. 60% 

Bendras perdirbimo 
tikslas 

min. 25%, maks. 45% min. 55%, maks. 80% 

Perdirbimo tikslai pagal medžiagas: 

 - stiklas  15% 60% 

 - popierius ir (arba) 
kartonas 

15% 60% 

 - metalai  15% 50% 

 - plastikai 15% 22,5% 

 - mediena - 15% 

Metai, kuriais tikslai turi 
būti pasiekti 

2001 m. birželio 30 d. 2008 m. gruodžio 31 d.  

* Šaltinis: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 94/62/EB 
dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM (2001) 729 (galutinis)), pasiūlymas – 2003 3 6 Tarybos 
patvirtinta Bendroji pozicija (OL C107 E, 2003 5 6, p. 17). Pasiūlyti nauji tikslai gali būti pakeisti, 
nes teisės aktai kuriami nuolatos, o šį procesą galima stebėti: 
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
4 lentelė. Direktyva dėl eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių tvarkymo: tikslai 
 Pakartotinio 

panaudojimo ir 
naudojimo proc. 

Pakartotinio 
panaudojimo ir 
perdirbimo 
proc. 

Pagal vidutinį transporto priemonės svorį ir 
metus, 2006 metais 

85% 80% 

Pagal vidutinį transporto priemonės svorį ir 
metus, 2015 metais 

95% 85% 

Šaltinis: 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. 

 
Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų numatoma, kad 
vėliausiai iki 2006 m. pabaigos per metus bus vidutiniškai surenkama ne 
mažiau kaip po keturis kilogramus elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
vienam gyventojui. Be to, pagal direktyvą iš gamintojų reikalaujama 
kolektyviai arba individualiai diegti EEĮ panaudojimo ir perdirbimo sistemas. 
Būtent gamintojams tenka atsakomybė už panaudojimo ir perdirbimo tikslų 
įgyvendinimą. 
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5 lentelė. Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų: 
tikslai 
 Minimalus 

panaudojimo 
proc.  

Minimalus 
komponentų, 
žaliavų ir 
medžiagų 
panaudojimo ir 
perdirbimo 
proc. 

Stambūs namų apyvokos prietaisai ir 
automatiniai daiktų išdavimo įtaisai pagal 
vidutinį vieneto svorį 

80 % 75 % 

IT ir telekomunikacinė įranga ir vartojimo  
įranga pagal įrangos svorį 

75 % 65 % 

Smulkūs namų apyvokos prietaisai; 
apšvietimo įranga; elektriniai ir elektroniniai 
įrankiai; žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga; 
stebėjimo ir kontrolės prietaisai pagal 
vidutinį vieneto svorį 

70 % 50 % 

Dujošvytės lempos pagal lempų svorį - 80 % 
Metai, kuriais tikslai turi būti pasiekti 2006 m. gruodžio 31 d. 
Šaltinis: 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros 
ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų - bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
deklaracija dėl 9 straipsnio. 
 
 
Atliekų šalinimas sąvartynuose atsiduria žemiausioje atliekų hierarchijos 
vietoje, nes tokiu būdu menkai panaudojami atliekose esantys ištekliai. 
Tačiau šalinimas sąvartynuose išlieka dažniausiai taikomu atliekų tvarkymo 
metodu Europos Sąjungoje. 
 
Sąvartynų poveikis aplinkai gali būti įvairiopas. Vienas jų – šiltnamio efektas 
dėl išsiskiriančių metano dujų. Jeigu nėra apsauginės sistemos, filtratai gali 
pakenkti gruntiniam vandeniui. Dar vienas poveikis – kvapai ir bendras 
nepatogumas, kai kaimynystėje yra sąvartynas. 
 
Taigi, yra kelios priežastys, kodėl Direktyvoje dėl atliekų sąvartynų 
(99/31/EB) nustatomas tikslas sumažinti biologiškai skaidomų komunalinių 
atliekų kiekį sąvartynuose. Iki 2016 m. siekiama biologiškai skaidomų atliekų 
kiekį sąvartynuose sumažinti iki 35% viso per 1995 m. susidariusio svorio. 
Tai reikštų, kad 2016 m. ES į sąvartynus nepateks apie 70 mln. tonų 
biologiškai skaidomų komunalinių atliekų4, darant prielaidą, kad bendras 
kiekis neišaugs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 lentelė. Biologiškai skaidomos komunalinės atliekos: šalinimo 
sąvartynuose atsisakymo tikslai 
Metai, kuriais 
tikslai turi būti 

Atsižvelgiant į 19951 m. susidariusias biologiškai skaidomas 
komunalines atliekas, tokių atliekų sąvartynuose šalinamas kiekis 

                                                
4 Biodegradable municipal waste management in Europe. EAA teminė ataskaita Nr. 
15/2001. 6 lentelė, Biologiškai skaidomos atliekos – 1995. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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pasiekti turi būti sumažintas:  

2006 m. liepos 
16 d.  

75 % 

2009 m. liepos 
16 d.  

50 % 

2016 m. liepos 
16 d.  

35 % 

1 pastaba: arba paskutiniais metais prieš 1995 m., kai jau buvo rengiami standartizuoti 
Eurostato duomenys. Šaltinis: 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 99/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų. 
 
 
Valstybės narės, kurios 1995 m. (arba paskutiniais metais prieš 1995 m., kai 
jau buvo rengiami standartizuoti Eurostato duomenys) daugiau kaip 80% 
surinktų komunalinių atliekų šalino sąvartynuose, tikslų įvykdymą gali atidėti, 
bet ne ilgiau kaip ketveriems metams. 
 
2.2 langelis. Pavyzdys: atliekų šalinimo sąvartynuose atsisakymas 
 
1995 m. Nyderlanduose įsigaliojo Įstatymas dėl atliekų (sąvartynų uždraudimo). 
Pagal įstatymą sąvartynuose draudžiama šalinti tokias atliekas, kurios gali būti 
perdirbamos, pakartotinai panaudojamos arba deginamos energijai gauti. Draudimas 
taikomas buitinėms atliekoms, popieriui ir kartonui, organinėms buitinėms atliekoms 
ir pakuotėms. Nuo 1997 m. draudimas taikomas ir medienos atliekoms. Be to, 
dideliais mokesčiais apmokestinamos pakartotinai naudotinos ar degiosios atliekos. 
Nors buitinės atliekos 1995 – 1998 m. išsaugo 13,4%, vežamų į sąvartynus 
biologiškai skaidomų komunalinių atliekų kiekis sumažėjo daugiau negu 50%. 1998 
m. į sąvartynus buvo išvežta 13,1% biologiškai skaidomų komunalinių atliekų. 
 
Papildomos informacijos žr.: 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 Kiti svarbūs ES teisės aktai 

Be teisės aktų, kurie yra tiesiogiai susiję su atliekų tvarkymu, planuojant 
atliekų tvarkymą taip pat reikėtų atsižvelgti į kelias kitas svarbias direktyvas, 
kurios gali turėti įtakos sprendimams, ypač parenkant atliekų tvarkymo 
įrenginių vietą ir juos eksploatuojant: 
 
• „Vandens pagrindų direktyva“ 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 

vandens politikos srityje pagrindus. 
• „Poveikio aplinkai vertinimo“ direktyva 85/337/EEB su pakeitimais, 

padarytais Direktyva 97/11/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo. 

• „Strateginio poveikio aplinkai vertinimo“ direktyva 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (išsamiau aptariama 
3.3 dalyje). 

• „Natūralių buveinių“ direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos. 
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3 Bendra informacija rengiant atliekų 
tvarkymo planą 

 
 
 
Labai svarbu, kad mintis parengti atliekų tvarkymo planą būtų politiškai 
remiama ir suvokiama plano būtinybė. Jei jau toks planas parengtas, jį būtų 
galima peržiūrėti. O jeigu, kita vertus, pirmasis atliekų tvarkymo planas dar 
nebebuvo parengtas, labai svarbu, kad būtinybė tokį planą parengti būtų 
pripažinta politiškai ir būti skiriama pakankamai išteklių jo įgyvendinimui. 
Taigi, prieš pradedant rengti atliekų tvarkymo planą, rekomenduojama 
nustatyti politinį atskaitos tašką. 
 
Politiniu atskaitos tašku galėtų būti atsakymai į šiuos klausimus: 
 kodėl būtina rengti atliekų tvarkymo planą? 
 Ką atliekų tvarkymo planas apima? 
 Kas dalyvaus rengiant atliekų tvarkymo planą? 
 Kada pagal tvarkaraštį bus parengtas atliekų tvarkymo planas? 
 Kaip planas siejasi su kitais planais? 

 
3.1 Ką planas apima 

Prieš pradedant planuoti, reikia apibrėžti, ką planas apima. 
 
Tam reikia atsakyti į tokius klausimus:  
• kokiai geografinei teritorijai taikomas planas? Šalies, regiono ar vietos? 
• Kokie atliekų srautai įtraukiami į planą? Visos atliekos, komunalinės 

atliekos, pavojingos atliekos, pakuočių atliekos, kitos atliekos? 
• Kokie sektoriai įtraukiami į planą? 
• Koks numatomas plano įgyvendinimo laikotarpis? Pvz., 3, 5 ar 10 metų? 
 
Į planą įtraukiami atliekų srautai ir sektoriai 
Svarstant, kokie atliekų srautai turėtų būti įtraukti, reikėtų nustatyti atliekų 
susidarymo šaltinius, srautus ir kiekius, kaip atliekos surenkamos, 
pervežamos ir apdorojamos šiuo metu, bei kaip visa tai gali pasikeisti 
ateityje. Labai svarbu aiškiai apibrėžti atliekų srautus. Be to, turi būti aiškiai 
apibrėžti prioritetiniai atliekų srautai. 
 
Sprendimai į planą įtraukti tam tikrus atliekų srautus taip pat gali paveikti 
įtrauktus ūkio sektorius. Daugelyje šalių vietos valdžios institucijos atsako 
tiktai už komunalinių atliekų tvarkymą. Tačiau kai kuriose šalyse vietos 
valdžia gali pasirinkti taip pat tvarkyti pramonines atliekas arba jai gali būti 
pavesta tvarkyti visas atliekas. 
 
Atliekų tvarkymo plano tvarkaraštis 
Plano tvarkaraštis priklauso nuo kelių veiksnių. Todėl planą gali sudaryti dvi 
dalys: 1 dalis, kuri skiriama neatidėliotiniems veiksmams, ir 2 dalis, kuri 
skiriama ilgalaikei perspektyvai. 
 
Ilgalaikei perspektyvai skirta dalis plane atsiranda dėl to, kad gali būti labai 
sunku nustatyti tinkamas atliekų valymo įrenginių arba sąvartynų vietas 
mieste arba šalia miesto. Be to, gauti leidimą naujoms vietoms reikės didelių 
pastangų: parinkti vietą, įvertinti poveikį aplinkai ir pasitarti su visuomene. 
Galiausiai, atliekų valymo įrenginiams reikia didelių investicijų, kurios 
atsiperka per ilgesnį laikotarpį. 
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Surinkimo išlaidos paprastai yra trumpalaikės ir mažiau imlios kapitalui. Dėl 
to, panašu, kad svarbiausiu dalyku bus sutartys su rangovais, kurios 
paprastai sudaromos ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui. 
 
Žvelgiant iš praktinės pusės, plano tvarkaraštis turėtų būti pakankamai ilgas, 
kad būtų įmanoma įvertinti, ar plano tikslai bus pasiekti. Todėl nepraktiška 
planą iš naujo vertinti nepraėjus trejiems metams. Plano tvarkaraštyje taip 
pat gali atsispindėti kiti – politinio pobūdžio – aspektai, pvz., laikotarpis tarp 
vietos rinkimų.  
 
Taigi, peržiūrėti atliekų plano dalį, kurioje numatomi veiksmai, derėtų 
praėjus trejiems – penkeriems metams. 
 
3.2 Planavimo proceso dalyviai 

Į planavimą įtraukiant įvairias suinteresuotas šalis ir plačiąją visuomenę, 
reikėtų užtikrinti, kad atliekų politika apskritai jiems būtų priimtina ir jie būtų 
linkę padėti įgyvendinti plane numatytus tikslus. Tai daroma remiantis 
įvairiais atitinkamos administracijos lygmenimis, atspindint kultūrines 
tradicijas ir politinę sistemą. 
 
Kai rengiamas atliekų tvarkymo planas, pateikiant bendrą informaciją reikėtų 
aiškiai nurodyti, kas dalyvaus įvairiuose planavimo etapuose, ir kaip bei kada 
administracija ar politikos formuotojai pakvies dalyvius. 
 
Įtraukti visuomenę reikalaujama pagal Strateginio poveikio aplinkai 
įvertinimo direktyvą 2001/42/EB, kurioje kalbama apie atliekų tvarkymo 
planus (žr. 3.3 dalį). Tai suderinama su JT/EEK Konvencija dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais („Orhuso konvencija“). Konvenciją 
pasirašė 40 šalių, ratifikavo 22 šalys. 2001 m. spalio 30 dieną įsigaliojusią 
konvenciją pasirašė Europos Sąjunga ir jos 15 valstybių narių. 
 

3.1 langelis. Orhuso konvencijos tikslas 
 
Kiekviena šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti 
informaciją, visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų 
žmogaus teisė gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje. 
 
Visą sutarties tekstą galima rasti: http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

 
 
Galimybė gauti informaciją apie aplinką ir visuomenės dalyvavimas  
Šiuo metu su Orhuso konvencijos įgyvendinimu ES susiję dvi direktyvos.  
 
Direktyva dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką nustato, kaip 
valdžios institucijos tvarko informacijos apie aplinką prašymus. Direktyvos 
nuostatos leidžia skleisti informaciją apie aplinką visuomenei ir nustato 
minimalų tokios informacijos turinį. 
 
Direktyva dėl visuomenės dalyvavimo nustato konsultavimosi su visuomene 
tvarką, kai rengiami su aplinka susiję planai ir programos, tarp jų ir atliekų 
tvarkymo planai. Joje nustatoma, kokios rūšies informacija teikiama 
konsultuojantis su visuomene, bei reikalaujama realių tvarkaraščių, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas visuomenės dalyvavimas kaip galima ankstyvesniame 
etape, kai priimami su aplinka susiję sprendimai. 
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3.2 langelis 
 
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB 
dėl prieinamumo prie informacijos apie aplinką, panaikinanti Tarybos 
direktyvą 90/313/EEB 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus 
planus ir programas, susijusias su aplinka, ir iš dalies pakeičianti Tarybos 
direktyvas 85/33/EEB ir 96/61/EB visuomenės dalyvavimo ir teisės 
kreiptis į teismus požiūriu 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kas turėtų dalyvauti rengiant planą? 
Tarp atliekų plano rengėjų turėtų būti daug suinteresuotų šalių, kad būtų 
atsižvelgta į visus svarbius aspektus. Tarp dalyvių gali būti:  
• politinio ir administracinio lygmens (ministerijų, regionų valdžios 

institucijų, savivaldybių) atstovai; 
• atliekų ekspertai; 
• atliekų tvarkymo sektoriaus (surinkimo, perdirbimo, kompostavimo, 

biodujų, deginimo ir sąvartynų) atstovai; 
• pramonė bei pramonės ir prekybos organizacijos; 
• vartotojų tarybos ar asociacijos; 
• NVO.  
 
Planuojant taip pat galėtų dalyvauti ir kitos šalys. 
 
Kaip dalyviai turėtų būti pakviesti? 
Mažiausiai, atliekų tvarkymo plano projektą reikėtų pateikti visuomenei. 
Konsultuotis galima raštu, kai plano projektas išsiunčiamas tik pačioms 
svarbiausioms šalims (pvz., anksčiau paminėtiems dalyviams), ir joms 
suteikiamas nustatytas laikas pastaboms pateikti. 
 
Taip pat gali būti sudarytos sąlygos su plano projektu susipažinti internete, 
savivaldybėse ir viešose bibliotekose. O pastabas apie plano projektą 
kviečiami pateikti visi piliečiai. 
 
Visapusiškesnis būdas – sudaryti aukšto lygio patarėjų komitetą ir darbo 
grupę. 
 
Patarėjų komitetas vadovauja bendram planavimo procesui ir į atliekų 
tvarkymo planą įneša savo indėlį svarbiais klausimais, pavyzdžiui, išskiria 
prioritetinius atliekų srautus, nustato realius plano įgyvendinimo tikslus ir 
priemones. Patarėjų komitetui gali būti suteikiamas įtakingesnis – 
iniciatyvinio komiteto, vaidmuo. Jį turėtų sudaryti kompetentingų institucijų 
(pvz., aplinkos, finansų, energetikos ir pramonės sektorių) atstovai, vietos ir 
(arba) regionų valdžios institucijų atstovai, atliekų tvarkymo sektorius, 
pramonė, vartotojai ir NVO. 
 
Darbo grupė atsako už praktinį darbą: surenka duomenis, parengia esamos 
padėties analizes, nustato galimas problemas, pasiūlo tikslus, apibrėžia, kokį 
poveikį įvairios priemonės turės įgyvendinimui, t.t., ir, žinoma, parengia 
atliekų tvarkymo plano projektą. Darbo grupė taip pat būtų patarėjų 
komiteto sekretoriatas. Akivaizdu, kad tarp darbo grupės dalyvių bus 
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darbuotojų iš kompetentingos institucijos (pvz., nacionalinės aplinkos 
apsaugos agentūros ar regiono valdžios institucijos), bet taip pat gali būti 
atstovų iš vietos ar regiono valdžios institucijos (jeigu tai nacionalinis ar 
regiono planas) ir atliekų tvarkymo sektoriaus atstovas. 
 
Patariamajam komitetui bei darbo grupei turėtų būti parengta užduotis. Bet 
užduotis turėtų būti parengta prieš sudarant abi grupes, kad darbas nebūtų 
dubliuojamas, o organizacinė struktūra – nesuderinama. 
 
Be to, kad dirbs patariamasis komitetas ir darbo grupė, dalyvių ratą galima 
išplėsti surengiant seminarų ciklą. Galima surengti įžanginį seminarą, 
užsitikrinant, kad visi supranta atliekų problemas ir būtinybę veikti. Seminare 
galima supažindinti su esama padėtimi, pavyzdžiui, susidarančių atliekų 
kiekiais, atliekų apdorojimo poveikiu aplinkai ir apdorojimo pajėgumais. Čia 
taip pat būtų galimybė pasisemti minčių, kaip plėtoti atliekų sektorių ateityje, 
kokie bus prioritetiniai atliekų srautai, ir pasiūlyti tikslus. 
 
Seminarus taip pat galima būtų surengti ir procesui įsibėgėjus, kai planas 
įgaus kontūrus ir bus pasiūlyti būsimi tikslai ir uždaviniai. Plano įgyvendinimo 
priemonės paprastai domina ir suinteresuotąsias šalis. Apskritai, pagrindinis 
tokių seminarų tikslas yra pasisemti minčių iš suinteresuotųjų šalių ir 
pasikeisti informacija apie atliekų planavimo aspektus. 
 
Pagaliau yra dar vienas būdas – arba sukurti darbo grupes, arba rengti 
seminarus, kurie nagrinėtų konkrečius atliekų srautus. Tai gali būti svarbu 
išskiriant prioritetinius atliekų srautus, „naujus“ atliekų srautus, kurie 
anksčiau dar nebuvo renkami ir tvarkomi, o jeigu reikalingi radikalūs 
pasikeitimai – nustatant ypatingus atliekų srautus. 
 
3.3 langelis. Pavyzdys: dalyvavimas rengiant regiono atliekų tvarkymo 
planus 
 
1999 m. pabaigoje buvo patvirtinta „National Waste Strategy: Scotland“. Kad 
strategija būtų įgyvendinta, reikėjo parengti atskirus vienuolikos vietovių „Vietovės 
atliekų planus“. Vietovės atliekų planai turėjo būti sujungti ir taip parengtas 
integruotas Škotijos planas. 
 
Rengiant Vietovės atliekų planus buvo sukurta Vietovės strateginė grupė atliekų 
klausimu (WASG), kurioje dalyvavo vietos valdžios institucijų, atliekų tvarkymo 
pramonės, atliekų susidarymą sąlygojančių subjektų ir vietos įmonių tinklo atstovai. 
 
Informacija apie kiekvieną iš Vietovės atliekų planų ir konsultacijas kiekvienam iš 
planų parengti viešai skelbiama Škotijos aplinkosaugos agentūros interneto 
svetainėje: http://www.sepa.org.uk/ 

 
 
Visuomenės informuotumas  
Konsultavimasis su visuomene rengiant atliekų tvarkymo plano projektą gali 
būti sudėtinė informavimo dalis. Tačiau visuomenės informuotumas yra šis 
tas daugiau nei paprasčiausias planų projektų komentavimas, ir turėtų būti 
laikomas svarbu tam, kad plačiajai visuomenei atliekų tvarkymo klausimai 
būtų priimtini. 
 
Visuomenės informuotumo didinimas išsamiau nagrinėjamas 5.4 dalyje, 
kurioje kalbama apie galimas atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 
priemones. 
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3.3 Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai 
įvertinimas 

Direktyva dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 
taikytina planams ir programoms, kurių, kaip galima numanyti, poveikis 
aplinkai didelis bei kuriuos rengia ir priima kompetentinga institucija. 
 
Kad būtų įmanoma įvertinti poveikį aplinkai, savaime reikia teritorinio 
planavimo, naudojimosi žeme, transporto, energetikos, atliekų tvarkymo, 
vandentvarkos, pramonės, telekomunikacijų, žemės ūkio, žuvininkystės ir 
turizmo planų ir programų. Prieš priimant planą ar programą, arba prieš 
pateikiant juos patvirtinti, kompetentingai atitinkamos valstybės narės 
institucijai reikės įvertinti jų poveikį aplinkai, o pasikonsultavus su 
kompetentingomis aplinkosaugos institucijomis, parengti ataskaitą apie 
aplinkos apsaugą. 
 
Turi būti sudarytos sąlygos, kad su plano ar programos projektu ir ataskaita 
apie aplinkos apsaugą galėtų susipažinti už aplinkosaugą atakingos 
institucijos ir visuomenė. Taip valdžios institucijos ir visuomenė galės išsakyti 
savo požiūrius į plano ar programos projektą prieš pastaruosius patvirtinant 
ar pateikiant tvirtinti. 
 
3.4 langelis. Išsamesnė informacija apie tam tikrų planų ir programų 
poveikio aplinkai įvertinimą 
 
2001 m. birželio 27 d. Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo: 
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Europos Komisijos žiniatinklis, skirtas poveikio aplinkai įvertinimui – EIA:  
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Planavimo tvarkaraštis 

Reikėtų sudaryti tvarkaraštį, kuriame atsispindėtų įvairių atliekų tvarkymo 
plano etapų trukmė ir tikėtina užbaigimo diena. Be to, tvarkaraštyje turėtų 
būti nurodyta, kiek truks konsultacijos su visuomene, nes joms gali prireikti 
daug laiko. 
 
Apskritai, visas planavimas gali tęstis apie 18 mėnesių, bet nurodomas 
laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių. 
 
Planuojant laiką taip pat reikėtų nurodyti sprendimus, kurie turi būti priimti 
kiekviename etape, ir galimą seminarų laiką. 
 
3.5 Ryšys su kitais planais ir politikomis 

Atliekų tvarkymo planai turėtų būti sudėtinė bendros nacionalinės planavimo 
sistemos dalis, kiek dėl platesnio požiūrio į subalansuotą plėtrą, tiek dėl 
siekio įgyvendinti atliekų tvarkymo planuose nustatytus bendrus tikslus. 
Keletas skirtingų planavimo sričių tiesiogiai siejamos su atliekų tvarkymo 
planavimu, todėl į jas reikėtų rūpestingai atsižvelgti priimant sprendimus dėl 
atliekų tvarkymo plano taikymo srities ir turinio. 
 
Erdvinis planavimas 
Erdvinio planavimo reglamentai, nustatantys visos plėtotės vietovėje 
reguliavimo pagrindus, gali įtakoti vietos atsakomybę atliekų tvarkymo 
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srityje. Tokiuose reglamentuose gali būti specialių reikalavimų, leidžiančių 
arba sąlygojančių licencijų išdavimą atliekų apdorojimui ar atliekų šalinimo 
įrenginiams, ir dėmesys skiriamas geros veiklos kontrolės užtikrinimui. Gali 
būti svarbūs nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys privatizaciją. 
 
Visapusis planavimas, kuriam vykstant nustatoma specialios paskirties žemė, 
sukuria pagrindus privačiai ir viešai veiklai, ir padeda spręsti skirtingų veiklos 
rūšių ar žemės naudotojų konfliktus. 
 
Aplinkos planavimas 
Atliekų planavimas glaudžiai siejamas su aplinkos planavimu apskritai. Viena 
vertus, atliekų planavimas yra bendro planavimo, užtikrinančio tam tikrų 
aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą, dalis, kita vertus, atliekų plano tikslus 
galima įgyvendinti tik tada, kai nustatyti aplinkosaugos standartai ir 
kontroliuojamas visas atliekų tvarkymas. 
 
Energijos gamybos planavimas  
Atliekų valymo įrengimai gali būti ir elektrinės, deginimo įrenginiai ir biodujų 
ar kiti pramoniniai įrengimai, kur atliekos panaudojamos kaip kuras. Kad 
būtų galima naudotis tam tikrų įrenginių pagaminta energija, jie turi būti 
įtraukti į bendrą energijos gamybos planavimą. Energijos gamyba deginimo 
arba biodujų įmonėse gali net būti viena iš priemonių klimato politikos 
tikslams pasiekti. 
 
Žmonių sveikata 
Atliekose dažnai yra cheminių medžiagų, kurios gali daryti poveikį žmonių 
sveikatai. Pavyzdžiui, pavojingos atliekos, buitinės atliekos, energijos 
gamybos ir žemės ūkio atliekos. Kai kurios medžiagos gali būti paslėptos, jų 
gali būti produktuose arba atliekų srautuose. Tokie klausimai turėtų būti 
keliami kiek planuojant sveikatos priežiūrą, tiek atliekų tvarkymą. 
 
Darbuotojų sveikata 
Atliekų surinkimas ir valymas gali daryti didelį poveikį darbuotojų sveikatai ir 
jau pradiniame planavimo etape reikėtų pasirūpinti, kaip išvengti neigiamo 
poveikio darbuotojams. Planuojant surinkimo sistemas, reikėtų ypač vengti 
sunkios kėlimo įrangos ir žiūrėti, kad konteinerių tvarkymas netaptų 
persitempimų priežastimi. Be to, deginimo, kompostavimo ir perdirbimo 
įmonėse ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas darbuotojų sveikatos 
sąlygoms. 
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Kontrolinis sąrašas: 
 
Rekomenduojama sudaryti specialią darbo grupę, aiškiai nustatant jos atsakomybę 
už darbą, kurį ji turės atlikti. 
 
1. Ar atliekų tvarkymo planavimas politiškai suprantamas ir remiamas? 
 
2. Ar šiam procesui skirti pakankami ištekliai? 
 
3. Atliekų tvarkymo plano taikymo sritis: 

 kokiai geografinei teritorijai taikomas planas? Šalies, regiono ar vietos?  
 Kokie atliekų srautai įtraukiami į planą? Visos atliekos, komunalinės atliekos, 

pavojingos atliekos, pakuočių atliekos, kitos atliekos?  
 Kokie sektoriai įtraukiami į planą?  
 Koks numatomas plano įgyvendinimo laikotarpis? Pvz., 3, 5 ar 10 metų? 

 
4. Ar buvo nustatyti planavimo proceso dalyviai? Ar tarp jų yra ministerijų, vietos 

valdžios institucijų, atliekų ekspertai, atliekų tvarkymo sektoriaus ir atliekų 
susidarymą sąlygojančios pramonės bei NVO atstovai? 

 
5. Koks buvo nustatytas tvarkaraštis atliekų tvarkymo planui parengti? Darbui 

skirtas laikas turėtų būti realus. 
 
6. Ar atliekų tvarkymo planas kaip nors siejasi su kitais planais (pvz., erdviniu 

planavimu, energijos gamybos planavimu, t.t.)? Ar jie daro įtaką atliekų 
tvarkymo plano sudėtinėms dalims? 
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4 Esama padėtis 
 
 
 
Kad būtų galima nustatyti atliekų tvarkymo plano tikslus ir įvertinti, ar 
įgyvendinti ankstesnio plano tikslai, jei toks planas buvo, esamai padėčiai 
skirtoje dalyje turi būti apžvelgiama dabartinė padėtis. Tokia dalis rengiama 
kaip rekomendacijos, kuriose apibrėžiamas tolesnės sistemos plėtotės 
poreikis. Be to, esamai padėčiai skirta dalis būtina įvertinant, ar įgyvendinti 
anksčiau nustatyti tikslai. 
 
Esama atliekų surinkimo ir apdorojimo sistema turėtų būti aprašyta fiziniu, 
finansiniu ir organizaciniu požiūriais. Todėl išanalizavus padėtį dabartinėje 
sistemoje galima pamatyti, ar ji padeda įgyvendinti jau nustatytus tikslus, 
pavyzdžiui, pasiekti bendrus perdirbimo tikslus, surinkti tam tikrus atliekų 
srautus arba įgyvendinti tam tikrus atliekų valymo įrenginių aplinkosaugos 
standartus, t.t. Dalį apie esamą padėtį daugiausia rengia administracinės 
institucijos bendradarbiaudamos su įvairiomis esamos atliekų tvarkymo 
sistemos šalimis. 
 
Kad būtų parengta dalis apie esamą padėtį, reikia surinkti duomenis ir 
pateikti bendras žinias apie atliekų šaltinius, kiekius, rūšis, surinkimą, 
pervežimą, apdorojimą ir šalinimą bei esamos atliekų tvarkymo sistemos 
struktūrą. 
 
Nacionalinio plano esamai padėčiai skirta dalis nebus tokia pat kaip regiono 
ar vietos plane, nes skiriasi informacijos poreikis. Nacionaliniu lygmeniu 
sukaupti duomenys bus svarbūs, bet dalys, skirtos esamai padėčiai regione 
ar vietoje, visais atžvilgiais turės būti konkretesnės. Taigi, esamai padėčiai 
regione ar vietoje skirtoje dalyje bus, pavyzdžiui, nurodomi įvairiuose 
sektoriuose susidarę atliekų kiekiai ir rūšys bei įvairiuose įrenginiuose 
apdorojamos atliekos, esamų įrenginių pajėgumai ir regionui ar vietai dėl 
verslo struktūros ar gamtinių reiškinių būdingos sąlygos. 
 
Kai reikia parengti esamai padėčiai skirtą dalį, visų pirma, būtina surinkti 
duomenis ir informaciją. Antra, reikia aprašyti esamą sistemą bei nurodyti, 
kuriose vietose sistema tobulintina. Trečia, įvertinti esamos atliekų tvarkymo 
sistemos darbą. 
 
Esamai padėčiai skirta dalis ir planavimui skirta dalis gali būti rengiamos 
pagal „atliekų šaltinius“ (skirtingų atliekų susidarymą atitinkamoje vietovėje), 
atliekų srautus (kokių atliekų medžiagos susidaro) ir atliekų tvarkymo būdus 
(pvz., surinkimą, rūšiavimą, apdorojimą ir šalinimą). 
 
4.1 Atliekų kiekiai 

Kad esamai padėčiai skirta dalis būtų atitinkama ir kaip galima tikslesnė, 
svarbu naudotis tiksliais ir pagrįstais duomenimis ir informacija. Kad būtų 
surinkti duomenys, dažnai reikia atlikti didžiulį darbą. Dėl to planuojant 
patartina kaip galima greičiau sukurti duomenų surinkimo sistemas. Proceso 
pradžioje gali būti sunku surinkti patikimus skaičius. Tokiu atveju galima 
apskaičiuoti apytikriai. 
 
Iš esmės, informacija ir duomenys apie atliekų kiekius reikalingi pagal: 
  „atliekų šaltinius“; 
 atliekų srautus; 
 atliekų tvarkymo procesus: susidarymą, surinkimą, pervežimą, 

rūšiavimą, apdorojimą ir šalinimą. 
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Nustačius „atliekų šaltinius“, informavimo kampanijas ir atliekų prevencijos 
programas galima nukreipti į šaltinius, kurie sąlygoja didžiausius atliekų 
kiekius arba pavojingiausių atliekų susidarymą. Tuo pačiu metu bus sukurtas 
pagrindas bet kokiam konkrečiam atliekų srautų ir atliekų susidarymą 
sąlygojančių subjektų reguliavimui. Galiausiai, galbūt tikrinimas taps 
veiksmingesnis ir pagerės vykdymas. 
 
4.1 langelis. Svarbių atliekų šaltinių pavyzdys 
 
 namų ūkiai 
 komunalinės tarnybos 
 pramonės šakos 
 žemės ūkis ir miškininkystė 
 institucijos, prekyba ir biurai 
 statybos ir griovimo darbų aikštelės 
 elektrinės 
 kasyba 
 nuotekų valymo įrenginiai 
 atliekų valymo įrenginiai 

 
Iš atliekų srautų galima gauti informaciją apie įvairių atliekų srautų kiekį ir 
sudėtį. Iš čia valdžios institucijos surinks bendrą informaciją, kad galėtų 
nustatyti strateginius kiekvieno atliekų srauto tikslus bei būsimus apdorojimo 
metodus ir įrenginius, kurių reikia tikslams įgyvendinti. Pavyzdžiui, 
Direktyvoje dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatomi įvairūs kai kurių 
pakuočių medžiagų tikslai. 
 
4.2 langelis. Svarbių atliekų srautų pavyzdys 
 
ES prioritetiniai atliekų srautai: 
 komunalinės atliekos  pavojingos atliekos 
 pakuočių atliekos  eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 
 padangos  sveikatos priežiūros 

sistemos atliekos 
 elektros ir elektroninės įrangos atliekos  naudota alyva 
 statybos ir griovimo darbų atliekos   nuotekų dumblas 

 
Kiti svarbūs atliekų srautai: 

 

 organinės atliekos (sodo atliekos)  maisto ir organinės 
atliekos 

 kartonas  popierius 
 plastikai  tekstilė 
 geležis  inertinės atliekos 
 kiti metalai  baterijos 
 žemės ūkio atliekos  stambiosios atliekos 
 gamybinės atliekos  kasybos atliekos 

 
Esama padėtis atliekų tvarkymo sistemoje ir jos aprašymas leidžia nustatyti 
planavimo, pajėgumų ir naujų iniciatyvų poreikius. 
 
Taip pat svarbu pateikti informaciją apie atliekų kiekius, kurie pereina įvairius 
procesus (susidarymą, surinkimą, pervežimą, rūšiavimą, apdorojimą ir 
šalinimą), o pagal Direktyvą dėl atliekų – privaloma. Daugiausia tai daroma 
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tam, kad būtų galima įvertinti, ar dabartinių atliekų tvarkymo įrenginių 
pajėgumų pakanka. 
 
 
4.3 langelis. Vietos ir (arba) regiono atliekų tvarkymo sistema 
 
Rengiant vietos arba regiono atliekų tvarkymo planą svarbu, kad jame būtų išsamiai 
aprašyta esama atliekų tvarkymo sistema. Aprašant vietos komunalinių atliekų 
sistemą, turi būti pateikti mažiausiai tokie pavyzdžiai: 
 
 surinkimo įrenginiai (šiukšliadėžės, transporto priemonės), 
 pervežimo planai (pervežimų logistika, valymo įrenginių vieta), 
 perdavimo ar rūšiavimo įrenginiai, 
 apdorojimo įrenginių rūšys (pvz., sąvartynai, deginimo įrenginiai), 
 perdirbimas, kurį atlieka valdžios institucijos ir privačios organizacijos (pvz., 

Raudonasis kryžius), 
 mokėjimo planai, 
 reguliavimas (nacionalinis bei vietos). 

 
 
Duomenų ir informacijos surinkimo būdai 
Kai reikia parengti nacionalinį atliekų tvarkymo planą, iš esmės pasitelkiami 
du duomenų ir informacijos surinkimo būdai: 
 sulyginamos vietos valdžios institucijų ataskaitos, 
 panaudojami pagrindiniai per vietos apklausas arba atsitiktinės atrankos 

tyrimus gauti skaičiai. 
 
Gali būti pateikiami tokie pagrindiniai skaičiai: vienam žmogui ar vienam 
pramonės sektoriui tenkančios susidariusios atliekos, pavojingų atliekų kiekis 
tenkantis vienam darbuotojui elektronikos pramonėje, stiklo ir popieriaus 
procentas komunalinėse atliekose, kietosiose atliekose, t.t. Iš esmės, 
nacionaliniame atliekų tvarkymo plane dažnai yra duomenų, kurie surinkti 
abiem būdais. 
 
4.4 langelis. Pavyzdys: esami atliekų srautai ir kiekiai 
 
1998-2005 m. Suomijos atliekų tvarkymo plano dalyje, skirtoje esamai padėčiai 
šalyje, padėtis atliekų srityje aprašyta remiantis duomenimis, kuriuos surinko 
vietos valdžios institucijos, bei duomenimis, kurie buvo apskaičiuoti pasitelkus 
pagrindinius skaičius. Pavyzdžiui, buvo detalizuotas atliekų panaudojimas pagal 
atliekų šaltinį ir atliekų rūšis, kasmet pramonės sektoriuje susidarančios 
gamybinės atliekos, ir atliekų susidarymas pagal sektorius. 
 
Suomijoje kasmet susidarančių visų atliekų detaliame apraše buvo nurodyti šie 
atliekų srautai: 
 kasybos atliekos, 
 žemės ūkio atliekos, 
 gamybinės atliekos, 
 statybos atliekos, 
 energijos ir vandens tiekimo atliekos, 
 komunalinės atliekos, 
 nuotekų dumblas, 
 pavojingos atliekos. 

 
Apžvalgą anglų k. galima rasti 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

 
Be to, rengiant nacionalinį planą galima gauti statistinių duomenų, 
pavyzdžiui, apie demografinius pokyčius, kad planavimui skirtoje dalyje būtų 
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galima pateikti pagrindines prielaidas (žr. 5.1 dalį). Šiuos duomenis paprastai 
renka nacionalinė ar regiono valdžios institucija, todėl juos lengva gauti. 
 
Konkretūs duomenys ir informacija vietos arba regiono atliekų tvarkymo 
planui dažnai renkami tam, kad būtų galima tiesiogiai nustatyti atliekų 
srautus. Juos nustatyti gali būti nevienodai sudėtinga. Jeigu atliekas 
įmanoma pasverti, tai, žinoma, yra pats tiksliausias būdas nustatyti tikslų 
kiekį. Jeigu tiesiogiai nustatyti neįmanomi, galima atlikti skaičiavimus pagal 
šiuo metu naudojamų įrenginių duomenis (ištuštintų šiukšliadėžių skaičius, į 
įrenginius atvykstančių sunkvežimių skaičius, t.t.). 
 
Kai kuriuos reikalingus duomenis gali suteikti kompetentingos vietos valdžios 
institucijos, atliekų tvarkymo įmonės, įmonės, kuriose atliekos susidaro, arba 
kurios atliekas perdirba. Šios šalys dažnai turi svarbios informacijos apie 
surinktų, perdirbtų ar apdorotų atliekų kiekius bei jų sudėtį. Jos taip pat turi 
informacijos ir apie apdorojimo išlaidas, t.t. 
 
Reikia surinkti tokią statistinę informaciją: 
 gyventojų skaičius; 
 geografinės surinktinų atliekų teritorijos, padalintos į gyvenamuosius, 

pramoninius ir prekybinius rajonus, dydis; 
 pagrindinių sektorių ir veiklos, sąlygojančių atliekų susidarymą, tikslus 

dydis ir skaičius (pramonės šakos, prekybos įmonės, įskaitant žemės ūkį 
ir turizmą); 

 metinis atliekų kiekis ir jų sudėtis, išanalizuoti atsižvelgiant į sezoninius 
svyravimus. 

 
4.5 langelis. ES reglamentas dėl atliekų statistikos 
 
Neišsamių ir sunkiai palyginamų atliekų duomenų problema dėl skirtingų apibrėžimų 
ir tyrimo metodų iš dalies gali būti išspręsta ateityje įgyvendinus naują ES reglamentą 
dėl atliekų statistikos. Trejuose reglamento prieduose aprašoma, kokie duomenys 
turėtų būti renkami ir kokie tam turėtų būti naudojami metodai. 
 
Pagal Reglamentą dėl atliekų statistikos pagrindiniai statistiniai duomenys pateikiami 
dvejose pagrindinėse lentelėse – atliekų susidarymo lentelėje (pagal NACE 
klasifikaciją ir „EWC-stat V2“ atliekų ir pavojingų atliekų klasifikaciją) ir atliekų 
tvarkymo lentelėje (perdirbimas, deginimas energijai gauti, deginimas nesiekiant 
gauti energijos ir šalinimas sąvartynuose). 
 
Reglamentas dėl atliekų statistikos buvo priimtas 2002 m. lapkričio 25 d., o įsigaliojo  
2002 m. gruodžio 29 d. Todėl pirmieji metai, kurių duomenys bus renkami, yra 2004 
m., taigi, pirmą kartą duomenys bus paskelbti ne anksčiau kaip 2006 metais. 
 
ES valstybės narės iki šiol naudoja įvairius tyrimo metodus ir statistinius atliekų 
apibrėžimus. Naujasis reglamentas padės gauti labiau suderintus pagrindinius ES 
duomenis apie atliekas. 
 
Reglamentas dėl atliekų statistikos (Nr. 2150/2002): 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Atliekų surinkimas ir apdorojimas 

Kad būtų galima apžvelgti surenkamus ir apdorojamus atliekų srautus, visų 
pirma, reikia aprašyti dabartinę atliekų surinkimo sistemą ir apdorojimo 
įrenginius. Antra, remiantis aprašymu, nustatyti, kurią sistemos dalį reikia 
tobulinti. 
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Aprašyti reikėtų visas atliekų srautų surinkimo sistemas ir, jeigu įmanoma, 
išvardinti už surinkimą atsakingas šalis. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai 
atliekų srautų surinkimo ir (arba) perdirbimo ar panaudojimo tikslai yra 
nustatyti ES direktyvose. 
 
Nacionaliniame plane aprašant surinkimo sistemas būtų bendrai apžvelgiama 
esama sistema, tuo tarpu regiono ar vietos plane aprašymas būtų gana 
detalus, pvz., daugiaaukščiuose veikia vienos rūšies surinkimo sistema, o 
privačiuose namuose kitos. 
 
Atliekų tvarkymo infrastruktūroje dažniai yra daug įvairių atliekų apdorojimo 
įrenginių, pavyzdžiui, deginimo įrenginiai, sąvartynai ir įvairių rūšių 
perdirbimo įrenginiai (įskaitant kompostavimo įrenginius). 
 
Sistemos aprašyme turėtų atsispindėti dabartinis kiekvieno įrenginio 
panaudojimas, pajėgumas bei apdorojimo finansinis aspektas. Aprašyme 
turėtų būti nurodytas kiekvieno atliekų srauto išvalytas kiekis per metus, 
numatomas įrenginių naudojimo laikas, kiekvieno atliekų srauto apdorojimo 
išlaidos, t.t. Taip pat turėtų būti aprašyti plėtimo ar atnaujinimo planai. Visa 
tai gali būti nustatoma per anketas arba apsilankant atitinkamose įmonėse. 
 
4.3 Ekonomika ir finansavimas 

Reikia nemažai pinigų, kad būtų galima užtikrinti nuolatinę atliekų tvarkymo 
sistemos plėtotę, ir Europoje naudojama daug finansavimo metodų. Atliekų 
surinkimą ir pervežimą, apdorojimo įrenginius ir sąvartynus finansuoja ir 
tvarko privačios įmonės, valstybinės įmonės, pusiau valstybinės įmonės arba 
kelių savivaldybių bendros įmonės. 
 
Šiose metodologinėse rekomendacijose šiuo klausimu konkrečios gairės 
nepateikiamos. Tačiau planų finansinėse dalyse svarbu pateikti tam tikrus 
pagrindinius skaičius, padėsiančius numatyti plano ekonominius padarinius. 
Ši informacija yra labai svarbi nustatant siūlomų dabartinės atliekų tvarkymo 
sistemos pakeitimų finansinius padarinius. 
 
Nacionaliniame plane gali būti pateikiami pagrindiniai skaičiai apie atliekų 
surinkimą ir valymą šalyje apskritai, pvz., visos šalies atliekų šalinimo 
sąvartynuose išlaidos, vidutinė asbesto atliekų vienos tonos šalinimo 
sąvartynuose kaina arba didžiausia ir mažiausia makulatūros atskyrimo 
kaina. Paprastai nacionaliniame plane ar strategijoje nėra įmanoma tiksliai 
nustatyti ekonominius aspektus. 
 
Tačiau regiono ar vietos plane turėtų būti pateikiama faktinė informacija apie 
valdžios institucijų administracines išlaidas, atliekų surinkimą, pervežimą, 
atskyrimą, apdorojimą ir laidojimą. Ši informacija pateikiama nurodant šiuos 
pagrindinius skaičius: 
 
• vienos atliekų tonos apdorojimo įvairiais apdorojimo būdais (šalinant 

sąvartyne, deginant, atskiriant, t.t.) kaina; 
• vienos atliekų tonos surinkimo išlaidos pagal surinkimo metodus ir 

atliekų srautus; 
• vienos atliekų tonos pervežimo išlaidos pagal atliekų srautus. 
 
Atliekų tvarkymo sistemos finansavimas priklauso nuo nacionalinių teisės 
aktų ir nuo to, ar yra tradicija versti vartotojus sumokėti už paslaugą. 
Paprastai apmokestinamas atliekų surinkimas ir apdorojimas, nors kai 
kuriose finansavimo sistemose, pavyzdžiui, kur nustatoma gamintojo 
atsakomybė, apmokestinami kai kurie atliekų srautai. 
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4.6 laikelis. Komunalinių atliekų tvarkymo finansavimas 
 
Komisija atliko komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo tyrimą. Tyrimo tikslas: (1) 
baigti rinkti duomenis apie atliekų tvarkymo kainas ir išlaidas, kurių reikia atliekant 
ekonominę analizę, (2) palyginti informaciją apie įvairius valstybių narių vietos 
valdžios institucijų ir nacionalinių institucijų naudojamus finansavimo modelius, kad 
būtų galima sujungti pažangiausias praktikas, įskaitant patirties įgyvendinant tokias 
sistemas įvertinimą. 

Tyrimo ataskaita pateikiama: 

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  

 
 
4.4 Sprendimo pagrindimas ir ankstesnių tikslų 

įvertinimas 

Esamos sistemos informacija ir analizės turėtų padėti įvertinti esamos 
sistemos darbą. Jomis remdamasi administracija ir tie, kurie priima politinius 
sprendimus, nustato, kokioms problemoms ateityje reikės skirti ypatingą 
dėmesį ir kokie tikslai yra realūs ir pasiekiami pagal atliekų tvarkymo plano 
tvarkaraštį. 
 
Be to, prieš apibrėžiant naujus būsimo planavimo laikotarpio tikslus, natūralu 
įvertinti, ar ankstesniu atliekų tvarkymo planu ir jo iniciatyvomis buvo 
pasiektas trokštamas efektas. Taigi, plane turėtų būti dalis, kurioje 
atsispindėtų, ar buvo įgyvendinti ankstesnio plano tikslai, jei tokių buvo, o 
jeigu neįgyvendinti, kodėl. 
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Kontrolinis sąrašas: 
 
Esamai padėčiai atliekų tvarkymo sistemoje skirta dalis padės atliekų tvarkymo planą 
rengiančioms šalims susidaryti bendrą atliekų tvarkymo sistemos vaizdą. 
 
Dalį apie esamą padėtį daugiausia rengia administracinės institucijos, 
bendradarbiaudamos su įvairiomis esamos atliekų tvarkymo sistemos šalimis. 
Atkreipkite dėmesį, kad visada laukia didelis darbas: ar tektų peržiūrėti turimus 
duomenis, ar pirmą kartą atlikti padėties tyrimą ir surinkti duomenis. 
 
Esamai padėčiai skirta dalis turėtų padėti atsakyti į šiuos klausimus: 
 
1. ar esama atliekų tvarkymo sistema įgyvendina šiuos politinius tikslus: 

 atliekų prevencijos ar mažinimo, 
 perdirbimo ar atliekų naudojimo energijai gauti, 
 saugių šalinimo įrenginių? 

 
2. Ar esama atliekų tvarkymo sistema sprendžia aplinkos apsaugos, sveikatos ir 

saugos klausimus kaip numatyta atliekų tvarkymo plane? 
 

3. Ar esama atliekų tvarkymo sistema yra veiksminga administracinė ir 
organizacinė sistema? 
 

4. Koks preliminarus galimų pokyčių sąrašas, kad būtų: 
 įgyvendinti politiniai tikslai, 
 esamoje sistemoje pagerėtų aplinkosaugos, sveikatos ir saugos parametrai, 
 padidėtų pajėgumai ir pagerėtų fiziniai atliekų sistemos (surinkimo 

įrenginių, sunkvežimių, prieigos prie atliekų tvarkymo infrastruktūros) 
parametrai apskritai bei artimumo ir savarankiškumo prasmėmis, 

 sistema taptų veiksmingesnė, o jos organizacinė struktūra patobulėtų? 
 

 



 

 33 

5 Planavimas 
 
 
 
Planavimui skirta dalis rengiama remiantis a) ES ir nacionaliniais atliekas 
reglamentuojančiais teisės aktais ir strategijomis, kuriose gali būti 
konkrečioms sritims nustatytų tikslų, ir b) informacija, pateikta esamai 
padėčiai skirtoje dalyje, t.y., dabartinės padėties analize ir įvertinimu. 
 
Šioje dalyje reikėtų apibrėžti tokius aspektus: 

• būsimus politinius tikslus, įskaitant uždavinius ir rodiklius; 
• pokyčius, kurių reikia, kad pagerėtų esamos sistemos aplinkos, sveikatos 

ir saugos parametrai; 
• pokyčius, kurių reikia atliekų sistemos pajėgumui ir fiziniams 

parametrams; 
• pokyčius, kurių reikia, kad sistema taptų veiksmingesnė ir būtų pagerinta 

jos organizacinė struktūra. 
 
Planavimui skirtą dalį gali sudaryti tokios sudėtinės dalys, kurios išdėstomos 
7 lentelėje. 
 
7 lentelė. Planavimui skirtos dalies galimos sudėtinės dalys 
1. Tikėtinų svarbių 

atliekų susidarymo 
parametrų 
nustatymas ir analizė 
ir atliekų tvarkymo 
būdų nustatymas 

Atliekų kiekiai ir atliekų sudėtis lyginant su: 
- gyventojų skaičiaus augimu; 
- ekonominės padėties pokyčiais (augimu ar 

nuosmukiu); 
- plataus vartojimo prekių paklausos ir pobūdžio 

pokyčiais; 
- gamybos metodų pokyčiais; 
- naujais atliekų valymo metodais; 
- politikos pokyčių padariniais. 

2. Tikslų nustatymas - atliekų prevencijai, perdirbimui, panaudojimui 
energijai gaminti ir saugiam atliekų šalinimui; 

- atliekų srautams, pvz., prioritetiniams atliekų 
srautams; 

- atliekų šaltiniams, pvz., pramonei ir namų ūkiams. 

3. Būsima atliekų 
tvarkymo sistema – 
veiksmų planas 

- surinkimas (kelkraštis, surinkimo planai, perdirbimo 
vietos); 

- atliekų tvarkymo įrenginiai (perdirbimas, deginimas 
energijai gauti, šalinimas sąvartynuose); 

- vietos valdžios institucijų ir pramonės atsakomybės 
pasidalinimas (komunalinės atliekos ar pramonės 
atliekos, gamintojo atsakomybė t.t.), 

- ekonominiai padariniai ir finansavimas: 
- visos tvarkymo sistemos išlaidos; 
- rinkliavų ir mokesčių panaudojimas, gamintojo 

atsakomybė; 

- atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo priemonės. 

4. Ilgalaikė plėtra - būsimos investicijos į naujus atliekų tvarkymo 
įrenginius; 

- papildomi tyrimai ir atliktini tyrimai. 
 
 
Atliekų srautus ir kiekius gali labai įtakoti keletas planavimo laikotarpio 
parametrų. Kad būtų galima planuoti realiai, reikėtų nustatyti 
dominuojančius parametrus, o jų tikėtiną įtaką atliekų srautams aprašyti ir 
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įvertinti. Planavimo laikotarpiu į planą būtina įtraukti reikalingas priemones, 
padėsiančias kovoti su nepageidautinomis tendencijomis arba jas 
kontroliuoti. 
 
5.1 Planavimo prielaidos 

Reikšmingi parametrai, kurie įtakoja planavimą: 

• atliekų rūšys ir kiekiai, 
• atliekų geografinė kilmė ir 
• esantys atliekų tvarkymo įrenginiai. 
 
Pavyzdžiui, dalyje, kurioje aprašoma esama padėtis, galima parodyti, kad 
atliekų kiekiai tam tikrose vietovėse išaugo, t.y., gali tekti imtis prevencinių 
priemonių arba padidinti konkrečių atliekų rūšių apdorojimo pajėgumus. 
Panašiai, sumažėję tam tikrų atliekų rūšių kiekiai gali reikšti, kad reikia 
atitinkamai pritaikyti apdorojimo pajėgumus. Bet kokiu atveju, padidėjimą ir 
sumažėjimą per metus reikėtų nuodugniai išanalizuoti, kad paaiškėtų, ar 
svyravimai yra atsitiktiniai, ar tendencija yra ilgalaikė. Šie aspektai jau turi 
būti išanalizuoti rengiant esamai padėčiai skirtą dalį, kaip aprašyta 4 
skyriuje. 
 
Kiti parametrai taip pat gali daryti įtaką atliekų tvarkymui planavimo 
laikotarpiu, ir, tam kad būtų nustatytos būsimos atliekų tvarkymo paslaugos, 
t.t., svarbu įvertinti, kokią įtaką daro: 
 
• gyventojų augimas, 
• ekonominės padėties pokyčiai (augimas ar nuosmukis), 
• plataus vartojimo prekių paklausos ir pobūdžio pokyčiai, 
• gamybos metodų pokyčiai, 
• nauji atliekų apdorojimo metodai, 
• politikos pokyčių padariniai (prevencija, mažinimas, pakartotinis 

naudojimas, perdirbimas). 
 
Yra gana daug nežinomų dalykų, susijusių su šiais parametrais, todėl atliekų 
kiekius ir tvarkymo įrenginių poreikius, t.t., galima numatyti tik apytikriai. 
 
Taigi, negalima parengti visiškai neabejotinos ir vienareikšmės atliekų 
susidarymo ateityje prognozės. Vis dėlto, akivaizdu, kad reikia patikimo 
pagrindo užtikrinti reikalingus sistemos pajėgumus planavimo laikotarpiu, 
ypač dėl būsimų investicijų, surinkimo sistemų sukūrimo, t.t. Kad ši 
problema būtų išspęsta, galima parengti keletą scenarijų, apimančių atliekų 
susidarymo ir apdorojimo pokyčius. 
 
Prieš pradedant planuoti atskaitos tašku galima pasirinkti pačius realiausius 
scenarijus, atsižvelgiant į šalies, taip pat jos ekonomikos, galimybes ir 
pajėgumus, priimtas politikas ir esančius privalomus tikslus, pvz., ES 
direktyvomis nustatytus tikslus. 
 
Kadangi sunku numatyti minėtųjų parametrų įtaką, scenarijai turėtų būti 
santykinai lankstūs – užtikrinti, kad planą pagal pasirinktą scenarijų bus 
galima priderinti prie pasikeitusių prielaidų, atliekų kiekio, t.t. 
 
Pavyzdžiui, tam tikroje vietovėje pasikeitęs gyventojų skaičius gali turėti 
didelės įtakos surinkimo sistemai, atliekų apdorojimo sistemos pajėgumams, 
t.t. Todėl gyventojų skaičiaus ir plane numatytos įvairios veiklos, t.t., 
santykis turi būti aiškus, kad pasikeitus gyventojų skaičiui būtų galima 
atitinkamai keisti kai kurias plano dalis. 
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Dar vienas pavyzdys – galimas atliekų srauto, kuris ligi šiol buvo deginamas 
ar šalinamas sąvartynuose, naujos perdirbimo technologijos sukūrimas. Kad 
būtų galima įvertinti, ar naudinga iš esmės keisti esamą sistemą, reikia 
nustatyti šios technologijos įtaką konkrečiam atliekų srautui. 
 
Taigi, aiškumas yra dar viena lankstumo planuojant priemonė, pavyzdžiui, 
apskaičiuojant pajėgumą, galima atsekti kiekių ir skirtingos kilmės atliekų 
srautų įtaką atliekų tvarkymo sistemai. 
 
5.1 langelis. Buitinių atliekų tendencijos apskaičiavimo pavyzdys 
 
Konkrečios vietovės duomenys: 
• n metais nustatytas gyventojų skaičius: Ainhab 
• susidariusios atliekos vienam gyventojui, nustatytos arba apskaičiuotas n metais: 

Pt/yr*inhab 
• atliekos šioje vietovėje n metais: Gn = Ainhab * Pt/yr*inhab 
 
Augimo hipotezės (pateikiamos vertės – pavyzdžiai): 
• gyventojai; mažo augimo hipotezė +0,4% per metus, didelio augimo hipotezė 

+0,9% per metus; 
• susidariusios atliekos vienam gyventojui; mažo augimo hipotezė +0,6% per 

metus, didelio augimo hipotezė +1% per metus. 
 
Per metus tvarkytinų atliekų apskaičiavimas (n+5): 
Mažo augimo hipotezės taikymas gyventojų augimui ir susidarančių atliekų vienam 
gyventojui augimui: 
Gn+5: Ainhab * (1,004)5 * Pt/yr*inhab * (1,006)5 = Gn * 1,051 
 
Didelio augimo hipotezės taikymas gyventojų augimui ir susidarančių atliekų vienam 
gyventojui augimui: 
Gn+5: Ainhab * (1,009)5 * Pt/yr*inhab * (1,01)5 = Gn * 1,099 
 
Šaltinis: Management of household waste: Departmental Plans [LT – Buitinių atliekų 
tvarkymas: departamentų planai], ADEME 2001. Vadovas paskelbtas: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Tikslų nustatymas 

Iš dalies apie esamą padėtį gauti rezultatai bus svarbus atspirties taškas 
nustatant nacionalinius, regionų ir vietos tikslus. Apskritai, tikslai turėtų 
padėti subalansuoti atliekų kiekius ir apdorojimo pajėgumus, pavyzdžiui, 
įgyvendinant iniciatyvas, kurios riboja atliekų susidarymą, didina perdirbimą 
ir atliekų naudojimą energijai gauti ar didina apdorojimo pajėgumus. 
 
Nacionaliniuose atliekų tvarkymo planuose tiksus tam tikrais atvejais galima 
nustatyti iš anksto, pvz., kaip buvo nustatyti ES perdirbimo tikslai. Be to, 
galima nustatyti nacionalinius atliekų mažinimo arba perdirbimo tikslus. 
Bendra naujų tikslų nustatymo strategija yra atliekų hierarchija, apie kurią 
rašoma 2.2. dalyje. Tačiau, kad būtų galima pasirinkti optimalų atliekų 
tvarkymo būdą, reikėtų įvertinti tų atliekų srautų ar atliekų šaltinių poveikį 
aplinkai ir ekonomikai, jeigu tikslai dar nebuvo nustatyti. 
 
Galima nustatyti prioritetinių atliekų srautų, atliekų tvarkymo būdų 
(prevencijos, perdirbimo, t.t.) ir ekonominių sektorių ar namų ūkių (atliekų 
šaltinių) uždavinius ir kiekybinius tikslus. 
 
Regiono ar vietos atliekų tvarkymo plane nustatant atliekų tvarkymo tikslus 
įvairiose srityse turi atsispindėti, kad laikomasi atliekų hierarchijos principų. 
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Galima apibrėžti regiono ir vietos tikslus ir taip padėti spręsti vietos 
problemas. Bet kokiu atveju, tikslai privalo būti suderinti su bendra 
nacionaline atliekų strategija. 
 
Jeigu anksčiau būta atliekų tvarkymo planų arba tikslų, nustatant tikslus 
reikėtų atsižvelgti į tai, ar ankstesni tikslai buvo įgyvendinti, ar ne, ar yra 
požymių, kad tikslus bus galima įvykdyti per tą konkretų laikotarpį. Kai 
kuriais atvejais reikės pritaikyti arba vėl įrašyti ankstesnius tikslus, arba 
įgyvendinti priemones, kurios realiai padėtų juos įvykdyti. 
 
5.2 langelis. Pavyzdys: tikslų nustatymas 
 
1999 m. Norvegijos vyriausybė paskelbė White Paper No 8 The Government’s 
environmental policy and the state of the environment in Norway. Šioje baltojoje 
knygoje yra skyrius apie atliekas, kuriame išskiriami trys politiniai tikslai: 

• atliekų kiekio augimo tempas turi būti žymiai mažesnis negu ekonomikos augimo 
tempas; 

• laidojimui (sąvartynuose ir deginimui ne energijai gauti) skirtas atliekų kiekis iki 
2010 m. turėtų būti 25 proc. susidariusių atliekų kiekio; 

• visos atliekų rūšys turi būti tvarkomos saugiai ir priimtinu būdu. 
 
Šie tikslai turi virsti priemonėmis ir kiekybiniai tikslais. Norvegijos Baltojoje knygoje 
numatomos tokios priemonės: pavyzdžiui, labiau diferencijuoti mokesčius už atliekas, 
padidinti reikalavimus deginimo įrenginiams ir padidinti naudotų alyvų surinkimą 
pasitelkus atitinkamas priemones, pvz., pakeisti kompensavimo planą. 
 
Šaltinis: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-
dok000-b-n-a.html – present methods 

 
 
Tikslų įgyvendinimo stebėsenos eiga 
Planavimo atspirties tašku esantys kokybiniai politiniai tikslai turi virsti 
kiekybiniais tikslais, kad taptų įvykdomi ir pasveriami. 
 
Kad politinių tikslų įgyvendinimo pažanga būtų matoma, kontrolės sistemą 
galima susieti su kiekvienu politiniu tikslu. Kontrolės sistemoje gali būti 
panaudoti realiai apibrėžiami tikslai, rodikliai, priemonės ir nustatytos 
kiekvieno tikslo prielaidos. Esmė – stebint, ar tikslas įgyvendinamas, naudoti 
apibrėžiamą(-us) rodiklį(-ius). 
 
Jeigu kiekybiniai tikslai taikomi politiniam tikslui įvykdyti, dažnai tuo pačiu 
laiku apibrėžiamas rodiklis. Jeigu kiekybinių tikslų negalima apibrėžti arba 
jeigu juos dar reikia patikslinti, stebint pažangą ir suderinamumą su priimtu 
atliekų planu, svarbūs tampa rodikliai, kurie parodo, ar įvykdyti kokybiniai ir 
kiekybiniai tikslai. Kai kuriais atvejais stebint, ar tikslas vykdomas, reikia 
daugiau nei vieno rodiklio. Be to, rekomenduojama nustatyti apibrėžiamus 
tikslus ir rodiklius, nes taip stebėsena supaprastėja. 
 
Priemonės turi užtikrinti, kad politiniai tikslai bus įvykdyti, o prielaidas – 
tyrimus, testus, informaciją, t.t., reikia turėti dar prieš įgyvendinant 
priemonę. 
 
Kiekvienas politinis tikslas gali turėti kelias užduotis ir priemones arba 
priemones. Pavyzdžiui, galima užsibrėžti bendrą tikslą perdirbti ir derinti jį su 
konkrečių atliekų srautų ar konkrečių šaltinių perdirbimo tikslais. 
 
8 lentelėje pateikiama vieno tikslo įgyvendinimo stebėsenos sistema. 
Kontrolės sistemos taikymo pavyzdžiu pasirinktas politinis tikslas sumažinti 
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biologiškai skaidomų komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose. Apibrėžiami 
tikslai pateikiami Direktyvoje dėl atliekų sąvartynų, tuo tarpu sprendimą dėl 
reikalingų rodiklių ir priemonių priima valstybė narė, nes tai yra išankstinės 
sąlygos. 
 
8 lentelė. Stebėsenos sistemos su rodikliais iliustracija 
Politinis 
tikslas 

Apibrėžiami 
tikslai 

Apibrėžiami 
rodikliai 

Priemonės Išankstin
ės sąlygos 

Atliekų 
šalinimo 
sąvartynuo
se 
mažinimas  

2006 metai: 
sąvartynuose 
šalinamų BMW(1) 
kiekis turi būti 
sumažintas iki 
75% skaičiuojant  
nuo bendro  
BMW kiekio 
pagal svorį,  
susidariusio 
1995 m. 
2009 metai: 
turi būti 
sumažintas iki 
50%. 
2016 metai: 
turi būti 
sumažintas iki  
35% 

Kiekvienais 
metais, BMW 
laidojamas atliekų 
sąvartynuose 
stebimas ir 
rengiamos 
prognozės, kad būtų 
galima įvertinti 
galėjimą įgyvendinti 
tikslus  
2004 metai: 
BMW valymo 
įrenginiai turi būti 
įdiegti palaipsniui 
kuriant atskirus 
popieriaus, kartono, 
sodo atliekų ir maisto 
atliekų surinkimo 
planus 

2002 metai: 
a) patvirtinti 
teisinę 
sistemą, kad 
būtų galima 
užtikrinti 
biologiškai 
skaidomų 
atliekų 
individualų 
atskyrimą; 
b) kiekvienais 
metais 20% 
padidinti 
mokesčius už 
atliekas, 
kurios 
šalinamos 
sąvartynuose 

2001-02 
metai: 
atlikti 
pradinį 
atitinkamų 
valymo 
metodų 
tyrimą 

Pastaba: tikslai yra iš Tarybos direktyvos 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų.  
(1)BMW: biologiškai skaidomos atliekos. 
 
 
5.3 Atliekų tvarkymo sistema planavimo laikotarpiu – 

veiksmų planas 

Kai bus atliktos dabartinio atliekų kiekio ir tikėtinų pokyčių ateityje analizės ir 
kai bus susitarta dėl tikslų, reikės nuspręsti, kaip šiuos tikslus įgyvendinti. 
Galima sakyti, kad tuo grindžiamas planavimo procesas. 
 
Veiksmų plane: 

• nurodomos pasirinktos surinkimo sistemos, 
• nustatomi reikalingi atliekų tvarkymo įrenginiai, 
• apibrėžiama įvairių šalių atsakomybė, 
• išnagrinėjami ekonominiai padariniai ir finansavimas, 
• aptariamos priemonės, kurios naudojamos įgyvendinant atliekų 

tvarkymo planą (su galimomis priemonėmis supažindinama 5.4 dalyje). 
 
Surinkimo sistemos 
Reikia nuspręsti, kokios bus išskirtų atliekų šaltinių ir srautų surinkimo 
sistemos. Surinkimo sistema gali suvaidinti svarbų vaidmenį siekiant tikslų, 
taigi, reikia aptarti, kokia sistemos rūšis pati tinkamiausia įgyvendinat tikslus. 
Pavyzdžiui, surinkimo sistema kelkraštyje gali būti veiksmingesnė, jeigu 
pavieniai atliekų susidarymą sąlygojantys subjektai atneša atliekas į centrinę 
perdirbimo vietą. Tačiau dažnai surinkimo sistema kelkraštyje yra brangesnė. 
  
Taigi, ekonominiai sumetimai gali suvaidinti svarbų vaidmenį sprendžiant, 
kokią surinkimo sistemą pasirinkti, bet savo svorį turi politiniai paslaugų 
standartai ir aplinkosaugos aspektai. 
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Kiekvienas atliekų srautas turi būti nurodytas surinkimo metodo, apdirbimo, 
t.t., plane. Regiono ar vietos atliekų plane galima nustatyti detalius 
reikalavimus tam tikrų atliekų frakcijų apdirbimui, pervežimui t.t. 
 
Dabartiniai teisės aktai gali detaliau nustatyti surinkimo sistemos struktūrą, 
nauji teisės aktai, apibrėždami, kokią surinkimo sistemos rūšį pasirinkti, gali 
padėti surinkimo sistemą įdiegti. 
 
Kai kurie atliekų srautai yra ypatingi dėl perdirbimui keliamo reikalavimo. Gali 
būti tikslinga aptarti tokias atliekų frakcijas viename apraše ir vienoje 
planavimui skirtoje dalyje. Tai, pavyzdžiui, taikytina pakuočių atliekoms, 
kurių perdirbimo tikslas buvo nustatytas ES lygmeniu. Todėl nepaisant 
šaltinio – namų ūkių ar pramonės ir prekybos – pakuočių atliekos gali būti 
aptariamos specialioje dalyje. Tas pats pasakytina ir apie pavojingas atliekas 
ir baterijas, apie kurias kalbama Direktyvoje dėl baterijų ir akumuliatorių, bei 
kelis kitus atliekų srautus. Be to, kai kuriems atliekų srautams ES teikia 
pirmenybę, ir jie turi būti įtraukti į veiksmų planą. 
 
Regiono ar vietos atliekų tvarkymo plane daroma prielaida, kad detaliai 
planuojamas faktinių atliekų tvarkymas, įskaitant apdorojimą ir šalinimą. 
 
5.3 langelis. Pavyzdys: sodo atliekos 
 
Belgijos Flandrijos regiono Biologinių atliekų (maisto atliekų) ir augmenijos (sodo 
atliekų) vykdomajame plane nustatomas tikslas – iki 1997 m. pabaigos sudaryti 
galimybes surinkti kiekvieno flandro sodo atliekas. Šios sodo atliekos turi būti 
surenkamos arba ties kelkraščiu (paprastai suverstos į krūvą) arba pagal atliekų 
surinkimo planus. Tačiau, kai kurios vietos valdžios institucijos siūlo biologiškai 
skaidomus plastikinius ar popierinius maišus už papildomą mokestį arba be jo. 
Tokiais atvejais, paprastai atliekos surenkamos dažniau nei į krūvą suverstos atliekos.
 
Šaltinis: Biodegradable municipal waste management in Europe: Strategies and 
instruments, Europos aplinkos agentūra, 2001 m. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
Atliekų tvarkymo infrastruktūra 
Veiksmų plane turėtų būti numatyti sprendimai dėl atliekų tvarkymo 
įrenginių rūšių ir pajėgumų. Sprendimai šiuo klausimu turėtų būti išsamiai 
išanalizuoti, nes tokių įrenginių diegimas gana brangus. 
 
Regiono ar vietos planuose reikėtų nuodugniai įvertinti įvairių įrenginių ir 
pajėgumų poreikį. Veiksmų plane reikėtų nustatyti, ar laikomasi nacionalinių 
atliekų strategijų, pavyzdžiui, artimumo ir savarankiškumo principų. Be to, 
veiksmų plane reikėtų įvertinti, ar įvairios įrenginių rūšys buvo pritaikytos 
prie bendros atliekų strategijos ar plano tikslų pagal pajėgumą ir apdorojimo 
būdą, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kiekvieną apdorojimo įrenginį reikėtų 
aprašyti ir palyginti su numatomais per planavimo laikotarpį susidarysiančiais 
atliekų kiekiais. 
 
Be to, įrenginius galima naudoti kelis dešimtmečius, taigi vietą būtina 
rūpestingai parinkti. 
 
Įvairių surinkimo ir apdorojimo metodų planavimas iš esmės priklauso nuo 
naudojamų įrenginių masto ekonomijos. Taip nustatomas mažiausias 
įrenginių pajėgumas, jeigu jie bus ekonomiškai naudojami, ir mažiausias 
planuojamas eksploatavimo laikotarpis, kad jie atsipirktų. Tipinės vertės, 
remiantis patirtimi, pateikiamos 9 lentelėje. 
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9 lentelė. Įvairių surinkimo ir apdorojimo metodų mažiausias 
planuojamas laikotarpis 

Sistema Mažiausias planuojamas 
laikotarpis 

Komunalinių kietųjų atliekų surinkimas 3 metai 

Kompostavimo įrenginys (žemas tech. lygis) 5 metai 

Sanitarinis sąvartynas 10 metų 

Deginimas 20 metų 

Kompostavimo įrenginys (aukštas tech. lygis) 20 metų 

Pavojingų atliekų apdorojimo įrenginys 20 metų 
Pastaba: vertės pagrįstos patirtimi ir priklauso nuo įrenginių pajėgumo. 
 
 
Planavimui skirtoje dalyje taip pat reikėtų įvertinti, ar įrenginiai atitinka 
esamus ir būsimus reikalavimus, ir plėtotės, tobulinimo, t.t., planus, jei jie 
įtraukiami į planą. Galiausiai, reikėtų pažymėti, kad būtina gauti naujus 
aplinkos apsaugos leidimus. 
 
5.4 langelis. Pavyzdys: svarba aplinkai ir ekonomikai 
 
Stafordšyro grafystės taryba ir Stoke-on-Trento miesto taryba vietos atliekų plane 
nustatė: bus leidžiama deginti atliekas, jeigu bus: 

i) remiamasi Geriausiais praktiniais aplinkosaugos būdais (BPEO); 
ii) numatytas atliekų panaudojimas energijai gauti, arba per kombinuotą 

elektros energijos ir šilumos gamybą arba elektros gamybą; ir, 
iii) nesumenkinti atliekų tvarkymo būdai, esantys kitose atliekų hierarchijos 

pakopose, įskaitant kompostavimą ir medžiagų perdirbimą, bei energijos 
gamybos įrenginių atliekos. 

 
iii) punkte teigiama, kad deginimui gali prireikti didelių investicijų, ilgalaikių 
sutarčių ir pakankamai didelių atliekų kiekių, kad būtų užtikrintas tinkamas darbas. 
Dėl to BPEO, atliekų hierarchijos ir artimumo principo kontekste, svarbu atsižvelgti 
į pasiūlytos plėtotės ekonominį poveikį bei poveikį aplinkai ir socialinį poveikį. 
 
Taigi, kai priimami sprendimai įdiegti atliekų valymo įrenginius, reikia atsižvelgti į 
visą atliekų strategiją. Būtina apsvarstyti atliekų valymo įrenginių poveikį, kad 
pasiūlyta plėtotė nesumenkintų tvarių atliekų tvarkymo metodų. 
 
Šaltinis: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Prieš apsisprendžiant dėl valymo metodų ir atliekų tvarkymo įrenginių vietos, 
vertėtų atlikti vieną ar daugiau negu vieną atliekų srautų ir šaltinių scenarijų 
ekonominės naudos analizę. Ekonominės naudos analizė yra priemonė, 
leidžianti suprasti skirtingų alternatyvų padarinius ir (arba) poveikį ir 
padedanti tiems, kurie priima spendimus. Ekonominės naudos analizė taip 
pat gali atverti galimybę išanalizuoti atliekų tvarkymo sistemos poveikį 
kitiems planams, pavyzdžiui, sveikatos, erdvinio planavimo, t.t. 
 
5.5 langelis. Pavyzdys: atliekų valymo įrenginių vietos parinkimo 
kriterijai 
 
Stafordšyro grafystės taryba ir Stoke-on-Trento miesto taryba susitarė dėl 
konkrečių atliekų valymo įrenginių vietos kriterijų. 
 
Taigi, vietos atliekų plane nustatoma, kad: 
išduodamas leidimas naujiems atliekų valymo įrenginiams, jei pasiūlymas 
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suderinamas su Geriausių praktinių aplinkosaugos būdų nuostatomis ir: 

1. suderinamas su kitais, besiribojančiais ar šalia esančiais žemės naudotojais; ir,
2. papildo esamą veiklą arba yra integruoto atliekų tvarkymo įrenginio dalis; 

arba, 
3. leidžia nualintą, užterštą arba apleistą žemę produktyviai naudoti, arba 

pakartotinai naudoti esančius arba nereikalingus pastatus. 
 
Taigi, vietos politika dėl užterštos žemės naudojimo ir pakartotinio esančių arba 
nereikalingų pastatų naudojimo tampa sudėtinė priimamo sprendimo dėl atliekų 
valymo įrengimų vietos dalis. 
 
Šaltinis: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Atsakomybė 
Už atliekų tvarkymą gali būti atsakingos kelios šalys, pavyzdžiui, vietos 
valdžios institucija ar pramonė. Be to, kai kuriais atvejais būtent gamintojai 
atsako už perdirbimo ar pakartotinio naudojimo būdus, kai jų gaminiai tampa 
atliekomis. Tokią atsakomybę gali nustatyti teisės aktai ar susitarimai. 
 
Nepaisant to, kaip atsakomybė paskirstoma esamoje sistemoje, reikėtų 
nedviprasmiškai aprašyti, kas atsako už kiekvieną atliekų srautą, ir aiškiai 
nurodyti atsakingus asmenis, institucijas, t.t. 
 
Reikėtų nepamiršti, kad svarbi atliekų tvarkymo plano dalis – visos veiklos 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Gali būti naudingi svarbiausių etapų rodikliai, nes 
jie leidžia nukrypti nuo tvarkaraščio per įvestas korekcines priemones. 
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5.6 langelis. Pavyzdys: atsakomybės pasiskirstymas 
 
Valonijos regiono atliekų plane pateikiama kiekvieno konkretaus atliekų srauto 
lentelė, kurioje nurodoma organizacija ir atsakingos šalys. Čia pateikiama ištrauka iš 
pavojingoms atliekoms skirtos dalies. Apibrėžiama veikla: atliekų aprašymas, atliekų 
prevencija, atliekų surinkimas, šalinimas, t.t. Pavojingų atliekų atveju, plane 
pateikiamoje lentelėje yra 36 įrašai, o čia pateikiami tik du jų pavyzdžiai. 

Veikla Iniciatorius Operatorius Termin
as 

Atliekų aprašymas 
Privaloma sukurti standartizuotą 
registrą, kuriame kaupiama kiekybinė, 
kokybinė ir ekonominė informacija 
apie pavojingas atliekas, jų kilmę, jų 
nukreipimo vietas ir atliekų apdorojimą 
bei standartizuotą pusmetinę 
deklaraciją su informacija apie 
registrą, tikrinamą atsitiktinės atrankos 
būdu, užtikrinant deklaracijų tikslumą 
ir objektyvumą 

 
Valonijos 
vyriausybė 

 
 pramonė 
 atliekų 
sektorius  
 savivaldybių 
asociacija 

1999 
m. 

 

Atliekų surinkimas 
Nustatyti pavojingų atliekų sąrašą, 
atliekų kiekius išskaidant pagal  
surinkimo būdą 

 
Valonijos 
vyriausybė 

 
 pramonė 
 savivaldybės  

 
1999 
m. 

 

 Šaltinis: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Ekonominiai padariniai ir finansavimas 
Tikra atliekų tvarkymo planavimo mįslė – kaip pasiekti, kad būsimoje 
sistemoje kiekvienas atliekų srautas būtų apdorojamas pageidaujamais 
apdorojimo metodais. Galiausiai gali būti nustatytos kelios įgyvendintinos 
(teisinės ir ekonominės) priemonės ir dokumentai, informavimo kampanijos, 
nauji atliekų surinkimo planai bei galimybė naudotis naujais valymo 
įrenginiais. 
 
Be to, kad apskaičiuojamas iniciatyvų veiksmingumas atsižvelgiant į atliekų 
kiekius, kurie turi būti nukreipti viena ar kita kryptimi bendroje atliekų srautų 
sistemoje, būsima atliekų tvarkymo sistema paprastai leis numanyti, kokių 
svarbių investicijų ir papildomų veiklos išlaidų reikės. 
 
Pagrindinis dalykas priimant galutinį sprendimą ir patvirtinant naują atliekų 
tvarkymo sistemą bus nustatyti tikėtinus ekonominius padarinius: pradines 
investicijas ir veiklos išlaidas bei būsimus vartotojų mokesčių lygius. Vėlgi, 
reikia įvertinti kiekvienos iniciatyvos ekonominius padarinius ir jas galiausiai 
įtraukti į vieną bendrą apžvalgą. 
 
Siekiama įvertinti visas išlaidas kapitalinių išlaidų ir veiklos išlaidų požiūriu. 
Reikalingi surinkimo įrenginiai, o sąvartynai ir kiti įrenginiai bendroje atliekų 
tvarkymo sistemoje turi skirtingą naudojimo laiką ir nusidėvėjimo 
laikotarpius, todėl reikia atlikti skaičiavimus, kad įvairių operacijų išlaidos 
būtų palygintos ir sujungtos. Vienas iš būdų – apskaičiuoti visas metines 
išlaidas, t.y., veiklos išlaidas ir metines investicijų išlaidas. 
 
Jeigu įmanoma, išlaidos turėtų būti diferencijuojamos į: 
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 bendras administracinių iniciatyvų išlaidas, pavyzdžiui atliekų planavimo, 
leidimų išdavimo, teisės aktų, t.t., išlaidas, 

 bendras atliekų prevencijos iniciatyvų išlaidas, ir 
 išlaidas, susijusias su įvairių atliekų srautų apdorojimu, įskaitant 

investicijų išlaidas. 
 
Taip būtų galima nustatyti ekonomines tikslų įgyvendinimo išlaidas. Taip pat 
turėtų būti įmanoma palyginti dabartinės atliekų tvarkymo sistemos išlaidas 
su naujo atliekų tvarkymo plano išlaidomis. 
 
Apskaičiuotos atliekų tonos išlaidos gali padėti suvokti vidutines išlaidas, ir 
taip galima palyginti alternatyvių tvarkymo būdų išlaidas. 
 
5.4 Galimos atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 

priemonės 

Kad atliekų tvarkymo planas būtų įgyvendintas, reikia įvairių priemonių. 
Kiekvienas tikslas plane paprastai turėtų remtis viena ar daugiau negu viena 
tiksline priemone. 
 
Pagrindinis klausimas atitinkamai institucijai pasirenkant galimas priemones 
yra toks: kokia priemonė veiksmingiausiai pakeis žmonių elgseną? Institucija 
turėtų įvertinti ne tik tai, kokia priemonė labiausiai sumažintų poveikį aplinkai 
įgyvendinant konkretų tikslą, bet ir priemonės sąlygojamus ekonominius 
padarinius ir jos politinį įgyvendinamumą. 
 
Kai kuriems tikslams geriausiai tiktų reguliavimo priemonės. Tai ypač 
aktualu, kai siekiama neplatinti konkrečių pavojingų medžiagų. Ekonominės 
iniciatyvos gali būti veiksmingesnės vykdant tokius tikslus: pvz., mažinant 
atliekų susidarymą arba didinant perdirbimo procentą. Tačiau gali būti ir kitų 
tinkamų priemonių. Viena iš tokių priemonių yra visuomenės informavimas. 
 
Šioje dalyje aprašomos priemonės gali būti naudojamos įgyvendinant atliekų 
tvarkymo planą. Teisės aktai laikomi įprasčiausia ir geriausiai žinoma 
priemone, todėl apie juos išsamiau nekalbama. Šiame skyriuje dėmesys 
sutelkiamas į tokias priemones: visuomenės informavimą, ekonomines 
iniciatyvas (pvz., mokesčius, rinkliavas, subsidijas), integruotą produktų 
politiką, aplinkosaugos susitarimus ir planavimą. 
 
Visuomenės informavimas 
Kad atliekų tvarkymo sistema būtų veiksminga ir gerai funkcionuotų, svarbu, 
kad visuomenė suprastų sistemą ir ją remtų. Kai kurių perdirbimo planų 
sėkmė beveik visiškai priklauso nuo vartotojų, pvz., namų ūkių, paramos. 
Kaip vietos valdžios institucija įtikins pilietį nešti tuščią stiklinį butelį į vietos 
surinkimo punktą arba perdirbimo centrą, jeigu jį paprasčiausiai galima 
išmesti į šiukšlių dėžę? 
 
Teisinės ir ekonominės iniciatyvos gali pakeisti žmonių elgseną. Tačiau labai 
veiksminga priemone gali tapti visuomenės informuotumas ir noras laikytis 
atliekų tvarkymo instrukcijų. 
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5.7 langelis. Vieša informacija – pavyzdžiai: 
 
Austrijos atliekų atskyrimo vadovas 
Austrijos federalinė žemės ūkio ir miškininkystės, aplinkosaugos ir vandentvarkos 
ministerija parengė išsamų atliekų atskyrimo vadovą, Abfall-Trenn-ABC, kuriame 
aprašomi pagrindiniai atliekų srautai, pateikiami naudingi kontaktai ir atliekų 
žodynėlis. Vadovas yra patalpintas internete: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Prancūzijos praktiniai vadovai 
Prancūzijos aplinkos ir energetikos ūkio valdymo agentūra, ADEME, paskelbė 
praktinių vadovų seriją, Les guides pratiques, apie buitines atliekas, buitinį 
kompostavimą, elektros ir elektroninės įrangos atliekas ir pavojingas atliekas: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
Yra keli būdai didinti visuomenės informuotumą apie atliekas ir teikti 
informaciją apie jų tvarkymą. 
 
Informuotumą galima didinti per informavimo kampanijas arba 
metodologinius vadovus. Prieš imantis naujos iniciatyvos, pvz., baterijų ar 
elektros arba elektroninės įrangos surinkimo iš namų ūkių, tinkama 
žiniasklaidos priemone gali tapti TV sportas arba reklama laikraščiuose. 
 
Dar viena natūrali informacijos pateikimo priemonė yra internetas. Galima 
sukurti interneto svetainę, iš kurios visuomenė galėtų parsisiųsdinti atliekų 
tvarkymo planą, o lankstinukai yra gana paprasti ir nebrangūs. Interneto 
svetainę galima išplėsti: pateikti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus 
ir nurodyti atitinkamus saitus su kitomis interneto svetainėmis, kuriose 
vartotojas rastų papildomos informacijos. 
 

5.8 langelis. Nebrangios visuomenės informuotumo didinimo priemonės 
 
1. Masinė švietėjiška veikla, pavyzdžiui: 
• straipsniai laikraščiuose, 
• naujienų pranešimai, 
• kalbos, 
• savivaldybių darbuotojų pasirodymai radijo programose, 
• valstybės tarnybos pranešimai. 
2. Kviestinių svečių paskaitos: 

• mokyklose, 
• universitetuose, 
• klubuose, 
• interesų grupėms ar NVO, 
• vieši renginiai. 

3. Paprasta interneto svetainė. 
4. Plakatų konkursai ir parodos. 
5. Nemokami darbo jėgos mokymai. 
6. Informavimo kampanijos dalyvių (savanorių) apsilankymai nuo durų prie durų. 
7. Kaimynystės komitetai informacijai skleisti ir informuotumui apie visuomenės 

sveikatą, aplinką ir atliekas didinti.  
 
Šaltinis: Pasaulio banko grupė: Strategic planning guide for municipal solid waste management. 

 
Vietos ir regiono kompetentinga institucija ar atliekų tvarkymo įmonė gali 
atidaryti karštąją telefono liniją arba elektroninio pašto tarnybą, kur piliečiai 
galėtų užduoti klausimus apie atliekų tvarkymo sistemą. 
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Dar viena galimybė – mokytis dirbant, pvz., apmokyti darbuotojai iš 
perdirbimo centro padėtų žmonėms teisingai atskirti savo atliekas. 
 
 
Ekonominės priemonės 
Geriausia, kai kuriant ekonomines priemones, siekiama įgyvendinti tokias 
iniciatyvas, kurios padėtų vartotojui ar gamintojui pakeisti savo dabartinę 
elgseną ir daryti mažesnį poveikį aplinkai. T.y., ieškoma būdų, užkertančių 
kelią atliekų susidarymui, arba pasirenkami mažiau aplinkai kenkiantys 
atliekų tvarkymo būdai. Mokesčiai, rinkliavos5 yra bendros ekonominės 
iniciatyvos. Tarp gerai žinomų pavyzdžių yra atliekų sąvartynų ir pakuočių 
mokesčiai, mokesčiai už atliekų surinkimą ir apdorojimą. Mokesčiai už atliekų 
surinkimą ir apdorojimą gali būti nustatomi įvairiai, pvz., surinkimo planas 
pagal svorį, surinkimo planas pagal tūrį, arba mokesčiai gali būti mažinami, 
jeigu namų ūkiai pasirenka buitinį kompostavimą. 
 
Tačiau mokesčiai ir rinkliavos nėra vienintelės ekonominės priemonės. 
Iniciatyvai skatinti taip pat galima panaudoti subsidijas. Eksploatuoti 
netinkamos transporto priemonės savininkas gali gauti premiją, jeigu 
perduoda automobilį leidimą turinčiam smulkintojui, kuris užtikrins atliekų 
tvarkymą pagal esamą reguliavimą, pvz., taikomą naudotų alyvų surinkimui 
ir valymui, t.t. Atitinkama institucija taip pat gali subsidijuoti tam tikrų atliekų 
srautų, pvz., Ni-Cd baterijų, surinkimą. 
 

5.9 langelis. Ekonominės priemonės – pavyzdžiai: 
 
Komisija atliko tyrimą: Economic and Environmental Implications of the Use of 
Environmental Taxes in the European Union and its Member States. Sąvartynų 
mokesčiai buvo vieni iš analizuotų mokesčių. Tyrimas paskelbtas: 
 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Kitas tyrimas: Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste Management, 
kuriame analizuojamos 20 inovacinių finansavimo sistemų: 
Žr.: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
EBPO sukūrė su aplinka susijusių mokesčių duomenų bazę, kurioje pateikiama 
informacija apie nacionalinius mokesčius, taip pat ir atliekų mokesčius. Žr.: 
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-nodirectorate-no-1-3016-
8,00.html#title1 
 
 
 
Integruota produktų politika 
Integruota produktų politika apima kelias priemones, tarp kurių gamintojo 
atsakomybė, ekologinis ženklinimas, naudojimo laiko analizės ir 
aplinkosaugos vadybos sistemos. Taip siekiama parodyti dėmesį aplinkai per 
produktų dizainą, kad poveikis aplinkai būtų mažinamas per visą produktų 
naudojimo laiką. Poveikis aplinkai, pvz., mažinamas mažiau naudojant 
pavojingų medžiagų arba daugiau gaminių perdirbant. 
 

                                                
5 EBPO su aplinka susijusių mokesčių duomenų bazėje mokesčiai yra apibrėžiami kaip 
bet koks privalomas, neatlyginamas mokestis, kurį renka valdžia, nes tai labai svarbu 
aplinkai. Mokesčiai neatlyginami ta prasme, kad nauda, kurią valdžia teikia mokesčių 
mokėtojams, paprastai nėra proporcinga jų sumokėtai sumai. Neatlyginamos valdžiai 
sumokėtos sumos, įskaitant mokesčius ir rinkliavas, surenkamos daugmaž 
proporcingai teikiamoms paslaugoms (pvz., surenkamų ir išvalomų atliekų kiekis). 
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Pastaraisiais metais populiaria priemone tapo gamintojo atsakomybė, nes ja 
įgyvendinamas principas „teršėjas moka“ – taigi, mažinamos vietos valdžios 
institucijos išlaidos. Be to, paprastai patys gamintojai nusprendžia diegti 
sistemas, reguliuojančias gamintojo atsakomybę. Kita vertus, su finansiniais 
klausimais visuomenė gali būti mažiau supažindinama. 
 

5.10 langelis. Gamintojo atsakomybė – pavyzdžiai: 
 
Švedija – gamintojo atsakomybė už EEĮ 
2001 m. liepos 1 d. Švedijoje įsigaliojo potvarkis dėl gamintojo atsakomybės už 
elektros ir elektrotechnikos įrangos (EEĮ) atliekas. Be visa kita, gamintojas 
įsipareigoja nemokamai priimti seną įrangą, kai klientas perka naują gaminį, ir su  
surinkimo planu supažindinti vietos valdžios institucijas. 
Žr.: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
Gamintojo atsakomybė už surinkimą ir apdorojimą taip pat nustatoma Direktyvoje 
dėl EEĮ atliekų. Taigi, kai pateikiamas naujas gaminys, platintojai atsako už tai, kad 
senus gaminius būtų galima sugrąžinti tiekėjui, bent jau nemokamai vienas su vienu, 
jei įranga yra atitinkamos rūšies ir atliko tokias pat funkcijas kaip patiekta įranga. Iš 
gamintojų reikalaujama sistemų, kurios numatytų EEĮ apdorojimą. 
Žr.: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
 
Aplinkosaugos susitarimai 
Mažinant gamybinės veiklos poveikį aplinkai ir įgyvendinant tam tikrą tikslą 
pramonei ir valdžios institucijoms gali būti naudinga sudaryti aplinkosaugos 
susitarimą. Dažnai pramonei buvo suteikiama galimybė rinktis – arba vykdyti 
tam tikrus teisinius reikalavimus, arba sudaryti susitarimą, apibrėšiantį 
nustatytų tikslų įgyvendinimą. 
 

5.11 langelis. Aplinkosaugos susitarimai – pavyzdžiai: 
 
Aplinkosaugos susitarimų tyrimas 
Europos aplinkos agentūra (EAA) atliko aplinkosaugos susitarimų tyrimą. Tyrimas 
atliktas tam, kad politikos formuotojai ir plačioji visuomenė gautų informaciją apie 
aplinkosaugos susitarimus Europos Sąjungoje, glaustai apžvelgiant tokių susitarimų 
taikymą valstybėse narėse. Tyrimas pateikiamas: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Olandijos susitarimas dėl pakuočių 
Kai Olandijos vyriausybė į šalies teisės aktus perkėlė Direktyvos dėl pakuočių 
nuostatas, atskiriems gamintojams ir importuotojams teko prisiimti įvairius 
įsipareigojimus. Tačiau pakuočių tiekėjams buvo sudaryta galimybė pasirašyti 
susitarimą, pagal kurį atitinkamos šalys galėtų susitarti, kaip įgyvendinti reglamente 
numatytus įsipareigojimus. Antrasis susitarimas dėl pakuočių buvo pasirašytas  
1997 metais. Vienas iš susitarimo tikslų – riboti į rinką patenkančių pakuočių kiekio 
augimą, kuris turėtų būti 10% mažesnis nei BVP augimas. Šiuo metu deramasi dėl 
trečiojo susitarimo dėl pakuočių. 
Žr.: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
 
 
 
Planavimas  
Renkantis iš įvairių surinkimo ir apdorojimo būdų, reikia paanalizuoti atliekų 
tvarkymo įrenginių būsimą pajėgumą, kad jo pakaktų įgyvendinti atliekų 
tvarkymo plane numatytus tikslus. 
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Planuojant reikia atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmasis yra susijęs su 
finansiniais reikalavimais ir tuo, kas neš finansinę naštą, jeigu pajėgumus 
reikės didinti. Antrasis siejasi su galima būsimų įrenginių vieta. Bendra 
problema yra ta, kad niekas savo kaimynystėje nenori atliekų tvarkymo 
įrenginių, taigi, planuoti dažnai reikia iš anksto. 
 

5.12 langelis. Planavimas – pavyzdys: 
 
Danijos aplinkosaugos agentūra apskaičiavo, koks atliekų kiekis gali būti deginamas, 
ir atliekų deginimo pajėgumus. Iš Danijos atliekų deginimo įrenginių buvo surinkta 
informacija apie esamus ir būsimus pajėgumus, deginimo įrenginių skaičių, atliekų 
kaloringumą, metinį darbo laiką, leidimus ir tikėtinus pajėgumo pasikeitimus ar kitus 
iki 2008 metų planuojamus esminius pokyčius. Būsimi deginimui tinkami atliekų 
kiekiai lyginami su tikėtinu deginimo pajėgumu 2004 – 2008 metais. 
 
Ataskaita, Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter, (santrauka 
anglų kalba) patalpinta: http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-724-
4/pdf/87-7944-725-2.PDF  

 
 
5.5 Ilgalaikė plėtotė 

Kaip minėta 3.1 dalyje, planuoti galima nuo trejų iki penkerių metų. Tačiau 
gali prireikti ir ilgalaikės plėtotės perspektyvos, kad būtų galima sukurti 
reikalingus pajėgumus būsimiems atliekų kiekiams tvarkyti. Taigi, galbūt 
vertėtų apsvarstyti ilgalaikį pajėgumą ir išlaidas. 
 
Be to, įgyvendinant tikslus, gali tekti imtis kitų iniciatyvų. Pavyzdžiui, kad 
būtų pasiekti Direktyvoje dėl atliekų sąvartynų numatyti tikslai, per 
ateinančius 12 metų gali prireikti naujų surinkimo sistemų ir naudojimo 
įrenginių. 
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Kontrolinis sąrašas: 
 
 
♦ Tikslų nustatymas: 

 ar tikslai suderinami su ES atliekų tvarkymo principais? 
 Ar tikslai nustatyti atsižvelgiant į ES prioritetinius atliekų srautus? 
 Ar tikslai buvo kaip nors įvertinti aplinkos ir ekonominiu požiūriais? 

 
♦ Tikslų stebėsena ir įvertinimas peržiūrint strategiją ar planą: 

 ar buvo nustatyti visų uždavinių apibrėžiami tikslai? Arba ES, arba 
nacionaliniuose teisės aktuose, arba parengus planą? 

 Ar buvo nustatyti rodikliai, kad būtų galima stebėti plėtotę? Ar jie 
apibrėžiami? 

 Turėtų būti parengtas strategijos ar plano peržiūros tvarkaraštis: kaip ir 
kada vyks peržiūra? 

 
♦ Strategijos formulavimas ir veiksmų planas: 

 ar jau buvo apskaičiuotas būsimas atliekų kiekis? Ar pasirinktos prielaidos 
yra pagrįstos ir ar jos apima visus parametrus, kurie gali įtakoti atliekų 
susidarymą ateityje? 

 Kokios rūšies atliekų tvarkymo įrenginių yra? Ar jų pajėgumas pakankamas 
būsimiems reikalavimams vykdyti (pagal apskaičiuotus būsimus atliekų 
kiekius) ir naujiems tikslams pasiekti? 

 Ar vyriausybės, vietos valdžios institucijų, pramonės t.t., atsakomybė buvo 
kaip nors padalinta? 

 Ar buvo įvertintos plano įgyvendinimo išlaidos? Ar planas finansuojamas per 
mokesčius už atliekas, pajamų mokesčius ar kitomis priemonėmis? 

 Ar veiksmų plane jau nustatytas naujos veiklos įvykdymo tvarkaraštis? 
 
♦ Įgyvendinimo priemonės: 

 ar plane numatytos įgyvendinimą remiančios priemonės? Informuotumo 
didinimas? Ekonominės iniciatyvos? Kitos administracinės ar reguliavimo 
priemonės? 
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6 Naudingi žiniatinkliai ir leidiniai 
 
 
Čia pateikiamas ne visas žiniatinklių šaltinių sąrašas. Jame nurodomi 
šaltiniai, kur galima gauti papildomos informacijos apie atliekų tvarkymo 
planavimą, įvairius metodologinius vadovus bei nacionalinius ir regionų 
planus ir atitinkamus strateginius dokumentus. 
 
Be to, pateikiama svarbių leidinių apžvalga. 
 
 
6.1 Papildoma informacija 

Europos Komisija, Aplinkos 
GD, branduolinė sauga ir 
civilių apsauga 

Bendras žiniatinklis:  

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

ES dėmesys atliekų tvarkymui:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_
en.htm 

Integruota produktų politika: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.ht
m 

ES teisės aktai, EUR-Lex 15.10.30.30 dalis – atliekų tvarkymas ir švari 
technologija  

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Europos statistikos biuras  
– Eurostatas 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Europos aplinkos agentūra Bendras žiniatinklis: 

http://www.eea.eu.int/ 

Apie atliekas:  

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Europos atliekų ir 
medžiagų srautų 
problematikos centras 

http://waste.eionet.eu.int/ 

Žiniatinklis, elektroninė duomenų bazė, kurioje 
talpinama informacija apie atliekas, atliekų politikas, 
planavimą, tvarkymą ir apdorojimą Europoje: 
http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Bazelio konvencijos dėl 
pavojingų atliekų 
gabenimo per sienas 
kontrolės ir jų 
nukenksminimo 
sekretoriatas 

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Orhuso konvencija http://www.unece.org/env/pp/ 

Orhuso konvencijos įgyvendinimas per Europos teisės 
aktus : 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.
htm 

EBPO aplinkosaugos 
direktoratas  

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

Su aplinka susijusių mokesčių duomenų bazė: 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR (Miestų ir regionų 
atliekų perdirbimo 
asociacija) 

http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 
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Išteklių ilgalaikio  
naudojimo ir utilizavimo 
Europoje asociacija  

http://www.assurre.org 

 

Išteklių naudojimo 
forumas 

http://www.residua.com/rrf/index.htm 

 

 

 
6.2 Metodologinės rekomendacijos 

Strategic planning 
for Sustainable 
Waste Management: 
Guidance on Option 
Development and 
Appraisal 

JK vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojo 
kanceliarija (ODPM) paskelbė geros praktikos vadovą dėl 
subalansuoto atliekų tvarkymo strateginio planavimo. 

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

Méthode de révision 
des plans ir Gestion 
des déchets: état 
des connaissances 

Išleido Prancūzijos aplinkos ir energetikos ūkio valdymo 
agentūra, ADEME. Variantas prancūzų kalba paskelbtas: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. Taip pat yra santrauka anglų 
kalba: Management of household waste: Departmental 
Plans [LT – Buitinių atliekų tvarkymas: departamentų 
planai]. 

Strategic Planning 
Guide for Municipal 
Solid Waste 
Management 

Išleido Pasaulio bankas. Vadove pateikiama informacija, 
papildomos metodologijos ir priemonės, padedančias kurti 
strateginius vietos ar regiono komunalinių kietųjų atliekų 
tvarkymo planus. Pagrindinė tikslinė auditorija – 
besivystančių šalių ir pereinamojo laikotarpio ekonomikos 
šalių vietos ir regionų valdžios institucijos, bet didelė 
planavimo vadove pateikiamos medžiagos dalis bus svarbi 
ir naudinga visoms šalims. 

http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.
nsf/Urban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C628525
6B3A007DB3D1?OpenDocument 

National Waste 
Strategy: Supporting 
Guidance 

 

Škotijos aplinkosaugos agentūros dokumentas, 
apibrėžiantis, kaip rengti vietovės atliekų planus, kurie yra 
pagrindinė priemonė įgyvendinant nacionalinę atliekų 
strategiją. 

http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supportin
g_guidance.htm 

Waste Guide. 
Framework and 
Strategies for Waste 
Management in 
European Cities 

1999 m. šį vadovą su Europos Komisijos Aplinkos 
generalinio direktorato parama išleido Kopenhagos miesto 
aplinkosaugos agentūra. 

http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Waste Minimisation 
Good Practice Guide 

Išleido JK aplinkos agentūra. Vadovas naudingas mažoms 
ir vidutinėms įmonėms kuriant savo atliekų mažinimo 
darbo vietoje programą. http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

Les guides pratiques 

 

Prancūzijos aplinkos ir energetikos ūkio valdymo agentūra, 
ADEME, paskelbė keturis praktinius vadovus: Les déchets 
des ménages, Le compostage individuel, Les appareils 
électroménagers ir Les déchets dangereux. 

http://www.ademe.fr/particuliers/  

 
 
6.3 Nacionaliniai atliekų tvarkymo planai ir strategijos 

Austrija Federal Waste Management Plan 2001 [LT – Federalinis atliekų 
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tvarkymo planas, 2001 m.], Austrijos federalinė žemės ūkio ir 
miškininkystės, aplinkosaugos ir vandentvarkos ministerija: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Belgija Flandrija: Strategic Waste Plan (2002-2006) [LT – Strateginis 
atliekų planas (2002-2006 m.)] ir kiti atliekų tvarkymo planai: 
http://www.ovam.be/ 
Valonija: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets, Valonijos 
aplinkos ministerija 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vis
iteur/frames.cfm 
Briuselis: Plan de prévention et de gestion des déchets 1998-2002 

Danija Waste 21, Waste Management Plan 1998-2004 [LT – Atliekos 21, 
atliekų tvarkymo planas 1998-2004 m.], Danijos aplinkosaugos 
agentūra: http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-
571-2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Suomija National Waste Plan, 1998-2005 [LT – Nacionalinis atliekų planas, 
1998-2005 m.], Aplinkos ministerija: 

http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 

Bukletas: Finland’s National Waste Management Plan in brief [LT 
– Suomijos nacionalinis atliekų tvarkymo planas glaustai]: 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Prancūzija  Departamentų planų pavyzdžiai: Patvirtintas ar 
paskelbtas: 

 Pa de Kalė: Plan départemental révisé 
d’élimination de déchets menagers et 
assimiles 

2002 m. rugsėjo 13 d. 

 Aukštutinės Alpės: Plan départemental 
d’élimination de déchets menagers et 
assimiles 

2002 m. vasario 15 d. 

Vokietija Abfallwirtschaftsplanen pavyzdžiai: Patvirtintas ar 
paskelbtas: 

 Bavarija: Abfallwirtschaftsplan Bayern, 
Verordnung und Begründung  

2001 m. gruodis 

 Fraie Hanzestat Bremenas: 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanz  

2002 m. vasaris 

Graikija WasteBase yra plano santrauka anglų kalba (neoficiali santrauka): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
GR01-0 

Airija “A policy statement, waste management – changing our ways”, 
Aplinkos ir vietos valdžios ministerija, 1998 m. rugsėjis: 
http://www.environ.ie/environ/envindex.html 

Pavyzdys, regiono planas: Waste Management Plan for the Dublin 
Region 1999-2003. 

Italja WasteBase yra plano santrauka anglų kalba (neoficiali santrauka): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
IT1 

 Regionų planų pavyzdžiai: Patvirtintas ar 
paskelbtas: 

 Lazijo: Piano di gestione dei rifiuti 2002 m. rugsėjis 

 Puglija: Piano di gestione dei rifiuti e 
delle bonifiche in Puglia – 
Completamento, integrazione e 
modificazione 

2002 m. rugsėjis 
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Liuksemburga
s  

Plan national de gestion des déchets (2001-2006). 

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Nyderlandai  Būsto, erdvinio planavimo ir aplinkos ministerija kartu su Atliekų 
tvarkymo taryba parengė The National Waste Management Plan 
2002-2012. [LT – Nacionalinį atliekų tvarkymo planą 2002-2012 
m.]. 
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Norvegija  The Government’s Waste Policy [LT – Vyriausybės atliekų 
politika], Aplinkos ministerija 

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html 

Portugalija Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, Miestų, teritorinio 
planavimo ir aplinkos ministerija: 

http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Ispanija Plan Nacional de Residous Urbanos (2000-2006). [anglų k.:  
National Plan for Municipal Waste in Spain [LT – Ispanijos 
nacionalinis komunalinių atliekų planas]].  

http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Švedija  Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr989
9_63.pdf 

 Vietos planų pavyzdžiai: Patvirtintas ar 
paskelbtas: 

 Malmės miestas: Avfallsplan  1993 m. 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000  1991 m. balandis 

Jungtinė 
Karalystė  

Anglija ir Velsas: Waste Strategy 2000 (1 ir 2 dalys), Aplinkos, 
transporto ir regionų ministerija: 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Škotija: The National Waste Strategy 1999, Škotijos 
aplinkosaugos agentūra:  

http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 

Vietos atliekų planų projektų galima rasti:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Leidiniai 

EU Focus on Waste Management 
Europos Sąjunga apibrėžė atliekų strategiją ir jos laikosi. Strategija 
aptariama toliau nurodomame dokumente. Taip siekiama informuoti vietos ir 
regiono subjektus, NVO, visų lygmenų politikos formuotojus, socialinius 
partnerius ir vartotojus bei piliečius. Nurodomi saitai su Komisijos atliekų 
tyrimais. Strategija paskelbta: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
EU Study on Waste Prevention and Minimisation 
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Šiame tyrime nagrinėjama kai kuri pažangiausia pramonės ir komunalinių 
atliekų srautų mažinimo praktika. Tyrimo tikslai: 
a. nustatyti ir išanalizuoti priemones, kurių imasi įvairūs nacionaliniai 

subjektai mažindami pramonės atliekų kiekį ir pavojingumą; 
b. nustatyti ir išanalizuoti komunaliniame atliekų sektoriuje taikomą 

pažangiausią prevencijos praktiką; 
c. nustatyti horizontaliąsias priemones, kurių imamasi šalinant pavojingas 

medžiagas iš atliekų srauto; 
d. pasitelkus kelis konkrečius pavyzdžius, pasverti ir išanalizuoti atliekų 

prevencijos naudą aplinkos ir ekonomikos požiūriais. 
Tyrimas paskelbtas: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste Management 
Konkretus tikslas – atlikti 20 naujų vietos ir nacionalinių finansavimo sistemų 
tyrimą, pastarąsias atrenkant pasitarus su Europos Komisija. Šiuose 
tyrimuose dėmesys ypač sutelkiamas į planus, kurie gali padėti mažinti 
atliekų kiekius bei didinti perdirbimą ir kompostavimą. Aprašoma tokių planų 
patirtis ir rezultatai. Tyrimas paskelbtas: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
Costs of Municipal Waste Management in the EU 
Europos Komisija paskelbė svarbią ataskaitą apie komunalinių kietųjų atliekų 
tvarkymo išlaidas. Ataskaitoje apžvelgiamos 15 ES valstybių narių skirtingos 
vietos ir nacionalinių atliekų tvarkymo būdų išlaidos. Tyrimo tikslas – padėti 
Komisijai parengti būsimų politikos pokyčių sąlygotų išlaidų pirminius 
duomenis. Ataskaitą ir priedus galima rasti: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Municipal Waste Management in Accession Countries 
Eurostatas surinko informaciją apie Vidurio ir Rytų Europos šalis ir dvi 
Viduržemio jūros šalis.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
Success stories on composting and separate collection 
Šiame projekte buvo nustatyti keli sėkmingi centralizuoto ir buitinio 
kompostavimo planai šešiose valstybėse narėse: Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Airijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Buvo atliktas 
kiekvieno plano tyrimas, pabrėžiant plano sėkmės priežastis. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
 
Economic analysis of options for managing biodegradable 
municipal waste 
Pagrindinis tyrimo tikslas – atlikti ekonominį įvertinimą, atsižvelgiant į esamų 
komunalinių atliekų biologiškai skaidomų frakcijų tvarkymo būdų privačias ir 
socialines išlaidas ir naudą. Ypač pabrėžiamas atskiras surinkimas ir 
kompostavimas bei skaidymas anaerobiniu būdu. Tyrime dėmesys 
sutelkiamas į Europos Sąjungos valstybes nares ir pirmos bangos stojančias 
šalis. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
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Biodegradable municipal waste management in Europe 
Šios EAA ataskaitos tikslas – pateikti gaires, padėsiančias tiems, kurie priima 
sprendimus, siekti ES Direktyvos dėl atliekų sąvartynų tikslų mažinti 
biologiškai skaidomų komunalinių atliekų šalinimą sąvartynuose. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Environmental instruments 
EAA atliko ne vieną politikos priemonių ir dokumentų tyrimą. Pavyzdžiui, 
Environmental taxes - Recent developments in tools for integration, kur EAA 
praneša apie aplinkos mokesčių taikymą ir jų poveikį bei ekologinių mokesčių 
reformų pasiektą pažangą. Paskelbtas: 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports. 
 
Applicable methods and tools for the assessment of information 
related to waste and material flows 
Tyrime apžvelgiamos įvairios priemonės, tarp kurių naudojimo laiko 
įvertinimas (LCA), poveikio aplinkai įvertinimas, ekonominės naudos analizė, 
geografinės informacijos sistemos (GIS), rodikliai, t.t., ir pateikiami 
programų aprašymai. Jį netrukus paskelbs Europos aplinkos agentūra: 
http://www.eea.eu.int/ 
 
Environment and health 
2001 m. Danijos aplinkosaugos agentūra paskelbė ataskaitą, kurioje aprašo 
savo pastangas apsaugoti žmogaus sveikatą chemikalams ir aplinkai skirtais 
teisės aktais. Ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į oro, dirvos, geriamo 
vandens, maudymosi vandens, baseinų, atliekų, nuotekų, triukšmo ir 
cheminių medžiagų sąlygotas grėsmes žmogaus sveikatai. Ataskaita, visų 
pirma, parengta naudoti Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Daugiau 
informacijos: Environmental Factors and Health, kuri paskelbta: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-5/html/default_eng.htm 
 


