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Lietuvos įsipareigojimai 2020–2030

2020
(perdirbimas ir 
panaudojimas)

Rodiklių pasiekimas
(2015)

2030
(perdirbimas ir paruošimas 

pakartotinai panaudoti,
EK pasiūlymas)

2030
(EP pasiūlymas)

Komunalinės – 50%

Perdirbta – 23% (ES-28%)

Kompostuota – 10% (ES-

16%)

Sudeginta – 11,5% (ES-

27%)

Pašalinta – 54% (ES-26%)
Komunalinės – 65%

Komunalinės – 70%

(įskaitant min. 5%

paruoštų pakartotinai

naudoti nuo viso

komunalinių atliekų

kiekio)
Pakuotės – 60% 60% (ES-79,2%)

Gamybinės – 92% 86,5% (be fosfogipso)

Bioskaidžių šalinimas –

35%
27%

Pakuotės – 75% Pakuotės – 80%Kg/1 gyv. – mažiau ES 

vidurkio
448 (ES-477)

MBA įrenginiai – 10 vnt. 10 MBA/MA

Paslauga gyventojams –

100%
98%

Šalinimas – 10% Šalinimas – 5%Visuomenės pasitikėjimas 

– 20%
3,87%

GPAIS sistema – 1 vnt. Pradžia 2018 m.



2011, t/a 2012, t/a 2013, t/a 2014, t/a 2015, t/a

Generuota 1.339.280 1.330.163 1.280.049 1.270.245 1.299.998

Perdirbta 244.120 261.209 261.311 267.886 298.820

Kompostuota 23.460 51.041 94.680 119.094 132.357

Sudeginta (su 
energijos 
gamyba)

5.670 204 91.339 112.593 149.885

Pašalinta 1.033.580 970.559 798.328 747.521 702.127

Progresas 2011–2015

Progresas Absoliutus, % Per metus, %

Generuota -2,93% -0,59% 

Perdirbta +4,76% +0,95% 

Kompostuota +8,43% +1,69% 

Sudeginta +10,98% +2,20% 

Pašalinta -23,16% -4,63% 

Šalinimas

Energijos gamyba

Perdirbimas/

kompostavimas



Žiedinės ekonomikos paketas
prioritetiniai sektoriai ir sritys

Inovacijos 
ir 

investicijos

Gamyba

Vartojimas

Atliekų 
tvarkymas

Antrinės 
žaliavos

Sritys

Plastikas Maisto atliekos
Antrinės 
žaliavos

Statybos ir 
griovimo 
atliekos

Biomasė ir 
biologiniai 
produktai

Atliekų sektoriai

ŽE paketo dalys:
- Gamyba ir projektavimas;
- Išteklių naudojimas;
- Atliekų tvarkymas ir pavertimas ištekliais
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Paketo tikslai ir nuostatos 2017 m.

Perdirbimas nuo susidarančio bendro kiekio,
paliekant siūlomus komunalinių, pakuočių, šalinimo
tikslus

5 m. papildomas laikas taikomas kai atitinka vieną
iš kriterijų pagal 2013 m. rezultatus:

- perdirba mažiau 20% (įskaitant kompostą)
- šalina sąvartynuose 60% ir daugiau

Išimčių suteikimas nesiejamas su išankstine
perspėjimo sistema

Šiuo metu pakartotinis panaudojimas nėra
įskaitomas į pakuočių ir pakuočių atliekų
perdirbimo tikslus. Tačiau atsižvelgiant į atliekų
prevenciją skatinančių VN iniciatyvas, siūloma leisti
VN prisidėti iki 5 proc. ribos nuo bendrų ir atskirų
tikslų įgyvendinimo, įskaičiuojant pakartotinai
naudotų pakuočių kiekio vidurkį, kuris buvo
pateiktas rinkai pirmą kartą likus 3 m. iki numatytų
tikslų įgyvendinimo termino.

Tarybos tekste siūloma numatyti galimybę visoms
VN pasiekti 10 % komunalinių atliekų šalinimo
sąvartyne tikslą iki 2040 m., išpildžius tam tikras
papildomas sąlygas.

Derybų eiga

LT patenka į pereinamąjį laikotarpį pretenduoti galinčių ES šalių ratą

Atskiro bioskaidžių atliekų perdirbimo tikslo šiuo
metu nėra, jį siūlo EP. Taryba siūlo tokį tikslą
numatyti atlikus analizę ne anksčiau 2024 m.
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Sąvartynų direktyva:

– KA numatytas tikslų ambicingumas yra pakankamas (šalinimas 10%);

– Šalinimo tikslai tik komunalinėms atliekoms, kaip buvo pirminiame EK pasiūlyme.

Pakuočių direktyva:

– Esamų tikslų ambicingumas pakankamas (perdirbimas 75%);

– Palaikome pakartotinio naudojimo įtraukimą į perdirbimo tikslus.

Bendroji direktyva:

– Esamas tikslų ambicingumas yra pakankamas (60 %);

– Sąlygos dėl pereinamojo laikotarpio galimybės (kai VN 2013 m. šalino daugiau nei 60% atliekų) 
išlaikymas;

– Palaikome pakartotinio naudojimo įtraukimą į perdirbimo tikslus.

Tolimesnė derybų eiga:
• Ruošiamasi pradėti derybas su Europos Parlamentu;
• Tikimasi, kad Atliekų paketas bus patvirtintas Estijos pirmininkavimo ES Tarybai

laikotarpiu (2017 m. II pusmetį).



4.1.4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, 
pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams

Atskirojo maisto atliekų surinkimo
įgyvendinimas, komposto kokybės
kriterijų ir sertifikavimo procedūrų
patvirtinimas

Atliekų darytojo atsakomybės už atliekų
galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų
identifikavimo tvarkos nustatymas

Savivaldybių atsakomybės už komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugų neteikimą,
netinkamą teikimą, užduočių neįvykdymą
patvirtinimas

Atliekų kainodaros principų,
taikomų teikiamoms komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugoms,
patvirtinimas

Atliekų nelaikymo atliekomis
standartų (kriterijų) ir jų
panaudojimo pramonės
įmonėse nuostatų patvirtinimasTeisinių ir finansinių sąlygų

steigtis pakartotinio
panaudojimo daiktų, kurių
atsikrato gyventojai, centrams
sudarymas

Gaminių, pakuočių ir atliekų
vieningos apskaitos informacinės
sistemos įdiegimas

Mokesčių už aplinkos teršimą
atliekomis peržiūra siekiant
nustatyti atliekų mažinimą ir
perdirbimą skatinančius tarifus
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