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Strateginis planas

3. Strategija
3.1. Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys (maisto atliekų surinkimas, aplinkos taršos
mažinimas, aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas, atliekų surinkimo ir transportavimo sistemos
tobulinimas, reinvesticijos (susidėvėjusio turto atnaujinimas ) ir defektų šalinimas jau esamose
veiklose ir kt.)
VIZIJA – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras – pažangi, visuomenės poreikius ir
interesus atitinkanti, turinti atliekų turėtojų pasitenkinimą įmonė.
MISIJA – teikti vartotojams kokybiškas atliekų tvarkymo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą
visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią
žalą aplinkai.
Misijos įgyvendinimas, vizijos siekimas ir visa bendrovės veikla grindžiama šiomis pamatinėmis
vertybėmis:
ATSAKOMYBĖ – įmonės veikloje vadovaujamasi atsakomybės, bendravimo ir bendradarbiavimo
principais, laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų, rodoma pagarba sau ir kitiems.
KOKYBĖ – atliekų turėtojas gauna kokybiškas paslaugas, vykdoma atsakinga ir sisteminga
paslaugų kokybės kontrolė.
PATIKIMUMAS – paslaugos prieinamos visuomenei, bendrovė skelbia teisingą informaciją.
LOJALUMAS – organizacija telkia lojalių partnerių ratą, kurdama papildomą vertę atliekų
turėtojams.
PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR STRATEGIJA.
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC) veiklos programoje yra išskiriami
šie pagrindiniai strateginiai tikslai:
 TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS
 TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS
 TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
 TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS
Visi šie strateginiai tikslai yra nukreipti gerinti aplinkos ir paslaugų kokybę bei didinti veiklos
efektyvumą, atliekų perdirbimą ir antrinį panaudojimą. Žemiau pateikiama strateginio plano loginė
matrica:





TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS
Uždavinys 1.1. Mažinti susidarančius kvapus
Uždavinys 1.2. Gerinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės informavimą
Uždavinys 1.3. Mažinti sąvartynų filtratų kiekius ir jų taršą prioritetinėmis medžiagomis
Uždavinys 1.4. Vykdyti sąvartyno filtrato kiekio ir taršos monitoringą




TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS
Uždavinys 2.1. Atnaujinti ir plėsti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą
Uždavinys 2.2. Didinti paslaugų prieinamumą







TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
Uždavinys 3.1. Mažinti bendrovės sąnaudas
Uždavinys 3.2. Tobulinti ekonominės analizės procesus
Uždavinys 3.3. Tobulinti vadybos sistemą
Uždavinys 3.4. Didinti pardavimus
Uždavinys 3.5. Aktyviai dalyvauti „minkštuosiuose“ projektuose
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TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS
Uždavinys 4.1. Vystyti ruošimo pakartotinai naudoti veiklą
Uždavinys 4.2. Didinti komunalinių atliekų perdirbimą
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TIKSLAS I. APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS
Uždavinys 1.1. Mažinti susidarančius kvapus
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

1.1.1.

Sąvartynų dujų
surinkimo
sistemos II etapo
įgyvendinimas

Inžinerinio
aprūpinimo,
tiekimo ir
plėtros
padalinys,
Takniškių
atliekų
tvarkymo
technologijų
padalinys

1.1.2.

Maisto atliekų
surinkimo
sistemos
higienos ir
aplinkosaugos
gerinimo studija

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

Konteinerių ir
konteinerinių
aikštelių
higieninės ir
estetinės būklės
gerinimas

Inžinerinio
aprūpinimo,
tiekimo ir
plėtros
padalinys,
Transporto ir
konteinerių
eksploatavimo
padalinys

1.1.3.

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

2020-2021 m.

Įgyvendintas
dujų surinkimo
sistemos II
etapas

Įdiegus dujų
surinkimo
sistemą, sumažėtų
blogų kvapų
kiekis

ARATC lėšos

200 000

2020 m.

Parengtos
mokslininkų
rekomendacijos

Vadovaujantis
rekomendacijomis
bus pašalinami
blogi kvapai, bei
parazitai.

ARATC lėšos

10 000

2020-2021 m.

Įsigyti
konteinerių,
konteinerinių
aikštelių
plovimo įrenginį,
išplauta 90%
konteinerių,
konteinerių
aikštelių

Švarūs,
dezinfekuoti
konteineriai
užkerta kelią
antihigieniškoms
sąlygom, bei
mažina blogų
kvapų susidarymą

ARATC lėšos

240 000
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Uždavinys 1.2. Gerinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės informavimą
Eil.
Nr.

Priemonė

Parengti ir įgyvendinti aplinkosauginio
1.2.1. švietimo ir visuomenės informavimo
programą

Mokymo klasės, ekspozicijos salės/kūrybinių
1.2.2. dirbtuvių įrengimas Pakartotinio naudojimo
centre

Vykdytojai

Aplinkosaugos
valdymo ir
planavimo
padalinys
Aplinkosauginio
ugdymo ir
pakartotinio
naudojimo
padalinys
Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

Aplinkosauginio
ugdymo ir
pakartotinio
naudojimo
padalinys

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

20202022 m.

Didinti
gyventojų
supratimą
apie atliekų
tvarkymo ir
aplinkos
apsaugos
reikšmę,
įvairiose
gyventojų
grupėse

20212022 m.

Mažiausiai
viena
mokinių
ekskursija
per savaitę
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Rodiklio
paaiškinimas
Atliekų
prevencijos
renginiai,
savanorių
įtraukimas į
aplinkosauginio
ugdymo renginius,
informavimo
priemonės
rūšiavimo,
perdirbimo
pavojingų atliekų
srityse, socialinių
paskyrų
sukūrimas,
lankstinukų
platinimas,
informacinių
stendų įrengimas
Aplinkos apsaugos
ir atliekų
tvarkymo
švietimas ir
informavimas
mokyklinio
amžiaus grupėse

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis
Eur

ARATC lėšos

200 000

ARATC lėšos

20 000
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Uždavinys 1.3. Mažinti sąvartynų filtratų kiekius ir jų taršą prioritetinėmis medžiagomis
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

1.3.1.

Parengti filtrato grąžinimo į
uždaryto ir eksploatuojamo
sąvartynų kaupus
galimybių studiją

Takniškių atliekų
tvarkymo technologijų
padalinys

1.3.2.

Rekonstruoti ir optimizuoti
nuotekų surinkimo sistemą
Takniškių technologijų
padalinyje

Takniškių atliekų
tvarkymo technologijų
padalinys

Įvykdymo
terminas

2020 m.

2022 m.

Siekiamas
rodiklis

Parengta
galimybių studija1 vnt.

Rekonstruota ir
optimizuota
nuotekų
surinkimo sistema

Rodiklio
paaiškinimas
Siekiama, kad
filtratas
atgaivintų
biologinius
procesus,
uždaryto
sąvartyno
kūne. Taip
prarandamas
pavojingas
poveikis
aplinkai.
Mažinama
nuotekų,
išleidžiamų į
miesto nuotekų
valymo
įrenginius, bei
paviršinius
vandens
telkinius, tarša
prioritetinėmis
medžiagomis

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis
Eur

ARATC lėšos

15 000

ARATC lėšos

300 000

Uždavinys 1.4.Vykdyti sąvartyno filtrato kiekio ir taršos monitoringą
Eil.
Nr.
1.4.1.

Priemonė
Įrengti filtrato
kiekio apskaitos

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Siekiamas rodiklis

Rodiklio paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis
Eur

Takniškių atliekų
tvarkymo

2021 m.

Įrengta filtrato
apskaitos sistema

Fiksuoti susidarančio ir
gražinamo į uždarytą

ARATC lėšos

20 000
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sistemą

1.4.2.

Vykdyti sąvartynų
aplinkosauginį
monitoringą

Strateginis planas
technologijų
padalinys
Aplinkosaugos
valdymo ir
planavimo
padalinys

2020 -2022
m.

Pagal programą atlikti
sąvartynų
aplinkosauginį
monitoringą
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sąvartyno kaupą filtrato
kiekius
Sistemingai stebėti,
vertinti ir prognozuoti
uždarytų sąvartynų
poveikį aplinkai.

ARATC lėšos

3 000
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TIKSLAS II. PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS
Uždavinys 2.1. Atnaujinti ir plėsti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemą
Eil. Nr.

2.1.1.

Priemonė

Vykdytojai

Rūšiuojamojo
atliekų
surinkimo
priemonių
atnaujinimas

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

2020-2022 m.

Įsigyta 2850 vnt.
mišrių
komunalinių
atliekų ir 2700
pakuočių ir stiklo
rūšiavimo
priemonių

Gerinti
rūšiavimo
kokybę
atnaujinant
konteinerių
būklę

ARATC lėšos,
gamintojų –
importuotojų
organizacijų
lėšos

126 000 ARATC
102 000 GIO

ARATC lėšos

30 000

ARATC lėšos

7 100

2.1.2.

Eko atris
programos
modifikacija

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

2020-2022 m.

2.1.3.

Efektyvinti

Atliekų

2020-2022 m.

Darbo
optimizavimas ir
paslaugos teikėjo
duomenų
pateikimo
kontrolės
užtikrinimas

Įsigyti 2 vnt.
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Sukuriamos
naujos funkcijos:
Sąsajos tarp
ATRIS ir vežėjų
perduodamos
informacijos
kontrolės
mechanizmui
užtikrinti;
Duomenų apie
konteinerių
pakėlimą
saugojimas;
Ataskaitų
modifikacijos
pagal analizės
poreikius;
Savitarnos
svetainės
modifikavimas
Nustatytų
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atliekų
tvarkytojų
paslaugų
kontrolę

2.1.4.

tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

Gerinti pakuočių
atliekų
surinkimo
kokybę

Teisės, viešųjų
pirkimų ir
projektinės
veiklos
padalinys

automobilių
registratorių, 2
vnt. kilnojamų
kamerų , 2 vnt.
ryšio priemonių
pažeidimų
fiksavimui ir
duomenų
tikrinimui

2020 m.

Parengtos trišalės
bendradarbiavimo
sutartys su
licencijuotomis
gamintojų ir
importuotojų
organizacijomis

pažeidimų
fiksavimas ir
duomenų
tikrinimas

Pasirašius
trišales sutartis
ARATC galėtų
viešųjų pirkimų
būdu parinkti
pakuočių atliekų
tvarkytojus, kas
pagerintų šių
atliekų
surinkimą

ARATC lėšos

10 000

Uždavinys 2.2. Didinti paslaugų prieinamumą
Eil.
Nr.

Priemonė

Informacijos
apie teikiamas
2.2.1.
paslaugas
didinimas

2.2.2. Rūšiavimo

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Rinkliavų
administravimo
padalinys

2020 m.

Rūšiavimo centrų

2020 m.

Siekiamas rodiklis
Užtikrintas efektyvus
ir patogus
naudojimasis
savitarnos svetaine,
bei elektroninių
paslaugų
prieinamumas kuo
didesnei visuomenės
daliai.
Parengta galimybių
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Siekiamo rodiklio paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų
poreikis, Eur

Sudaryta galimybė pasitikrinti
atliekų išvežimo grafikus pagal
adresą ir konteinerio numerį, bei
atlikti mokėjimus už paslaugas

ARATC lėšos

10 000

Studijos tikslas – pasiūlyti

ARATC lėšos

10 000

10
centrų
paslaugų
prieinamumo
galimybių
studijos
parengimas

Strateginis planas
veiklos organizavimo
padalinys

Inžinerinio
aprūpinimo, tiekimo ir
Papildomų
plėtros padalinys,
2.2.3. paslaugų
Transporto ir
plėtra
konteinerių
eksploatavimo
padalinys
Sukurti
Aplinkosauginio
galimybę
ugdymo ir
elektroninėmis
pakartotinio
2.2.4. priemonėmis
naudojimo padalinys,
užsakyti
Rūšiavimo centrų
papildomas
veiklos organizavimo
paslaugas
padalinys

2021 m.

2020 m.

studija

sistemos diegimo sprendimus,
įvertinti diegimo ir aptarnavimo
kaštus, bei galimybę bet kuriuo
paros metu naudotis aikštele.

Įsigytas krovininis
automobilis su
hidrauliniu liftu
Surinkta –1500 t. ne
komunalinių atliekų.

Pavojingų, bei ne komunalinių
atliekų surinkimas (atliekų
susidarančių daugiabučiuose,
visuomeniniuose objektuose,
didelių gabaritų aikštelėse
surinkimas apvažiavimo būdu

ES
struktūrinės
paramos
lėšos,
ARATC lėšos

90 000

Užsakymo tvarkos parengimas,
sutartis su partneriais, paslaugos
viešinimas, 30 proc. išaugęs
svetainės lankytojų skaičius
lyginant su 2020 m.

ARATC lėšos

22 000

Sukurta funkcionali, į
vartotojų poreikius
orientuota internetinė
svetainė
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TIKSLAS III. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
Uždavinys 3.1. Mažinti bendrovės sąnaudas
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

3.1.1.

Mišrių
komunalinių
atliekų ir maisto
atliekų surinkimo
ir vežimo paslaugų
kainos mažinimas

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys

2020-2022 m.

Įsigyti 1 - 3
šiukšliavežiai

3.1.2.

Lengvųjų ir
krovininių
automobilių parko
reinvesticija

Transporto ir
konteinerių
eksploatavimo
padalinys,
Inžinerinio
aprūpinimo,
tiekimo ir
plėtros
padalinys

2020 – 2022 m.

Atnaujinti 8 vnt.
automobilių
siekiant mažinti
aplinkos taršą ir
sąnaudas (ne
mažiau 20%
sumažintos
sąnaudos)

3.1.3.

Medienos
smulkinimo
įrangos įsigijimas

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir

2020 m.

Įsigyta medienos
smulkinimo
įranga - 1 vnt.,
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Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas
Nepavykus
viešuoju pirkimo
būdu nupirkti
paslaugų už
nustatytą
maksimalią
pirkimo vertę,
vykdyti naują
veiklą,
sumažinant
išorės paslaugų
kainą 20 %
Automobilių
parko, kuriam
daugiau kaip 5 m.
atnaujinimas.
Ekologinės
taršos, mokesčių
ir eksploatacinių
išlaidų
mažinimas.
Klientų paieška,
naujų sutarčių
sudarymas.
Išlaidų medienos
smulkinimui
mažinimas.

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

ARATC lėšos

190 000 570 000

ARATC lėšos

150 000

ARATC lėšos

200 000
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kontrolės
padalinys

3.1.4.

Atliekų pervežimo
iš rūšiavimo
centrų sąnaudų
mažinimas

Inžinerinio
aprūpinimo,
tiekimo ir
plėtros
padalinys,
Transporto ir
konteinerių
eksploatavimo
padalinys

2020-2021 m.

30% sumažintos
sąnaudos
Įsigytas
krovininis
automobilis su
konteinerių
užtraukimo
kabliu (GAK) ,
manipuliatoriumi
ir priekaba – 1
vnt. 30%
sumažintos
sąnaudos.

Mažinamos
bendrovės
sąnaudos,
didėjant
šalinamų atliekų
kiekiui.

ARATC lėšos

200 000

Uždavinys 3.2. Tobulinti ekonominės analizės procesus
Eil. Nr.

3.2.1.

3.2.2.

Priemonė
Sąnaudų
(tiesioginių ir
netiesioginių)
priskyrimo
veikloms
metodikos ir
sąnaudų
analitikos
sistemos
parengimas
Pasirengti
regioninės
komunalinių
atliekų
tvarkymo kainos
bei atskirų

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

Finansų,
apskaitos,
ekonominės
analizės ir
kainodaros
padalinys

2020 - 2021 m.

Parengta
sistema – 1 vnt.

Efektyvesnė
vykdomų veiklų
sąnaudų analizė

ARATC lėšos

10 000

Parengta
reguliuojamų
kainų sistema

Apskaitos
sistemos,
reguliavimo
tikslais
naudojamos
atliekų

ARATC lėšos

30 000

Finansų,
apskaitos,
ekonominės
analizės ir
kainodaros
padalinys

2020 - 2022 m.
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veiklų kainos
skaičiavimui ir
atskaitomybei,
atitinkančiai
VKEKK
reikalavimus.

3.2.3.

Aiškios
Bendrovės skolų
prevencijos, jų
valdymo ir
išieškojimo
taisyklių
parengimas
ir/ar
tobulinimas

tvarkymo centro
apskaitos,
apimančios
apskaitos
atskyrimą ir
sąnaudų
paskirstymą,
sukūrimas Teisės, viešųjų
pirkimų ir
projektinės
veiklos
padalinys

2020 m.

Parengtas
dokumentas – 1
vnt.

Efektyvesnis,
greitesnis, skolų
išieškojimas,
beviltiškų skolų
mažinimas

ARATC lėšos

5 000

Uždavinys 3.3. Tobulinti vadybos sistemą
Eil. Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

3.3.1.

Efektyvios darbo
apmokėjimo ir
motyvacijos
sistemos sukūrimas
ir tobulinimas

Finansų,
apskaitos,
ekonominės
analizės ir
kainodaros
padalinys

2020-2022 m.

5 %padidintas
darbo našumas

3.3.2.

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

2020-2022 m.

Patobulintas
darbo
organizavimas,
išgrynintos
stipriosios

ARATC
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Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas
Pridėtinė vertė
(nusidėvėjimas,
darbo sąnaudos
ir pelnas)/ 1
darbuotojui
arba vienai
darbo valandai
Įgytos žinios
pritaikomos
praktinėje
veikloje bei
padeda rasti

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

ARATC lėšos

2 000

ARATC lėšos

55 000
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Strateginis planas

IT sistemos
reinvesticija

Rinkliavų
administravimo
padalinys

2020-2022 m.

darbuotojų
įvairių problemų
kompetencijos ir
sprendimus;
pritaikytos
padidina
darbe.
darbinės veiklos
vertę ir darbo
našumą;
sustiprina
darbuotojo
pasitikėjimą
savo jėgomis;
sukuria
platesnes
perspektyvas
karjerai;
formuoja
geresnį
organizacijos
klimatą.
Atnaujinti 3
Patikimas
serveriai bei
informacinių
duomenų
sistemų darbas
kaupimo įranga

ARATC lėšos

85 000

Uždavinys 3.4. Didinti pardavimus
Eil. Nr.

3.4.1.

Priemonė

Vykdytojai

Paslaugų apimties
verslo klientams
didinimas

Atliekų
tvarkymo
paslaugų ir
kontrolės
padalinys
Finansų,

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas

Finansavimo
šaltinis*

Pajamų
padidėjimas
įgyvendinus
priemonę, Eur

2020-2022 m.

Atlikta
gamybinių
atliekų kainų
rinkos analizė,
padidintos 20 %
pajamas iš

Konkurencingos
kainos už
gamybinių
atliekų
tvarkymą
nustatymas.

-

+120 000
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Strateginis planas
apskaitos,
ekonominės
analizės ir
kainodaros
padalinys

verslo klientų

Sukurta
duomenų bazė
leis pasiūlyti
paslaugas,
ieškoti klientų.

Uždavinys 3.5. Aktyviai dalyvauti „minkštuosiuose“ projektuose
Eil. Nr.

Priemonė

3.5.1.

Investicijų
projektų, skirtų
darbuotojų žinių
ir įgūdžių
gerinimui,
kvalifikacijos
kėlimui
inicijavimas,
parengimas ir
įgyvendinimas

3.5.2.

Investicijų
projektų, skirtų
įvairių programų,
metodikų,
strategijų

Vykdytojai

ARATC

ARATC

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

2021-2022 m.

Įgyvendintas
investicijų
projektas – 1
vnt.

2021-2022 m.

Įgyvendinti
investicijų
projektai – 2
vnt.
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Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas
Įgytos žinios
pritaikomos
praktinėje veikloje
bei padeda rasti
įvairių problemų
sprendimus;
padidina darbinės
veiklos vertę ir
darbo našumą;
sustiprina
darbuotojo
pasitikėjimą savo
jėgomis; sukuria
platesnes
perspektyvas
karjerai; formuoja
geresnį
organizacijos
klimatą.
Sukuriamos
naujos idėjosgalimybės,
metodikos,
strategijos,

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

ARATC lėšos,
Europos
Sąjungos,
tarptautinių
institucijų,
valstybės lėšos

50 000

ARATC lėšos,
Europos
Sąjungos,
tarptautinių
institucijų,

100 000
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Strateginis planas
sukūrimui,
mokslinių tyrimų
atlikimui,
naujovių
skatinimui
inicijavimas,
parengimas ir
įgyvendinimas
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moksliniai tyrimai

valstybės lėšos
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Strateginis planas

TIKSLAS IV. ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ANTRINIO PANAUDOJIMO DIDINIMAS
Uždavinys 4.1. Vystyti ruošimo pakartotinai naudoti veiklą
Eil. Nr.

Priemonė

4.1.1.

Parengti regiono ir
savivaldybių
atliekų prevencijos
ir tvarkymo planus,
paremtus žiedinės
ekonomikos
principais

Aplinkosaugos
valdymo ir
planavimo
padalinys

4.1.2.

Įvertinti tinkamų
ruošti pakartotinai
naudoti atliekų
kokybę, jų
pakartotinio
naudojimo
galimybes ir
apimtis

Aplinkosauginio
ugdymo ir
pakartotinio
naudojimo
padalinys

Vystyti elektros ir
elektroninės
įrangos atliekų
perdirbimo veiklą

Aplinkosauginio
ugdymo ir
pakartotinio
naudojimo
padalinys

4.1.3.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

2021 m.

Parengti regiono
ir savivaldybių
atliekų
prevencijos ir
tvarkymo planai –
8 vnt.

2020 m.

Atlikti tyrimai ir
įvertinta tinkamų
ruošti
pakartotinai
naudoti atliekų
kokybė.

2020 - 2022 m.

Įvertintas
ekonominis
naudingumas,
priimtas
sprendimas
diegti/nediegti EN
50625-1:2014
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Siekiamo rodiklio
paaiškinimas
Įgyvendinti žiedinės
ekonomikos
principai (geresnė
gamyba, geresnis
vartojimas, geresnis
atliekų tvarkymas,
bendradarbiavimas)
Informacija apie
tinkamų
pakartotinai
naudoti atliekų
kokybę, jų
pakartotinio
naudojimo
galimybes ir
apimtis. Ištirta
kokias atliekas ir
kaip galime ruošti
pakartotinai
naudoti
Įvertinti ekonominį
naudingumą tapti
atliekų tvarkytoju ir
įsidiegti Europos
standartą EN
50625-1:2014
„Elektrinės ir

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų
poreikis, Eur

ARATC lėšos

35 000

ARATC lėšos

7 000

ARATC lėšos

10 000
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Strateginis planas
standartą

4.1.4.

Pakartotinio
naudojimo
paslaugų pirkimas

Aplinkosauginio
ugdymo ir
pakartotinio
naudojimo
padalinys

2020-2022 m.

Įvykdyti viešieji
paslaugų pirkimai
– 5 vnt.

elektroninės
įrangos atliekų
surinkimo,
gabenimo ir
apdorojimo
reikalavimai. 1
dalis. Bendrieji
apdorojimo
reikalavimai“.
Pasirašytos
paslaugų vykdymo
sutartys vykdyti
pakartotinio
panaudojimo veiklą

ARATC lėšos

10 000

Uždavinys 4.2. Didinti komunalinių atliekų perdirbimą
Eil. Nr.

Priemonė

4.2.1.

Statybinių atliekų
rūšiavimo aikštelės
įrengimas

4.2.2.

Maisto atliekų

Įvykdymo
terminas

Siekiamas
rodiklis

Inžinerinio
aprūpinimo,
tiekimo ir
plėtros
padalinys

2020-2021 m.

Įrengta
statybinių
atliekų
rūšiavimo
aikštelė

Takniškių

2020-2021 m.

Nupirkta įranga,

Vykdytojai
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Siekiamo
rodiklio
paaiškinimas
Didelių gabaritų
ir kitose
pristatomose
statybinėse
atliekose yra
didelė dalis
inertinių
medžiagų,
kurias atskyrus
būtų galima 40
% sumažinti šių
atliekų šalinimą.
Išrūšiuota 5000
t.
Atsiras galimybė

Finansavimo
šaltinis*

Preliminarus
lėšų poreikis,
Eur

ARATC lėšos

240 000

ARATC lėšos

290 000
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Strateginis planas
tvarkymo cecho
įrengimas

atliekų
tvarkymo
technologijų
padalinys

Komposto paruošimo
linijos įrengimas
Takniškių
kompostavimo
aikštelėje

Takniškių
atliekų
tvarkymo
technologijų
padalinys

2020-2021 m.

4.2.4.

Plastiko perdirbimo
įrenginių studija

Takniškių
atliekų
tvarkymo
technologijų
padalinys

2020-2021 m.

4.2.5.

Investicinio projekto,
skirto paruošimo
perdirbimui pajėgumų
sukūrimui, parengimas
ir įgyvendinimas

Takniškių
atliekų
tvarkymo
technologijų
padalinys

2020-2022 m.

4.2.3.

smulkintuvas,
maišytuvas

atskirai
surinktas maisto
atliekas paruošti
perdirbimui
Bus
paruošiamas
Įrengta 10 t/h
kompostas iš
gamybos linija,
žaliųjų atliekų,
įsigytas
maisto atliekų,
žvaigždinis
mechaninio
separatorius,
rūšiavimo
gravitacinis
įrenginiuose
separatorius
atskirtos
smulkios 0-20
mm frakcijos
Atrūšiuoto
Parengta
plastiko
galimybių studija
tolimesnis
su investiciniais
panaudojimas jį
paskaičiavimais
perdirbant
Finansiškai ir
techniškai
pagrindžiami
investavimo
tikslai,
įvertinamas lėšų
Parengtas
poreikis,
investicinis
investicijų
projektas
grąža, įvairios
rizikos,
numatomi
finansavimo
šaltiniai ir
terminai MBT
rūšiavimo linijos
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ARATC lėšos

250 000

ARATC lėšos

45 000

ARATC lėšos

10 000

20

Strateginis planas
pertvarkymui,
sukuriant
pajėgumus 10
000 t.
perrūšiavimui

*Atsiradus galimybei gauti finansavimą, dalis lėšų būtų finansuojama ES struktūrinės paramos, tarptautinių institucijų, valstybės lėšomis.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

