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Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema. Šios sistemos vystymosi sąlygą 

užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai bei Valstybės mastu numatyti uždaviniai, priimti bei 
patvirtinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane. 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siekdamas įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane 

nustatytus uždavinius bei jai teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, vykdo investicinį projektą 
NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“. 

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą 

sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai 

pajėgumus. Šiam tikslui įgyvendinti Mažeikių r., Telšių r., Plungės r. ir Rietavo savivaldybėse  numatyta 
įrengti 177 mišraus tipo (antžemines, pusiau požemines, požemines) konteinerinės aikšteles, įsigyti 792 

mišrių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius. 

Savivaldybėse bus įrengta: 
Mažeikių r. sav.  – 22 pusiau požeminės  ir 44 antžeminės aikštelės su 262 konteineriais, iš kurių 20  skirti 

tekstilei, 3000 vnt. kompostavimo dėžių; 

Telšių r. sav. – 14 požeminių ir 29 pusiau požeminės aikštelės  su 210 konteineriais, iš kurių 20 žalienoms ir 

5 tekstilei, 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės; 
Plungės r. sav. – 60 pusiau požeminių aikštelių su 266 konteineriais, iš kurių 20 žalienoms prie kapinių, 40 

prie daugiabučių, o individualių namų valdoms 2800 žalienų konteineriai; 

Rietavo sav. – 10 pusiau požeminių aikštelių  su  42 konteineriais. 
Įgyvendinus projektą  sumažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, o tai turės poveikį jų surinkimo ir 

transportavimo bei   mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo  (MBA)  įrenginiuose sąnaudų mažėjimui. 

Projekto metu sukurta infrastruktūra padidins komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, kadangi 
bus sukurti didesni rūšiuojamojo surinkimo pajėgumai, pagerės higienos sąlygos (nauji, sandarūs 

konteineriai sumažins nelegalų rūšiavimą bei teritorijos taršą). 

Visuomenė bus paskatinta rūšiuoti, suprasti atsakingo atsikratymo atliekomis naudą, sumažės socialinė 

atskirtis – konteinerių aikštelės bus pritaikytos asmenis su judėjimo negalia. 
 

 

 
 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus  
vyr. specialistė Neringa Urbonienė 

Tel. (8 444) 22358 

El. p. neringa.urboniene@telsiai.lt  

mailto:neringa.urboniene@telsiai.lt

