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Apie asociaciją 

• Įkurta 1996 metais. 

 

• Dabar asociacijoje yra 36 nariai - įmonės. 

 

• 2013 m. bendra asociacijos įmonių apyvarta viršijo  

443 mln. Lt. (128,3 mln. EUR) 

 

• 2013 m. asociacijos įmonėse dirbo 4426 darbuotojų. 
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Narių vykdomos veiklos 

• Atliekų tvarkymo veikla – 12 įmonių; 

• Atliekų tvarkymo veikla ir teritorijų priežiūra, 

valymas, gatvių priežiūra ir/ar paviršinių nuotekų 

nuotakyno priežiūra – 18 įmonių; 

• Atliekų tvarkymo veikla ir daugiabučių namų 

priežiūra – 3 įmonės; 

• Prekyba gatvių priežiūros ir atliekų surinkimo 

technika, konteineriais – 3 įmonės. 
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Įmonių akcinio kapitalo pasiskirstymas 

  

 Privačios 100 proc. - 18  

 Savivaldybės 100 proc. - 14  

 Savivaldybės daugiau kaip 50 proc. - 2  

Privačios daugiau kaip 50 proc. - 2  
 

 

 Privačios 100 proc.

Savivaldybės 100 proc.

Savivaldybės daugiau kaip 50

proc.

Privačios daugiau kaip 50

proc.
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LKATA narių veikla komunalinių atliekų 

tvarkymo regionuose  
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Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas 

  

 Savivaldybė – pagrindinė institucija, atsakinga už 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

organizavimą ir tinkamą jos funkcionavimą visoje 

savivaldybės teritorijoje 

 

 

Paslaugų visuotinumas, kokybė, įperkamumas ir tęstinumas 
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Sistemos dalyviai 

Seimas, Vyriausybė, 
Aplinkos ministerija ir 

jos padaliniai 
 

Gamintojai ir 
importuotojai/licenijuotos 

organizacijos 
  

Komunalinių atliekų 
turėtojai – 

gyventojai ir 
juridiniai asmenys) 

 
Atliekų tvarkytojai 

Savivaldybės 
ir regioniniai atliekų 

tvarkymo centrai 
(RATC) 
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Atliekų tvarkytojų vaidmuo sistemoje 

• Atliekas tvarkyti laikantis teisės aktų ir savivaldybių 

priimtų sprendimų reikalavimų; 

 

• Teikti kokybiškas, visuomenės poreikius ir 

nustatytus reikalavimus atitinkančias atliekų 

tvarkymo paslaugas. 

 
 

Savivaldybės parenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą jų teritorijose 

teikiančius atliekų tvarkytojus - partnerius 
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 Pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos vystymo prioritetai ir kryptys 2014-
2020 m. 

(VALSTYBINIS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS) 

 

Sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių 
atliekų kiekį;  

Užtikrinti atliekų tvarkymo hierarchijos įgyvendinimą;  

 

 

 

 

 

Išplėtoti atskiro atliekų surinkimo sistemas;  

Užtikrinti visuotinę atliekų surinkimo paslaugą. 
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Prevencija 

Pakartotinis naudojimas 

Perdirbimas 

Kitoks 
naudojimas 

Šalinimas 



Dominančios bendradarbiavimo su Prancūzijos 

įmonėmis sritys 
 

• Pasidalinimas patirtimi tvarkant komunalines atliekas: 

Atliekų rūšiavimo susidarymo vietoje skatinimas; 

Rūšiuojamasis atskirų atliekų srautų surinkimas; 

Atsiskaitymo už teikiamas paslaugas principai ir tvarka; 

Taikomos inovacijos atliekų perdirbimo ir kitokio 

panaudojimo srityje; 

Statybinių atliekų tvarkymas; 

Inovacijos teritorijų priežiūros (miestų tvarkymo) srityje; 

... 
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Dėkoju už dėmesį! 
r.radaviciene@lkata.lt 
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