
Lietuvos kompostuotojai seka miLano madas

Nors Lietuvoje kai kurios 
įmonės kompostuoja jau 
beveik 20 metų, kom-

postavimo tradicijos mūsų šalyje 
dar tik kuriasi, teigia Europos kom-
postavimo tinklo atstovas Lietuvoje 
Domantas Tracevičius.
         „Lyginant su dauguma Vakarų 
Europos šalių, Lietuvoje kom-
postavimo tradicijos yra pradinėje 
fazėje. Kol kas Lietuvoje yra la-
bai nedaug specialistų, gerai 
išmanančių šią sritį, todėl profe-
sionaliai dirbančių įmonių taip pat 
tik viena kita. Tačiau, manau, per 
artimiausius 5-10 metų ši niša bus 
užpildyta. Juolab, kad turime iš ko 
semtis patirties“, - pastebi penke-
rius metus šioje srityje dirbantis D. 
Tracevičius.
           Anot jo, Europos Sąjungos fondų 
parama padėjo sukurti reikiamą 
infrastruktūrą – tiek mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginius, 
tiek gyventojams išdalintus indi-
vidualius kompostavimo kontein-
erius. Tačiau to nepakanka sieki-
ant didinti tiek žmonių tiek įmonių 
sąmoningumą. Esą problemą turėtų 
padėti spręsti sąvartyno mokes-
tis, mat brangiau apmokestinus į 
sąvartyną patenkančias bioskaidžias 
atliekas, atsirastų motyvacija 
rūšiuoti ir kompostuoti.
  „Senosiose Europos Sąjungos 

šalyse taip pat viskas neįvyko per 
vieną dieną. Šiandien pažangiausiai 
bioskaidžias atliekas tvarkančiose 
šalyse gyvenantys žmonės kur kas 
anksčiau pradėjo rūšiuoti savo at-
liekas. Žmonės supranta, kad tai 
ką paėmei iš gamtos, taip pat reikia 
į ją ir gražinti. Tuo pačiu sukuria-
ma žiedinė ekonomika. Lietuvoje 
dar yra daug nekompostuojamo 
nuotekų dumblo, žaliųjų bei mais-
to atliekų, iš kurių galėtume gauti 
kompostą ir patręšti savo nualintas 
dirvas. Be to Jungtinės Tautos šiuos 
metus yra paskelbusios dirvos me-
tais, tad tam suteikiamas ypatingas 
dėmesys“, - pastebi Europos kom-
postavimo tinklo atstovas Lietu-
voje.
    Pažangiausiai kompostuoja 
Austrijos, Vokietijos, Flandrijos 
(Šiaurės Belgija) gyventojai. Kar-
tais netgi toje pačioje šalyje gyven-
tojai skiria ne vienodą dėmesį šiai 
problemai. Pavyzdžiui, Šiaurės Ita-
lijos miestuose gyventojai kompos-
tuoja taip pat gerai, kaip austrai, o 
pietiečiai ne tokie motyvuoti, todėl 
skiria tam mažiau laiko ir pastangų.
Šiaurės Italijoje esantis Milanas 
– vienas tvirčiausių bioskaidžių 
atliekų tvarkymo tradicijas turinčių 
miestų Europoje. Visuose mies-
to rajonuose veikia privaloma 
bioskaidžių atliekų atskiro surinki-

mo sistema. Tokios atliekos suren-
kamos iš individualių ir daugiabučių 
namų, verslo įmonių ir biudžetinių 
įstaigų, gamyklų. Skaičiuojama, kad 
Milane išrūšiuojama daugiau nei 
pusė visų atliekų, o maisto atliekų 
surinkimas sudaro arti 90 proc.
          „Pagrindinis mūsų dalyvavi-
mo Europos kompostavimo tinkle 
tikslas ir yra pasisemti pažangiosios 
patirties iš tokių urbanizuotų ir 
sėkmingai savo bioskaidžias atli-
ekas tvarkančių vietovių kaip Mi-
lanas ar Viena. Tai nevyksta labai 
greitai, nes atliekų tvarkymas licen-
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SenoS padangoS rieda į žiedinę ekonomiką

Po statybinių atliekų sąvartyno 
uždarymo situacija šių atliekų 
tvarkymo rinkoje smarkiai 

pasikeitė,  tad UAB Ecoservice 
žengė dar vieną žingsnį atliekų tvar-
kymo srityje: 2015 metais įrengė 
statybinių atliekų rūšiavimo liniją. 
Apie tai sutiko papasakoti įmonės 
generalinis direktorius Arūnas 
Makauskas.
      „Galima sakyti, kad tokią liniją 
statyti tiesiog privertė probleminė 
situacija Vilniaus regione – kai 2014 
metais buvo apribotas statybinių 
atliekų priėmimas statybinių atliekų 
sąvartyne, nebeliko, kur šalinti staty-
bines atliekas ir jos visos po truputį 
atsidurdavo pamiškėse, apleistuose 
pastatuose ir teritorijose, privačiose 
žemės valdose ir t.t. Būtinai reikėjo 
spręsti šią problemą“,- teigė įmonės 
vadovas.  
    Anot A. Makausko, klientams 

rūšiavimo paslaugą Ecoservice 
buvo pasiruošusi teikti nuo metų 
pradžios, bet įvairių dokumentų ir 
leidimų tvarkymas užtruko. Visgi 
visi reikalingi leidimai buvo gauti 
ir 2015 gegužės 11 dieną statybinių 
atliekų rūšiavimo linija pradėjo 
veikti. 
   „Šiuo metu visos surinktos 
statybinės atliekos yra  vežamos 
į rūšiavimo aikštelę. Vizualiai 
įvertinama, kokio užterštumo lygio 
jos yra, tuomet atliekos nukreipia-
mos į atitinkamą rūšiavimo sektorių. 
Nors statybinės atliekos jau yra 
rūšiuojamos jų susidarymo vietose 
statybvietėse, tačiau ne visada iš jų 
išvežtos ar atvežtos statybinės at-
liekos yra tinkamai surūšiuotos,“ – 
pasakojo A. Makauskas. Jo teigimu, 
pasitaiko, kad klientai tiesiog ne-
turi galimybių atliekų rūšiuoti, 
pavyzdžiui, nėra vietos kur saugoti, 

kur statyti konteinerius išrūšiuotoms 
atliekoms ar kt. 
       „Jei lygintume komunalinių atliekų 
ir statybinių atliekų rūšiavimą, tai 
pastarasis yra sudėtingesnis ir sun-
kesnis“, - sakė Ecoservice vadovas. 
Jis patikslino, kad esminis skirtu-
mas toks, jog statybinės atliekos yra 
nestandartinių dydžių, gali būti la-
bai didelių gabaritų, todėl jas reikia 
papildomai perrinkti.
    “Visos   priimtos   statybinės   at-
liekos  rūšiuojamos į šias pagrindines 
grupes: inertines, t.y. – sunkiąsias 
perdirbimui ir pakartotiniam naudo-
jimui tinkamas atliekas, pakartoti-
niam naudojimui tinkamas antrines 
žaliavas, komunalines atliekas ir 
netinkamas perdirbti kitas atliekas. 
Todėl atliekų rūšiavimas susideda iš 
trijų ciklų: pirmiausia atskiriamos 
didelių gabaritų atliekos, tuomet 
vyksta inertinės frakcijos atskyri-

mas, o trečio ciklo metu atskiria-
mos atliekos, kurios tinka antriniam 
panaudojimui, nuo tų atliekų, kuri-
os bus pašalintos sąvartyne“, - apie 
statybinių atliekų skirstymo princi-
pus pasakojo A. Makauskas.
   Šiuo metu statybinių atliekų 
rūšiavimo aikštelė veikia viena pa-
maina, kurioje darbuojasi devyni 
žmonės. „Tačiau   įmonė   nuolatos
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Lapkričio viduryje bendrovės 
„Ekobazė“ padalinyje 
Alytuje pradėjo veikti vi-

ena galingiausių Lietuvoje padangų 
atliekų tvarkymo linija. Bendrovės 
verslo strategijos vadovas Marius 
Kubilius džiaugiasi, kad ir padan-
gas bus galima tvarkyti remiantis 
žiedinės ekonomikos dėsniais.
   „Naujoji padangų apdorojimo 
linija leido žiedinės ekonomikos 
dėsnius pritaikyti ir tvarkant senas 
padangas. Tai yra, nereikalingus 
daiktus tinkamai apdorojus gauna-
mi produktai grįžta į ekonomikos 

ciklą: iš perdirbtos gumos gauna-
mas alternatyvus kuras ir žaliavinė 
guma, kurią galima naudoti gami-
nant naujus daiktus“, - teigia M. 
Kubilius.
     Į perdirbimo liniją nereikalin-
gos padangos pateks iš visos Lietu-
vos įvairių organizacijų ir įstaigų: 
regioniniams atliekų tvarkymo 
centrams priklausančių didelių  
gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, 
pramonės įmonių, automobilių 
servisų ir pan. Be to, skirtingai nei 
iki šiol Lietuvoje eksploatuotose 
linijose, šioje linijoje bus galima 

apdirbti ne tik lengvųjų automobilių 
ir sunkvežimių padangas, bet ir itin 
didelių gabaritų traktorių ir kitų 
transporto priemonių padangas.
   „Perdirbant padangas speci-
aliais įrenginiais iš padangų bus 
ištraukiamas metalas, skirtingai nei 
anksčiau, nebereikės darbuotojams 
rankiniu būdu, vadinamosiomis 
„bulgarkėmis“ pjaustyti padangų. 
Tuomet padanga pateks į pirminio 
smulkinimo įrenginius, vėliau į 
antrinio smulkinimo įrenginius. 
Gaunama žaliava – gumos gaba-
liukai – bus pristatomi vartotojui, ar 

tai būtų cemento gamyklų katilinės, 
ar gumą kaip žaliavą naudojančios 
įmonės“, - apie padangos apdirbi-
mo ciklą pasakoja M. Kubilius.
        Pirminio smulkinimo įrenginys 
per metus gali susmulkinti 10 tūkst. 
tonų atliekų, o antrinio smulkinimo 
įrenginys – 5 tūkst. tonų. Bendrovė 
planuoja, kad pirmajame etape tokių 
pajėgumų turėtų užtekti, tačiau 
patobulinus surinkimo sistemą ir 
išaugus į liniją patenkančių atliekų 
kiekiams, planuojama statyti dar 
vieną 5 tūkst. tonų antrinio smulki-
nimo įrenginį.

zijuojama veikla, tačiau palaipsniui 
perimame Vakarų šalių partnerių 
taikomas technologijas ir metodus“, 
- sako D. Tracevičius.
       Pašnekovo teigimu, jau ne 
vienerius metus dirbama su Lietu-
vos Respublikos Aplinkos mi-
nisterija, regioniniais atliekų tvar-
kymo centrais ir savivaldybėmis 
siūlant patirtį, kuri geriausiai ati-
tinka tos vietovės gyventojų ir 
įmonių poreikius. Norint šioms in-
situcijoms, galime pasiekti aukštų 
rezultatų ir Lietuvoje.

ieško naujų efektyviausių  būdų 
atliekoms rūšiuoti, kad rūšiavimo 
kokybė gerėtų ir kiekiai didėtų“, 
- teigė įmonės generalinis direkto-
rius. 
      Jis neslėpė, kad Ecoservice nuo-
latos plečia bei atnaujina teikiamų 
paslaugų spektrą, tad statybinių ne-
trukus atliekų rūšiavimo paslaugą 
žada pasiūlyti ir kitiems regionams.

sveikiname 2015 m. jubiLiatus!
UAB „Pasvalio gerovė“ – atšventusius 50 metų sukaktį, UAB “Kupiškio komunalininkas” – atšventusius 50 metų sukaktį, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ – atšventusius 25 metų 

sukaktį, UAB „Ecoservice“ – atšventusius 20 metų sukaktį ir UAB „Visagino būstas“ – atšventusius 20 metų sukaktį.


