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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL
VALSTYBINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021-2027 METŲ PLANO“
PROJEKTO
Norėtume išreikšti palaikymą Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų
plano projektui, kuriame yra išsikelta nemažai ambicingų tikslų (bendras atliekų kiekio
gyventojams mažinimas ir pakartotinai naudojamų atliekų kiekis 2030 m., taip pat siekis pasitelkti
reguliacines ir fiskalines priemones ne tik mažinti taršą, bet skatinti tvarius daiktus ir pakuotes dar jų
dizaino fazėje) siekiant padidinti Lietuvos ekonomikos žiediškumą. Tuo pačiu, teikiame pasiūlymus
dėl pateikto plano įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų siekiamų reikšmių bei priemonių:
⮚ Peržiūrėti šiuos „Atliekų susidarymas: visa NACE veikla ir namų ūkiai kg/gyv.“, “vienam
gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis, neviršijantis Europos Sąjungos vidurkio,
kg/gyv.“, „Statybinių atliekų susidarymas kg/gyv.“, „Plastiko atliekų susidarymas kg/gyv.“,
„Atliekų susidarymas: kasyba ir karjerų eksploatavimas kg/gyv.“ ir „Maisto švaistymas
kg/gyv.“ rodiklius, nes jie numato arba didėjantį susidarančių atliekų kiekį, arba labai nežymų
mažėjimą, kuris ne tik neprisidės, bet ir sumažins Lietuvos ekonomikos žiediškumą. Pvz., per
ateinančius 6 metus tik 2 kg/gyv. sumažinti plastiko atliekų susidarymą yra tolesnis tiesinės
ekonomikos palaikymo pavyzdys.
⮚ Numatyti galimybę kompostuojantiems savo maisto / virtuvės atliekas gauti nuolaidas
rinkliavoje už atliekų tvarkymą. Taip pakartotume gerąjį Italijos pavyzdį1, kuris skatina
žmones patiems tuo užsiimti, sumažinant atliekų transportavimo ir apdorojimo infrastruktūros
poreikį bei su tuo susijusį neigiamą poveikį aplinkai.
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⮚ Atsisakyti kompostuojamų plastikinių pakuočių skatinimo ir infrastruktūros kūrimo
priemonės, nes tai gali prisidėti prie didesnės aplinkos taršos ir mažesnio pakuočių
perdirbimo. Pvz. Nyderlandai, prieš tai skatinę kompostuojamą pakuotę, ją dabar priskiria prie
neperdirbamos2,3.
⮚ Įtraukti į didesnės gamintojo atsakomybės taikymą daugiau sektorių (pvz. baldų ir tekstilės)
bei pradėti taikyti privalomas pakartotinio naudojimo užduotis. Tai puikiai veikia
Prancūzijoje4 ir prisideda ne tik prie mažesnio susidarančio atliekų kiekio, bet ir socialinių
įmonių kūrimosi.
⮚ Numatyti sankcijas savivaldybėms, kurios neįgyvendina Valstybiniame atliekų prevencijos ir

tvarkymo 2021-2027 metų plane iškeltų uždavinių. Kažkurioms savivaldybėms nepasiekiant
rodiklių, pvz., galėtų būti apribotos galimybės gauti bet kokią kitą paramą iš LR Aplinkos
ministerijos.
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