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SANTRAUKA
Projekto kontekstas
Identifikuota pagrindinė Projekto problema – antrinių žaliavų rūšiavimo galimybių trūkumas,
kuris yra ypač aktualus kaimo teritorijoje. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje yra naudojami 287
antrinių žaliavų konteineriai stiklui, plastikui ir popieriui surinkti, tačiau esamos įrangos neužtenka
vartotojų reikmėms užtikrinti.
Atitinkamai reikalinga infrastruktūra – konteinerių aikštelės. Šiuo metu Savivaldybėje trūksta
apie 70 konteinerių aikštelių, įskaitant sodų ir garažų bendrijas, skirtų antrinių žaliavų konteineriams
laikyti. Neįrengus naujų ar neatnaujinus senų konteinerių aikštelių, atliekų tvarkymo infrastruktūra
gali neatitikti tikslinių grupių poreikių (pavyzdžiui, patogi prieiga, estetiškai patraukli ir švari miesto
aplinka).
Tinkamas atliekų konteinerių ir šiems konteineriams skirtų aikštelių paskirstymas galėtų
sumažinti susikaupiančių bešeimininkių atliekų kiekį. Atliekos paliekamos šalia konteinerių ar kitose
tam neskirtose vietose (pavyzdžiui, uždarytų sąvartynų teritorijoje) didina neigiamą poveikį aplinkai
ir žmonių sveikatai. Netvarkingai laikomos atliekos mažina miesto ir rajono patrauklumą gyventojams
ir svečiams. Taip pat svarbu pabrėžti, kad savivaldybės ir seniūnijos iš savo biudžeto kasmet
papildomai turi skirti lėšų, skirtų bešeimininkėms atliekoms sutvarkyti.
Identifikuotos Projekto pagrindinės problemos:
➢ Dėl trūkstamos infrastruktūros nėra užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų
rūšiavimas ir viešosios paslaugos teikimas. Šiuo metu dėl ribotos komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros Šilutės rajono savivaldybėje nėra užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimo
procesas. Problema ypač aktuali kaimo teritorijose, kuriose beveik nėra galimybių rūšiuoti antrines
žaliavas – čia ypač trūksta konteinerių, aikštelių, esama infrastruktūra yra pasenusi ir nusidėvėjusi.
➢ Mišrių komunalinių atliekų aikštelių išplanavimas ir konteinerių talpos
paskirstymas neatitinka sukaupiamų atliekų srautų. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje
mišrių komunalinių atliekų aikštelių išdėstymas ir šiose aikštelėse esančių konteinerių tūrio
paskirstymas nėra optimalus. Vienose vietose stovintys mišrių komunalinių atliekų konteineriai yra
per dideli jų talpos atžvilgiu ir neatitinka susidarančių mišrių komunalinių atliekų srauto, kadangi nėra
užpildomi. Taip pat yra vietų, kur konteineriai yra per maži arba jų trūksta.
➢ Prasta komunalinių atliekų infrastruktūros apsauga (neizoliuoti konteineriai).
Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje konteineriai nėra rakinami, aptveriami ar apsaugojami kitu
būdu. Tai yra viena iš priežasčių, lemiančių bešeimininkių atliekų susidarymą netinkamose vietose,
gadinant Šilutės rajono įvaizdį ir patrauklumą gyventojų bei miesto svečių atžvilgiu.
➢ Neišplėtota namudinio kompostavimo sistema. Šiuo metu Šilutės rajono
savivaldybėje individualių namų savininkai nėra pilnai aprūpinti kompostavimo konteineriai. Jų
trūksta apie 2000 vnt., o tai leistų sumažinti apie 350 tonų biologinių atliekų patekimą į bendro
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.
Problemoms spręsti inicijuotas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“
Projekto tikslas:
Atnaujinti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, įrengiant naujas
konteinerines aikšteles, įsigyjant konteinerių konteinerinėms aikštelėms bei plėtojant namudinio
kompostavimo sistemą.
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Projektas atitinka žemiau nurodytas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ veiklas“.
Projekto uždavinys:
Atnaujinti ir išplėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą.
•
•
•
•
•

Numatomos Projekto veiklos:
17 vnt. esamų konteinerių aikštelių atnaujinimas;
52 vnt. naujų konteinerių aikštelių įrengimas;
207 vnt. 3 m3 talpos atliekų rūšiavimo konteinerių įsigijimas;
61 vnt. 5 m3 buitinių atliekų konteinerių įsigijimas;
2000 vnt. kompostavimo konteinerių įsigijimas.

Šiame investicijų projekte yra išskirtos šios projekto tikslinės grupės:
• Neįgalieji ir senjorai;
• Miesto teritorijos gyventojai;
• Kaimo gyventojai;
• Svečiai ir turistai;
• Smulkusis verslas.
Projekto teikėjas ir įgyvendintojas – Šilutės rajono savivaldybės administracija – viešojo
administravimo funkcijas atliekanti biudžetinė įstaiga (toliau – Administracija), viešasis juridinis
asmuo.
Projekto galimybės ir alternatyvos
Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika ir projekto finansavimo
sąlygų aprašu, investicijų projekte analizuotos 5 alternatyvos: naujų inžinerinių statinių statyba,
esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas, inžinerinių statinių nuoma/panauda,
trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje. Taip pat atsižvelgiant į „2014-2020 metų
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą“ bus nagrinėjama
papildoma techninė alternatyva „Antžeminių konteinerių aikštelių statyba“
Įvertinus galimas ir negalimas projekto tikslų ir uždavinių pasiekimo alternatyvas, nustatyta,
kad projektui „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono
savivaldybėje“ artimiausiu metu galimos šios įgyvendinimo alternatyvos:
1. Naujų inžinerinių statinių statyba t.y. pusiau požeminių konteinerių aikštelių statyba;
2. Antžeminių konteinerių aikštelių statyba.
Finansinė analizė
Projekto biudžetas siekia 1.212.499,00Eur. Projektą planuojama dalinai finansuoti ES
paramos lėšomis“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“. Finansinės naudos skaičiavimui taikytas 30 m. laikotarpis, 4,00 proc. diskonto norma.
Vertintos projekto įgyvendinimui būtinos statybos ir paslaugų išlaidos, objekto išlaikymo kaštai.
Finansiniai projekto rodikliai:
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•
•
•
•
•

FGDV(I) – (-1.280.036) Eur;
FMVGN(I) – (-2,27%) %;
FNIS – 0,00;
FGDV(K) – (-289.052)Eur;
FVGN(K) – (-5,93)%.

Projektas finansiškai gyvybingas. Sutvarkytų objektų išlaikymo sąnaudos bus dengiamos
Šilutės rajono savivaldybės lėšomis. Projektas, kaip ir didžioji dauguma viešosios infrastruktūros
projektų, tiesioginės finansinės naudos negeneruos.
Ekonominė analizė.
Ekonominė-socialinė nauda 2014-2020 m. dalinai ES paramos lėšomis finansuojamiems
projektams apskaičiuojama pagal „Investicijų kuriamos ekonominės naudos visuomenei vertimo
metodiką“. Skaičiuojant projekto ekonominę-socialinę naudą vertinta 1 dedamoji: vizualinės taršos,
triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas (išaugusi nekilnojamojo turto vertė). Skaičiavimui taikyta 5
proc. diskonto norma.
Ekonominiai-socialiniai projekto rodikliai:
• EGDV – 75.877 Eur;
• EVGN – 20,45%;
• ENIS – 1,08.
Jautrumas ir rizikos
Jautrumo analizės metu nustatyti kritiniai kintamieji: statybos darbų kaina, ekonominėsocialinė nauda. Rizikos vertinimas parodė 72,3 proc. tikimybę priimtiniems ekonominiamssocialiniams rodikliams pasiekti (EGDV teigiama, EVGN ne mažiau nei 3,9 proc.). Didžiausios
projekto rizikos yra susijusios su rangos darbų bei paslaugų kaina, ekonomine-socialine nauda.
Numatytos rizikų valdymo priemonės.
Vykdymo planas
Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. Projekto tęstinumas bus užtikrintas
veiklos vykdymo ir organizaciniu, finansiniu, eksploataciniu požiūriu, nes už tai atsakinga Šilutės
rajono savivaldybės administracija.
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ĮVADAS
•
•
•

•

Investicijų projekto pavadinimas: „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“
Investicijų projekto rengimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir MB
„Inovatyvi vizija 2016-06-23 sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. R5-(4.1.5)-509.
Darbo tikslas: parengti investicijų projektą, dokumentą, finansiškai (ekonomiškai),
techniškai ir socialiai pagrindžiantį investavimo tikslus, įvertinantį investicijų grąžą (jei
projektas komercinis) ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantį projektui įgyvendinti reikalingas
lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.
Darbo eiga: rengiant dokumentus vadovautasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos
pateikta medžiaga, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisiniais ir strateginiais
dokumentais, lankytasi objektuose, bendrauta su atsakingais savivaldybės administracijos
bei kitų institucijų asmenimis, analizuota panašių projektų patirtis.
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I. PROJEKTO KONTEKSTAS
Šioje dalyje analizuojamas projekto kontekstas, socialinė-ekonominė, teisinė aplinka,
atliekama poreikių analizė, įvardijamos problemos, kurioms spręsti rengiamas projektas, išskiriamos
ir analizuojamos projekto tikslinės grupės.
1.1. Projekto socialinė-ekonominė aplinka
Projektas bus įgyvendinamas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Šioje darbo dalyje
pateikiamas trumpas Šilutės rajono apibūdinimas bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos
teikiama viešoji paslauga: komunalinių atliekų tvarkymas.
Geografinė padėtis.
Šilutės rajono savivaldybė - administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje, prie Kuršių
marių.
Šilutės rajono savivaldybės teritorija -1 706 km2 (sudaro 32,8 proc. Klaipėdos apskrities
teritorijos ), Šilutės miesto -13 km2 . Didelį dalį Savivaldybės teritorijos užima Nemuno deltos
regioninis parkas, kurios plotas – 451566 ha. Visas Nemuno deltos regioninis parkas su nežymiomis
ribų korektūromis patenka į „NATURA 2000“ teritorijų tinklą tiek kaip paukščių apsaugai svarbi
teritorija (PAST), tiek kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST).
Šilutės rajono savivaldybę sudaro 1 miestas, 7 miesteliai, 288 kaimai ir 1 viensėdis.
Savivaldybėje yra 11 seniūnijų ir 77 seniūnaitijos. Per Savivaldybės teritoriją teka Nemunas, Minija
ir jų intakai. Miškai sudaro 22,3 % Savivaldybės ploto.

1.1.

Pav. Šilutės rajono savivaldybės žemėlapis
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Demografinė situacija
Didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje, t. y. pas gyventojus, namų ūkiuose.
Komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis priklauso nuo daugelio veiksnių: namų ūkio dydžio, gyventojų
skaičiaus, jų gyvenamosios vietos (daugiabutis ar individualus namas, miestas ar kaimas), vartojimo
(pajamų) ir t.t
1.1. Lentelė. Gyventojų skaičiaus kitimas Lietuvos Respublikos, Klaipėdos apskrities
ir Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamento duomenys,
2016 m.
Gyventojų skaičius metų pradžioje
2011 m.
2016 m.
3 052 588
2 888 558

Teritorija
Lietuvos Respublika

Pokytis proc.
-

5,40

Klaipėdos apskritis

340 047

324 618

-

4,50

Šilutės r. sav.

45 380

41 093

-

10,00

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. pradžioje Šilutės rajono
savivaldybėje gyventojų skaičių sudarė 41 tūkst. (12,7 proc. Klaipėdos apskrities ir 4,6 proc. šalies
gyventojų). Lyginant 2011 ir 2016 metų pradžios duomenis, gyventojų skaičius Šilutės rajono
savivaldybėje sumažėjo 10 proc.
Gyventojų tankumas Savivaldybėje – 25,9 gyv./km2 (Lietuvoje - 46,1 gyv./km2 ).
Klaipėdos regione esančius vieno ir dviejų butų gyvenamuosius (individualius) namus bei
daugiabučius gyvenamuosius namus pateikti 1.2. Lentelėje. Vertinant pateiktus duomenis galima
teigti, kad Šilutės rajono savivaldybėje yra apie 20 proc. individualių namų ir 21 proc. visų regiono
daugiabučių namų.
1.2.
Lentelė. Gyvenamieji namai Klaipėdos regiono ir Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje (2014 m. sausio 1 d.) Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, VĮ Registrų centras. „Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre registruotų statinių
apskaitos duomenys 2014 m. sausio 1 d.“. Vilnius, 2014.
Nekilnojamo turto registre registruoti gyvenamieji namai

Teritorija

Vieno ir dviejų butų gyvenamieji
(individualūs) namai

Daugiabučiai gyvenamieji namai

Miestas

Kaimas

Iš viso

Miestas

Kaimas

Šilutės r.

780

5.574

6.354

371

613

Klaipėdos
regionas

9.762

21.254

31.016

3.294

1.416

Iš viso
984
4.710

Viešoji paslauga
Komunalinės atliekos – daugiausia buityje susidarančios atliekos ir kitokios atliekos, kurios
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Projekto apimtyje komunalinės atliekos
yra skirstomos į mišrias (nerūšiuotas) atliekas, specifines atliekas, biologiškai skaidžias atliekas ir
antrines žaliavas.
Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (toliau – VATP) patvirtinta, kad savivaldybės yra
atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymą, pavyzdžiui, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų
organizavimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo
11
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administravimą. Šios viešosios paslaugos teikimą reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklėse taip pat nustatoma
komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, šalinimo, saugojimo, apskaitos tvarka, atliekų turėtojų bei
atliekų tvarkytojų teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklėmis užtikrinamas Savivaldybės ir
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimas.
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą savivaldybės gali pavesti komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos administratoriui. Lietuvoje šias funkcijas atlieka regioniniai atliekų
tvarkymo centrai (toliau – RATC), valdydami 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų (Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus). Už Šilutės rajoną
yra atsakingas Klaipėdos RATC.
Mišrių (nerūšiuojamų) komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas
Mišrios komunalinės atliekos – atliekų turėtojų neišrūšiuotos komunalinės atliekos. Mišrios
komunalinės atliekos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje surenkamos iš individualių ir kolektyvinių
konteinerių, kuriais naudojasi atliekų turėtojai (įskaitant sodų, garažų bendrijas ir komercinius ūkio
subjektus, įsikūrusius gyvenamuosiuose namuose ar daugiabučių gyvenamųjų namų rajonuose).
Savivaldybės teritorijoje surinktos mišrios komunalinės atliekos gabenamos į regioninę
atliekų perkrovimo stotį, kur šios atliekos presuojamos ir perkraunamos į didesnes transportavimo
priemones. Visos savivaldybės mišrios komunalinės atliekos išrūšiuojamos ir šalinamos Dumpių
regioniniame sąvartyne.
Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas
Antrinės žaliavos – atliekos ir iš atliekų gautos medžiagos, kurios yra tinkamos tiesiogiai
perdirbti. Remiantis VATP, visiems komunalinių atliekų turėtojams turi būti užtikrinamos antrinių
žaliavų rūšiavimo galimybės ir priemonės. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Savivaldybės teritorijoje
įdiegtas konteinerinis atliekų surinkimas (pastatyti kolektyviniai surinkimo konteineriai aikštelėse,
šalia komunalinių atliekų konteinerių ir kitose vietose). Antrinių žaliavų konteineriais surenkamos šios
atliekos:
• Žalios spalvos konteineriais – stiklinė ir metalinė pakuotė (stikliniai buteliai, stiklainiai,
stikliniai indai, stiklo šukės, metalo pakuotės);
• Mėlynos spalvos konteineriais – popierinė ir kartoninė pakuotė (kartoninės dėžutės,
laikraščiai, žurnalai, pakavimo ir biuruose naudojamas popierius);
• Geltonos spalvos konteineriais – plastikinė, metalinė ir medinė pakuotė, kombinuota pakuotė
(plastikiniai buteliai, plastmasiniai indeliai, polietileno plėvelė ir maišeliai, PET, „Tetra Pak“ ir
kita kombinuota pakuotė).
Surinktos antrinės žaliavos yra perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Antrinėms
žaliavoms surinkti Šilutės rajono savivaldybėje įrengta 100 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių
aikštelių. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis (toliau – Statistikos
departamentas), 2016 m. gyventojų skaičius pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Šilutės rajone siekė
apie 41 tūkst. Tai reiškia, kad viena antrinių žaliavų surinkimo aikštelė tenka 410 gyventojų.
Remiantis šiuo skaičiumi, galima teigti, kad Valstybiniame atliekų tvarkymo 2007–2013 m. plane
numatyta užduotis – įrengti ne mažiau kaip po 1 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800
gyventojų, yra įgyvendinta.
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2007–2013 m. plane taip pat buvo nustatyti reikalavimai,
sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau nei po vieną antrinių žaliavų
konteinerių aikštelę. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje yra 17 sodų bendrijų, kurioms tenka 8
konteinerių aikštelės, skirtos antrinėms žaliavoms surinkti (žr. Lentelė 1.3.). Konteinerių aikštelių
įrengimas sodų ir garažų bendrijose dažniausiai komplikuotas dėl vietos trūkumo tokioms aikštelėms
įrengti.
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1.3.

Lentelė. Antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymas Šilutės rajono
savivaldybėje

Seniūnija (miestai,
miesteliai, kaimai)

Gyventojų
skaičius pagal
deklaruotą
gyvenamąją vietą

Antrinių žaliavų
konteinerių
aikštelės, vnt.

Skaičius gyventojų, kuriems tenka
viena antrinių žaliavų konteinerių
aikštelė, vnt.

Šilutės m.

17775

43

413

Traksėdžių k.

1019

2

509,5

Pagrynių k.

940

2

470

Macikų k.

898

2

449

Laučių k.

394

1

394

Grabupių k.

584

2

292

Ž.Naumiesti

2751

8

343

Degučių k.

530

2

265

Gardamo m.

398

1

398

Šylių k.

370

1

370

Vainuto sen.

746

2

373

Bikavėnų.k.

418

1

418

Gorainių k.

286

1

286

Katyčių sen.

1109

2

554,5

Usėnų sen

632

1

632

Žemaitkiemio k.

239

1

239

Rusnės sen.

1524

4

381

Saugų sen.

763

2

381,5

Vilkyčių k.

754

2

377

Kintų sen.

1757

3

585

Švėkšnos sen.

1649

4

421

Inkaklių k.

434

1

434

Juknaičių sen.

2466

6

411

-

6

-

Aikštelės
bendrijose
IŠ VISO:

sodo

100

Biologiškai skaidžių ir specifinių atliekų surinkimas ir tvarkymas
Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos
aerobiniu ar anaerobiniu būdu. Biologiškai skaidžios atliekos, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos,
„žaliosios“ (šakų, lapų, žolės, sodų ir daržų atliekos) atliekos dažnai išmetamos kartu su mišriomis
komunalinėmis atliekomis. Remiantis Šilutės rajono atliekų tvarkymo planu, šios atliekos gali
sudaryti apie trečdalį metinio visų šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekio. Biologiškai skaidžios
virtuvės (pavyzdžiui, maisto) atliekos atskirai iš gyventojų nėra surenkamos.
Diegiant namudinio kompostavimo sistemą, Klaipėdos regione dalinami namudinio
kompostavimo konteineriai (dėžės). 2012 m. KRATC, įgyvendinant ES finansuojamo projekto
„Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ dalį „Namudinio kompostavimo
sistemos įdiegimas Klaipėdos regione“, įsigijo 10 tūkst. vnt. kompostavimui reikalingų priemonių, iš
kurių 2013 m. buvo išdalinti 8.561 konteineriai: Klaipėdos mieste – 1.248, Neringos sav. – 100,
Klaipėdos r. sav. – 2.000, Kretingos r. sav. – 2.000, Palangos mieste – 557, Šilutės r. sav. – 2.000,
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Skuodo r. sav. – 656. Vertinama, kad šių konteinerių pagalba 2013 m. buvo sukompostuota 1.314
tonų biologinių atliekų (t. y. 150–200 kg per metus atliekų viename konteineryje) ir toks kiekis
nepateko į komunalinių atliekų tvarkymo sistemą
Specifinės atliekos – iš komunalinių atliekų srauto atskirai surenkamos ir tvarkomos
atliekos. Specifines buityje susidarančias atliekas, pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos
atliekas, pavojingas atliekas, statybos ir padangų atliekas, gyventojai privalo atskirti nuo kitų
komunalinių atliekų. Specifinės atliekos iš gyventojų surinkamos apvažiuojamuoju būdu, gamintojų
ir importuotojų įrengtose atliekų surinkimo vietose ir kitomis priemonėmis. Šios atliekos gabenamos
į didelių gabaritų bei pavojingų atliekų aikštelę (toliau – DGASA), kuri yra Rumšų kaime, apie 3 km
atstumu nuo Šilutės miesto. Aikštelė yra administruojama Klaipėdos RATC. Iš gyventojų aikštelėje
priimamos baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos,
pavojingos buitinės atliekos, antrinės žaliavos, biologiškai skaidžios atliekos.
Šilutės rajono savivaldybėje susidarančių atliekų srautai
Atliekų tvarkymo išlaidas pagal principą „teršėjas moka“ turi apmokėti atliekų turėtojas.
Atliekų tvarkymo sistemos veiksmingumas tiesiogiai priklauso nuo artimumo ir pakankamumo
principų taikymo. Šie principai reikalauja, kad susidariusios atliekos būtų šalinamos artimiausiame
tinkamai įrengtame atliekų šalinimo įrenginyje.
Pagal Šilutės rajono komunalinių atliekų 2009-2013 m. planą viešosios komunalinių atliekų
tvarkymo plėtros užduotys buvo:
1. Atsižvelgdamos į tai, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, iki
2009 metų užtikrinti, kad ji būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos
apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Visuotinumo
principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne mažiau
kaip 95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise
priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu
teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus (užduotis įvykdyta, paslauga teikiama 100%).
2. Iki 2009 metų užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau kaip viena didelių gabaritų atliekų
(baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų, pavojingų
buitinių atliekų, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė (užduotis įvykdyta.
Aikštelė įrengta Rumšų k. ir ją administruoja KRATC).
3. Užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis sąvartyne neviršytų 50 procentų
susidariusių Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų kiekio per metus. Kitos susidariusios
komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos (užduotis įvykdyta, 2014 m. sąvartyne
pašalinta 28,72 % komunalinių atliekų).
1.4 lentelė. Atliekų sutvarkymo srautai Savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais, Šaltinis:
Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas, 2015.
Metai
2010
2011
2012
2013

Atliekų rūšis
Mišrios komunalinės atliekos, t
Stambiagabaritės atlikos, t
Antrinės žaliavos t
Biologiškai
suyrančios
(žaliosios), t

2014

13 641,39
333,89
216,38

14 349,67
18,91
292,41

13 939,31
106,49
293,17

12 683,49
127,93
270,96

12 080,34
128,86
335,94

0,0

0,0

0,0

0,0

10,52
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1.5. lentelė. Surinktos antrinės žaliavos Savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais pagal
atskiras frakcijas, Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas, 2015.
Metai
Antrinės
žaliavos
frakcijos
pavadinimas
Stiklas, t
Popierius, kartonas, t
Plastikas, t

2010

2011

121,51
54,82
40,05

177,78
73,07
41,56

2012

155,89
92,21
45,07

2013

2014

156,24
98,21
82,17

155,13
98,64
82,17

4. Tobulinant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, numatoma baigti senų sąvartynų
uždarymo ir rekultivavimo darbus, taip pat užtikrinti reikiamos atliekų surinkimo ir rūšiavimo
infrastruktūros įrengimą. Pirmenybė bus skiriama biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui (mechaninisbiologinis apdorojimas, kompostavimas, kita), atskiram specifinių atliekų srautų surinkimui ir
tvarkymui ( užduotis įvykdyta. Visi buvę sąvartynai, šiukšlynai rekultivuoti. Įvesta konteinerinė atliekų
surinkimo sistema ).
Antrinių žaliavų atliekos, komunalinės atliekos išvežamos (ištuštinami konteineriai) pagal
grafiką, paskelbtą Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt, nuorodoje „Gamtosauga ir atliekų
tvarkymas“. Stambiagabaritės, buityje susidarančios elektros ir elektronikos atliekos, surenkamos
iš gyventojų vieną kartą per pusmetį apvažiavimo būdu pagal grafiką, paskelbtą Savivaldybės
interneto svetainėje www.silute.lt, nuorodoje „Gamtosauga ir atliekų tvarkymas“.
Komunalinių atliekų tvarkymo finansavimas
Komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama pagal principą „teršėjas moka“, tai
reiškia, kad visas komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas rinkliava apmoka komunalinių atliekų
turėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Taip pat, taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai
ir importuotojai apmoka, jų vidaus rinkai tiekiamų elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių ir
pakuočių atliekų, tvarkymą.
Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydis nustatomas, atsižvelgiant į visas Savivaldybei
tenkančias komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas:
• Surinkimo;
• Pervežimo į perkrovimo stotį ir regioninį sąvartyną;
• Šalinimo sąvartyne;
• Sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo;
• Atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo;
• Surinktų atskirų specifinių (pavyzdžiui, pavojingų, didžiųjų) atliekų srautų tvarkymo;
• Visuomenės informavimo ir švietimo;
• Atliekų tvarkymo sistemos administravimo;
• Atliekų tvarkymo sistemų plėtros investicijų ir kitos sąnaudos.
Remiantis 2014 m. gruodžio 18 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T12364 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ , įsigaliojo šie vietinės
rinkliavos tarifai:
• vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą pastoviąją dalį – 12 Lt (3,48 Eur) nekilnojamojo turto
objekto savininkui per metus;
• vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kintamosios dalies dydžius
(žiūrėti 1.6. lentelę)
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1.6. Lentelė. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
kintamosios dalies dydžiai
Eil.
Nr.

Nekilnojamoj
o turto
objektai

Nekilnojamojo turto paskirtis

Vietinės
rinkliavos
dydžio
parametras

Rinklia
va
Eur/mė
n.

1

Gyvenamosi
os
paskirties
objektai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar
daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims
(individualūs namai, butai, bendrabučiai, vaikų namai,
prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai,
nakvynės namai, socialinis būstas, kiti panašios paskirties
objektai). Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2

m2

0,07

2

Viešbučių
paskirties
objektai

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai,
moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai)

m2

0,06

3

Administrac
inės
paskirties
objektai

m2

0,06

4

Prekybos
paskirties
objektai

m2

0,11

5

Paslaugų
paskirties
objektai

m2

0,07

6

Maitinimo
paskirties
objektai

m2

0,06

7

Transporto
paskirties
objektai

m2

0,06

8

Garažų
paskirties
objektai

garažo
boksas

0,96

9

Gamybos,
pramonės
paskirties
objektai

m2

0,12

10

Sandėliavim
o paskirties
objektai

m2

0,01

11

Kultūros
paskirties
objektai

m2

0,01

12

Mokslo
paskirties
objektai

m2

0,02

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas,
valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti
įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba
kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei
veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)
Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai
(parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai,
vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini
statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti
panašios paskirties objektai)
Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai,
skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–
išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai,
laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)
Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai,
kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)
Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su
transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių
laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto
terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties
objektai)
Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti
(automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai,
antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio
vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių
angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties
objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams,
esančius namų valdoje)
Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos
perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų
elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti
energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai,
perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir
kiti panašios paskirties objektai)
Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos,
bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti
objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)
Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros
namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų
centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti
panašios paskirties objektai)
Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio
tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys,
laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo
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13

Gydymo
paskirties
objektai

14

Poilsio
paskirties
objektai

15

Sporto
paskirties
objektai

16

Religinės
paskirties
objektai

17

Specialiosio
s paskirties
objektai

18

Sodų
paskirties
objektai

19

Kiti objektai

lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai,
lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)
Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė
pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės,
klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai,
specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų
pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti
panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos
gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties
objektai)
Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo
nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės
nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos
aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties
objektai)
Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai,
baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai,
maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios
paskirties objektai)
Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės,
koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų
namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)
Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai,
kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai,
policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai,
slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios
paskirties objektai)
Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba)
daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys
sodo sklypai ir (ar) sodo sklypai, nepriklausantys sodininkų
bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje, su pastatais
arba be jų
Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti
savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės,
kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima
priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

m2

0,09

m2

0,06

m2

0,01

m2

0,03

m2

0,04

sodo valda

0,96

0,01

1.2 Teisinė aplinka
Projektu sukurtos komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros savininkas bus Šilutės rajono
savivaldybė, kuriai atiteks Projekto veiklų rezultatai. Remiantis Taisyklėmis, Savivaldybės teritorijoje
komunalinių atliekų tvarkymą administruoja ir organizuoja Savivaldybės administracija,
vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais. Administracija taip pat vykdo visuomenės informavimą ir
švietimą, tvirtina atliekų tvarkymo taisykles ir atliekų tvarkymo planus, komunalinių atliekų tvarkymo
įkainio dydžius, konkurso tvarka parenka komunalinių atliekų tvarkytojus.
Projektas atitinka valstybės, regiono ir savivaldybės strateginius dokumentus, kuriais
siekiama bendro Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane įvardijamo ilgalaikio
strateginio atliekų tvarkymo tikslo įgyvendinimo, t. y. mažinti susidariusių atliekų kiekį, užtikrinti
žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir racionalų atliekų naudojimą, taip mažinti
gamtos, kitų išteklių naudojimą ir atliekų šalinimą sąvartynuose.
Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas yra parengtas vadovaujantis
Nacionaline pažangos strategija „Lietuva 2030“. Plane yra nustatyti strateginiai atliekų tvarkymo iki
2020 m. tikslai, uždaviniai ir priemonės, būtinos užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Taip pat valstybinės
atliekų tvarkymo užduotys ir atliekų tvarkymo užduotys savivaldybėms, nacionalinės ir ES
struktūrinės paramos finansavimo kryptys bei Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
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Projektas yra Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano dalis. Projektu bus
prisidedama įgyvendinant 2 tikslo „Mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį – plėtoti racionalų
atliekų medžiaginių ir energinių išteklių naudojimą“, 2.4. uždavinio „Plėtoti rūšiuojamojo atliekų
surinkimo sistemas“, 2.4.1. priemonę „Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų
surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones“.
Projektu bus prisidedama prie šios priemonės įgyvendinimo, nes, išplėtus ir atnaujinus
esamą komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, t. y. įrengus naujas konteinerines aikšteles ir
juose pastačius trūkstamus konteinerius, bus sudarytos tinkamos sąlygos įgyvendinti efektyvų
antrinių žaliavų rūšiavimo procesą, kuris leis sumažinti į sąvartyną patenkančių komunalinių atliekų
kiekį.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu yra siekiama, suderinus
savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, nustatyti priemones,
užtikrinančias VATP nustatytų užduočių įgyvendinimą. Dokumente nurodytais tikslais, uždaviniais ir
įgyvendinimo priemonėmis siekiama skatina atliekų susidarymo prevenciją, paruošimą
pakartotiniam naudojimui, perdirbimą, kitokį naudojimą ir saugų atliekų šalinimą. Projektu siekiama
padėti įgyvendinti šiuos du pagrindinius komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo prioritetus:
• Išplėtoti atskiro atliekų surinkimo sistemą;
• Užtikrinti visuotinę atliekų surinkimo paslaugą.
Konkretūs tikslai, uždaviniai ir įgyvendinamos priemonės yra pateikiami toliau esančiame
Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane. Klaipėdos regiono ir Šilutės
rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planai, yra parengti pagal Valstybinį atliekų tvarkymo 2014–
2020 m. planą.
Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas yra pagrindinis
strateginio planavimo dokumentas, kuriuo remiantis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra
plėtojama ir įgyvendinama Klaipėdos regioninė atliekų tvarkymo sistema. Šilutės rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo plane išskirti prioritetai atitinka Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
plane įvardintus 5 pagrindinius komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo 2014–2020 m.
laikotarpio prioritetus:
1. prevenciją;
2. paruošimą naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis,
netinkamus naudoti pakartotinai;
3. perdirbimą, prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti;
4. kitokį naudojimą, pavyzdžiui, naudojimą energijai gauti, prieš tai atskyrus atliekas,
netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti;
5. šalinimą, prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip naudoti tinkamas atliekas.
Atsižvelgiant į šiuos prioritetus, Šilutės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane yra
suformuoti konkretūs tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems prioritetams įgyvendinti. Projektu iš dalies
bus įgyvendinamas:
2 tikslo „Sumažinus sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padidinti
šių atliekų naudojimo apimtis“, 2.1. uždavinys „Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines
atliekas namų ūkio sąlygomis“, kadangi Projektu įgyvendinimo metu planuojama įsigyti namudinio
kompostavimo dėžes, kuriomis bus aprūpinti savivaldybės individualių namų gyventojai;
3 tikslo „Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų
perdirbimo apimtis“, 3.1. uždavinys „Plėsti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų atskiro surinkimo
(pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis“, kadangi Projektu įgyvendinimo metu planuojama plėtoto
bendrųjų komunalinių atliekų ir rūšiuojamųjų atliekų aikštelių įrengimą;
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Šilutės rajono strateginis plėtros planas iki 2024 m. yra kompleksinis teisinis Šilutės
rajono strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji savivaldybės plėtros strategija.
Strateginį planą sudaro plėtros prioritetai, tikslai ir atitinkamos priemonės strategijai įgyvendinti.
Projektu siekiama padėti įgyvendinti 3 prioriteto „Infrastruktūros gerinimas/plėtojimas ir žemės ūkio
verslo plėtra“, 3.1. tikslo „Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka“, 3.1.5. uždavinio
„Užtikrinti aplinkos apsaugą ir gerinti jos kokybę“, 3.1.5.4 priemonę „Atliekų surinkimo tobulinimas,
įrengiant atliekų surinkimo ir organinės kilmės atliekų kompostavimo aikšteles bei jų rūšiavimas“.
Įvertinus aktualius nacionalinius, regiono ir rajono savivaldybės strateginius dokumentus,
įvertinta, kad Projektu planuojamos veiklos ir jų rezultatai Šilutės rajono savivaldybėje neprieštarautų
ir prisidėtų įgyvendinant šiuose dokumentuose nurodytus prioritetus, tikslus ir uždavinius.
1.3.Problemos, kurioms spręsti parengtas projektas
Identifikuota pagrindinė problema – antrinių žaliavų rūšiavimo galimybių trūkumas, kuris yra
ypač aktualus kaimo teritorijoje. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje yra naudojami 287 antrinių
žaliavų konteineriai stiklui, plastikui ir popieriui surinkti, tačiau esamos įrangos neužtenka vartotojų
reikmėms užtikrinti.
Atitinkamai reikalinga infrastruktūra – konteinerių aikštelės. Šiuo metu Savivaldybėje trūksta
apie 70 konteinerių aikštelių, įskaitant sodų ir garažų bendrijas, skirtų antrinių žaliavų konteineriams
laikyti. Neįrengus naujų ar neatnaujinus senų konteinerių aikštelių, atliekų tvarkymo infrastruktūra
gali neatitikti tikslinių grupių poreikių (pavyzdžiui, patogi prieiga, estetiškai patraukli ir švari miesto
aplinka).
Tinkamas atliekų konteinerių ir šiems konteineriams skirtų aikštelių paskirstymas galėtų
sumažinti susikaupiančių bešeimininkių atliekų kiekį. Atliekos paliekamos šalia konteinerių ar kitose
tam neskirtose vietose (pavyzdžiui, uždarytų sąvartynų teritorijoje) didina neigiamą poveikį aplinkai
ir žmonių sveikatai. Netvarkingai laikomos atliekos mažina miesto ir rajono patrauklumą gyventojams
ir svečiams. Taip pat svarbu pabrėžti, kad savivaldybės ir seniūnijos iš savo biudžeto kasmet
papildomai turi skirti lėšų, skirtų bešeimininkėms atliekoms sutvarkyti.
Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje daugelis konteinerių nėra rakinami, aptverti ar kitaip
apsaugojami, todėl sunku užtikrinti efektyvų atliekų srautų pasiskirstymą. Esantys infrastuktūros
objektai taip pat neužtikrina atliekų turėtojų (gyventojų) poreikių. Tokioms socialiai jautrioms
grupėms kaip neįgalieji ir senjorai sunku naudotis viešąja atliekų tvarkymo paslauga, jeigu
konteinerinės aikštelės yra nusidėvėjusios (pavyzdžiui, sunkiai prieinamos) ar nutolusios nuo
daugiabučių gyvenamųjų namų.
Identifikuotos Projekto pagrindinės problemos:
➢ Dėl trūkstamos infrastruktūros nėra užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų
rūšiavimas ir viešosios paslaugos teikimas. Šiuo metu dėl ribotos komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros Šilutės rajono savivaldybėje nėra užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimo
procesas. Problema ypač aktuali kaimo teritorijose, kuriose beveik nėra galimybių rūšiuoti antrines
žaliavas – čia ypač trūksta konteinerių, aikštelių, esama infrastruktūra yra pasenusi ir nusidėvėjusi.
➢ Mišrių komunalinių atliekų aikštelių išplanavimas ir konteinerių talpos
paskirstymas neatitinka sukaupiamų atliekų srautų. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje
mišrių komunalinių atliekų aikštelių išdėstymas ir šiose aikštelėse esančių konteinerių tūrio
paskirstymas nėra optimalus. Vienose vietose stovintys mišrių komunalinių atliekų konteineriai yra
per dideli jų talpos atžvilgiu ir neatitinka susidarančių mišrių komunalinių atliekų srauto, kadangi nėra
užpildomi. Taip pat yra vietų, kur konteineriai yra per maži arba jų trūksta.
➢ Prasta komunalinių atliekų infrastruktūros apsauga (neizoliuoti konteineriai).
Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje konteineriai nėra rakinami, aptveriami ar apsaugojami kitu
būdu. Tai yra viena iš priežasčių, lemiančių bešeimininkių atliekų susidarymą netinkamose vietose,
gadinant Šilutės rajono įvaizdį ir patrauklumą gyventojų bei miesto svečių atžvilgiu.
19

Investicijų projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

➢ Neišplėtota namudinio kompostavimo sistema. Šiuo metu Šilutės rajono
savivaldybėje individualių namų savininkai nėra pilnai aprūpinti kompostavimo konteineriai. Jų
trūksta apie 2000 vnt., o tai leistų sumažinti apie 350 tonų biologinių atliekų patekimą į bendro
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.
Projektu atnaujinant komunalinių atliekų infrastruktūrą būtų užtikrintas viešosios paslaugos
prieinamumas miesto ir kaimo gyventojams ir efektyvus bendras atliekų tvarkymo sistemos veikimas.
Įrengtos naujos aptvertos konteinerių aikšteles padėtų sumažinti susikaupiančias bešeimininkes
atliekas, padidintų miesto ir rajono patrauklumą. Atskirai rakinamų mišrių komunalinių atliekų
konteinerių sprendinys yra tikslingas, siekiant įdiegti dvinarę atliekų tvarkymo sistemą.
1.4. Projekto tikslinių grupių poreikių analizė
Tikslinės Projekto grupės – Šilutės miesto teritorijos gyventojai, kaimo gyventojai, neįgalieji
ir senjorai, svečiai ir turistai bei smulkusis verslas, įsikūręs miesto daugiabučių gyvenamųjų namų
teritorijose.
Toliau lentelėje apibendrinami identifikuoti poreikiai ir tikslinės grupės, kurioms šie poreikiai
yra priskiriami.
1.7. Lentelė. Tikslinės grupės ir šių grupių poreikiai, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Poreikis
Patogus priėjimas prie konteinerių
konteinerinėje aikštelėje (patogus
konteinerinių aikštelių išdėstymas)
Efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimas

Švari ir estetiškai patraukli aplinka

Tikslinės grupės, kurioms poreikis
yra aktualus
• Neįgalieji ir senjorai
•
•
•
•

Miesto teritorijos gyventojai
Kaimo gyventojai
Neįgalieji ir senjorai
Smulkusis verslas

•
•
•
•
•

Miesto teritorijos gyventojai
Kaimo gyventojai
Neįgalieji ir senjorai
Smulkusis verslas
Svečiai ir turistai

Apibendrinimas
Socialinė–ekonominė aplinka
2016 m. pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje gyventojų skaičių sudarė 41 tūkst. (12,7
proc. Klaipėdos apskrities ir 4,6 proc. šalies gyventojų). Lyginant 2011 ir 2016 metų pradžios
duomenis, gyventojų skaičius Šilutės rajono savivaldybėje sumažėjo 10 proc. Savivaldybės yra
atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymą, pavyzdžiui, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų
organizavimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo
administravimą. Šios viešosios paslaugos teikimą reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės. Šilutės rajone yra atskirai surenkamos šios atliekos:
mišrios komunalinės atliekos, didelių gabaritų atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos,
kitos specifinio atliekų apdorojimo reikalaujančios atliekos ir antrinės žaliavos.
Komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimo ir jų tvarkymo funkciją Šilutės rajone
vykdo savivaldybės kontroliuojama įmonė – UAB „EKOSERVICE“. Surinktos komunalinės atliekos
yra šalinamos Dumpių regioniniame sąvartyne. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema
organizuojama pagal principą „teršėjas moka“, tai reiškia, kad visas komunalinių atliekų tvarkymo
išlaidas rinkliava apmoka komunalinių atliekų turėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Taip pat,
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taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai apmoka, jų vidaus rinkai
tiekiamų elektros ir elektroninės įrangos, pakuočių ir pakuočių atliekų, tvarkymą.
Teisinė aplinka:
Įvertinus aktualius nacionalinius, regiono ir rajono savivaldybės strateginius dokumentus,
įvertinta, kad Projektu planuojamos veiklos ir jų rezultatai Šilutės rajono savivaldybėje
neprieštarautų ir prisidėtų įgyvendinant šiuose dokumentuose nurodytus prioritetus, tikslus ir
uždavinius.
Sprendžiamos problemos:
➢ Dėl trūkstamos infrastruktūros nėra užtikrinamas efektyvus antrinių žaliavų
rūšiavimas ir viešosios paslaugos teikimas;
➢ Mišrių komunalinių atliekų aikštelių išplanavimas ir konteinerių pajėgumai
neatitinka sukaupiamų atliekų srautų;
➢ Prasta komunalinių atliekų infrastruktūros apsauga (neizoliuoti konteineriai);
➢ Neišplėtota namudinio kompostavimo sistema.
Projektu atnaujinant komunalinių atliekų infrastruktūrą būtų užtikrintas viešosios
paslaugos prieinamumas miesto ir kaimo gyventojams ir efektyvus bendras atliekų tvarkymo
sistemos veikimas. Įrengtos naujos aptvertos konteinerių aikšteles padėtų sumažinti
susikaupiančias bešeimininkes atliekas, padidintų miesto ir rajono patrauklumą. Atskirai rakinamų
mišrių komunalinių atliekų konteinerių sprendinys yra tikslingas, siekiant įdiegti dvinarę atliekų
tvarkymo sistemą.
Tikslinių grupių poreikiai:
➢ Patogus priėjimas prie konteinerių konteinerinėje aikštelėje;
➢ Efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimas;
➢ Švari ir estetiškai patraukli aplinka.
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II. PROJEKTO TURINYS
Šioje dalyje formuojamas projekto tikslas (-ai) ir uždaviniai, nagrinėjamos projekto tikslinės
grupės, apibrėžiamos projekto ribos, atliekamas projekto organizacijos pristatymas.
2.1. Projekto tikslas
Investicijų projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra
Šilutės rajono savivaldybėje“ tikslas:
Atnaujinti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, įrengiant
naujas konteinerines aikšteles, įsigyjant konteinerių konteinerinėms aikštelėms bei
plėtojant namudinio kompostavimo sistemą.
Įgyvendinus projektą ir modernizavus bei išplėtus Šilutės miesto ir rajono komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūrą, bus sudarytos sąlygos efektyviau rūšiuoti atliekas, sumažės
sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis, gėrės miesto estetinis vaizdas, rajonas taps patrauklesne vieta
gyventi, dirbti, vykdyti turistinę veiklą.
Projektas yra Šilutės rajono savivaldybės plėtros iki 2024 m. strateginio plano dalis. Projektu
bus įgyvendintas 3 prioriteto „Infrastruktūros gerinimas/plėtojimas ir žemės ūkio verslo plėtra“, 3.1.
tikslo „Gerinti infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka“, 3.1.5. uždavinio „Užtikrinti aplinkos
apsaugą ir gerinti jos kokybę“, 3.1.5.4 priemonė „Atliekų surinkimo tobulinimas, įrengiant atliekų
surinkimo ir organinės kilmės atliekų kompostavimo aikšteles bei jų rūšiavimas“.
Projektas atitinka žemiau nurodytas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ veiklas“:
• Konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms
įsigijimas;
• Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas.
2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais

Toliau pateiktoje lentelėje pristatoma informacija (investicijų vertė, veiklos, rezultatai ar
kita aktuali informacija) apie Šilutės rajono savivaldybėje įgyvendintus projektus, kurie yra susiję
su šiuo Projektu. Taip pat nurodoma, ar sąsaja yra tiesioginė – kai ryšys tarp projektų yra
priežastinis (vienas projektas lėmė kito projekto įgyvendinimą).
2.1. lentelė. Projekto sąsajos su kitais projektais, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Nr.
1.

Projektas
„Klaipėdos
apskrities
komunalinių
atliekų tvarkymo
sistemos
sukūrimas“

Veiklos ir rezultatai
2004-2009 metus buvo
pastatytas Klaipėdos
regioninis sąvartynas,
įrengtos 10 atliekų
priėmimo ir
kompostavimo
aikštelės, uždaryti ir
rekultivuoti 7
sąvartynai bei 32
šiukšlynai.

Projektų sąsajos
Projektai yra netiesiogiai
susiję, jų rezultatai apima
aplinkos apsaugos ir
ekologinės būklės gerinimą.
Investiciniai projektai
prisideda prie regioninės
atliekų tvarkymo sistemos
kūrimo, didinat viešųjų
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą.

Išlaidos
Bendra šio projekto vertė
– 11,75 mln. EUR.
Projektas finansuotas iš
trijų šaltinių: 50 proc.
(5,875 mln. EUR) sudarė
ES ISPA teikiamos lėšos,
20 proc. (2,35 mln. EUR)
– valstybės investicijos.
Trūkstamas 30 proc.
(3,525 mln. EUR) projekto
išlaidas dengė KRATC
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2.

3.

4.

5.

„Klaipėdos
regiono senų
sąvartynų
uždarymas,
didelių gabaritų
atliekų surinkimo
bei kompostavimo
aikštelių
įrengimas“

Klaipėdos regione
įrengta 10 DGASA ir 7
kompostavimo
aikštelės (viena iš jų
Šilutės rajone, Rumšų
kaime.

„Klaipėdos
regiono
komunalinių
atliekų tvarkymo
sistemos plėtra“
dalį „Namudinio
kompostavimo
sistemos
įdiegimas
Klaipėdos
regione“

įsigyta 10 tūkst. vnt.
kompostavimui
reikalingų priemonių, iš
kurių 2013 m. buvo
išdalintas 8.561 toks
konteineris: Klaipėdos
mieste – 1.248,
Neringos sav. – 100,
Klaipėdos r. sav. –
2.000, Kretingos r.
sav. – 2.000, Palangos
mieste – 557, Šilutės
r. sav. – 2.000,
Skuodo r. sav. – 656.
Šilutės rajono
savivaldybės
administracija
sėkmingai įgyvendino
projektą, kuriuo buvo
įsigyta 2500 vnt. žalios
spalvos konteinerių,
kurių talpa 120 l. ir
2500 vnt. mėlynos
spalvos konteineriai,
kurių talpa 240.
Konteineriai išdalinti
individualių namų
savininkams
Atlikti vandens telkinių
pakrančių išvalymo ir
švaros palaikymo
darbai: išvalytos ir
išrinktos vandens
telkinių pakrančių
apsaugos juostose
esančios buitinės
atliekos 85,16 ha
plote; išvežta 8640 t.
mišrių komunalinių
atliekų, Nemuno deltos
regioninio parko
teritorija tapo jaukesnė
ir švaresnė.

Pakuočių atliekų
rūšiuojamojo
surinkimo iš
individualių namų
kvartalo
priemonių
(individualaus
naudojimo
konteinerių
pirkimas)
2015 m.
balandžio mėn.
„Nemuno deltos
regioninio parko
vandens telkinių
pakrančių
apsaugos
juostose esančių
atliekų tvarkymas“
2013 metai.

Projektai yra netiesiogiai
susiję, jų rezultatai apima
aplinkos apsaugos gerinimą,
tuo būdu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Investiciniai projektai
prisideda prie regioninės
atliekų tvarkymo sistemos
kūrimo, didinat viešųjų
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą.
Projektai yra netiesiogiai
susiję, jų rezultatai apima
aplinkos apsaugos gerinimą,
tuo būdu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Investiciniai projektai
prisideda prie regioninės
atliekų tvarkymo sistemos
kūrimo, didinat viešųjų
komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą.

Darbai finansuojami iš
Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo (apie
15 mln. litų), valstybės
biudžeto (apie 0,3 mln.
litų) bei KRATC lėšomis
(daugiau kaip 3 mln. litų).

Projektai yra netiesiogiai
susiję, jų rezultatai apima
aplinkos apsaugos ir
ekologinės būklės gerinimą.
Abiem projektais siekiama
užtikrinti Šilutės miesto ir
Šilutės rajono gyventojams
saugią ir švarią aplinką.

98 695 tūkst. EUR.
Išlaidos, būtinos
įgyvendinti IP nebuvo
įtrauktos į šį biudžetą.

Projektai yra netiesiogiai
susiję, jų rezultatai apima
aplinkos apsaugos ir
ekologinės būklės gerinimą.
Abiem projektais siekiama
užtikrinti Šilutės miesto ir
Šilutės rajono gyventojams
saugią ir švarią aplinką.

Bendra projekto vertė 39
930 Lt. iš aplinkos
apsaugos rėmimo
programos pagal
Dotacijos teikimo 2013 m.
liepos 5 d. sutarties Nr.
VFS-2013-9-AARP, 2.1.1.
papunktį suteikta Dotacija
27 951,00 Lt, Šilutės
rajono savivaldybės
prisidėjimas 11 979,00 Lt.

-
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2.3. Projekto ribos
Investicijų projekto tikslas yra - atnaujinti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūrą, įrengiant naujas konteinerines aikšteles, įsigyjant konteinerių
konteinerinėms aikštelėms bei plėtojant namudinio kompostavimo sistemą.
Šis projektas bus įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio organizacija yra Šilutės rajono
savivaldybės administracija. Projekte efektyviai suplanuotas rajono komunalinių atliekų
infrastruktūros gerinimo darbų procesas.
Nustatytą problemą siekiama spręsti kompleksiškai ir remiantis planuojamo projekto
sprendiniais, investicijų projektas bus įgyvendinamas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
Projekto ribos skirstomos į:
• Projekto įgyvendinimo laikotarpį;
• Projekto vertę;
• Projekto veiklas.
Projektas planuojamas įgyvendinti nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos.
Projekte numatytas kompleksinis veiklų įgyvendinimas.
Projekto ribos teritorine prasme apima Šilutės rajono savivaldybės teritoriją.
Projekto ribos teritorine naudos gavėjų prasme apima visą Šilutės rajono savivaldybę bei jos svečius
ir turistus.
Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros gerinimo procesą, projekto veiklų organizavimą, vykdymą, kontrolę ir
administravimą (šias funkcijas vykdys projekto valdymo grupė; esant poreikiui, bus vykdomos
viešųjų pirkimų procedūros projekto administravimo paslaugų įsigijimui).
2.4. Projekto tikslinės grupės

Toliau pateikiami Projekto tikslinių grupių, t. y. Projekto metu sukurtos ir atnaujintos
infrastruktūros naudotojų ir paslaugų gavėjų, kuriems skirta Projekto kuriama socialinė
ekonominė nauda (žala), aprašymai. Pažymėtina, jog tikslinės grupės suformuotos remiantis šių
grupių poreikiais ir Projekto įtaka grupėms. Dėl šios priežasties tikslinės grupės gali persidengti,
pavyzdžiui, asmuo gali būti keliose tikslinėse grupėse vienu metu.
2.2. lentelė. Projekto tikslinės grupės, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Eil.
Nr.

1.

Tikslinė
grupė

Neįgalieji
ir senjorai

Tikslinės grupės bruožai

Projekto įtaka
tikslinei grupei
Šilutės rajono savivaldybės
Projekto
gyventojai, turintys judėjimo
įgyvendinimas
negalią ar sutrikimų, kuriems
padės patenkinti
reikalinga specialiai pritaikyta
neįgaliųjų gyventojų
infrastruktūra.
ir senjorų poreikius:
Neįgalieji ir senjorai – finansiškai • Patogus priėjimas
ir socialiai jautri grupė, kuriai
prie konteinerių
tikslinga skirti ypatingą dėmėsį,
konteinerinėje
t. y. jų poreikius reikėtų
aikštelėje (patogus
prioretizuoti.
konteinerinių
aikštelių
išdėstymas);
• Efektyvus antrinių
žaliavų rūšiavimas;
• Švari ir estetiškai
patraukli aplinka.

Tikslinės grupės
suinteresuotumas
Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros atnaujinimas
ypač aktualus Šilutės rajono
savivaldybėje gyvenantiems
neįgaliesiems ir senjorams, nes
dabartinė infrastruktūra gali tapti
fizine kliūtimi naudotis viešąja
paslauga (pavyzdžiui,
neįrengtos konteinerių aikštelės
arba dėl nusidėvėjimo
nepatogios naudotis aikštelės).
Nauja infrastruktūra sudarys
sąlygas savarankiškai ir patogiai
naudotis atliekų tvarkymo
paslaugomis. Dėl šios
priežasties bus netiesiogiai
pagerinta šių grupių socialinė
integracija.
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2.

3.

4.

5.

Miesto
teritorijos
gyventojai

Kaimo
gyventojai

Šilutės rajono savivaldybės
Projekto
miesto teritorijoje gyvenantys
įgyvendinimas
asmenys.
padės patenkinti
Remiantis Statistikos
mieste gyvenančių
departamento duomenimis,
asmenų poreikius:
2016 m. pradžioje Šilutės rajono • Efektyvus antrinių
savivaldybėje bendras gyventojų žaliavų rūšiavimas;
skaičius siekė apie 41 tūkst.
• Švari ir estetiškai
asmenų, iš kurių 16,5 tūkst.
patraukli aplinka.
sudarė miesto gyventojai (apie
• Mažesnis
40 proc.).
mokestis už atliekų
tvarkymą.

Šilutės rajono savivaldybės
Projekto
kaimų teritorijoje gyvenantys
įgyvendinimas
asmenys.
padės patenkinti
Remiantis Statistikos
kaimuose
departamento duomenimis,
gyvenančių
2016 m. pradžioje Šilutės rajono asmenų poreikius:
savivaldybėje bendras gyventojų • Efektyvus antrinių
skaičius siekė apie 41 tūkst.
žaliavų rūšiavimas;
asmenų, iš kurių 24,5 tūkst.
• Švari ir estetiškai
sudarė kaimų gyventojai (apie
patraukli aplinka.
60 proc.).
• Mažesnis
mokestis už atliekų
tvarkymą.
Iš Lietuvos ir užsienio į Šilutės
Projekto
rajoną atvykstantys turistai,
įgyvendinimas
vienadieniai lankytojai, taip pat
padės patenkinti
Šilutės miesto gyventojų
Savivaldybės
giminaičiai.
svečių ir turistų
Per 2015 metus suteikė 8040
poreikius:
turizmo informacijos paslaugų
• Švari ir estetiškai
24 užsienio šalių turistams.
patraukli aplinka.

Svečiai ir
turistai

Smulkusis
verslas

Šilutės rajono savivaldybėje
(ypač gyvenamuosiuose
daugiabučių namų rajonuose)
įsikūrę ūkio subjektai,
užsiimantys komercine veikla.
Remiantis Statistikos
departamento duomenimis,
Šilutės rajono savivaldybės
teritorijoje iš viso teisinį statusą
turinčių ir veikiančių įmonių yra
1528.

Projekto
įgyvendinimas
padės patenkinti
smulkaus verslo,
įsikūrusio miesto
daugiabučių namų
rajonuose,
poreikius:
• Švari ir estetiškai
patraukli aplinka;
• Efektyvus antrinių
žaliavų rūšiavimas.

Šiuo metu mišrių komunalinių
atliekų konteinerių išdėstymas
mieste neatitinka surenkamų
atliekų srautų.
Įrengiant naują infrastruktūrą,
konteinerių aikštelių dydis ir
laikomas konteinerių skaičius
bus nustatomas įvertinant
daugiabučių namų butų ir
gyventojų skaičių. Geresnis
infrastruktūros objektų
išplanavimas padidins antrinių
atliekų rūšiavimo galimybes.
Projektas taip pat prisidės prie
miesto estetinio įvaizdžio ir
gyvenimo kokybės gerinimo.
Šilutės rajono kaimuose ypač
blogai išvystyta komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūra –
daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartaluose trūksta konteinerių,
o šiuo metu esantys – prastos
būklės.
Naujų konteinerių aikštelių ir
antrinių žaliavų konteinerių
įrengimas padidins viešosios
paslaugos prieinamumą, atsiras
didesnės atliekų rūšiavimo
galimybės.
Remiantis turizmo centro
vertinimu, dauguma turistų
Šilutės mieste arba rajone
praleidžia 1 dieną, todėl yra
reikšminga sudaryti teigiamą
pirmąjį įspūdį.
Didesnės apimties atliekų
tvarkymo infrastruktūra padės
sumažinti bešeimininkių atliekų
kiekį, o tinkamu išplanavimu bus
prisitaikoma prie susidarančių
atliekų srautų (pavyzdžiui,
sumažės atvejų, kai
komunalinių atliekų konteineriai
yra perpildyti).
Projektuojamos estetiškai
patrauklios konteinerių aikštelės
ir tvarkinga aplinka padidins
svečių ir turistų poilsio kokybę.
Didesnės apimties atliekų
tvarkymo infrastruktūra padės
sumažinti bešeimininkių atliekų
kiekį, o tinkamu išplanavimu bus
prisitaikoma prie susidarančių
atliekų srautų (pavyzdžiui,
sumažės atvejų, kai
komunalinių atliekų konteineriai
yra perpildyti).
Projektuojamos estetiškai
patrauklios konteinerių aikštelės
ir estetiška aplinka prisidėtų prie
įmonių įvaizdžio ir didintų
vartotojų pasitenkinimą.
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2.5. Projekto uždaviniai
Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą projekto tikslą būtina nusimatyti projekto uždavinius (į), kurie
aiškiai apibrėžtų siekiamus sukurti aiškius ir realius kiekybinius ir kokybinius pokyčius. Projekto tikslui
pasiekti numatomas uždavinys:

 atnaujinti ir išplėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti veikla sudaro prielaidas pasiekti projekto
uždavinį. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas projekto loginis pagrindimas.
2.3. lentelė. Projekto loginis pagrindimas, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Uždavinys

Projekto veikla

Esamų konteinerių aikštelių
atnaujinimas

Atnaujinti ir išplėsti
komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūrą.

Fizinio
rodiklio
pavadinimas
ir
matavimo
vienetas
Vnt.

Fizinio
rodiklio
siekiama reikšmė
17

Šiukšlių rūšiavimo
konteinerių įsigijimas

Vnt.

51

Naujų konteinerių aikštelių
įrengimas

Vnt.

52

3 m3 atliekų rūšiavimo
konteinerių įsigijimas

Vnt.

207

5 m3 buitinių atliekų
konteinerių įsigijimas

Vnt.

61

Vnt.

2000

Kompostavimo konteinerių
įsigijimas

2.6. Projekto organizacija
Šioje dalyje pateikiamas pareiškėjo – Šilutės rajono savivaldybės organizacinis
apibūdinimas: bendra informacija ir teisinis apibūdinimas, pagrindiniai valdymo organai ir valdymo
principai.
Projekto teikėjas ir įgyvendintojas – Šilutės rajono savivaldybės administracija – viešojo
administravimo funkcijas atliekanti biudžetinė įstaiga (toliau – Administracija), viešasis juridinis
asmuo. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos
savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais,
savivaldybės Tarybos sprendimais, savivaldybės Tarybos reglamentu ir Administracijos veiklos
nuostatais. Administracija nėra pavaldi kitoms valstybės institucijoms. Žemiau pateikiami
Administracijos rekvizitai (2.4. lentelė).
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2.4. lentelė. Įstaigos rekvizitai, Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės administracija, 2016 m.
Pavadinimas
Adresas
Įstaigos kodas
Teisinė forma
Steigėjas
Telefonas
Faksas
El. Pašto adresas
Interneto svetainės adresas
Institucijos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133 Šilutė
188723322
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Savivaldybės taryba
(8 441) 79 201
(8 441) 51 517
administracija@silute.lt
www.silute.lt
Administracijos direktorius Sigitas Šeputis

Pagrindiniai Šilutės rajono savivaldybės administracijos tikslai:
1. padėti atstovaujamajai Savivaldybės institucijai – Tarybai skatinti ir plėtoti vietos savivaldą
kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;
2. sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios
įstaigos tarnauja žmonėms;
3. skatinti tarnautojų ir darbuotojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.
Šilutės rajono savivaldybės administracija atlieka šias funkcijos:
1. viešojo administravimo;
2. viešųjų paslaugų teikimo;
3. administracinių paslaugų teikimo.
Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, struktūriniai teritoriniai padaliniai –
seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės
tarnautojai.
Administracijos sudėtyje yra skyriai, skyriams priklausantys poskyriai, bei seniūnijos.
Struktūriniams padaliniams vadovauja vedėjai, seniūnijoms – seniūnai. Savivaldybės administracijos
direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas. Jis atlieka šias funkcijas:
„Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įsakymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje. Organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, atsako už
vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir
atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą. <...>
Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas
Tarybai ir Merui.
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2.1. pav. Šilutės rajono savivaldybės administracijos valdymo struktūros schema,
Šaltinis: www.silute.lt, 2016 m.

Šilutės rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius
infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, kelių plėtros ir
rekonstravimo, vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir rekonstravimo, viešųjų erdvių
tvarkymo, socialinėje, švietimo ir kitose srityse. 2007-2013 m. laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybės
administracija įgyvendino projektus, finansuotus ES struktūrinių fondų lėšomis, kurių bendra vertė
siekia daugiau kaip 24,3 mln. Eur. Taip pat Šilutės rajono savivaldybės administracija yra
įgyvendinusi daugybę kitų fondų ir savomis lėšomis finansuotų projektų.
Kaip matyti iš organizacijos struktūros ir įgyvendintų projektų kiekio bei finansinės apimties,
galima teigti, kad projekto organizacija nepritrūks žmogiškųjų išteklių ir patirties investicijų projekto
įgyvendinimui ir valdymui Šilutės rajone.

2.7. Siekiami projekto rezultatai
Įgyvendinus IP bus atnaujinta ir išplėsta komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra Šilutės
rajono savivaldybėje, t. y. įrengtos naujos konteinerinės aikšteles ir jose pastatyti antrinių žaliavų
konteineriai, atnaujintos senos aikštelės bei įsigyti biologinių žaliavų kompostavimo konteineriai.
Projektas prisidės prie regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo, didinat viešosios paslaugos
prieinamumą ir kokybę. Projekto veiklos rezultatai taip pat prisidės prie švaresnės aplinkos
išsaugojimo, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.
Projektu yra sprendžiamos anksčiau aptartos Šilutės rajono savivaldybėje aktualios
problemos (žr. skyrelį 1.3). Nauja infrastruktūra rajono gyventojams (ypač kaimo gyventojams),
sukurs geresnes sąlygas rūšiuoti atliekas. Įgyvendinus Projektą, parengtas mišrių komunalinių
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atliekų konteinerių ir konteinerinių aikštelių išplanavimas atitiks sukaupiamus atliekų srautus, todėl
sumažės bešeimininkių atliekų kiekis bei pagerės viešosios paslaugos teikimas. Izoliavus
konteinerius bus užtikrinta infrastruktūros apsauga ir sudaromos sąlygos įdiegti dvinarę atliekų
tvarkymo sistemą.
Projekto tiesioginis poveikis apima tikslinių grupių poreikius. Įgyvendinus Projektą, neįgaliesiems ir
senjorams bus įrengtas patogus priėjimas prie konteinerių konteinerinėje aikštelėje. Tuo būdu bus
padidinta šių grupių socialinė integracija, pagerintos savarankiškumo galimybės atliekant
kasdienines veiklas. Kaimuose įrengus naują infrastruktūrą ir modernizavus senąją, atsiras sąlygos
aktyviau įsitraukti į atliekų rūšiavimą. Tvarkinga aplinka sudarys palankias sąlygas vystytis
daugiabučių namų kvartaluose įsikūrusiam smulkiajam verslui, pagerins miesto estetinį įvaizdį
gyventojams ir svečiams.
Projektas turės ir netiesioginį poveikį trečiosioms šalims. Įgyvendinus Projektą, bus užtikrintas
patogus atliekų surinkimo automašinų privažiavimas prie konteinerių konteinerinėje aikštelėje.
Projekto įgyvendinimas taip pat svarbus Šilutės rajono savivaldybės administracijai. Įrengus antrinių
žaliavų konteinerius ir suskirsčius mišrių komunalinių atliekų konteinerių prieigą atitinkamiems
daugiabučių namų gyventojams, būtų tikslingai siekiama dvinarės atliekų sistemos rajone įvedimo.
Patiriamos Šilutės rajono savivaldybės administracijos išlaidos atsipirks įgyjama socialine ir
ekonomine nauda. Projekto sėkmė atsispindės per šiuos kokybinius ir kiekybinius rodiklius:
Kiekybiniai:
• Sukurti/pagerinti atskiro komunalinio atliekų surinkimo pajėgumai (kodas P.S.329) – 2329*
t/metai.
* rodiklis apskaičiuojamas pagal 2016 m. liepos 13 d. Nr. 1K-287 Lietuvos Respublikos Finansų
ministro įsakymą „Dėl Finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020
metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Konteinerių pajėgumai apskaičiuojami pagal formulę:
Pk = Nk * Vk * Ivid * qn,
kur:
Pk – konteinerių pajėgumai;
Nk – konteinerių skaičius (Projekto įgyvendinimo metu įsigyjami 207 pusiau požeminiai
rūšiavimo konteineriai, iš jų 51 miesto teritorijoje, 156 - kaimo teritorijoje);
Vk – vieno konteinerio tūris (Projekto įgyvendinimo metu įsigyjamų konteinerių tūris 3
m3);
Ivid – vidutinis (3 metų vidurkis) išvežimų per metus skaičius (konteinerius vidutiniškai
išveža 4 kartus per mėnesį miesto teritorijoje ir 2 kartus per mėnesį kaimo teritorijoje, t.y. vienas
konteineris vidutiniškai 30 kartų per metus);
qn – vidutinis atliekų tankis pagal rūšis (Vidutinis atliekų tankis pagal rūšis: stiklinės
pakuotės atliekų mišinio – 300 kg/m3; popieriaus ar kartono atliekų mišinio – 45 kg/m3; plastikinės,
kombinuotos ir metalo pakuotės atliekų mišinio – 30 kg/m3;
Kokybiniai:
• Padidėjęs klientų pasitenkinimas viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslauga;
• Padidėjęs antrinių žaliavų rūšiavimas (ypač kaimo teritorijose);
• Sumažėjęs susidarančių bešeimininkių atliekų kiekis;
• Padidėjęs perdirbamų komunalinių atliekų kiekis;
• Padidėjusi neįgaliųjų ir senjorų socialinė integracija.

Apibendrinimas
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Projekto tikslas – Atnaujinti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą,
įrengiant naujas konteinerines aikšteles, įsigyjant konteinerių konteinerinėms aikštelėms bei
plėtojant namudinio kompostavimo sistemą.
Projekto ribos: Projektas įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio organizacija yra Šilutės
rajono savivaldybės administracija.
Tikslinės grupės:
• Neįgalieji ir senjorai;
• Raseinių miesto teritorijos gyventojai;
• Kaimo gyventojai;
• Svečiai ir turistai;
• Smulkusis verslas.
Projekto organizacija – Šilutės rajono savivaldybės administracija, prisiimanti atsakomybę
organizaciniu, finansiniu ir fiziniu Projekto rezultatų įgyvendinimo požiūriu.
Įgyvendinus Projektą pagerės viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Šilutės rajono
savivaldybėje. Atnaujinta ir išplėsta infrastruktūra, įrengiant naujas konteinerių aikšteles ir jose
pastačius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti, padės teikti kokybišką, visiems
prieinamą viešąją paslaugą. Rajono, o ypač kaimo gyventojams, bus suteiktos didesnės rūšiavimo
galimybės. Projekto veiklos rezultatai taip pat prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos
apsaugos išsaugojimo.
Projekto rezultatai:
Įgyvendinus Projektą numatoma pasiekti šiuos kiekybinius ir kokybinius rodiklius:
Kiekybiniai:
• Sukurti/pagerinti atskiro komunalinio atliekų surinkimo pajėgumai (kodas P.S.329) – 2329*
t/metai.
Kokybiniai:
• Padidėjęs klientų pasitenkinimas viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslauga;
• Padidėjęs antrinių žaliavų rūšiavimas (ypač kaimo teritorijose);
• Sumažėjęs susidarančių bešeimininkių atliekų kiekis;
• Padidėjęs perdirbamų komunalinių atliekų kiekis;
• Padidėjusi neįgaliųjų ir senjorų socialinė integracija.

2. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS
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Šiame skyriuje atliekama Projekto įgyvendinimo galimybių analizė: nustatomos ir
vertinamos galimos veiklos Projekto tikslams pasiekti, iš galimų veiklų formuojant Projekto
įgyvendinimo alternatyvas.
3.1. Esama situacija
Esamos situacijos esmė – tolesnis veiklos vykdymas vadovaujantis dabartiniais veiklos
principais. Dėl šios priežasties esama situacija analizuojama Projektu sprendžiamų problemų
apimtimi. Esama situacija vertinama neperžengiant projekto ribų – projekto organizacijos veikla
nagrinėjama tiek, kiek tai reikalinga pristatyti projekto įgyvendinimo kontekstą. Šiuo metu teikiama
viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga privalės būti teikiama netgi tuo atveju, jeigu Projektas
nebūtų įgyvendinamas.
Esama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra
Šiuo metu Raseinių rajono savivaldybėje yra įrengta 100 antrinių žaliavų konteineriai
aikštelės, plastikui ir popieriui surinkti, tačiau esamos įrangos neužtenka atliekų turėtojų, t. y. fizinių
ir juridinių asmenų, reikmėms užtikrinti. Trūkstant infrastruktūros objektų, nėra užtikrinamos
gyventojams vienodos galimybės naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (problema
ypač aktuali kaimo gyventojams). Užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos veikimą taip pat
trukdo netinkamas mišrių komunalinių atliekų aikštelių išplanavimas ir konteinerių talpos
paskirstymas. Dar viena problema – prasta komunalinių atliekų infrastruktūros apsauga. Šiuo metu
konteinerių aikštelės nėra aptvertos ar apsaugotos kitu būdu, todėl yra prieinamos visiems
gyventojams. Jeigu nebus investuojama į naujų konteinerinių aikštelių įrengimą, esamų
rekonstrukciją ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimą, gali didėti susidarančių
bešeimininkių atliekų kiekis. Bešeimininkės atliekos neigiamai veikia rajono estetinį įvaizdį ir mažina
gyvenamosios vietovės patrauklumą. Neinvestuojant į rekonstrukcijos ir plėtros darbus, nebus
patenkinami ir tikslinių grupių poreikiai. Pavyzdžiui, dėl nepritaikyto priėjimo prie konteinerių
konteinerinėje aikštelėje viešąja paslauga nebus patogu naudotis socialiai jautrioms grupėms,
pavyzdžiui, judėjimo negalią turintiems gyventojams ar senjorams. Projekto įgyvendinimas taip pat
svarbus ir miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų rajonuose įsikūrusiam smulkiajam verslui,
kuris yra suinteresuotas savo veiklą vykdyti tvarkingoje ir estetiškai patrauklioje aplinkoje. Nevykdant
infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros darbų, gali sumažėti vartotojų paklausa. Administracijai
tęsiant veiklą kaip įprasta ir neįgyvendinant Projekto, nėra numatyta papildomų investicijų,
pavyzdžiui, reikalingų esamai infrastruktūrai palaikyti. Ši infrastruktūra nebus visapusiškai
panaudota, tikslinių grupių poreikiai nebus patenkinti, aktualios problemos nebus išspręstos.
2.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos, jų ypatumai ir padariniai
Vadovaujantis VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31
d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtintos „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš
Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ 3.2 p.,
ilgasis veiklų sąrašas sudaromas projektams, kurių planuojama investicijų vertė didesnė nei 3 mln.
eurų. Šiuo atveju projekto vertė mažesnė nei 3 mln. eurų, todėl ilgasis veiklų sąrašas nesudaromas.
Remiantis LR aplinkos ministro įsakymu priimtu 2016 m. balandžio 27 d. Nr. D1-281 „Dėl
2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008
priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ iškeltam priemonės tikslui pasiekti remiamos šios veiklos:
1. biologinių atliekų konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms
plėtra;
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2. konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių
aikštelėms;
3. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas
atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;
4. atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas;
5. visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
Šio IP atveju bus vykdoma antra galima veikla.
Remiantis optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo
metodika, nagrinėtinų kiekvieno projekto įgyvendinimo alternatyvų skaičius ir turinys priklauso nuo
projekto investavimo objekto tipo. Kadangi Projekto investicijos suplanuotos į kelis skirtingus
investavimo objektus, Projekto investavimo objekto tipas pasirinktas pagal tą investavimo objektą,
kuriam skiriama didžiausia lėšų suma. Šiuo atveju Šilutės miesto ir Šilutės rajono naujų konteinerinių
aikštelių įrengimas sudaro daugiau nei 50 proc. visos investuojamos sumos. Atsižvelgiant į Projekto
investavimo tipą (naujų inžinerinių statinių statybą), nagrinėjamos šios alternatyvos:
• naujų inžinerinių statinių statyba;
• esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;
• inžinerinių statinių nuoma/panauda;
• trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.
Taip pat atsižvelgiant į „2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašą“ bus nagrinėjama papildoma techninė alternatyva „antžeminių
konteinerių aikštelių statyba“.

Naujų inžinerinių statinių
statybą

naujų inžinerinių statinių statyba
esamų inžinerinių statinių techninių
savybių gerinimas
inžinerinių statinių nuoma / panauda
trūkstamų paslaugų užtikrinimas
perkant paslaugas rinkoje
antžeminių konteinerių aikštelių
statyba
3.1. pav. Investavimo tipo alternatyvos
Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.

Projekto problemai spręsti būtina įgyvendinti veiklas (konteinerių aikštelių įrengimas /
rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms), todėl vertinant alternatyvų galimumą,
bus atsižvelgta į:
• Tikslo pasiekiamumą;
• Tikslinių grupių poreikių tenkinimą
• Įgyvendinimo trukmę;
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•
•

Preliminarią Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų sumą;
Techninius bei teisinius aspektus.
Remiantis sudarytu nagrinėtinu alternatyvų sąrašu, pateikiamas alternatyvų įgyvendinimo
galimumo vertinimas, konkrečiu Šilutės rajono savivaldybės administracijos investicijų projekto
atveju.
3.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvos, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Alternatyva

Alternatyvos įgyvendinimo galimumas

Alternatyvos
tikslingumas
nagrinėti toliau

Naujų
inžinerinių
statinių statyba

Įgyvendinant šią alternatyvą būtų statomi nauji inžineriniai
statiniai t.y. pusiau požeminės konteinerių aikštelės. Šia
alternatyva būtų siekiama projekto tikslų, taip pat tai
tenkinami tikslinių grupių poreikiai. Įgyvendinimo laikas nėra
ilgas, nes tai nėra sudėtingo inžinerinio statinio statyba.
Alternatyva atitinka remiamas projekto veiklas. Atitinką
preliminarią Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
lėšų sumą. Įgyvendinant alternatyvą nebus susiduriama su
techniniais ar teisiniais sunkumais.
Suformuojama
alternatyva
„Pusiau
požeminių
konteinerių aikštelių statyba“
Šios alternatyvos atvejų būtų atnaujinamos esamos
konteinerių aikštelės. Šios alternatyvos įgyvendinimui
galima du variantai, pirmasis turėtų būti kečiami esami
konteineriai, jau įrengtuose aikštelėse, o tai lygu
alternatyvai kuri aprašyta žemiau „antžeminių konteinerių
aikštelių statyba“, antru atveju vykdomi tik statybos darbai ir
atnaujinant pačias aikšteles, konteineriai paliekami tie
patys. Antru šios alternatyvos atveju tikslo siekiama tik iš
dalies. Tikslinių grupių poreikiai būtų tenkinami taip pat tik iš
dalies, nes nebūtų pakeisti esami nusidėvėję konteineriai ir
nebūtų pastatyti reikiami nauji. Jau išsiaiškinta, kad Šilutės
rajono savivaldybės gyventojams trūksta naujų konteinerių.
Preliminari suma būtų mažesnė nei Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos lėšų suma.
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva negalima
Nors šios alternatyvos atveju būtų siekiama išsikelto tikslo
ir būtų tenkinamo tikslinių grupių poreikiai, tačiau
alternatyva atmetama ir nevertinama, kadangi šio tipo
viešosios paslaugos nėra galimybės teikti nuomos ar
panaudos pagrindu dėl inžinerinių statinių specifikos. Šis
procesas taip pat užsitęsia ir tampa didesne biurokratine
našta jo vykdytojams.
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva negalima
Alternatyva atmetama, nes Šilutės rajono savivaldybėje
nėra privačios įmonės, kuri galėtu teikti šias paslaugas. Už
komunalinių atliekų tvarkymą ir šalinimą yra atsakinga
Šilutės rajono savivaldybė ir tik ji gali pasirūpinti šiomis
paslaugomis.
Apibendrintai vertintina, kad alternatyva negalima
Įgyvendinant šią alternatyvą būtų statomi nauji inžineriniai
statiniai t.y. antžeminės konteinerių aikštelės. Šia
alternatyva būtų siekiama projekto tikslų, taip pat tai
tenkinami tikslinių grupių poreikiai. Įgyvendinimo laikas nėra
ilgas, nes tai nėra sudėtingo inžinerinio statinio statyba.
Alternatyva atitinka remiamas projekto veiklas. Atitinką
preliminarią Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos
lėšų sumą. Įgyvendinant alternatyvą nebus susiduriama su
techniniais ar teisiniais sunkumais.

Toliau
tikslinga.

Esamų inžinerinių
statinių techninių
savybių gerinimas

Inžinerinių statinių
nuoma / panauda

Trūkstamų
paslaugų
užtikrinimas
perkant paslaugas
rinkoje
Antžeminių
konteinerių
aikštelių statyba

nagrinėti

Toliau
nagrinėti
netikslinga.

Toliau
nagrinėti
netikslinga.

Toliau
nagrinėti
netikslinga.

Toliau
tikslinga

nagrinėti
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Suformuojama alternatyva „Antžeminių konteinerių
aikštelių statyba“

•

Įvertinus galimas ir negalimas projekto tikslų ir uždavinių pasiekimo alternatyvas, nustatyta,
kad projektui „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės
rajono savivaldybėje“ artimiausiu metu galimos šios įgyvendinimo alternatyvos:
1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių statyba;
2. Antžeminių konteinerių aikštelių statyba.

2.2. Projekto alternatyvų aprašymas
I alternatyva – Pusiau požeminių konteinerių aikštelių statyba
Įgyvendinant Investicijų projektą pagal pasirinktą projekto alternatyvą, Šilutės rajono
savivaldybėje yra projektuojamos 52 naujos konteinerių aikštelės, skirtos buitinėms mišrioms
atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti, atnaujinama 17 esamų konteinerių aikštelių (viso 268 nauji
pusiau požeminiai konteineriai) ir perkama 2000 individualių kompostavimo dėžių. Sąrašas su
tiksliomis aikštelių vietomis pateikiamas 1 PRIEDE.
44 aikštelės bus įrengtos su vienu 5000 l ir trimis 3000 l pusiau požeminiais konteineriais,
7 aikštelės su dviem 5000 l ir trimis 3000 l pusiau požeminiais konteineriais,17 aikštelių su trimis
3000 l konteineriais ir 1 aikštelė su trimis 5000 l ir trimis 3000 l konteineriais. Visos aikštelės bus
grįstos trinkelėmis, įrengti bordiūrai, aikštelės aptvertos metaline tvora. Konteinerių aikštelių
įrengimui pasirinkta vertikalių, metalinių skydų strypų konstrukcija – sukurianti lengvumo įspūdį,
saugi ir lengvai eksploatuojama. Strypai ilgąja kraštine pasukti į aikštelės vidų, todėl judant aplink
aikštelę strypai projektuojasi į plokštumą, kuri pridengia konteinerius, o judant statmenai į aikštelę,
pakankamai apžvelgiamas vidus. Pasirinkta metalo spalva – juoda, kaip neišsiskirianti aplinkoje,
nesudaranti kontrasto (žr. Paveikslas 3.2 ir 3.3 pav).

3.2. pav. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės vizualizacija (1)
Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
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3.3. pav. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės vizualizacija (2)
Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.

•
•
•

•
•

Pusiau požeminiai konteineriai GTT modelio pasižymi šiomis savybėmis:
Apvalus, monolitiškai išlietas betoninis konteineris, nepralaidus vandeniui.
Dugne suformuota vieta susikaupusiems skysčiams išsiurbti.
Konteinerio dugnas atveriamas atliekų pašalinimui iš konteinerio. Dugnas susideda iš
dviejų vonelės formos cinkuotos skardos varčių. Vonelių talpa 150 litrų, jos skirtos
skysčiams surinkti, išvengiant jų patekimo į betoninę šachtą.
Virš žemės esančios dalies aukštis yra 1288 mm (be kablių).
Pagaminta iš nedegių medžiagų pagal apsaugos klasę A. pagal DIN 4102

Individualaus kompostavimo dėžės HORTO yra su fiksuojamais dangčiais bei skirtos žaliųjų
atliekų kompostavimui namų sąlygomis. Kompostavimo dėžių talpa –1000 l. Dėžės šonuose yra
skylučių/angų, užtikrinančių optimalų oro patekimą; skylutės apsaugotos nuo jų užkimšimo
kompostuojamomis medžiagomis pridengiant jas iš viršaus specialiomis briaunomis. Jos
pagamintos iš medžiagos atsparios temperatūrų pokyčiams. Kompostavimo dėžės dugnas kiauras,
turi sąlytį su žeme, kad dirvos organizmai galėtų laisvai migruoti. Kompostinė dalis - sandari, kad
nesklistų kvapas, nebūtų musių.
Atsižvelgiant į Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano reikalavimus ir
projektavimo bei higienos normas, buvo patvirtinti planiniai sprendimai, pagal kuriuos:
• Prie aikštelės ne mažesnis nei 1,5 m takas, tako ilgis, perimetras tikslinamas atsižvelgiant į
kiekvieną aikštelės situaciją skirtingai;
• Priėjimas prie konteinerių aikštelėje ne mažesnis nei 1,5 m;
• Esant poreikiui, ar po aikštelės įrengimo darbų aplinkoje apsėjama, atnaujinama veja;
• Aikštelės įrengiamos gatvės lygyje, prie įėjimo formuojamas šaligatvio nuolydis pritaikytas
patekti neįgaliesiems;
• Aikštelės dydis pritaikytas neįgaliesiems apsisukti aikštelės viduje;
• Naudoti gatvės žymėjimą, kuris draustų statyti ir sustoti automobiliui prie konteinerinės
aikštelės;
HORTO kompostavimo dėžės bus išdalintos Šilutės rajono individualių namų
savininkams, kurie dar jų nebuvo gavę.
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3.2. lentelė. Planuojamos įgyvendinti I alternatyvos veiklų preliminarus vertinimas Šaltinis:
Eil.
Nr.
I.
1.1.
1.2
III.
3.1.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Numatomi atlikti darbai

sudaryta autorių, 2016 m.
Mato vnt.

Statinių ir jo dalių statyba bei
įrengimas
Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Atliekų konteineriai
Projekto vykdymas
Investicinio projekto parengimas
Projekto viešinimas
Projekto viešinimas
Netiesioginės projekto išlaidos
Netiesioginės projekto išlaidos
VISO:

Planuojamas
kiekis

Investicijų vertė,
Eur su PVM
1.197.894,00

Kompl.
Kompl.

1
1

Vnt.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

291.787,00
906.107,00
3.850,00
3.850,00
500,00
500,00
10.255,00
10.255,00
1.212.499,00

Remiantis lokalinėmis sąmatomis matoma, kad Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
kainuos 1.197.894,00, Į šią sumą įeina aikštelių įrengimo darbai 268 konteinerių pirkimas ir 2000
vienetų kompostavimo dėžių.
Remiantis 2014 m. spalio 8 d. LR Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 37 skirsnyje pateikta informacija, projekto
vykdytojas privalo viešinti informaciją apie projektą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos bus
parengtas ir nemokamai savivaldybės internetinėje svetainėje paviešintas straipsnis apie
įgyvendinamą projektą, apibūdinantis jo tikslus, rezultatus ir informuojantis apie finansavimą iš
atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų. Kadangi projekto vertė viršija 500.000,00 eurų, projekto
įgyvendinimo pradžioje bus publikuojamas straipsnis vietinėje spaudoje ir straipsnis vietinėje
spaudoje projekto įgyvendinimo pabaigoje Paslaugų pirkimą organizuoja pareiškėjas. Numatoma
lėšų suma viešinimui – 500,00 Eur.
Investicijų projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta su UAB „Inovatyvi vizija“, kurios
kaina – 3.850,00 Eur.
Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedą „Fiksuotos normos taikymo
netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“ apskaičiuojamos netiesioginės
projekto išlaidos. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių
išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos išlaidos. Projekto veiklų rangos išlaidomis
laikomos tik tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai,
prekių tiekėjai ar rangovai, išlaidos. Šio projekto atveju projekto netiesioginės išlaidos lygios
10.255,00 Eurų.
Planuojamų atlikti veiklų vertė siekia 1.212.499,00 Eur. Planuojamų atlikti veiklų vertinimas
nėra galutinis, kadangi nėra įvykdytos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
II alternatyva – antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas
Įgyvendinant šią alternatyvą aikštelių skaičius lieka toksai pat kaip pirmos alternatyvos
atveju. Aikštelių įrengimas, t,y. pagrindas bei aptvėrimas taip pat išlieką toks pat kaip pirmoje
alternatyvoje. Keičiasi konteinerių skaičius ir tipas. Šioje alternatyvoje bus naudojami antžeminiai
konteineriai. Šiuo atveju įrengiamos 44 aikštelės su keturiolika 1000 l konteinerių, 7 aikštelės su
devyniolika 1000 l konteineriais,17 aikštelių su devyniais 1000 l konteineriais ir 1 aikštelė su
penkiolika 1000 l buitinių atliekų ir devyniais 1000 l rūšiavimo konteineriais. Viso 926 konteineriai.
Taip pat būtų perkamos Horto kompostinės dėžės (2000 vienetų) kurių savybės ir
išdalinimo tvarka detaliau aprašyta pirmosios alternatyvos nagrinėjime.
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3.3. lentelė. Planuojamos įgyvendinti II alternatyvos veiklų preliminarus vertinimas Šaltinis:
Eil.
Nr.
I.
1.1.
1.2
III.
3.1.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Numatomi atlikti darbai

sudaryta autorių, 2016 m.
Mato vnt.

Statinių ir jo dalių statyba bei
įrengimas
Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Atliekų konteineriai
Projekto vykdymas
Investicinio projekto parengimas
Projekto viešinimas
Projekto viešinimas
Netiesioginės projekto išlaidos
Netiesioginės projekto išlaidos
VISO:

Planuojamas
kiekis

Investicijų vertė,
Eur su PVM
1.068.081,00

Kompl.
Kompl.

1
1

Vnt.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

355.941,00
712.140,00
3.850,00
3.850,00
500,00
500,00
9.630,00
9.630,00
1.082.061,00

Remiantis lokalinėmis sąmatomis matoma, kad Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
kainuos 1.068.081,00 Eurų, Į šią sumą įeina aikštelių įrengimo darbai bei 926 konteinerių pirkimas.
Bei 2000 vienetų kompostinių dėžių.
Remiantis 2014 m. spalio 8 d. LR Finansų ministro įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 37 skirsnyje pateikta informacija, projekto
vykdytojas privalo viešinti informaciją apie projektą. Šilutės rajono savivaldybės administracijos bus
parengtas ir nemokamai savivaldybės internetinėje svetainėje paviešintas straipsnis apie
įgyvendinamą projektą, apibūdinantis jo tikslus, rezultatus ir informuojantis apie finansavimą iš
atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų. Kadangi projekto vertė viršija 500.000,00 eurų, projekto
įgyvendinimo pradžioje bus publikuojamas straipsnis vietinėje spaudoje ir straipsnis vietinėje
spaudoje projekto įgyvendinimo pabaigoje Paslaugų pirkimą organizuoja pareiškėjas. Numatoma
lėšų suma viešinimui – 500,00 Eur.
Investicijų projekto parengimo paslaugų sutartis pasirašyta su UAB „Inovatyvi vizija“, kurios
kaina –3.850,00 Eur.
Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedą „Fiksuotos normos taikymo
netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“ apskaičiuojamos netiesioginės
projekto išlaidos. Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginių
išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos išlaidos. Projekto veiklų rangos išlaidomis
laikomos tik tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai,
prekių tiekėjai ar rangovai, išlaidos. Šio projekto atveju projekto netiesioginės išlaidos lygios 9.630,00
Eurų.
Planuojamų atlikti veiklų vertė siekia 1.082.061,00 Eur. Planuojamų atlikti veiklų vertinimas
nėra galutinis, kadangi nėra įvykdytos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
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IV. PROJEKTO ALTERNATYVŲ FINANSINĖ ANALIZĖ
Finansinė analizė atlikta nagrinėjant finansinius projekto įgyvendinimo alternatyvų
pinigų srautus. Naudotas pinigų srautų metodas: Projekto išlaidos (pavyzdžiui, investicijos ir
veiklos sąnaudos) vertintos kaip neigiami pinigų srautai, o įplaukos (pavyzdžiui, finansavimas,
likutinė vertė ir veiklos pajamos) – kaip teigiami pinigų srautai. Skaičiuojant finansinius rodiklius
viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų pinigų srautai yra diskontuojami.
4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, projekto lėšų srautai
Projekto finansinė analizė atliekama šiuo eiliškumu:
1. pasirenkamas projekto ekonominės veiklos sektorius ir nurodomas projekto ataskaitinis
laikotarpis,
2. nurodoma finansinė diskonto norma (FDN);
3. nurodomi projekto lėšų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos,
veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas);
4. apskaičiuojami finansiniai rodikliai ir pateikiama išvada dėl projekto gyvybingumo.
Projekto ekonominės veiklos sektorius ir projekto ataskaitinis laikotarpis. Projekto
ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, investicijų likutinės vertės,
veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos)
prognozės, skaičius.
Atsižvelgiant į Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai „Aplinkos apsauga“
(vandentvarka ir atliekų tvarkymas), todėl nustatytas projekto investicijų laikotarpis – 30 metų.
Finansinė diskonto norma. Visiems projektams taikoma nominali finansinė diskonto
norma (FDN), kuri apskaičiuojama, atsižvelgiant į Europos centrinio banko paskelbtą informaciją
apie Lietuvos ilgalaikio skolinimosi palūkanų normas konvergencijos tikslais. Skaičiavimams
naudojami Vyriausybės 10 metų trukmės skolos vertybinių popierių palūkanų duomenys,
skaičiuojamas paskutinių 10 metų laikotarpio palūkanų vidurkis.
Remiantis 2004 – 2013 m. Lietuvos ilgalaikio skolinimosi palūkanų normos kitimo
duomenimis, Lietuvoje nuo 2014 m. įgyvendinamiems projektams įvertinti taikoma 4 proc. nominali
FDN.
Finansinėje analizėje projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos
išlaidų, mokesčių ir finansavimo pinigų srautai nurodomi realiomis kainomis. Skaičiuojant rodiklius
nurodyti pinigų srautai indeksuojami realiomis kainomis pagal 10 paskutinių metų metinio Suderinto
vartotojų kainų indekso (SVKI) pokyčio vidurkį.
Projekto lėšų srautai. Atliekant finansinę analizę, nurodomi šie projekto lėšų srautai:
1. projekto investicijos;
2. projekto investicijų likutinė vertė;
3. projekto veiklos pajamos;
4. projekto veiklos išlaidos;
5. projekto mokesčiai;
6. projekto finansavimas.
Projekto investicijos apima tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, kurios būtinos projekto
veiklų įgyvendinimui. Projekto tiesioginės išlaidos apima lėšas tenkančias rangos darbams,
inžinerinėms paslaugoms, investicijų projekto parengimui, projekto viešinimui. Netiesioginės
projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra
būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Šiame projekte netiesioginėms
išlaidoms priskiriamos tik projekto administravimas.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ projekto atveju investicijos pagal nagrinėjamas
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alternatyvas pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Išlaidų paaiškinimai buvo pateikti aprašant
alternatyvas.
4.1. lentelė. Planuojamos įgyvendinti I alternatyvos (pusiau požeminių konteinerių aikštelių
statyba) veiklų preliminarus vertinimas, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Eil.
Nr.
I.
1.1.
1.2
III.
3.1.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Numatomi atlikti darbai
Statinių ir jo dalių statyba bei
įrengimas
Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Atliekų konteineriai
Projekto vykdymas
Investicinio projekto parengimas
Projekto viešinimas
Projekto viešinimas
Netiesioginės projekto išlaidos
Netiesioginės projekto išlaidos
VISO:

Mato vnt.

Planuojamas
kiekis

Investicijų vertė,
Eur su PVM
1.197.894,00

Kompl.
Kompl.

1
1

Vnt.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

291.787,00
906.107,00
3.850,00
3.850,00
500,00
500,00
10.255,00
10.255,00
1.212.499,00

4.2. lentelė. Planuojamos įgyvendinti II alternatyvos (antžeminių konteinerių aikštelių
statyba) veiklų preliminarus vertinimas, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Eil.
Nr.
I.
1.1.
1.2
III.
3.1.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Numatomi atlikti darbai
Statinių ir jo dalių statyba bei
įrengimas
Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas
Atliekų konteineriai
Projekto vykdymas
Investicinio projekto parengimas
Projekto viešinimas
Projekto viešinimas
Netiesioginės projekto išlaidos
Netiesioginės projekto išlaidos
VISO:

Mato vnt.

Planuojamas
kiekis

Investicijų vertė,
Eur su PVM
1.068.081,00

Kompl.
Kompl.

1
1

Vnt.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

355.941,00
712.140,00
3.850,00
3.850,00
500,00
500,00
9.630,00
9.630,00
1.082.061,00

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam
laikotarpiui. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos projekto
investicijos
Nustatant per investavimo laikotarpį sukurto turto likutinę vertę, atsižvelgta į Projekto
investicijų vertę ir ekonominį infrastruktūros tarnavimo laikotarpį. Vertinamų metų skaičius yra lygus
to ilgalaikio turto vieneto, kuriam yra skirta didžiausia projekto investicijų dalis, nusidėvėjimo
normatyvui, atėmus projekto ataskaitinį laikotarpį.
Vertinant investicijų įsigyjamą įrangą – atliekų rūšiavimo konteinerius ir remiantis Šilutės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-788 „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių
normatyvų nustatymo“ matoma, kad jų tarnavimo laikotarpis 25 metai nepriklausomai nuo
konteinerio tipo. Šiuo atveju tai reškia, kad konteineriai bus keičiami vieną kartą per Projekto
ataskaitinį laikotarpį – 2042 metais. Tačiau Projekto pabaigos laikotarpis yra 2046 metai (žr. skyrių
4.1), taigi po konteinerių keitimo jie bus tarnavę 4 metus Projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos
metais. Todėl konteineriams linijinio nusidėvėjimu būdu buvo apskaičiuota likutinė vertė, kuri I
alternatyvos atveju lygi 761.130,00 Eur. Antros alternatyvos – 598.198,00 Eur.
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Projekto veiklos pajamos.
Viešoji paslauga, kuri bus teikiama įgyvendinus Projektą yra apmokestinama surenkant
rinkliavas iš teršėjų, šiuo atveju gyventojų. Įgyvendinant rinkliavos principą „teršėjas moka“, veiklos
pajamos yra sulyginamos su veiklos išlaidomis, tai yra vartotojų rinkliavų dydis nustatomas remiantis
faktiškai patiriamomis sąnaudomis tvarkant savivaldybėje susidariusias atliekas. Komunalinių atliekų
tvarkymo įkainio (tarifo / rinkliavos) dydžiai nustatomi taip, kad surenkamomis lėšomis būtų
apmokėtos visos savivaldybės ir savivaldybei tenkančios regioninės sistemos komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos sąnaudos: komunalinių atliekų surinkimo, pervežimo į regioninį sąvartyną
(perkrovimo stotį), šalinimo sąvartyne, sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo, regioninių ir
savivaldybės atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo, surinktų specifinių atliekų (buities pavojingų,
didžiųjų atliekų, biodegraduojančių atliekų, žaliųjų atliekų) tvarkymo, visuomenės informavimo ir
švietimo, regioninės ir savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo,
investicijų, reikalingų plėtoti regioninę ir savivaldybės atliekų tvarkymo sistemas ir kitos sąnaudos.
Remiantis įgyvendinamu principu laikytina, kad visas papildomai susidarančias eksploatavimo
išlaidas kompensuoja paslaugos vartotojas per surenkamas rinkliavas.
Abiejų alternatyvų atveju nebus gaunama papildomų pajamų ir nebus patiriama papildomų
išlaidų.
Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant investicijų projekto
įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti. Projekto veiklos išlaidų tipus, savybes ir
dydį lemia:
1.infrastruktūros, kuri buvo modernizuota įgyvendinus investicijų projektą, eksploatavimo
ypatumai (pastatų atveju – energetinių išteklių, komunalinės, remonto išlaidos; įrangos atveju –
eksploatavimo išlaidos, priemonių ir medžiagų eksploatavimo išlaidos);
2. žmogiškųjų išteklių poreikis viešajai paslaugai suteikti;
3. viešosios paslaugos teikimo apimtys;
4. viešosios paslaugos teikimo intensyvumas;
5. kiti veiksniai.
Turto eksploatavimas, inžinerinių statinių priežiūra. Sukurta infrastruktūra, natūraliai
dėvėsi, todėl planuojama, kad kas 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos reikės skirti lėšų
aikštelių būklės palaikymui Daroma prielaida, kad šios išlaidos sudarys 2 proc. statybos darbų vertės
ir I alternatyvos atveju bus lygi 5.836,00 Eur. II alternatyvos atveju 7.107,00 Eur.
Reinvesticijos. Reinvesticijomis laikomos tokios lėšos kurios patiriamos visiškai pakeičiant
ilgalaikį turtą į kurį bus investuotos gautos lėšos. Kaip jau buvo minėta skaičiuojant likutinę vertę,
perkamų konteinerių tarnavimo laikas 25 metai, tai reiškia 2042 metais jie bus keičiami į naujus,
todėl bus patiriamos reinvesticijos. Pirmos alternatyvos atveju suma bus lygi 906.107,00 Eur, antros
– 712.140,00 Eur
Projekto mokesčiai tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl investicinio projekto veiklų
įgyvendinimo. Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės
rajono savivaldybėje“ vykdytojas yra Šilutės rajono savivaldybės administracija – ne PVM mokėtojas,
kuris traukia PVM į savo sąnaudas ir jo susigrąžinti negali. Tokiu atveju PVM yra tinkamos projekto
išlaidos.

4.3. lentelė. Projekto veiklos pajamos, išlaidos, mokesčiai, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
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Kriterijus
Turto likutinė vertė

Kriterijaus taikymo prielaida
I alternatyva 761.130,00 Eur
II alternatyva 598.198,00 Eur
0.00 Eur

Projekto pajamos
Projekto
išlaidos
priežiūra)
Reinvesticijos

(Inžinerinių

Mokesčiai

statinių

I alternatyva 5.836,00 Eur (kas tris metus)
II alternatyva 7.107,00 Eur (kas tris metus)
I alternatyva 906.107,00 Eur
II alternatyva 712.140,00 Eur
0,00 Eur

Projekto finansavimas. Investicijų projekto įgyvendinimui reikalingas projekto
finansavimas skirstomas į šias grupes:
1. finansavimas iš ES struktūrinės paramos ir kitų negrąžintiną paramą teikiančių fondų,
organizacijų, institucijų;
2. viešasis įnašas – tai lėšos, kurių kilmė – valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetai bei kiti
viešųjų lėšų šaltiniai, tikslingai suplanuoti investicijų projektui įgyvendinti;
3. privatus įnašas – tai privačios kilmės lėšos, kurias galima numatyti investicijų projekte,
kai projekto organizacijoje yra bent vienas privatus subjektas.
4. kiti šaltiniai – tai investicijų projekto įgyvendinimui skolintos lėšos.
4.4. lentelė. Projekto finansavimo prielaidos, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Kriterijus
Investicijų finansavimas

Kriterijaus taikymo prielaida
I alternatyva (Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas)
Investicijų finansavimas numatomas iš dviejų finansavimo šaltinių:
ES struktūrinės paramos lėšos – 1.030.624,00Eur, (85 proc.
intensyvumas)
Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 181.875,00 Eur
(15 proc. intensyvumas)
II alternatyva (Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas):
ES struktūrinės paramos lėšos – 919.752,00 Eur, (85 proc.
intensyvumas)
Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 162.309,00Eur
(15 proc. intensyvumas)

4.2. Investicijų finansinių rodiklių skaičiavimas
Projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono
savivaldybėje“ investiciniai rodikliai:
•
Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė, FGDV(I) (angl. FNPV of the
investment) – apskaičiuojama sudedant diskontuotus investicijų, investicijų likutinės vertės ir
grynųjų veiklos pajamų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį. Rodiklis parodo, kaip projekto
grynųjų veiklos pajamų srautas per visą ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte,
padengia investicijas.
•
Investicijų finansinė vidinė grąžos norma, FVGN(I) (angl. FIRR of the investment)
– diskonto norma, kuriai esant diskontuotų investicijų vertė lygi diskontuotai grynųjų pinigų srautų
vertei, t.y. diskonto norma, kurią pritaikius FGDV(I) lygi nuliui.
•
Finansinis naudos ir išlaidų santykis, FNIS (angl. financial benefit/costratio) –
finansinės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų IP sukuriama finansinė nauda viršija jam
įgyvendinti reikalingas finansines išlaidas.
•
Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė, FGDV(K) (angl. FNPV of capital) –
apskaičiuojama sudedant projekto vykdytojo skiriamo finansavimo, investicijų likutinės vertės,
grynųjų veiklos pajamų diskontuotus pinigų srautus per projekto ataskaitinį laikotarpį. Rodiklis
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parodo projekto savininko investuoto kapitalo atsiperkamumą (grynųjų pajamų vertę), skaičiuojant
šios dienos pinigų verte.
Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma, FVGN(K) (angl. FIRR of capital) – diskonto
norma, kurią pritaikius FGDV(K) lygi nuliui.
4.5. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas, Šaltinis:
Eil.
Nr.

sudaryta autorių, 2016 m.
Finansinės analizės Projekto įgyvendinimo alternatyva
rodiklis
I alternatyva

1.

FGDV(I)

2.
3.

FMVGN(I)
FNIS

4.

5.

Finansinis
gyvybingumas
(realiąja išraiška)
FGDV(K)

6.

FVGN(K)

II alternatyva

-1.280.036

-1.139.684

-2,27%
0,00

-2,61%
0,00

Taip

Taip

-289.052

-255.307

-5,93%

-6,29%

Išvados

Investicijų
projektas yra
finansiškai
neatsiperkantis

Išvados. Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono
savivaldybėje“ finansiškai gyvybingas (papildomos sąnaudos bus dengiamos Šilutės rajono
savivaldybės biudžeto lėšomis). Neigiami investicijų grynosios dabartinės vertės ir investicijų vidinės
grąžos normos rodikliai rodo, kad investicijų projektas yra finansiškai neatsiperkantis. Tai yra normali
viešosios infrastruktūros praktika, kadangi viešosios infrastruktūros projektų nauda patiriama per
socialinę ekonominę, o ne finansinę naudą, nes kitokiu atveju projektas turėtų būti įgyvendinamas
kaip pelno siekianti ūkinė komercinė veikla.
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V. PROJEKTO EKONOMINĖ ANALIZĖ
Finansinėje analizėje buvo nagrinėjami vidiniai pinigų srautų pasikeitimai organizacijoje,
o socialinėje-ekonominėje analizėje nagrinėjami Projekto įgyvendinimo sąlygoti pokyčiai
visuomenėje – poveikis regiono ekonominei gerovei.
5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines, išorinio poveikio įvertinimas, socialinės diskonto
norma, ekonominiai rodikliai, optimalios alternatyvos parinkimas
Socialinėje-ekonominėje analizėje įvertinamas projekto indėlis regiono ar visos šalies
ekonominei gerovei. Projekto poveikio vertinimo ribos priklauso nuo konkretaus projekto: jeigu
projektu siekiama išspręsti regionines problemas ir investicijų projekto veiklos skirtos tik regioninėms
tikslinėms grupėms, socialinė-ekonominė analizė apribojama regioninio poveikio vertinimu.
Plačiausios socialinės-ekonominės analizės ribos yra visa Lietuvos visuomenė. Tačiau, atliekant
nacionalinio lygmens poveikio vertinimą, dažniausiai vertinamas poveikis ne visiems šalies
gyventojams, o apsiribojama atitinkamu jų segmentu, kuris identifikuojamas pagal tam tikrus
demografinius požymius (pvz., amžius, išsilavinimas, gyvenamoji vietovė ir pan.). Kitaip tariant,
vertinama projekto įtaka visuomenei dažniausiai sutapatinama su jo įtaka projekto tikslinėmis
grupėmis. Šio poveikio vertinimas – tai aspektas aiškiausiai atskiriantis projekto finansinę analizę
nuo socialinės - ekonominės analizės: finansinėje analizėje nagrinėti pinigų srautų pasikeitimai
projekto organizacijoje, o socialinėje - ekonominėje analizėje nagrinėjami projekto įgyvendinimo
sąlygoti pokyčiai visuomenėje.
Projekto ekonominei analizei naudojami finansinės analizės piniginiai srautai ir atliekami šie
žingsniai:
1. rinkos kainos perskaičiuojamos į ekonomines;
2. įvertinamas išorinis poveikis;
3. parenkama socialinė diskonto norma;
4. apskaičiuojami ekonominiai rodikliai;
5. parenkama patraukliausia alternatyva.
Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines. Finansinėje analizėje apskaičiuotų pinigų
srautų vertę paprastai veikia netobula konkurencinė, mokestinė aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių
pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl
ekonominėje analizėje naudojami ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami
pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus.
Šis veiksmas vadinamas konvertavimu. Jo tikslas – projekto finansinius pinigų srautus
paversti ekonominiais. .
Išorinio poveikio įvertinimas. Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ skirtas ne finansinės, bet ekonominės-socialinės
naudos generavimui, tad šios naudos spektras platus:
•
Vizualinės taršos, triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas;
•
Pagerėjusi gyvenimo kokybė Šilutės rajone;
•
Patrauklesnio miesto įvaizdis;
•
Sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai.
Pažymėtina, kad didelės dalies šios ekonominės-socialinės naudos negalima išreikšti
kiekybine išraiška, tam nėra tinkamos metodikos arba išeitiniai duomenys, o tuo pačiu ir rezultatai,
būtų labai netikslūs. Ekonominė-socialinė nauda 2014-2020 m. dalinai ES paramos lėšomis
finansuojamiems projektams apskaičiuojama pagal „Investicijų kuriamos ekonominės naudos
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visuomenei vertimo metodiką“1. Vadovaujantis minėtu dokumentu, skaičiuojant projekto
ekonominę-socialinę naudą vertinama tik pirma dedamoji t.y vizualinės taršos, triukšmo,
dulkių, kvapų sumažėjimas.
Atliekų tvarkymo įrenginiai paprastai sukelia neigiamą išorės poveikį, tokį, kaip vizualinė
tarša, triukšmas ir kvapai.
Vizualine tarša laikomas taršos poveikis, atimantis galimybę mėgautis vaizdu. Triukšmo tarša, savo
ruožtu, apibrėžiama kaip nepageidaujamas (decibelų prasme) garsas ar įvairios trukmės,
intensyvumo ir kitų charakteristikų garsai, sąlygojantys žmonių psichinius sutrikimus. Tuo tarpu tarša
kvapais gali sukelti susierzinimą dėl veiklos lauke ar galimybės atidaryti langus apribojimo. Net jei
tarša kvapais ir nedaro ilgalaikio poveikio sveikatai, ji gali tapti galvos skausmų, pykinimo ir vėmimo
priežastimi. Visų trijų neigiamo poveikio aplinkai elementų sumažėjimas vertinamas bendrai, nes
projektai, numatantys naujų, patikimų atliekų tvarkymo įrenginių statybą ar egzistuojančių
modernizavimą, paprastai yra skirti visų trijų nemalonaus poveikio aspektų mažinimui. Ši nauda
galima pasireikšti, kai įgyvendinus projektą, lyginant su situacija iki projekto įgyvendinimo,
gyventojams reikšmingai sumažėja neigiamų patirčių, susijusių su nemaloniais kvapais, garsais,
netvarka dėl prišiukšlinimo ir pan. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti požeminės ar pusiau požeminės
atliekų surinkimo infrastruktūros sukūrimas, lyginant su iki tol buvusiais įprastais atliekų surinkimo
konteineriais, jei pastarieji keldavo higienos normas neatitinkančius kvapus, kurie, įgyvendinus
projektą, būtų panaikinti.
Yra keli būdai suteikti piniginę vertę nemaloniam aplinkos projektų poveikiui. Vienas jų –
remtis atskleistomis preferencijomis (nekilnojamojo turto rinkos vertės padidėjimu). Nekilnojamos
turto vertės padidėjimas bus skaičiuojamas šiuo būdu:
1. Nustatoma, kiek gyventojų aptarnaus naujai sukuriama infrastruktūra.
2. Nustatoma aptarnaujamų gyventojų valdomas nekilnojamojo turto plotas: Naudingasis
plotas, tenkantis vienam gyventojui.
3. Nustatoma vidutinė gyventojų valdoma NT vertė;
4. Skaičiuojamas socialinės-ekonominės naudos dydis pasirinkus vertės padidėjimo
koeficientą.
Šio investicijų projekto metu viena atnaujinta aikštelė aptarnaus vidutiniškai 380 žmonių.
Remiantis statistikos departamento duomenimis Šilutės rajone mieste ir kaime vidutinis naudingas
plotas 2015 metais buvo lygus 30.1 kv.m. (http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1). O vidutinė
nekilnojamo turto kaina Šilutės rajone 370 Eur/kv.m. (www.regia.lt). Turto vertės koeficientas
pasirenkamas vadovaujantis Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį - ekonominį poveikį,
sukūrimas galutinė ataskaita, kurioje rekomenduojamas koeficientas nuo 0 iki 1 procento.
I alternatyvos atveju naudojamas 0.6 proc. koeficientas, kadangi bus statomos pusiau
požeminių konteinerių aikštelės. Šie konteineriai mažiau pralaidūs ir sandaresni, tad kvapas iš jų
sklis tik minimalus, iš jų neišskris šiukšlės pakilus vėjui. II alternatyvos atveju naudojamas 0,5 proc
koeficientas, nes antžeminiai konteineriai labiau praleidus ir ne tokie sandarūs kaip pusiau
požeminiai.
Taigi apskaičiavus gauname:
I Alternatyva 380*44*30,1*370*0.006=1.117.264 Eur
II Alternatyva 380*44*30,1*370*0.005=931.053 Eur
Ši ekonominė-socialinė nauda vertinama kaip vienkartinė, ji bus sugeneruota
pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Pagrindiniai socialinės–ekonominės analizės
rezultatai:
Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos
nacionalinio
biudžeto
lėšomis,
socialinį-ekonominį
poveikį,
sukūrimas
galutinė
ataskaita,
http://www.ppplietuva.lt/images/files/metodikos/SNA_metodika_galutine_ataskaita.pdf
1
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•

Ekonominė grynoji dabartinė vertė, EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda
projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. Taigi, EGDV skirta pagrįsti būsimą IP
naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte.
Jei EGDV < 0, IP sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl tokio
IP įgyvendinti nėra tikslinga. Jei EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei.
Atitinkamai, socialiniu ekonominiu požiūriu IP yra pagrįstas, jeigu jo EGDV yra teigiama.
• Ekonominė vidinė grąžos norma, EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi
nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami,
apskaičiuotoji EVGN lyginama su SDN, pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę
ekonominę naudą duodančio IP EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta SDN
• Ekonominis naudos ir išlaidų santykis, ENIS – svarbiausias socialinės-ekonominės
analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda
viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojama padalinant IP kuriamą
ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų.
Optimalios alternatyvos parinkimas. Galutinė išvada dėl patraukliausios (optimaliausios)
alternatyvos pateikiama palyginus išnagrinėtas alternatyvas pagal finansinės analizės rodiklius ir
socialinės – ekonominės analizės rodiklius.
5.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo alternatyvų ekonominių rodiklių palyginimas, Šaltinis:
sudaryta autorių, 2016 m.
Eil nr.

Socialinės ekonominės analizės
rodiklis

1.

EGDV

2.

EVGN

3.

ENIS

Projekto įgyvendinimo alternatyva
I Alternatyva

II Alternatyva

75.877

8.856

20,45%
1,08

9,15%
1,01

Išvados
Investicijų projekto
įgyvendinimas socialiniu
ekonominiu požiūriu yra
labiau atsiperkantis I
alternatyvos atveju

Kadangi dažniausiai viešieji investicijų projektai nėra finansiškai atsiperkantys ir jie naudingi
tik socialiniu-ekonominiu aspektu, ekonominės analizės rodikliai laikytini pagrindiniais alternatyvų
palyginimo kriterijais. Lyginant alternatyvas pagal ekonominius rodiklius, pirmiausia atsižvelgiama į
alternatyvos EGDV, tuomet į ENIS ir paskiausiai – į EVGN.
Pasirinkta investicijų projekto įgyvendinimo alternatyva turi būti finansiškai gyvybinga
(kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptasis grynųjų pinigų srautas negali būti
neigiamas) ir sukurti didžiausią socialinę-ekonominę naudą. Be to, viešųjų investicijų projektų ENIS
visais atvejais turi būti didesnis už 1.
Išvada. Teigiama ekonominė socialinė grynoji dabartinė vertė ir didesnė nei taikyta diskonto
norma vidinė grąžos norma rodo, kad investicijų projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu
požiūriu yra labiau atsiperkantis I alternatyvos atveju.

VI. PROJEKTO JAUTRUMO IR RIZIKOS ANALIZĖ
Projektai planuojami remiantis pagrindinių projektus apibūdinančių parametrų prognozėmis,
todėl tai nėra tik subjektyvios nuomonės apie projektą formavimas. Kadangi projekto planavimas ir
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rengimas yra veikla, kuria siekiama sudaryti finansinių srautų ateities projekcijas, tikėtinos
atitinkamos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Dažna prognozavimo klaidų ir netikslumų priežastis
yra istorinių duomenų trūkumas, kuris ypač būdingas inovatyviems, precedentų neturintiems
projektams. Taip pat tikėtinas subjektyvių, neplanuotų ir objektyviai neidentifikuojamų veiksnių
pasireiškimas.
Rengiant šią investicijų projekto dalį, pateikiamas sisteminis suvokimas apie potencialias
konkretaus projekto rizikas ir įvertinamas šių rizikų galimas poveikis projekto įgyvendinimo
sėkmingumui. Kartais atliekant analizę tampa akivaizdu, kad tos pačios rizikos turi nevienodą poveikį
projektui skirtingu jo įgyvendinimo laikotarpiu (projekto planavimo, įgyvendinimo ar kontrolės metu).
Rizika įvertinama šiuo eiliškumu:
1. atliekama jautrumo analizė;
2. atliekama scenarijų analizė;
3. nustatomos kintamųjų tikimybės;
4. įvertinamos rizikos;
5. įvertinamas rizikos priimtinumas;
6. numatomi rizikų valdymo veiksmai.
Jautrumo analizė atliekama šiuo eiliškumu:
1. nustatomi kintamieji;
2. eliminuojamas kintamųjų tarpusavio priklausomumas;
3. atliekama elastingumo analizė;
4. nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.
Žemiau esančiose lentelėse pateikiami Projekto jautrumo analizės rezultatai.
6.1. lentelė. Lūžio taškai, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Pasirinktas
kintamasis bei
pokytis

(GDV)

(nominalia
i)

Rodiklis kritinio kintamojo
įvertinimui
F
GD
V(I)

A.1.
A.2.
A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

Projekto
ataskaitinis
laikotarpis
Finansinėdiskonto norma
Socialinėdiskonto norma
Žemė
Nekilnojamasis
turtas
Statyba,
rekonstravimas,
kapitalinis
remontas ir kiti
darbai
Įranga, įrenginiai
ir kitas ilgalaikis
turtas
Projektavimo,
techninės
priežiūros ir
kitos su
investicijomis į
ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.)
susijusios
paslaugos
Projekto
administravimas
ir vykdymas

VGN(I)

F
GD
V

VG
N

Kritin
is
kinta
masi
E
s

Lūžio
taškai
(GDV)
E

Lūžio
taškai
(% nuo
plano)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

0

0

-

280.564

291.787

Taip
+

383.442
+

37%

871.257

906.107

Taip
+

972.120
+

12%

0

13.563

14.105

0

-

91.895

578%
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A.7.
A.8.
B.
C.1.

C.2.

C.3.

D.1.
1.
D.1.
2.
D.1.
3.
D.1.
4.
D.1.
5.

D.1.
6.
D.2.

H.1.
1.

Kitos paslaugos
ir išlaidos
Reinvesticijos
Investicijų
likutinė vertė
Prekių
pardavimo
pajamos
Paslaugų
suteikimo
pajamos
Finansinės ir
investicinės
veiklos bei kitos
pajamos
Žaliavos
Darbo
užmokesčio
išlaidos
Elektros
energijos
išlaidos
Šildymo
(išskyrus
elektrą) išlaidos
Infrastruktūros
būklės
palaikymo
išlaidos
Kitos išlaidos
Gautų paskolų
(G.3.1.)
palūkanos
bendra SE
naudos
komponеntų
finansinė
išraiška

481

500

326.823

906.107

+

234.671

761.130

+

22.020

1.013.391

93.366

19320%

Taip
+

456.217

40%

Taip
+

112.328

-52%

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

40.852

129.617

489%

0

0

-

0

0

-

1.117.264

Taip
+

937.517
+

-7%

Scenarijų analizė. Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje
jautrumo analizėje išnagrinėjama kiekvieno atskiro kintamojo įtaką projekto rodikliams.
Atliekant scenarijų analizę, įverta kritinių kintamųjų (statybos darbų kainos, likutinės vertės
ir ekonominės-socialinės naudos) bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams
(EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atlikta esant tariamai pesimistinei, mažiau pesimistinei, realiai,
tariamai mažiau optimistinei ir optimistinei įvykių klostymosi eigai (žr. 6.2. lentelę).
Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai paskaičiuojami kiekvienam kritinių kintamųjų
reikšmių deriniui (scenarijui).
Žemiau esančiose lentelėse pateikiama Projekto scenarijų analizė.

6.2. lentelė. Scenarijų analizės prielaidos, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Nr.

A.1.
A.2.

Scenarijaus pavadinimas /
Scenarijaus
prielaidos
(biudžeto
eilutės
procentinis pokytis)
Žemė
Nekilnojamasis turtas

Pesimistinis

125 %
125 %

Mažiau
pesimistinis

110 %
110 %

Realus

100 %
100 %

Mažiau
optimistinis

Optimistinis

90 %
90 %

75 %
75 %
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A.3.

A.4.
A.5.

A.6.
A.7.
A.8.
B.
C.1.
C.2.
C.3.
D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.
D.1.4.
D.1.5.
D.1.6.
D.2.
H.

Statyba,
rekonstravimas,
kapitalinis remontas ir kiti
darbai
Įranga, įrenginiai ir kitas
ilgalaikis turtas
Projektavimo,
techninės
priežiūros
ir
kitos
su
investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.)
susijusios
paslaugos
Projekto administravimas ir
vykdymas
Kitos paslaugos ir išlaidos
Reinvesticijos
Investicijų likutinė vertė
Prekių pardavimo pajamos
Paslaugų suteikimo pajamos
Finansinės ir investicinės
veiklos bei kitos pajamos
Žaliavos
Darbo užmokesčio išlaidos
Elektros energijos išlaidos
Šildymo (išskyrus elektrą)
išlaidos
Infrastruktūros
būklės
palaikymo išlaidos
Kitos išlaidos
Gautų
paskolų
(G.3.1.)
palūkanos
Socialinio ekonominio (SE)
poveikio finansinė išraiška

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

125 %

100 %

100 %

90 %

75 %

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

125 %
125 %
75 %
75 %
75 %

110 %
100 %
90 %
90 %
90 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

90 %
90 %
110 %
110 %
110 %

75 %
75 %
125 %
125 %
125 %

75 %

90 %

100 %

110 %

125 %

125 %
125 %
125 %

100 %
100 %
110 %

100 %
100 %
100 %

90 %
90 %
90 %

75 %
75 %
75 %

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

125 %

100 %

100 %

90 %

75 %

125 %

110 %

100 %

90 %

75 %

75 %

90 %

100 %

110 %

125 %

6.3. lentelė. Scenarijų analizės rezultatai, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Scenarijaus pavadinimas /
Finansinis (ekonominis) rodiklis
ir jo reikšmė
Finansinė grynoji dabartinė
vertė investicijoms - FGDV(I)
Finansinė vidinė grąžos norma
investicijoms - FVGN(I)
Finansinė modifikuota vidinė
grąžos norma investicijoms FMVGN(I)
Ekonominė grynoji dabartinė
vertė - EGDV
Ekonominė vidinė grąžos norma
- EVGN

Pesimistinis

Mažiau
pesimistinis

Realus

Mažiau
optimistinis

Optimistinis

-1.717.381

-1.454.976

-1.280.036

-1.105.097

-842.692

Nėra reikšmės

-11,01%

-8,21%

-5,99%

-3,35%

-3,92%

-2,92%

-2,27%

-1,61%

-0,59%

-484.621

-148.322

75.877

300.076

636.376

Nėra reikšmės

-7,11%

20,45%

48,28%

102,41%

Projekto scenarijų analizė rodo, jog projektas nėra itin jautrus ekonominės naudos
pasiekimui. Ekonominių rodiklių pokyčius daugiausiai gali paveikti paslaugų kainų pokyčiai, kurie
projekte planuojami atsižvelgiant į esamą situaciją.
Rizikų įvertinimas.
Rizikų vertinimas atliekamas šiuo eiliškumu:
1. nustatomas kiekvieno (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis;
2. paskirstomi rizikos įverčiai atitinkamoms rizikų grupėms;
3. rizikų grupėms priskirti įverčiai susumuojami;
4. paskirstoma kiekvieno rizikų grupės įverčio reikšmė pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus.
Rizikos įverčių paskirstymas atitinkamoms rizikų grupėms. Nustačius tiesioginių kintamųjų
rizikos įverčius, įvertinamos projekte galinčios pasireikšti rizikos. Išskiriamos 8 rizikų grupės:
1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;
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2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;
3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;
4. Įsigyjamų (pagamintų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė;
5. Nepakankamo finansavimo rizikų grupė;
6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų grupė;
7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų grupė;
8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė.
6.4. lentelė. Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Rizikų grupės pavadinimas

Rizikų
finansinė
diskontuota
vertė

Biudžeto eilutės,
įtakojamos rizikų
grupės

1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizika

3.594

A.5., A.6.

2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika

96.801

A.1., A.2., A.3.

127

A.7.

155.404

A.4.

0

D.2.
D.1.1., D.1.2., D.1.3.,
D.1.4., D.1.5., D.1.6.

3. Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizika
4. Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito
turto kokybės rizika
5. Finansavimo prieinamumo rizika

6. Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių)
7.248
tinkamumo rizika
7. Paklausos rinkai pateikiamiems produktams
0
(paslaugoms, prekėms) rizika
8. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio
171.883
pabaigoje rizika
Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.

C.1., C.2., C.3.
A.8., B.

Remiantis analizės duomenimis matyti, jog siekiant iš anksto eliminuoti galimas rizikas bei
jų pasekmes, būtina rangos darbų pirkimo procesą – t.y. skirti didelį dėmesį pasiruošimui rangos
darbų pirkimui.
Išvada. Didžiausią įtaką (bei riziką) sėkmingam projekto įgyvendinimui turi rangos darbų
įgyvendinimo procesas.
Rizikos priimtinumo įvertinimas. Dažniausiai projekto SNA rodikliai apskaičiuojami
vertinant labiausiai tikėtiną įvertį, tačiau pagrindinis kriterijus projekto tinkamumą lemiančioms
vertėms nustatyti turėtų būti tikėtina šių rodiklių vertė. Rodiklių vertės skaičiavimai grindžiami juos
veikiančių kritinių kintamųjų tikimybių skirstinių duomenimis. Toks metodas leidžia ne tik teikti
pirmenybę projektams, kurių EGDV tikėtinas rezultatas yra geriausias, bet ir įvertinti susijusias
rizikas ir palyginti skirtingus atvejus.
Rizikos priimtinumui įvertinti:
a. naudojamas MonteCarlo metodas. Pagal šį statistinio pasiskirstymo metodą daugelį kartų
imamos (simuliuojamos) atsitiktinės kritinių (tiesioginių) kintamųjų reikšmės iš apibrėžto intervalo
(skirstinio) ir apskaičiuojamos investicijų projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės.
Pakartojus šį procesą apie tūkstantį kartų (didesnis simuliacijų skaičius didina rezultatų
patikimumą), MonteCarlo metodo taikymo rezultatai (FGDV(I), FVGN(I), EGDV ir EVGN rodiklių
reikšmių tikėtinas pasiskirstymas) pateikiamas grafiniu (pvz., kaupiamąja tikimybių kreive) arba
skaitiniu (pvz., reikšmių lentele) formatu.
b. kiekvienam rodikliui atskirai nurodoma, kokia yra tikimybė, kad rodiklio reikšmė bus
nepriimtina (neigiama arba mažesnė nei nurodyta kaip pageidaujama),
c. paaiškinama, ar projekto organizacijai tokia neigiamų (arba mažesnių nei pageidaujama)
rezultatų tikimybė yra priimtina, ir
d. nustatomos labiausiai tikėtinos finansinių (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominių (EGDV,
EVGN) rodiklių reikšmės.
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Žemiau esančiose lentelėse pateikiamas projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ rizikų bei jų priimtinumo įvertinimas.
6.5. lentelė. Rizikos priimtinumo analizė, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Rodiklis

Nurodykite
pageidaujamą
(minimaliai priimtiną) rodiklio
reikšmę

Tikimybė, kad Jūsų
nurodyta reikšmė bus
pasiekta

FGDV(I)

0

0,0%

-1.283.983

FVGN(I)

0,0%

0,0%

-7,5%

EGDV

0

28,5%

-234.438

EVGN

0,0%

72,3%

3,9%

Labiausiai
rodiklio reikšmė

tikėtina

Projekto rizikos priimtinumo vertinimo rodikliai apskaičiuoti naudojant oficialią skaičiuoklę.
Skaičiuoklė su rezultatais pateikiama, kaip savarankiškas investicijų projekto priedas.
Išvada: projekto rizikos yra priimtino lygio.
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6.6. lentelė. Rizikų valdymo priemonės, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
Rizikų grupė

Rizikų veiksniai

Paaiškinimas

Valdymo priemonės

1.

Projektavimo
rizika

Viešojo
subjekto
užsakymu
parengtas
statinio
techninio
projektas ar atskiros jo dalys yra
netikslios.

Valdymo priemonės:
• techninio projekto ekspertizė;
• sutartyje numatytos prievolės ištaisyti
netikslumus ir esmines klaidas.

2.

Įsigyjamų
(atliekamų)
rangos darbų
kokybės rizika

3.

Įsigyjamų
(atliekamų)
paslaugų
kokybės rizika

4.

Įsigyjamos
(pagaminamos)
įrangos,
įrenginių
ir

Rangos
darbų
kokybė
neužtikrinama:
• dėl nepalankių oro sąlygų.
• dėl technologinių procesų
organizavimo.
• dėl žmogiškųjų išteklių.
• dėl technologinių išteklių
tinkamumo ir pakankamumo.
• dėl žaliavų, medžiagų ir
mechanizmų prieinamumo ir
kokybės.
Vykdant
rangos
darbus
sukeliama
žala
gretimose
teritorijose esančiam turtui.
Paslaugų
teikimo
kokybė
neužtikrinama:
• dėl technologinių procesų
organizavimo;
• dėl
žmogiškųjų
išteklių
kokybės ir prieinamumo.
Sukeliama žala aplinkai, kuriant
įrangą, įrenginius ar kitą ilgalaikį
turtą.

Techninis projektas bus parengtas iki paraiškos
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai, tad
didžioji dalis galimų rizikų (pvz., dėl užsitęsusių
pirkimų ar projektavimo) yra neaktualios. Lieka
rizika, kad parengtas techninis projektas bus
netikslus, paaiškės esminės klaidos ir pan. Ši
rizika
kyla
dėl
žmogiškojo
faktoriaus,
nepakankamo įsigilinimo į objektą, jo specifiką
bei pradinės informacijos išsamumo ir
teisingumo.
Atliekamų rangos darbų kokybė priklauso nuo
daugelio veiksnių: tiek nuo technologinių
procesų organizavimo, personalo kvalifikacijos,
įmonės technologinio pajėgumo, medžiagų
kokybės ir pan. Nuo rangos darbų kokybės
priklauso objektų tinkamumas naudoti, jų
eksploatacinė priežiūra, ilgaamžiškumas.

Įsigytų paslaugų kokybė priklauso
nuo
technologinių procesų organizavimo konkrečioje
įmonėje, personalo kvalifikacijos. Nuo paslaugų
kokybės
priklauso
projekto
eigos
savalaikiškumas,
finansavimas, pasiekti
kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai (rodikliai).
Projekto įgyvendinimo metu planuojama
intervencija į gamtą, įrengiant atliekų rūšiavimo
aikšteles. Esant nekokybiškiems įrengimams ar
statybinėms medžiagoms galimas neigiamas

Valdymo priemonės:
• didelis dėmesys paslaugų teikėjų
kvalifikacijai, technologiniams ir kitiems
pajėgumams viešųjų patikimų metu;
• sutartyse
numatyti
įsipareigojimai
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
Valdymo priemonės:
• didelis dėmesys įrangos kokybei viešųjų
pirkimų metu (gaminiai turi būti
sertifikuoti).

Valdymo priemonės:
• atsakingas rangos darbų sutarties
ruošimas, numatant protingus terminus,
kad rangovai galėtų dirbti tik esant
tinkamoms oro sąlygoms;
• didelis dėmesys rangovų kvalifikacijai,
technologiniams ir kitiems pajėgumams
viešųjų patikimų metu;
• garantiniai reikalavimai rangos sutartyje.
• rangos sutartyje numatyta atsakomybė
už rangos darbų žalą gretimose
teritorijose esančiam turtui.
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sukuriamų
produktų ar kito
turto kokybės
rizika

Įrangos, įrenginių ar kito ilgalaikio
turto kokybė neužtikrinama dėl
žmogiškųjų išteklių.

5.

Nepakankamo
finansavimo
rizika

6.

Rinkai
pateikiamų
produktų
(paslaugų,
prekių)
tinkamumo
rizika

Finansavimo poreikis pasikeičia
dėl:
• padidėjusių investicijų išlaidų;
• pridėtinės vertės mokesčio
tarifo pasikeitimo;
• bet kurio mokesčio išskyrus
pridėtinės vertės mokestį ar
rinkliavos tarifo pasikeitimo.
Vėluojama
pradėti
teikti
paslaugas, prekes ar produktus.
Infrastruktūra visiškai ar iš dalies
nėra tinkama teikti sutarties
nuostatas
atitinkančias
paslaugas, prekes ar produktus.

7.

Turto likutinės
vertės projekto
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje rizika

Nukrypstama nuo infrastruktūros
būklės palaikymo plano.
Netiksliai
suplanuotos
infrastruktūros būklės palaikymo
išlaidos.

poveikis aplinkai. Įrangos kokybei įtakos turi
gamintojo
technologiniai
bei
žmogiškieji
resursai. Nuo įrangos kokybės priklauso jų
tinkamumas naudoti, saugumas, eksploatacinė
priežiūra, ilgaamžiškumas.
Investicijų vertė įgyvendinant projektą (vykdant
viešuosius pirkimus) gali būti didesnė nei
numatyta preliminariame projekto biudžete.
Galimas kainų augimas dėl pasikeitusios
valstybės mokesčių politikos.

Kuriant visuomenės viešiesiems poreikiams
skirtą infrastruktūrą kyla rizika, kad dėl
užsitęsusių rangos darbų ar dėl kitų priežasčių
bus atsiliekama nuo planuojamų eksploatacijos
pradžios terminų.
Galima rizika, kad sukurta infrastruktūra nebus
tinkama naudojimui.

Sukuriama viešoji infrastruktūra natūraliai dėvisi,
todėl būtinos investicijos jos būklės palaikymui.
Kyla rizika, kad bus nukrypstama nuo
infrastruktūros būklės palaikymo plano arba
infrastruktūros palaikymo išlaidos bus didesnės
nei planuota, kas reikštų reikalingą papildomą
finansavimą.

• sutartyse numatyti įrangos garantiniai
laikotarpiai.

Valdymo priemonės:
• įvertintos analogiškų rangos darbų
kainos, numatomų įgyvendinti paslaugų
(kaip viešinimas ir t.t.) kainos, įvertintas
galimas pabrangimas.
• Sutarčių sudarymas su tiekėjais,
numatant fiksuotas galutines kainas.
Valdymo priemonės:
• atsakingas projekto veiklų planavimas
atsižvelgiant į galimus trukdžius.
• sutartyse numatyti darbų atlikimo ar
paslaugų suteikimo terminai, griežtos
nuobaudos vėlavimo atveju.
• realus ir pagrįstas darbų planas-grafikas.
• atsakinga
kuriamos
infrastruktūros
analizė jos reikalingumo, praktiškumo ir
pritaikomumo atžvilgiais. Nuoseklus ir
profesionalus kuriamos infrastruktūros
projektavimas.
Valdymo priemonės:
• Skirti
didelį
dėmesį
kuriamos
infrastruktūros kokybei.
• Atsižvelgiant
į
ilgametę
projekto
vykdytojo patirtį įgyvendinant panašius
projektus,
numatyti
pakankamas
reinvesticijas sukurtos infrastruktūros
atnaujinimui.
• Po projekto įgyvendinimo numatyti tam
tikrų institucijų ar bendruomenės
atsakomybę už sukurtos infrastruktūros
priežiūrą.
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VII. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS
7.1. Projekto trukmė bei etapai
Šilutės rajono savivaldybės administracija planuoja 2017 m. sausio 1 d. pasirašyti projekto
įgyvendinimo sutartį ir per 12 mėnesių pilnai įgyvendinti projekto veiklas. Pasirengiamieji darbai
pradėti 2016 m. birželio mėnesį, t.y. rengiamas investicinis projektas bei projektinis pasiūlymas, dėl
projekto įgyvendinimo, kuris planuojamas pateikti iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Projektą į etapus
neplanuojama skaidyti. Projekto įgyvendinimo trukmė gali kisti, priklausomai nuo sutarties
pasirašymo datos bei kitų force majeure priežasčių.
Projekto įgyvendinimo planas bus naudingas įrankis atliekant projekto administravimo
veiklas, skirstant užduotis, atsakomybės ir kiekvienu IP įgyvendinimo momentu vertinant IP
įgyvendinimo eigą (žiūrėti 7.1. lentelę).
Projektas bus įgyvendintas Šilutės mieste ir rajone. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie
turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi įgyvendinimui.
Vykdant projekto veiklas, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 112-3100), Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo (Žin.,
2003, Nr. 114-5115) nuostatomis.
Projekte nėra numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant lyčių lygybės
ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos
principus.
Projekto veiklos ir veiklų įgyvendinimo grafikas pateiktas 7.1. lentelėje. Pažymėtina, kad dalis
projekto veiklų (investicijų projekto parengimas) bus atlikta iki projekto pradžios (finansavimo
sutarties pasirašymo su projektą įgyvendinančia institucija).
7.1. lentelė. Projekto įgyvendinimo planas, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
2016
6

7

8

9

10

11

12

2017
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Investicinio projekto parengimas
II. Projektinio pasiūlymo parengimas
III. Projektinio pasiūlymo vertinimas
IV. Sutarties dėl projekto finansavimo pasirašymas
V. Rangos darbų pirkimas
5.1. Pirkimo užduoties ir sąlygų parengimas
5.2. Viešųjų pirkimų procedūros, sutarties pasirašymas
5.3. Rangos darbų atlikimas
VI. Projekto viešinimas
6.1.Viešųjų pirkimų procedūros, sutarties pasirašymas
6.2.Viešinimo priemonių įgyvendinimas
VII. Projekto administravimas

Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m.
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7.2. Projekto komanda
Už šio projekto įgyvendinimą bus atsakinga Šilutės rajono savivaldybės administracijos
darbuotojai, kurie visi turi tam tinkantį išsilavinimą ir patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio
projektus.
7.2. lentelė. Projekto komandos nariai ir jų atsakomybės, Šaltinis: sudaryta autorių, 2016 m
Komandas nario pareigybė
Projekto vadovas

Projekto finansininkas
Projekto statybos valdymo
specialistas
Projekto teisės specialistas
Projekto viešųjų
specialistas

pirkimų

Atsakomybė
Projekto veiklų vykdymo stebėjimas, bendravimas su atitinkamomis
institucijomis, reikiamos informacijos teikimas, ataskaitų rengimas, veiklų
terminų kontrolė. Esant poreikiui, dalyvavimas viešųjų pirkimų veikloje.
Projekto finansinių srautų kontrolė, finansinių ataskaitų rengimas.
Atsakomybė – tinkamas projekto finansų panaudojimas ir atskaitomybė.
Atsakomybė – tinkamas projekto įgyvendinimo metu atliekamų rangos
darbų įvertinimas.
Atsakomybė – tinkamas projekto įgyvendinimo vietos žemės nuosavybės
klausimų įvertinimas.
Atsakomybė – tinkamas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas.

7.3. Projekto prielaidos ir tęstinumas
Inicijuojant Šilutės rajono investicinį projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ yra numatomos šios pagrindinės prielaidos,
kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas:
- projektas išspręs dabartines problemas – dėl trūkstamos infrastruktūros nėra užtikrinamas
efektyvus antrinių žaliavų rūšiavimas ir viešosios paslaugos teikimas; mišrių komunalinių atliekų
aikštelių išplanavimas ir konteinerių pajėgumai neatitinka sukaupiamų atliekų srautų; prasta
komunalinių atliekų infrastruktūros apsauga (neizoliuoti konteineriai); neišplėtota namudinio
kompostavimo sistema;
-kompleksinis gyvenamosios aplinkos gerinimo poreikis Šilutės rajone išliks nuolatinis ir augantis;
- projekto įgyvendinimui bus panaudotos ES struktūrinių fondų, LR Valstybės bei Šilutės rajono
savivaldybės lėšos.
Inicijuojamo Šilutės rajono investicijų projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis:
-instituciniu (teisiniu). Įgyvendinus projektą nuosavybės ir disponavimo teisių pasikeitimas
nenumatomas. Projekto rezultatais galės naudotis visi Šilutės rajono asmenys (šeimos), svečiai ir
turistai, jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Teisės aktų ar
poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimą infrastruktūra taip pat
nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomi
įgyvendinti darbai numatyti įstaigos strateginiuose dokumentuose;
-finansiniu – projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas.
Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis Šilutės rajono savivaldybės administracija - bus
skiriamos reikalingos lėšas infrastruktūros priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti.
-technologiniu – prognozuojama, jog jokie didesnės reinvesticijos nebus reikalingi bent 4
metus. Pirkimo sąlygas bus stengiamasi Fparuošti kuo kokybiškiau, taip užtikrinant, kad būtų
nupirkta kokybiškos paslaugos, atsižvelgiant į rinkos kainos vidurkius.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
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Problemos sprendimas. Problema – antrinių žaliavų rūšiavimo galimybių trūkumas Šilutės
rajone. Problemos sprendimo būdas – komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra, įrengiant naujas konteinerines aikšteles ir įsigyjant konteinerių konteinerinėms aikštelėms.
Įgyvendinus Projektą, bus sudarytos sąlygos efektyviau rūšiuoti atliekas, sumažės sąvartynuose
šalinamų atliekų kiekis, gėrės bendras rajono estetinis vaizdas, rajonas taps patrauklesne vieta
gyventi, dirbti, vykdyti turistinę veiklą.
Pasirinkta Projekto įgyvendinimo alternatyva. Alternatyvos esmė – įgyvendinti projekto
tikslą ir uždavinius, investuojant į Šilutės rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
atnaujinimą ir naujų objektų įrengimą. Šilutės rajono savivaldybėje iš viso konstruojamos 52 naujos
konteinerių aikštelės, atnaujinama 17 aikštelių, bei perkama 2000 vnt, kompostavimo dėžių. Aikštelių
įrengimui pasirinkta vertikalių, metalinių skydų strypų konstrukcija – sukurianti lengvumo įspūdį,
saugi ir lengvai eksploatuojama.
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – Planuojamų atnaujinti ir naujai įrengti buitinių atliekų pusiau požeminių konteinerių
aikštelių vietų sąrašas;
Priedas Nr. 2 – Aikštelių įrengimo skaičiuojamosios dalies sąmatos;
Priedas Nr. 3 – Projekto viešinimo komercinis pasiūlymas;
Priedas Nr. 4 – 2016 m. rugpjūčio 26 d. Šilutės rajono savivaldybės direktoriau įsakymas Nr.
A1-1087 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo
Nr. A1-788, „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ekonominių normatyvų nustatymo“ pakeitimo.

56

Investicijų projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

PLANUOJAMOS ATNAUJINTI BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
POŽEMINIŲ KONTENERIŲ AIKŠTELĖS ŠILUTĖS MIESTE

Priedas Nr. 1
STACIONARIOS PUSIAU

3)
Eil. Konteinerių aikštelės vieta (artimiausio pastato Atliekų konteinerių skaičius (vnt.) ir tūris (m
Nr. adresas)
Buitinėms Popieriui Plastmasei Stiklui

P. Jakšto g. 5
1x5
Kęstučio g. 10
1x5
Žalgirio g. 13
2x5
H. Zudermano g. 8
2x5
Lietuvininkų g. 38
2x5
Katalikų Bažnyčios g. 2
1x5
Melioratorių al. 3
2x5
V. Kudirkos g. 8
2x5
Stoties g. 12
1x5
Geležinkelio g. 7A
2x5
Melioratorių al.10
2x5
Cintjoniškio g. 7A
2x5
Cintjoniškio g. 18
1x5
V. Kudirkos g. 20C
2x5
Gluosnių g. 5A
2x5
Gluosnių g. 9
2x5
Jaunimo al 1
2x5
Eglių g. 6A ( aikštelėje yra įrengti antrinių žaliavų
18
2x5
rūšiavimo konteineriai)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3

1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3

1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3
1x3

1x3

1x3

1x3

PLANUOJAMŲ ĮRENGTI
BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO STACIONARIOS
PUSIAU
POŽEMINIŲ KONTEIENRIŲ AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMOVIETOS ŠALIA DAUGIABUČIŲ NAMŲ
Siūloma
buitinių
atliekų Atliekų konteinerių skaičius (vnt.) ir tūris (m3 )
konteinerių aikštelės įrengimo Buitinėms po Popieriui
Plastmasei
Stiklui
vieta
(artimiausio
pastato rūšiavimo
adresas)
Kintų seniūnija, Kintų mstl.
1
Jaunimo g. 2
1x5
1x3
1x3
1x3
2
Ramioji g. 8
1x5
1x3
1x3
1x3
3
Kuršių g. 12, 12A
1x5
1x3
1x3
1x3
Žemaičių Naumiesčio seniūnija, Žemaičių Naumiesčio mstl.
4
Klaipėdos g. 30
1x5
1x3
1x3
1x3
5
Vingio g. 6
1x5
1x3
1x3
1x3
6
Ramybės g. 1
1x5
1x3
1x3
1x3
Vainuto seniūnija, Vainuto mstl.
7
Tauragės g. 19
1x5
1x3
1x3
1x3
Juknaičių seniūnija, Juknaičių kaimas
8
Šiloko g. 4
1x5
1x3
1x3
1x3
9
Vengrų g. 3
1x5
1x3
1x3
1x3
Eil.
Nr.
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10
Beržų g. 4
Šilutės seniūnija, Pagrynių kaimas
11
Aušros g. 20
12
Šilutės g. 46
Laučių kaimas
13
Plento g. 20
Traksėdžių kaimas
14
Statybininkų g. netoli garažų
15
Šilojų g. 16
16
Šilojų skersgatvis 1
17
Šilojų g. 23
18
Šilojų g. 23A
Šilutės miestas
19
Smėlyno g. 6
20
Melioracijos g. 8
21
Turgaus g. 7
22
Turgaus g. 14
23
Aukštumalos g. 1
24
Turgaus g. 6A
25
Parko g. 2
26
Lietuvininkų g. 15
27
Lietuvininkų g. 14A
28
Liepų g. 11
29
Liepų g. 19
30
Liepų g. 13A
31
Vytauto g. 5
32
Vytauto g. 6
33
Tilžės g. 2A
34
Tilžės g. 35
35
Tilžės g. 42
36
Šilo g. 4B
37
Ramučių g. 12
38
Ramučių g. 16
39
Sodų g. 19
40
Pramonės g. 3B
41
H. Šojaus g. 12
42
Dariaus ir Girėno g. 22
43
Dariaus ir Girėno g. 20
44
Dariaus ir Girėno g. 4
45
Taikos g. 11
46
Laisvės al. 6
47
Laisvės al. 10
48
Laisvės al. 2
49
V. Kudirkos g. 3
50
Vilų g. 4
51
Stoties g. 12
52
Knygnešių g. 17
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