
Kompostuoti tinkamos atliekos

Žaliosios atliekos Kitos atliekos

Kompostuoti 
netinkamos 

atliekos

-augalų lapai;

-nupjauta žolė;

-jaunos piktžolės 
(be subrendusių 
sėklų);

-smulkios šakos;

-seni šiaudai ir 
šienas, 
daugiametės 
piktžolės išrautos 
su šaknimis ir 
žemės grumstais, 
velėna.

-vaisių ir daržovių 
gabaliukai;

-vaisių ir daržovių 
žievės;

-kiaušinių lukštai;

-arbatos pakeliai;

-kavos tirščiai ir jų 
popieriniai �ltrai;

-medžio pelenai ir 
anglys;

-kartonas ir kiti 
popieriaus 
gaminiai, 
suplėšytas 
popierius, 
popieriniai 
kiaušinių dėklai;

-naminių 
graužikų 
(žiurkėnų, jūrų 
kiaulyčių( 
natūralūs 
pakratai;

-triušių, vištų, 
arklių, karvių 
mėšlas;

-sena vazonų 
žemė.

-mėsa, žuvis;

-riebalai, kaulai;

-pieno produktai;

-plastikinės arba 
sintetinės 
atliekos;

-sergantys 
augalai;

-šunų ir kačių 
fekalijos;

-piktžolės su 
subrendusiomis 
sėklomis;

-skerdienos 
atliekos ir kaulai, 
kitos gyvulinės 
kilmės atliekos;

-virtos daržovės;

-sauskelnės;

-laikraščiai, 
žurnalai.

Nemesti to, kas nepūva. Nepatartina mesti ir daug 
krituolių obuolių, pušų spyglių ir šakų – kompostas 
bus pernelyg rūgštus. 

KOMPOSTAS
NATŪRALI SODŲ 
IR DARŽŲ TRĄŠA!

Daugelis Lietuvos gyventojų jau žino, kad nupjautos 
žolės, sugrėbtų lapų, medžių šakų negalime mesti į 
komunalinių atliekų konteinerius. Deginti jų arti 
gyvenamųjų namų – taip pat negalima. Tad 
nuosavuose namuose gyvenantiems ar soduose 
ūkininkaujantiems žmonėms kyla klausimas – kur dėti 
šias atliekas? Aplinkosaugos specialistai pataria: 
KOMPOSTUOKITE!

KOMPOSTAVIMAS - tai prižiūrimas natūralus procesas, 
kai organinės atliekos paverčiamos dirvožemiui bei 
augalams lengvai pasisavinamų medžiagų šaltiniu. 
Kompostu patręšę žemę grąžinsite dirvai prarastas 
medžiagas ir pagerinsite jos kokybę. Kompostas 
pagerina  dirvožemio sandarą, padidina jo galimybes 
absorbuoti orą ir vandenį, mažina eroziją ir dirbtinių 
trąšų poreikį.

Individualus kompostavimas suteikia galimybę tiesiog 
namuose perdirbti organines atliekas. Tai patogiausias 
būdas atsikratyti žaliosiomis atliekomis. 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Siekdamas sumažinti biologiškai skaidžių atliekų 
kiekį, patenkantį iš Vakarų Lietuvos savivaldybių į 
Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną 
Dumpiuose, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras įgyvendina projektą „Klaipėdos regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Nr. 
VP3-3.2-AM-01-V-02-005). 

Šio projekto tikslas – išplėsti komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą, užtikrinant biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymą Klaipėdos regione, kad būtų 
vykdomos Europos Sąjungos nustatytos atliekų 
tvarkymo užduotys bei įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plane nustatyti reikalavimai.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir 
KRATC lėšomis. Bendra projekto vertė 37 mln. 980 
tūkst. litų. 80,81 proc. lėšų skyrė ES Sanglaudos 
fondas, likusią dalį finansuos UAB Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras.

Projektas įgyvendinamas nuo 2010 metų birželio 11 
dienos, numatoma pabaiga 2015 metų balandis. 
Tie Klaipėdos regiono gyventojai, kurie neturi 
galimybės  kompostuoti  žaliųjų  atliekų 
individualiose valdose,  jas turėtų atiduoti atliekų 
vežėjams arba savo transportu nugabenti į 
kompostavimo aikšteles. Iš Klaipėdos regiono 
gyventojų šios atliekos priimamos nemokamai. 

Kur Jūsų savivaldybės teritorijoje priimamos 
žaliosios atliekos sužinosite 
www.kratc.lt  
arba telefonu 8 800 13344.


