
ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ 
RŪŠIAVIMAS IR KOMPOSTAVIMAS

Klaipėdos mieste ir regione žaliųjų atliekų rūšiavimas vykdomas ir 
plečiamas jau virš 10 metų. Klaipėdiečiai, gyvenantys daugiabučiuose, 
žaliąsias atliekas gali palikti prie buitinių atliekų konteinerių, supakuotas į 
maišus, ir tvarkingai šalia sudėti šakas, supjaustytas iki 1 m ilgio. 
Individualių namų gyventojams sudarytos sąlygos žaliąsias atliekas 
rūšiuoti savo valdose – tam nemokamai išdalintos kompostinės. 

Visų savivaldybių teritorijose įrengtos žaliųjų atliekų priėmimo aikštelės – 
į jas gyventojai gali nemokamai pristatyti neribotą žaliųjų atliekų kiekį. 
Tvarkant aplinką ir sukaupus daug nupjautos žolės, lapų ar šakų, Klaipėdos 
mieste galima užsisakyti vienkartinę nemokamą  žaliųjų atliekų išvežimo 
paslaugą – jums bus pastatytas specialus konteineris.
Žaliosios atliekos yra surenkamos, supūdomos ir paverčiamos derlingu 
juodžemiu - kompostu. Regiono atliekų sistemos administratorius, 
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC), pagamintą 
kompostą kiekvieną pavasarį nemokamai dalina gyventojams.   
Kur Jūsų savivaldybės teritorijoje priimamos žaliosios atliekos sužinosite:
www.kratc.lt,  Tel. 8 800 13344

Nemesti to, kas nepūva. Nepatartina mesti ir daug krituolių 
obuolių, pušų spyglių ir šakų – kompostas bus pernelyg rūgštus.   
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Naujovė – konteineriai  žaliosioms  atliekoms
Nuo 2018 metų žaliųjų atliekų tvarkymo galimybės Klaipėdos mieste dar 
labiau išplečiamos – individualių namų savininkams, nenorintiems ar 
negalintiems kompostuoti žaliųjų atliekų, bus išdalinti konteineriai 
žaliųjų atliekų surinkimui. Jei anksčiau lapus, žolę ir kitas žaliąsias atliekas 
klaipėdiečiai palikdavo šalia buitinių atliekų konteinerių sudėtas į maišus, 
dabar jas bus galima rūšiuoti tvarkingiau – į nedidelį žaliosioms atliekoms 
skirtą konteinerį, kurį vežėjai ištuštins pagal skelbiamą surinkimo gra�ką. 
Taip pat pageidaujantys žaliąsias atliekas kompostuoti savo valdose gali 
nemokamai gauti kompostinę. 
Daugiau informacijos: www.kratc.lt, tel. 8 800 13344

Žaliųjų atliekų - daugiausia 
Kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus sukaupia virš 400 kilogramų 
atliekų, iš kurių apie pusę sudaro biologiškai skaidžios atliekos. Dažniausiai į 
gyventojų šiukšliadėžes patenka vaisių ir daržovių likučiai, lapai, šakos, 
nuvytusios gėlės, nupjauta žolė. Išmestos į bendrą buitinių atliekų 
konteinerį ir esant teigiamai oro temperatūrai žaliosios atliekos ima gesti, 
pūti, skleidžia nemalonius kvapus, sudaro sąlygas daugintis parazitams. 
Blogiausia tai, kad pūdamos jos užteršia konteineryje esančias perdirbimui  
tinkamas atliekas. Todėl Europos Sąjungos aplinkosaugininkai vieningai 
pataria žaliąsias atliekas rūšiuoti atskirai.
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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. 

Kaip kompostuoti?
Kada? Visus metus. Daugiausia žaliųjų atliekų susikaupia vasarą ir 
rudenį, tačiau ir žiemą galima mesti į kompostinę žaliąsias 
virtuvės atliekas. 
Kur? Kompostavimo vieta parenkama nuošalesnėje sklypo 
vietoje, geriau nedideliame šešėlyje, kad 
nes tolygiam irimo procesui būtina drėgmė.

Patarimai
Apatiniam kompostinės sluoksniui, kad drenažas būtų geresnis, 
labiau tinka lėčiau pūvančios medžių šakos, pjuvenos ir žievė. 
Stambias šakas reikia sukapoti arba susmulkinti smulkintuvu. 
Kompostinės dugne jos pamažu pus ir bus puikus drenažas. 
Jei kompostuojate piktžoles su subrendusiomis sėklomis, prieš 
dedant jas į komposto dėžę reikėtų palaikyti saulės atokaitoje 
uždengus skaidria plėvele. Taip sėklos perkais, sušus ir praras 
daigumą. To nepadarius ir sudėjus piktžoles į kompostinę, jų 
sėklos su kompostu vėliau pateks į dirvą.
Kad atliekos irtų, krūvos viduje turi būti pakankamai drėgmės ir 
šilumos. Labai sausą ir karštą vasarą kompostuojamų atliekų 
krūvą reikia nuolatos palaistyti. Lietingą  vasarą  drėgmės  čia  gali 
būti per  daug  –  derėtų įmaišyti sausų atliekų (lapų, šiaudų, 
durpių) arba perkasti, kad pagerėtų ventiliacija.  

Sėkminga komposto gamyba
Kompostavimo sėkmė priklauso nuo to, kiek priežiūros tam 
skirsite. Siekiant kiek įmanoma geriau apdoroti atliekas, reikėtų 
laikyti tokių taisyklių:
■ Kompostas turi būti gerai vėdinamas, tai galite padaryti 
reguliariai jį maišydami
■  Visuomet patikrinkite drėgmę komposto konteinerio viduje.
■ Stenkitės, kad į   komposto  krūvą  nepatektų  nepūvančių  
daiktų.
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Pasigaminkite komposto dėžę 
Kaip kompostinės konteinerį galima naudoti (susikalti) 
stačiakampę  medinę dėžę. Ji turi būti be dugno, bet su dangčiu. 
Dangtis apsaugos kompostą nuo lietaus, kuris gali išplauti daug 
vertingų medžiagų, be kurių augalai negali vystytis. 
Kalant dėžę tarp lentų reikia palikti tarpus, kad gerai vėdintųsi, 
arba komposto krūvos šonuose padaryti skyles. Dėžės tūris turi 
būti ne mažesnis  kaip  1  m3. Tik tokiu atveju turinys  pakankamai 
įkais, žus piktžolių sėklos ir ligų sukėlėjai.  Sukalta  dėžė statoma 
ant žemės. Sliekai,  bakterijos, kiti  gyviai  pagreitins puvimo 
procesą, o drėgmės perteklius, atsirandantis yrant organinėms 
medžiagoms ir laistant, susigers į žemę. 
Kartkartėmis kompostą būtina pavartyti šakėmis, nes 
mikroorganizmams reikia oro, vasarą per karščius – palaistyti. Jei 
nusprendėte, kad į kompostinę daugiau nieko nekrausite,  ant  
viršaus  paskleiskite  10–15 cm  storio  žemių  sluoksnį. Organinės  
atliekos  vertingu  kompostu  tampa  maždaug po metų. Jei 
atliekų daugiau ir jos kraunamos saulėtoje vietoje, kompostas 
susiformuos po poros metų.

Kompostuokite specialiuose konteineriuose!
Kompostuoti žaliąsias ir kitas tam tinkamas  atliekas  patogiausia  
specialiuose konteineriuose. Dažniausiai jie gaminami iš plastiko, 
todėl yra ilgaamžiai. Plastikines kompostines galima įsigyti sodo 
reikmenų prekybos centruose. 
Kompostuoti  specialiuose  konteineriuose  yra  patogiau, nes  jie 
užima  mažiau  vietos, estetiškiau atrodo. Dėl specialistų sukurtos 
konteinerių kon�gūracijos ir ventiliacijos angų jų viduje greičiau 
susidaro tinkamesnės sąlygos kompostuojamoms medžiagoms  
irti - geriau išsilaiko tinkama temperatūra ir drėgmė, tad 
kompostas greičiau subręsta (iki 1 metų). Be to, tokius kontei-
nerius lengviau prižiūrėti, perkelti, jie dera prie tvarkingos namų 
aplinkos. 


