
1

Tekstilės atliekų tvarkymo 
ateitis

Diskusija su KPPAR nariais

2022-12-13

Kaunas



Trūkumai

Stiprybės

GPAIS vystymo komanda;

Virtualizuota infrastruktūra IVPK cloud;

Verslo įsitraukimas vystymo metu

2020 m. atskirai surinkta
tekstilės atliekų

Tekstilės atliekų konteineriai 

Mišriame komunaliniame atliekų sraute
tekstilės surenkama

Tekstilės atliekos sudaro
visų mišraus komunalinių atliekų kiekio
(ES vidurkis – 5 proc.)

Į Lietuvą kasmet įvežama
dėvėtos tekstilės gaminių

Kokia
situacija? 

15,8 tūkst.t.  

578 vnt.

57 tūkst.t

7,73 %

70 tūkst.t



Teisės aktai

Bendroji atliekų direktyva

Atliekų tvarkymo įstatymas

Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-
2027 m. planas

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
kokybės reikalavimai

Atskiro surinkimo sistema tekstilės gaminiams                     
nuo 2025-01-01

Savivaldybės privalo užtikrinti tekstilės atliekų rūšiavimo 
galimybę ir priemones visiems komunalinių atliekų 

turėtojams

planuojami papildymai minimaliais tekstilės atliekų 
surinkimo paslaugos reikalavimais

Tekstilės atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės



ES tvarios ir žiedinės 

tekstilės ekonomikos 

strategija

2022-03-31

Valstybinis atliekų 

prevencijos ir 

tvarkymo 2021-2027 

m. planas

Harmonizuotos ES 

taisyklės dėl didesnės 

gamintojo 

atsakomybės ir  

ekologinio mokesčių 

diferencijavimo

Gamintojo 

atsakomybės įvedimas 

Lietuvoje numatant 

perdirbimo ir 

pakartotinio 

naudojimo užduotis

2022-06-01 2023 m. 2024-2026 m.



ES Tvarios ir 
žiedinės 
tekstilės 
strategija

Privalomų ekologinio projektavimo reikalavimų 
nustatymas

Neparduotų ar grąžintų tekstilės gaminių naikinimo 
praktikos atsisakymas 

Kova su tarša mikroplastikais

Informacijos teikimo reikalavimų nustatymas ir 
skaitmeninio gaminių paso įvedimas

Didesnė gamintojo atsakomybė ir tekstilės atliekų 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo skatinimas



▪ sudaryti sąlygas tvariai pramonės mažų ir vidutinių įmonių

transformacijai: skatinti inovatyvių ir aplinkai draugiškų

technologijų kūrimą, demonstravimą ir diegimą (2022-2027,

EIM);

▪ finansuoti technologijų, užtikrinančių galimybes gamyboje 

naudoti daugiau antrinių žaliavų (2023-2027, AM).

▪ finansuoti įmonių technologinius sprendimus, užtikrinančius 

taupesnį išteklių naudojimą, produkto ar paslaugų teikimo 

metu naudoti mažiau pirminių žaliavų, bet daugiau antrinių 

žaliavų (2022-2027, AM);

▪ finansuoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo 

infrastruktūros modernizavimą, plėtrą (2023-2027, AM);

Valstybinio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 

2021-2027 m. plano 

priemonės



▪ parengti ir patvirtinti EEĮ, baldų ir tekstilės pripažinimo

netinkamais naudoti kriterijus (2023-2024, AM);

▪ parengti ir patvirtinti EEĮ, baldų, tekstilės pripažinimo

netinkamais naudoti kontrolės tvarką ir sustiprinti kontrolę,

kad į vidaus rinką patektų saugūs paruošti pakartotinai naudoti

tinkami produktai (2024-2025, AM, AAD);

▪ nustatyti gamintojo atsakomybės taikymą, numatant

perdirbimo ir pakartotinio naudojimo užduotis (2024-2026,

AM);

▪ didinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo kontrolę, taikyti

atsakomybę už savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių

pažeidimus (2022-2027, Savivaldybės);

Valstybinio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 

2021-2027 m. plano 

priemonės



GAMINTOJO 
ATSAKOMYBĖ 

TEKSTILĖS 
GAMINIAMS

Rūšiavimas
Surinkimas

Perdirbimas

Pakartotinis 
naudojimas

Šalinimas



Trūkumai

Stiprybės

GPAIS vystymo komanda;

Virtualizuota infrastruktūra IVPK cloud;

Verslo įsitraukimas vystymo metu

GA Prancūzijoje Nuo 2007 m. drabužiams, namų tekstilei ir avalynei, nuo 

2009 m. baldams ir čiužiniams.

▪ Įgyvendina kolektyviai per gamintojų ir importuotojų organizaciją (GIO)
Visi GIO, kuriems taikoma GA, privalo užsiregistruoti ir gauti unikalų ID.

▪ Tikslas - iki 2022 m. surinkti 50 proc. visų rinkai pateiktų tekstilės
gaminių ir iš jų išrūšiuoti 95 proc. pakartotinai naudojamų ar
perdirbamų tekstilės gaminių, o atliekų kiekis neviršytų 2 proc. 2020 m.
pasiektas 39 proc. surinkimo lygis.

▪ Tekstilės surinkimą vykdo akredituotos labdaros ir privačios
organizacijos. GIO nustato einamuosius tikslus, susijusius su akredituotų
surinkėjų įsteigtų surinkimo vietų tankumu.

▪ Rūšiuotojus finansiškai remia GIO, tačiau tik už tekstilės gaminius,
kuriuos jie perka iš patvirtintų surinkėjų. Be to, jie privalo įdarbinti
minimalią dalį socialiai pažeidžiamų darbuotojų.

▪ Savivaldybės gauna finansinę paramą iš GIO už šviečiamąją veiklą
(informuoja gyventojus apie surinkimo vietas, skatina aukoti tekstilę).

Mokesčiai:
✓jei parduodama <5 000
gaminių arba jei metinė
apyvarta Prancūzijoje
neviršija 750 000 eurų, -
fiksuotas mokestis.

✓kiti mokesčiai priklauso
nuo produkto rūšies, kiekio
ir dydžio.

✓mokesčiai mažinami, jei
gaminio medžiagos yra
tvarios.



Trūkumai

Stiprybės

GPAIS vystymo komanda;

Virtualizuota infrastruktūra IVPK cloud;

Verslo įsitraukimas vystymo metuGA Nyderlanduose

Nuo 2023 m. drabužiams, namų tekstilei. Pereinamasis 

laikotarpis iki 2024 m. kolektyvinei sistemai sukurti.

▪ Tikslas iki 2025 m. 50 proc. tekstilės gaminių
perdirbti arba pakartotinai panaudoti. Iki 2030 m. 
75 %. 

▪ Tekstilės gamintojai atsakingi už drabužių, kuriuos
jie tiekia rinkai, įskaitant drabužius, skirtus naudoti
darbo vietoje, surinkimą, perdirbimą, pakartotinį
naudojimą ir atliekų tvarkymo etapą.

▪ Apskaičiuota, kad atliekų tvarkymo sąnaudos
gamintojams sudaro 0,09-0,28 EUR už kg tekstilės.

▪ Smulkiesiems verslininkams taikoma išimtis.



Trūkumai

Stiprybės

GPAIS vystymo komanda;

Virtualizuota infrastruktūra IVPK cloud;

Verslo įsitraukimas vystymo metuGA Švedijoje

Planuoja nuo 2025 m. Planuojama drabužiams, 
namų tekstilei, maišeliams ir aksesuarams.

▪ Tikslas – iki 2028 m. 70 proc. sumažinti išmetamų 
tekstilės gaminių (lyginant su 2022 m.).

▪ Įgyvendinimas palaipsniui per kelerius metus. 

▪ Gamintojams, kurie  gamina savo tekstilės 
gaminius iš 80 proc. ar daugiau tekstilės atliekų, 
nebūtų taikoma.

▪ Analizė parodė, kad dėl GA įdiegimo marškinėliai 
taptų 0,23 SEK (0,02 Eur) brangesni.



Belgija – nuo 2021 m. GA čiužiniams. Mokestis
nustatomas atsižvelgiant į čiužinio ar antčiužinio rūšį
ir dydį (kūdikių, iki 120 cm ir >120 cm).

Tarifai kasmet peržiūrimi atsižvelgiant į poreikius ir
rinkos sąlygas (2021-2022 m. – nuo 4,25 iki 17 eurų
už čiužinį).

Svarsto apie GA tekstilei – Ispanija, Italija, Slovakija,

Belgija, Bulgarija.

GA kitose ES 

šalyse



Klausimai diskusijai
• Kokioms tekstilės gaminių grupėms taikyti?

• Kokiems gamintojams ir importuotojams būtų taikomos išimtys (gaminių vnt. 
tiekimas per metus, apyvarta, kita)?

• Kokie galimi mokesčiai (už gaminių vnt., tonas)?

• Kaip užtikrinti visų rinkos dalyvių įsitraukimą?

• Sistema turėtų būti taikoma vienodai tiek importuotojams, tiek internetinei 
prekybai.

• Tekstilės sektoriaus analizė (kiek ir kokių gamintojų, importuotojų turime LT)?

• Kiek šiuo metu gamintojams kainuoja tekstilės gamybinių atliekų tvarkymas?

• Kiek padidėtų galutinio gaminio kaina dėl GA?

• Atsakomybių paskirstymas tarp tekstilės sektoriaus ir kitų sistemos dalyvių?
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