
ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS, SKIRTUS KORUPCIJOS ATSIRADIMO TIKIMYBĖS 

RESPUBLIKINIAME PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE (TOLIAU – RPLC) ATLIEKŲ 

TVARKYMO ORGANIZAVIMO SRITYJE NUSTATYMUI 

1. Kokias atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga? 

  RPLC nėra atliekų, kurias RPLC tvarkytų savarankiškai 

RPLC susidaro tokios atliekos: 

- Medicininės atliekos (įskaitant infekuotas ir farmacines atliekas): 

o Infekuotos medicininės atliekos (kodas 18 01 03*) 

o Aštrūs daiktai (kodas 18 01 01) 

o Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad 

būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04) 

- Buitinės / komunalinės atliekos. 

- Viešo maitinimo atliekas surenka ir išveža maitinimo paslaugas teikiančios įmonės 

išskyrus Kauno filialą, kur yra sudaryta viešo maitinimo paslaugų surinkimo ir 

išvežimo sutartis.  

2. Kokios atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip atliekos 

susidariusios veikloje ?  

RPLC nėra atliekų, kurias RPLC tvarkytų savarankiškai 

Po Lietuvos Respublikos priklausomybės ligų centrų ir reorganizacijos RPLC 

įsteigimo nepraėjo metai laiko. Per 0,5 metų laikotarpį (2018-01-01 – 2018-06-30) 

medicininių atliekų perduota surinkimui ir sutvarkymui: 

- Atliekų su kodu 18 01 03* per 2018 metų I-ą pusmetį perduota sutvarkymui 1,952 

tonos. 

- Atliekų su kodu 18 01 04 per 2018 metų I-ą pusmetį perduota sutvarkymui 0,171 

tonos. 

3. Ar kokią nors dalį atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti 

tokių atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis?  

RPLC atliekų savarankiškai netvarko 

4. Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, koks 

yra galutinis sutvarkymo būdas išskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas (nurodykite 

ir aprašykite kiekvieną tvarkomą kodą) ? 

RPLC medicininių atliekų savarankiškai netvarko 

5. Koks yra savarankiškai sutvarkomų medicininių atliekų (nurodyti kodus)  metinis kiekis? 

RPLC atliekų savarankiškai netvarko 

6. Koks jūsų įstaigoje susidaro  bendras metinis sutvarkomų atliekų kiekis pagal šias 

kategorijas -  pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; maisto atliekų; medicininių atliekų 

(pavojingų ir nepavojingų atskirai) ? 

RPLC medicininių atliekų savarankiškai netvarko 

7. Kokia suma sudaro metines išlaidas konkretaus atliekų segmento sutvarkymui (nurodyti 

už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius 

identifikuojant atliekos kodu)? 

RPLC atliekų savarankiškai netvarko 

8. Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos atliekas, identifikuojant sudarytų 

sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant 

sutartyje įtvirtintų paslaugų -  surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio 

sutvarkymo  kodus. 



Po Lietuvos Respublikos priklausomybės ligų centrų reorganizavimo ir RPLC 

įsteigimo atliekų surinkimo, išvežimo ir tvarkymo organizavimo paslaugas tęsė įmonės, 

teikusios paslaugas atitinkamiems priklausomybės ligų centrams iki reorganizavimo: 

Medicininių atliekų:  

- UAB AV Investicija (su Vilniaus PLC 2015-06-19 sutartis Nr.4.31/128, 2213; su 

Šiaulių PLC 2016-06-29 sutartis Nr.15(5.46)/2367 (priedas 20106-07-01 

Nr.2016/02); su Klaipėdos PLC 2008-06-26 sutartis Nr.2008/170 ir 2016-07-01 

sutartis Nr.2016/02); 

- UAB „HD servisas“ (su Panevėžio PLC 2016-10-24 sutartis Nr.405); 

- UAB „Termodinaminiai procesai“ (su Kauno apskrities PLC 2017-10-21 sutartis) 

2018-06-20 RPLC sudarė medicininių atliekų (įskaitant infekuotas ir farmacines 

atliekas) surinkimo išvežimo ir sutvarkymo organizavimo sutartį Nr.2018-(1.8)-

60/2778 su UAB „AV Investicija“. Sutartis sudaryta vadovaujantis Atliekų tvarkymo 

taisyklių reikalavimais (TAR, 2017-10-11 Nr.16089). 

Buitinių atliekų (sutartys sudarytos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo ir 

atitinkamų miestų ir/ar regionų savivaldybių numatytais atliekų tvarkytmo reikalavimais): 

- UAB Ecoservice (2015-03-01 sutartis Nr.VPLC 4.31/124, KL-15-50) iki 2018-04-

30. Nuo 2018-05-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagal regione 

nustatytus atliekų tvarkymo reikalavimus; 

- UAB „Kauno švara“ (2017-11-01 sutartis Nr.300114219/1); 

- Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius AB 

„Panevėžio specialus transportas“ (2017-11-20 sutartis Nr.JD-2019); 

- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (2008-05-28 Nr.1106/1); 

- VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – pagal regione nustatytus  atliekų 

tvarkymo reikalavimus.   

Viešojo maitinimo atliekų: 

- UAB Horeca sprendimai (2015-01-02 sutartis Nr.A3000631) 

9. Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis 

atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių  ji sutvarkė atliekų 

(nurodykite kodus). 

RPLC buvo įsteigta 2017-11-01, reorganizavus Lietuvos Respublikos priklausomybės ligų 

centrus. Per laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-06-31 už atliekų surinkimą, pervežimą ir 

sutvarkymo organizavimą sumokėtos lėšos: 

 Medicininių atliekų (įskaitant infekuotas ir farmacines atliekas) surinkimas, 

pervežimas ir sutvarkymo organizavimas: 

- UAB AV Investicija: 

o Kodas 18 01 03* - 1,747 

o Kodas 18 01 04 – 0,018 

o Suteiktų paslaugų kaina – 1760,42 

- UAB „HD servisas“: 

o Kodas 18 01 03* - 0,104 tonos 

o Kodas 18 04 04 – 0,153 tonos 

o Suteiktų paslaugų kaina - 214,56 EUR 

- UAB „Termodinaminiai procesai“: 

o Kodas 18 01 03* - 0,101 tonos 

o Suteiktų paslaugų kaina  - 147,87 EUR 

Buitinių atliekų, surinkimas ir pervežimas teisėtiems tvarkytojams: 



- UAB Ecoservice (nuo 2018-01-01 iki 2018-04-03) - suteiktų paslaugų kaina  - 

1356,80 EUR  

- Vilniaus miesto savivaldybės administracija (nuo 2018-05-01 iki 2018-06-30) - 

suteiktų paslaugų kaina  - 246,5 EUR 

- UAB „Kauno švara“ - suteiktų paslaugų kaina  - 852,29 EUR 

- Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius AB 

„Panevėžio specialus transportas“ - suteiktų paslaugų kaina  - 588,43 EUR 

- UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras  - suteiktų paslaugų kaina  - 694 

EUR 

- VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras - suteiktų paslaugų kaina  - 186,3 

EUR 

Viešojo maitinimo atliekų: 

- UAB Horeca sprendimai – už suteiktas paslaugas sumokėta – 54,68 EUR 

10. Prašome nurodyti ar atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę 

subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus.  

Sutartyse dėl medicininių atliekų tvarkymo nebuvo duomenų apie tai, kad šios 

paslaugos teikėjai būtų pasitelkę subrangą.  

11. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami atliekų tvarkymo pirkimų konkursai, jei 

taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių? 

RPLC 2018 metais organizuotas  medicininių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimo 

konkursas nebuvo skundžiamas 

12. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome 

nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą. 

13. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų 

nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą susijusią su atliekų 

tvarkymu? 

Kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos po reorganizacijos įsteigto RPLC 

veiklos pažeidimų, susijusių su atliekų tvarkymo organizavimu nebuvo nustačiusios.     

13.1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi Jūsų 

institucija, kad ateityje išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo? 

14. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus 

sprendimus susijusius su  atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu? 

Atvejų, kad teismai būtų įpareigoję RPLC panaikinti priimtus sprendimus susijusius su  

atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu nebuvo 

14.1. Jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, 

kad išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo? 

 

 


