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V SKYRIUS.   REKOMENDACIJOS INDIVIDUALIAM KOMPOSTAVIMUI 

Fiziniams asmenims, individualiai kompostuojantiems atliekas kompostavimo konteineriuose (dėžėse) ar 

atitinkamai įrengtose kompostinėse, rekomenduojama laikytis šių reikalavimų: 

- kompostavimo vieta parenkama nuošalesnėje sklypo vietoje (rekomenduojama bent 2-3 metrų 

atstumu nuo gretimo sklypo ribos atsižvelgiant į vyraujančią vėjo kryptį); 

- individualiam kompostavimui tinkamos atliekos: pavyzdžiui, vaisiai ir daržovės, kiaušinių lukštai, 

arbatos pakeliai, kavos, arbatos tirščiai, medienos kuro pelenai ir anglys, kartonas ir kiti popieriaus gaminiai, 

kiaušinių dėklai, naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių) natūralūs pakratai, augalų lapai, nupjauta žolė, 

jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų), sena vazonų žemė, ūkinių gyvūnų (pavyzdžiui, vištų, triušių, karvių, 

arklių) mėšlas, smulkios šakos, seni šiaudai ir šienas, velėna; 

- individualiam kompostavimui netinkamos atliekos: pavyzdžiui, mėsa, žuvis, riebalai, kaulai, pieno 

produktai, plastikinės arba sintetinės atliekos, augalų ligomis užkrėsti augalai, šunų bei kačių ekskrementai, 

piktžolės, turinčios subrendusių sėklų, skerdienos atliekos, sauskelnės, laikraščiai, žurnalai, kritę gyvūnai, 

fekalijos, nuotekų valymo dumblas; 

- kompostuojamose atliekose neturi būti pavojingų medžiagų (pavyzdžiui, radioaktyvių, toksinių 

medžiagų, dervų, tepalų ar kitų), stiklo, plastiko priemaišų; 

- prieš kompostavimą šakas rekomenduojama sukapoti arba susmulkinti; 

- subrendusį kompostą prieš naudojimą rekomenduojama persijoti per retą tinklą (angų dydis 1-2,5 cm) 

siekiant atskirti šakų likučius ir kitas priemaišas. Visos atsijotos kompostavimui tinkamos priemaišos gali būti 

naudojamos kitam kompostui ruošti; 

- subrendęs kompostas vienalytis, tamsus, kvepia žeme. Pagamintą subrendusį kompostą galima naudoti 

savoms reikmėms, pavyzdžiui, mėgėjiškoje daržininkystėje, gėlininkystėje, kambariniams augalams auginti. 

Individualaus kompostavimo vietų įrengimo, kompostavimo dėžių gamybos 

reikalavimus/rekomendacijas nustato savivaldybės. 

Asmenims, apdorojantiems jų veiklos metu susidariusias viešojo maitinimo (maisto) atliekas specialiuose 

įrenginiuose, pritaikytuose naudoti patalpų viduje, rekomenduojama laikytis atitinkamai Reikalavimų 15 punkte 

nurodytų reikalavimų, jei viešojo maitinimo (maisto) atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams 

produktams, arba 14.1 papunktyje nustatytų temperatūros, laikymo įrenginyje trukmės parametrų, jei viešojo 

maitinimo (maisto) atliekos yra augalinės kilmės. 

Asmenims, apdorojantiems jų veiklos metu susidariusias žaliąsias atliekas, rekomenduojama laikytis 

Reikalavimų 14.1 papunktyje nustatytų parametrų. 

 


