UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS

2008 metų
Bendrovės metinis pranešimas

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

TURINYS
1. ĮŽANGINIS ŽODIS ........................................................................................................................3
2. SVARBIAUSIEJI 2008 m. ĮVYKIAI .............................................................................................4
3. UAB „ARATC“ VALDYMAS .......................................................................................................6
3.1. Bendrovės akcininkai .............................................................................................................6
3.2. Bendrovės valdyba .................................................................................................................6
3.3. UAB „ARATC“ valdymo struktūra .......................................................................................7
4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA ....................................................................................................8
4.1. Takniškių sąvartynas ..............................................................................................................9
4.2 Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės ......................................................................12
4.3. Organinių atliekų kompostavimo aikštelės ..........................................................................20
5. ATLIEKŲ TVARKYMAS ALYTAUS REGIONE .....................................................................21
6. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2008 m. ............................................................23
7. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS ..............................................................................29
8. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI ............................................................................................32
8.1. Požeminio vandens monitoringo išvada už 2008 metus .......................................................32
8.2. Aplinkos monitoringo išvada už 2008 metus .......................................................................33
8.3. Nuotekos ...............................................................................................................................34
9.

PROJEKTŲ,

FINANSUOJAMŲ

IŠ

ES

LĖŠŲ,

ĮGYVENDINIMAS

IR

VEIKLOS

TĘSTINUMAS ..................................................................................................................................35
9.1. Projekto finansavimas ..........................................................................................................35
9.2. Projekto įgyvendinimo terminas ...........................................................................................35
9.3. Projekto įgyvendinimo eiga ..................................................................................................35
10. UAB „ARATC“ POSĖDŽIAI .....................................................................................................37
10.1. Akcininkų susirinkimai ......................................................................................................37
10.2. Valdybos posėdžiai .............................................................................................................38
11. VEIKLOS PROGNOZĖS ...........................................................................................................44

2008 m.

2

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

1. ĮŽANGINIS ŽODIS
2008 metai buvo ritmingos ūkinės veiklos ir pasirengimo vykdyti valstybiniame
strateginiame atliekų tvarkymo plane ir Alytaus regioniniame atliekų tvarkymo plane suformuotas
atliekų tvarkymo užduotis bei suplanuotas investicijas.
Praeiti metai buvo labai svarbūs tuo, kad Alytaus regioninio atliekų tvarkymo sistemos
plėtros projekto veiklos indikatoriai būtų besąlygiškai įvykdyti, t. y. stambiųjų atliekų aikštelėse,
kompostavimo aikštelėse ir regioniniame sąvartyne būtų sutvarkyti galimybių studijoje numatyti
atliekų kiekiai. Bendrovė sėkmingai šias užduotis įvykdė.
Antrasis uždavinys buvo užtikrinti, kad atliekų tvarkymo tarifai atitiktų projekto galimybių
studijoje numatytus dydžius ir teko galutinėje projekto naudos ir kaštų analizėje pagrįsti išankstines
prielaidas. Įvertinant tai, kad Lietuvą pasiekė pasaulinės ekonominės krizės pasekmės ir
akivaizdžiai mažėja realiosios gyventojų pajamos bei mokumas, šiuo metu nėra į sąvartyno tarifą
įtrauktos išlaidos sąvartyno uždarymui, todėl sąvartyno kaštai yra mažesni negu buvo numatyti
galimybių studijoje ir tai kelia tam tikro nerimo atsiskaitant už projekto įgyvendinimą.
Daug nerimo regiono savivaldybėms kėlė ar tikrai bus tinkamai uždaromi senieji
nepavojingų atliekų sąvartynai regione, tačiau ši problema buvo sėkmingai išspręsta, bendrovė gavo
finansavimą projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas“ pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 3.3. prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ir šiuo metu uždaro 22 (Alytaus rajono sav. - 2,
Druskininkų sav. - 1, Lazdijų rajono sav. – 11, Varėnos rajono sav. – 4, Prienų rajono sav. - 4)
sąvartynus, visu pajėgumu vyksta uždarymo darbai, kuriuos vykdo UAB „Alkesta“.
Vieni iš svarbiausių projekte numatytų įsipareigojimų Europos Komisijai buvo sukurti
atliekų tvarkymo finansavimo sistemą, kuri užtikrintų „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą, būtų
solidari visame regione ir visiškai padengtų visas atliekų tvarkymo išlaidas. Sprendžiant šią
problemą regiono savivaldybės parodė didžiulį sąmoningumą, supratimą bei solidarumą ir šiuo
metu visose regiono savivaldybėse yra įvestos rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą, kurios
visiškai tenkina aukščiau paminėtus reikalavimus. Tai didžiulis bendras regiono savivaldybių
laimėjimas labai sustiprinęs tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimo dvasią.
Bendrovė, kaip vienas iš svarbiausių atliekų tvarkymo sistemos organizatorių ir tvarkytojų
regione, turi nuolat užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir atsakingą požiūrį į aplinkos tausojimą bei
savo vykdomos ūkinės veiklos minimalų bei draugišką poveikį aplinkai. Todėl bendrovė 2008
metais įdiegė aplinkos kokybės vadybos standartą LST EN ISO 14001:2004 ir gavo Sertifikatą Nr.
39887-2008-AE-FIN-FINAS. Tai labai sustiprino pasitikėjimą bendrove partnerių akyse ir dabar
nuolat gauna naujų bendradarbiavimo pasiūlymų bendrai veiklai tvarkant atliekas, tai įrodo, kad
standarto įdiegimas bendrovei padės sukuti pridėtinę vertę ir generuoti papildomas pajamas net ir
krizės sąlygomis.
Bendrovė net ir blogėjant ekonominėms sąlygoms, optimizuodama veiklos kaštus,
efektyviau naudodama turimus išteklius, plėsdama veiklą ir paslaugų teikimą, užtikrina prisiimtų
įsipareigojimų Alytaus regiono savivaldybėms sėkmingą vykdymą.
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2. SVARBIAUSIEJI 2008 m. ĮVYKIAI
•
2008-02-11 pasirašyta sutartis su UAB ,,Lazdijų komunalinis ūkis“ dėl nerūšiuotų
komunalinių atliekų surinkimo Lazdijų rajono aptarnavimo zonoje ir transportavimo šalinti į
Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos teikimo.
•
2008-08-14 pasirašyta sutartis su Danske Bank A/S Lietuvos filialu dėl ilgalaikės
1 014 000 EUR paskolos investiciniams projektams finansuoti suteikimo.
•
2008-09-03 pasirašyta sutartis su UAB ,,Marijampolės švara“ dėl pakuočių ir antrinių
žaliavų surinkimo bei konteinerių aikštelių eksploatavimo Druskininkų, Varėnos rajono ir Lazdijų
rajono savivaldybių teritorijose.

•
2008-09-03 pasirašyta sutartis su UAB ,,Dzūtra“, Birštono ir Prienų rajono
savivaldybėmis dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo Prienų rajone ir Birštone ir jų
transportavimo šalinti į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos teikimo.
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•
2008-09-22 pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Alytaus miesto savivaldybės
administracija ir VŠĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centru“ dėl projekto ,,Alytaus
regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“
įgyvendinimo metu sukurtos interneto svetainės funkcionavimo tęstinumo.
•
2008-10-09 Bendrovė pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą LST EN ISO
14001:2004 ir gavo Sertifikatą Nr. 39887-2008-AE-FIN-FINAS.

•
2008-10-30 pasirašyta sutartis su UAB ,,Dzūtra“ dėl ASK tipo konteinerių
aptarnavimo Alytaus regione paslaugos teikimo.
•
2008-11-17 pasirašyta sutartis su UAB ,,SWECO BKG LSPI“ dėl Alytaus regiono
senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymo techninių projektų ekspertizės ir darbų techninės priežiūros
paslaugos teikimo.
•
2008-11-26 pasirašyta rangos sutartis su UAB ,,Alkesta“ dėl Alytaus regiono senų
sąvartynų (22vnt.) projektavimo paslaugų ir uždarymo darbų atlikimo.
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3. UAB „ARATC“ VALDYMAS
3.1. Bendrovės akcininkai

UAB „ARATC“ įstatinis kapitalas – 1 600 000 Lt.
Bendrovė 100% priklauso Alytaus regiono savivaldybėms - akcininkams.
UAB „ARATC“ akcijos paskirstytos tarp akcininkų pagal gyventojų skaičių:
• Alytaus miesto savivaldybei tenka 31 % įstatinio kapitalo;
• Alytaus rajono savivaldybei tenka 14 % įstatinio kapitalo;
• Birštono savivaldybei tenka 2 % įstatinio kapitalo;
• Druskininkų savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
• Lazdijų rajono savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
• Prienų rajono savivaldybei tenka 15% įstatinio kapitalo;
• Varėnos rajono savivaldybei 14% įstatinio kapitalo.
Akcininkai renka devynių narių valdybą.

3.2. Bendrovės valdyba
UAB „ARATC“ valdybą sudaro 9 narai – 3 Alytaus miesto savivaldybės atstovai ir po 1
atstovą iš kiekvienos kitos Alytaus regiono savivaldybės.
Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:
Sigitas Stumbras, valdybos pirmininkas - Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas;
Romualdas Paulauskas - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Vida Mačernienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus
vedėja;
Sonata Dumbliauskienė - Alytaus rajono savivaldybės Ryšių su užsieniu ir investicijų
skyriaus vedėja;
Algis Stasys Revuckas - Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Ilona Asakavičiūtė - Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė;
Algis Miškinis - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Arūnas Vaidogas - Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Gintautas Salatka - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ - didžiausia atliekas tvarkanti įmonė
Alytaus regione.

Įmonė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų

tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą apie atliekų
tvarkymą.
Įmonė užsiregistravusi atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo
kodus: D1, D5, D15, R3, R5, R13, S1, S2, S5. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri suteikia teisę rinkti ir saugoti pavojingas atliekas.
Šios atliekos gali būti renkamos ir saugojamos iki jų perdavimo pavojingas atliekas tvarkančioms
įmonėms, visose UAB „ARATC“ eksploatuojamose stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse:
Druskininkuose, Lazdijuose, Prienuose, Varėnoje, Alytuje ir Alytaus rajone Takniškių kaime.
Įmonės darbuotojai, dirbantys su pavojingomis atliekomis, yra išsilaikę atestatus, kurie
pažymi, kad darbuotojas gali dirbti pavojingų atliekų tvarkymo vadovu ar gali vykdyti pavojingų
atliekų tvarkymo darbus.
Nuo 2005 metų įmonė pradėjo eksploatuoti Takniškių sąvartyną, 2008-01-01 šio sąvartyno
eksploatacija nutraukta, kadangi pradėtas eksploatuoti 2007 m. lapkričio 30 d. atidarytas naujasis
Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. Įmonės darbuotojai turi sąvartyno eksploatacijai
reikalingus vadovaujančio asmens kvalifikacijos atestatus, kurie suteikia teisę vadovauti
nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartynui.

1 pav. Alytaus regioninis nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartynas
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4.1. Takniškių sąvartynas
Takniškių sąvartyne per 2008 metus buvo priimta 63233,01 t atliekų. Lyginant su 2007
metais atliekų priimta 23366,26 t. - 36,95 % daugiau.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

2 pav. Atliekų kiekių kaita 2006 – 2008 metais
Per 2008 m. susidarę ir sutvarkyti gyventojų ir įmonių atliekų kiekiai Alytaus regiono
savivaldybėse, aptarnaujami UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, UAB „Varkoma“, UAB
„Lazdijų komunalinis ūkis“ ir UAB „Dzūtra“ pateikiami sekančioje histogramoje ir lentelėje.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

3 pav. Atliekų kiekiai pagal mėnesius 2008 m.
2008 m.
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1 lentelė
Komunalinių atliekų kiekiai pagal mėnesius 2008 m.
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Sekančiose histogramose pateikiami 2007 - 2008 metais iš gyventojų (4 pav.) ir organizacijų
(5 pav.) susidarę komunalinių atliekų kiekiai, pristatyti UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“,
UAB „Varkoma“, UAB „Lazdijų komunalinis ūkis“ ir UAB „Dzūtra“ aptarnaujamose
savivaldybėse.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

4 pav. Komunalinės atliekos iš gyventojų 2007 – 2008 m. pagal savivaldybes
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

5 pav. Komunalinės atliekos iš organizacijų 2007 – 2008 m. pagal savivaldybes
Sekančioje histogramoje pateiktas pristatytas komunalinių atliekų kiekis pačių Alytaus
regiono įmonių per 2008 m. pagal savivaldybes.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

6 pav. Komunalinės atliekos 2008 m. pristatytos pačių įmonių pagal savivaldybes

2008 m.
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4.2. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės
Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės veikia Druskininkuose, Lazdijuose,
Prienuose, Varėnoje, Alytuje ir Alytaus rajone. Druskininkuose ir Takniškių kaime veikia organinių
ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Į šias aikšteles gyventojai ir smulkios įmonės gali atvežti
didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas,
liuminescensines

lempas,

buityje

susidarančias

statybines

atliekas,

naudotas

padangas,

akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingas atliekas, biologiškai suyrančias atliekas. Surinktos
atliekos saugojamos ir apdorojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones.
Takniškių kaime esanti stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė pradėjo veikti nuo 2008
metų pradžios, o žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Alytaus regioniniame sąvartyne, Takniškių
kaime - nuo pavasario.

7 pav. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė

4.2.1. Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008 m. priimta 471,584 tonos
atliekų, tame tarpe 25,916 t pavojingų atliekų. Lyginant su 2007 m. į aikštelę priimta 245,204 t
arba 52% daugiau atliekų.

2008 m.
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

8 pav. Atliekų kaita Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2006
– 2008 metais
Žemiau esančioje lentelėje ir paveiksle pateiktos atliekos Druskininkų stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėje nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31.
2 lentelė
Atliekų sudėtis Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008
metais
ATLIEKŲ RŪŠIS
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09
04
Didžiosios atliekos 20 03 07
Naudotos padangos 16 01 03
Stiklas 20 01 02
Popierius ir kartonas 20 01 01
Plastikai 20 01 39
Polietilenas 20 01 39
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
Dienos šviesos lempos 20 01 21*
Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08*
Švino akumuliatoriai 16 06 01*
Dažai, rašalai, klijai ir dervos su pavoj. Chem.
Medž. 20 01 27*
Tepalu filtrai 16 01 07*
Naftos produktų/vandens separatorių dumblas
13 05 02*
Pesticidai 20 01 19*
Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33*
Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

KIEKIS, t

%

275,66

58,45

93,24
56,343
7,99
6,37
4,995
1,07
23,736
1,4218
0,371
0,183

19,77
11,95
1,69
1,35
1,06
0,23
5,03
0,30
0,08
0,04

0,099

0,02

0,0662

0,01

0,03

0,01

0,007
0,002
471,584

0,00
0,00
100,00

Didžiausią dalį atvežtų atliekų Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje
sudarė mišrios statybinės ir griovimo atliekos – 58,45 % ir didžiosios atliekos 19,77 %.
2008 m.
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4.2.2. Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2008 metus buvo priimta
272,664 t atliekų, tame tarpe 17,054 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta
121,135 t arba 44,4 % daugiau.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

9 pav. Atliekų kaita Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje Alovės g.
2006 – 2008 metais
Žemiau esančioje lentelėje ir paveiksle pateiktos atliekos Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje Alovės g. nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31.
3 lentelė
Atliekos Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje Alovės g. 2008 m.
ATLIEKŲ RŪŠIS
Naudotos padangos 16 01 03
Didžiosios atliekos 20 03 07
Tekstiles gaminiai 20 01 11
Stiklas 20 01 02
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
Popierius ir kartonas 20 01 01
Plasmasė 20 01 39
Plastikas 20 01 39
Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08*
Dienos šviesos lempos 20 01 21*
Metalai 20 01 40
Tepalu filtrai 16 01 07*
Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

KIEKIS, t
125,3
43,52
40,94
22,92
15,37
11,52
9,08
2,11
1,295
0,353
0,22
0,036
272,664

%
45,95
15,96
15,02
8,41
5,64
4,23
3,33
0,77
0,47
0,13
0,08
0,01
100

Didžiausią dalį priimtų atliekų aikštelėje sudaro naudotos padangos 45,95 % ir didžiosios
atliekos 15,96 %.
2008 m.
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4.2.3. Lazdijų satmbiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2008 metus priimta 85,7654 t
atliekų, tame tarpe 11,3234 t pavojingų atliekų. Lyginant su 2007 metais priimta 64,4524 t arba
75,15 % daugiau.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

10 pav. Atliekų kaita Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2007 –
2008 metais
Atliekų kiekiai Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje nuo 2008-01-01 iki
2008-12-31 pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė
Atliekos Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008 m.
ATLIEKŲ RŪŠIS

KIEKIS, t

%

Didžiosios atliekos 20 03 07

18,369

21,42

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04

17,221

20,08

Naudotos padangos 16 01 03

11,879

13,85

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

10,606

12,37

Biologiškai suyrančios atliekos 20 02 01

7,52

8,77

Plastikai 20 01 39

4,304

5,01

Stiklo pakuotės 15 01 07

3,939

4,59

Polietilenas 20 01 39

3,721

4,34

Tekstilės gaminiai 20 01 11

3,002

3,50

Popierius ir kartonas 20 01 01

2,524

2,94

Stiklas 20 01 02

1,15

1,34

Metalai 20 01 40

0,615

0,72

Dienos šviesos lempos 20 01 21*

0,3502

0,41

Plastikinės pakuotes 15 01 02

0,198

0,23

Tepalu filtrai 16 01 07*

0,132

0,15

2008 m.
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Dažai, rašalai, klijai ir dervos su pavoj. Chem. Medž. 20 01
27*
Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08*

0,075

0,09

0,071

0,08

Pašluostes užterštos 15 02 02*

0,033

0,04

Švino akumuliatoriai 16 06 01*

0,032

0,04

0,024

0,03

0,0002

0,00

85,7654

100

Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33*
Pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba
kurios jomis yra užterštos 15 01 10*
Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Didžiausią dalį priimtų atliekų aikštelėje sudaro didžiosios atliekos 21,42 % bei mišrios
statybinės ir griovimo atliekos 20,08 %.
4.2.4. Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2008 metus priimta 255,855 t
atliekų, tame tarpe 1,11 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta 201,526 t arba
78,77 % daugiau atliekų.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

11 pav. Atliekų kaita Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2007 –
2008 metais
Atliekų kiekiai Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje nuo 2008-01-01 iki
2008-12-31. (žr. 5 lentelė)
5 lentelė
Atliekos Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008 m.
ATLIEKŲ RŪŠIS

KIEKIS, t

%

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04

168,25

65,76

Naudotos padangos 16 01 03

35,01

13,68

2008 m.
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Didžiosios atliekos 20 03 07

31,01

12,12

Medienos atliekos 17 02 01

6,4

2,5

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

4,945

1,93

Popierius ir kartonas 20 01 01

3,43

1,34

Stiklo pakuotės 15 01 07

1,6

0,63

Plastikai 20 01 39

1,45

0,57

Stiklas 20 01 02

1,15

0,45

Tekstiles gaminiai 20 01 11

0,8

0,31

Biologiškai suyrančios atliekos 20 02 01

0,7

0,27

Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08*

0,475

0,19

Dienos šviesos lempos ir gyvsidabrio atliekos 20 01 21*

0,404

0,16

Tepalu filtrai 16 01 07*

0,18

0,07

0,035

0,01

0,016

0,01

255,855

100

Pašluostes užterštos 15 02 02*
Pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba
kurios jomis yra užterštos 15 01 10*
Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Didžiausią dalį priimtų atliekų Varėnos aikštelėje sudaro mišrios statybinės ir griovimo
atliekos - net 65,76 %.
4.2.5. Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2008 metus priimta 373,5183 t
atliekų, tame tarpe 22,0513 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta 206,8043 t
arba 55,37 % daugiau atliekų.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

12 pav. Atliekų kaita Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2007 –
2008 metais
2008 m.
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Žemiau esančioje lentelėje pateiktos atliekos Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo
aikštelėje nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31.
6 lentelė
Atliekos Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008 m.
ATLIEKŲ RŪŠIS

KIEKIS, t

%

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04

140,43

37,60

Naudotos padangos 16 01 03

51,271

13,73

Biologiškai suyrančios atliekos 20 02 01

47

12,58

Didžiosios atliekos 20 03 07

34,25

9,17

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

21,036

5,63

Plastikai (mašinų plastmasė) 16 01 19

19,098

5,11

Tekstiles gaminiai 20 01 11

14,502

3,88

Stiklas 17 02 02

11,77

3,15

Medienos atliekos 17 02 01

11,42

3,06

Stiklo pakuotės 15 01 07

9,014

2,41

Plastikai 20 01 39

4,842

1,30

Popierius ir kartonas 20 01 01

4,42

1,18

Polietilenas 20 01 39

1,96

0,53

Metalų mišiniai 17 04 07

0,86

0,23

Plastikines pakuotes 15 01 02
Dažai, rašalas, klijai ir dervos su pavoj. Chem. Medž. 20
01 27*
Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08*

0,63

0,17

0,44

0,12

0,198

0,05

Tirpikliai 20 01 13*

0,16

0,04

Tepalu filtrai 16 01 07*

0,08

0,02

Dienos šviesos lempos 20 01 21*

0,0781

0,02

Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33*

0,048

0,01

Fotografijos cheminės medžiagos 20 01 17*

0,017

0,01

Gesintuvai pasenę 15 0 1 11*

0,0005

0,00

373,5183

100

Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Didžiausią dalį priimtų atliekų Prienų aikštelėje sudaro mišrios statybinės ir griovimo
atliekos - 37,6 %.
4.2.6. Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė Takniškių kaime
2008 metais pradėta eksploatuoti satmbiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė esanti
Takniškiškių kaime.
7 lentelė
Atliekos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje Takniškių kaime 2008 m.
ATLIEKŲ RŪŠIS

KIEKIS, t

%

Naudotos padangos 16 01 03

22,69

38,46

Didžiosios atliekos 20 03 07

12,34

20,91

Medienos atliekos 17 02 01

5,92

10,03

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

4,365

7,40

2008 m.
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Stiklas 20 01 02

4,36

7,39

Metalų mišiniai 17 04 07

3,22

5,46

Stiklo pakuotes 15 01 07

2,81

4,76

Popierius ir kartonas 20 01 01

1,06

1,8

Plastikai 20 01 39

1,01

1,71

Tekstiles gaminiai 20 01 11

0,98

1,66

Plastikines pakuotes 15 01 02

0,13

0,22

Dienos šviesos lempos 20 01 21*

0,1169

0,20

59,0019

100

Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Didžiausią kiekį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose
aikštelėse iš priimtų atliekų 2008 metais sudarė didžiosios atliekos ir naudotos padangos.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

13. pav. Atliekų kiekiai stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2008 metais

Daugiausiai atliekų, kaip ir 2007 m., surinkta Druskininikų stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje – 471,584 t.. Mažiausiai atliekų 2008 metais surinkta Alyatus stambiųjų bei
kitų atliekų surinkimo aikštelėje esančioje Takniškių kaime – 59,0019 t.

2008 m.
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4.3. Organinių atliekų kompostavimo aikštelės

14 pav. Organinių atliekų kompostavimo aikštelė
4.3.1. Organinių atliekų kompostavimo aikštelė Alytaus regioniniame sąvartyne
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje esančioje Takniškių kaime nuo 2008 03 03 iki
2008 12 31 priimta 922,93 t biologiškai suyrančių atliekų.
4.3.2. Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė
Per 2008 metus į Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir sutvarkyta
762,5 tonų biologiškai suyrančių atliekų 20 02 01. Lyginant su 2007 metais priimta 476,59 t arba
62,5 % daugiau atliekų.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

15 pav. Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelės atliekų kaita 2006 –
2008 metais
2008 m.

20

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

5. ATLIEKŲ TVARKYMAS ALYTAUS REGIONE
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, patvirtintame
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane buvo numatyta, kad iki 2009 metų turi būti
užtikrinta viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir
prieinamumas. 2009 m. sausio 1 dieną viešosios atliekų surinkimo paslaugos teikimas procentais
pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė
Atliekų surinkimo paslaugos teikimas procentais
Savivaldybė

Paslaugos teikimas %

Alytaus miesto savivaldybė

98 %

Alytaus rajono savivaldybė*

50 %

Druskininku savivaldybė

98,8 %

Lazdijų rajono savivaldybė

95 %

Varėnos rajono savivaldybė*

51 %

Prienų rajono savivaldybė

85 %

Birštono savivaldybė

85 %

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.
*Alytaus rajone ir Varėnos rajone nėra patikimų duomenų apie aptarnaujamus nekilnojamo turto objektus

Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo
paslauga teikiama ne mažiau kaip 95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje
teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai.
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ su UAB „EMP Recycling“ pasirašė sutartį
dėl papildančios atliekų surinkimo sistemos taikymo Regioninio atliekų tvarkymo centro
administruojamoje teritorijoje. Vykdant šią sutartį iš Alytaus regiono savivaldybių per 3 ketvirčius
buvo surinkti tokie elektros ir elektronikos atliekų kiekiai. (žr. 9, 10 lentelėse)
9 lentelė
Iš įmonių surinkti elektros ir elektronikos atliekų kiekiai
Savivaldybė

Svoris, t

Alytaus miesto savivaldybė

40,629

Alytaus rajono savivaldybė

9,878

Prienų rajono savivaldybė

4,08

Druskininkų savivaldybė
Birštono savivaldybė

18,428
0

Varėnos rajono savivaldybė

2,640

Lazdijų rajono savivaldybė

7,248

Viso Alytaus regione iš įmonių surinkta elektronikos laužo:

82,903

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

2008 m.
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10 lentelė
Iš gyventojų surinkti elektros ir elektronikos atliekų kiekiai
Savivaldybė

Svoris, t

Alytaus miesto savivaldybė

90,218

Alytaus rajono savivaldybė

6,143

Prienų rajono savivaldybė

9,415

Druskininkų savivaldybė

10,774

Birštono savivaldybė

7,530

Varėnos rajono savivaldybė

4,949

Lazdijų rajono savivaldybė

8,754

Viso Alytaus regione iš gyventojų surinkta elektronikos laužo:

137,783

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Visos surinktos elektronikos atliekos perdirbimui buvo pristatytos į Vilniaus rajone,
Avižienių seniūnijoje, Galinės kaime esančią gamyklą.
Viso Alytaus regione per 2008 metus surinkta 1285,811 t popieriaus, plastiko – 298,691 t,
stiklo – 436,3214 t. Lyginant su 2007 metais popieriaus atliekų surinkta 20,86 % mažiau, plastiko –
8,34 % daugiau, stiklo – 35,29 % daugiau.
11 lentelė
Per 2008 metus sutvarkyti antrinių žaliavų kiekiai pagal savivaldybes
Savivaldybė

Antrinės žaliavos
Popierius

Plastikas

Stiklas

Alytaus miesto savivaldybė

1162,886

240,17

208,373

Alytaus rajono savivaldybė

6,04

14,198

50,89

59,44

10,61

77,72

Lazdijų rajono savivaldybė

0,55

0,72

11,3

Varėnos rajono savivaldybė

25,755

14,182

19,42

21,15

11,744

43,9614

9,99

7,067

24,657

1285,811

298,691

436,3214

Druskininku savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė
Birštono savivaldybė
Viso:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

2008 m.
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6. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2008 m.
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
įvesta:
Ø Druskininkų miesto savivaldybėje nuo 2008 m. sausio 1 d.;
Ø Lazdijų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. vasario 1 d.;
Ø Prienų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.
Ø Birštono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.
Nuo 2009 m. balandžio 1 d. rinkliava bus įvesta Varėnos ir Alytaus rajonų savivaldybėse, o
nuo 2009 m. liepos 1 d. - Alytaus miesto savivaldybėje.
Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų
tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir administravimo, vietinės
rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo,
infrastruktūros plėtros, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo bei kitas su atliekų
tvarkymu susijusias išlaidas.
Žemiau esančiose diagramuose pateikiami duomenys apie Lazdijų ir Prienų rajonų,
Druskininkų bei Birštono savivaldybėse esančių fizinių bei juridinių abonentų, išrašomų mokėjimo
pranešimų skaičių, apmokestinamą plotą.

10000
9000

9456 9235

8913

8000
7000
6000

Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.

5000

Prienų r. sav.
Birštono sav.

4000
3000
2000

1832

1000

321

242

212

61

0
Fiziniai abonentai

Juridiniai abonentai

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

16 pav. Abonentų skaičius Lazdijų ir Prienų rajonų, Druskininkų bei Birštono
savivaldybėse
2008 m.
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200000
300412
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

17 pav. Apmokestinamas plotas Lazdijų ir Prienų rajonų, Druskininkų bei Birštono
savivaldybėse

Mokėjimo pranešimai, vnt.
12000
10000
8000
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4000
2000
0
Druskininkų sav. Lazdijų r. sav.

Prienų r. sav

Birštono sav

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

18 pav. Savivaldybėse išrašomų mokėjimo pranešimų skaičius

2008 m.
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Sekančiose lentelėse ir diagramose pateikta informacija apie savivaldybėse priskaičiuotą
rinkliavą, pateiktas procentinis jos surinkimo palyginimas.
12 lentelė
Priskaičiuotos rinkliavos palyginimas, pagal atskiras savivaldybes
I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Druskininkų sav.

658741,41

670983,72

666303,67

627631,95

Lazdijų r. sav.

190902,04

364787,72

448338,25

454158,69

Prienų r. sav.

-

-

-

500673

Birštono sav.
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

-

-

176346

Priskaičiuota rinkliavos
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Prienų r. sav.

Birštono sav.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

19 pav. Priskaičiuotos rinkliavos palyginimas
13 lentelė
Procentinio rinkliavos surinkimo palyginimas, pagal atskiras savivaldybes
I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Druskininkų sav.

49%

78%

94%

111%

Lazdijų sav.

42%

67%

78%

94%

Prienų sav.

-

-

-

48%

-

-

-

40%

Birštono sav.
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

2008 m.
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Procentinis surinkimas
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

20 pav. Procentinio rinkliavos surinkimo palyginimas, pagal atskiras savivaldybes
Per ataskaitinį laikotarpį gauta informacija dėl neteikiamos paslaugos, nepastatytų
konteinerių:
Ø Lazdijų rajono savivaldybėje – 315 vnt.;
Ø Prienų rajono savivaldybėje – 508 vnt.;
Ø Birštono savivaldybėje – 98 vnt.
Dėl nesuteiktos paslaugos, nepastatytų konteinerių kompensuota:
Ø Lazdijų rajono savivaldybėje – 22298,93 Lt. (UAB „Lazdijų komunalininkas“);
Ø Prienų rajono savivaldybėje – 9011,82 Lt. (UAB „Dzūtra“);
Ø Birštono savivaldybėje – 1146,41 Lt. (UAB „Dzūtra“).
Problema - pastatyti bendri konteineriai - mes apie juos neturime informacijos.
Gauti prašymai dėl atleidimo nuo rinkliavos (patalpos negyvenamos, savininkai nežinomi,
savininkai mirę, imonės, bendrovės bankrutavę, vietinės rinkliavos kaina didelė, nesutinka mokėti)
perduoti savivaldybėms:
Ø Lazdijų rajono savivaldybėje – 683 vnt. (sprendimas iki šiol nepriimtas);
Ø Prienų rajono savivaldybėje – 296 vnt. (atsakymai pateikti asmenims);
Ø Birštono savivaldybėje – 65 vnt. (atsakymai pateikti asmenims).
Sekančioje lentelėje ir diagramoje pateikiami duomenys apie lengvatų prašymus, gautus per
2008 metus.
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14 lentelė
Informacija dėl paslaugos lengvatų

Lazdijų sav.

Informacija dėl lengvatų
perduota savivaldybei
683

Informacija perduota
paslaugos tiekėjui
298

Druskininkų sav.

492

158

Prienų sav.

296

508

65

98

Birštono sav.
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

Prašymų skaičius gautas per 2008 m.
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

21 pav. Lengvatų prašymų skaičius per 2008 m.

Sekančiose diagramose pateikta informacija apie etatų skaičių rinkliavos skyriuose ir kiek
abonentų tenka vienam rinkliavos skyriaus etatui atskiruose Lietuvos regionuose.
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Dirbantys asmenys
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

22 pav. Etatų skaičius rinkliavos skyriuose, atskiruose Lietuvos regionuose
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Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2008 m.

23 pav. Abonentų skaičius, tenkantis vienam rinkliavos etatui
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7. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2008 metais, naudodama įvairias
visuomenės informavimo priemones, aktyviai skleidė informaciją apie Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemą, ekologiškus atliekų tvarkymo būdus bei svarbą aplinkos kokybės gerinimui.
Visuomenės elgsenos pokyčiai gali būti pasiekti tik derinant infrastruktūros plėtrą ir šviečiamąją
veiklą. Per 2008 metus buvo atlikti tokie viešinimo bei ekologinio švietimo darbai:
Straipsniai spaudoje:
Ø

Druskininkų krašto savaitraštis „Druskonis“ 2008 01 04-10 Nr. 1(933), skelbimas apie

pasikeitusias atliekų priėjimo į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną sąlygas.
Ø Varėnos krašto bendruomenės laikraštis „Giružis“ 2008 01 04 Nr. 1(459), skelbimas apie
pasikeitusias atliekų priėjimo į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną sąlygas.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 01 25 Nr. 4 (578), straipsnis „Ar mokesčio tvarka tikrai skriaus
rajono gyventojus?“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 02 29 Nr. 9 (583), straipsnis „Veisiejų miškai nuo teršėjų dar
neapsaugoti (I)“.
Ø „TV žvaigždė“ 2008 03 07-13, straipsnis „Veisiejų miškai nuo teršėjų dar neapsaugoti
(II)“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 03 21 Nr. 12 (586), straipsnis „Atliekų tvarkymo centre – ir
šeimyninių dramų atgarsiai“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 04 18 Nr. 16 (590), skelbimas „Informacija, kad draudžiama šalinti
atliekas Lazdijų rajono savivaldybėje esančiuose neeksploatuojamuose sąvartynuose“; skelbimas
„Informacija apie statybinių atliekų išvežimo paslaugas teikiančias įmones“; straipsnis „Dėl atliekų
– peticija“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 02 22 Nr. 8 (582), straipsnis „Atliekų surinkimo nauda jaučiama ir
kapuose“.
Ø „Alytaus naujienos“ 2008 04 26 Nr.78, straipsnis „Ar sugebame veikti lokaliai tvarkydami
atliekas Alytaus regione?“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 02 08 Nr. 6 (580), straipsnis „Seirijuose atliekų surinkimo tvarka
tapo įpročiu (I)“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 02 15 Nr. 7(581), straipsnis „Seirijuose atliekų surinkimo tvarka
tapo įpročiu (II)“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 02 01 Nr. 5 (579), straipsnis „Atliekų surinkimo mokesčio
nemokės 5 proc. būstų savininkai“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 03 28 Nr. 13 (587), straipsnis „Triukšmas dėl atliekų surinkimo.
Pagrįstas ar tariamas?“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 03 14 Nr. 11 (585), straipsnis „Mokestį teks mokėti ir
varguoliams, ir turtuoliams“.
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Ø „Dzūkų žinios“ 2008 04 12 Nr. 28, skelbimas „Informacija apie statybinių atliekų išvežimo
paslaugas teikiančias įmones“.
Ø „Dzūkų žinios“ 2008 08 20 Nr. 64 (7756), straipsnis „Draudimais aplinkos
nepagražinsime“.
Ø „Lazdijų žvaigždė“ 2008 08 29 Nr. 35 (609), straipsnis „Draudimais aplinkos
nepagražinsime“.
Ø „Alytaus naujienos“ 2008 09 05 Nr. 165 (11266), straipsnis „Tikimasi, kad rinkliava už
atliekas nuo gyvenamojo ploto drausmins šiukšlintojus“.
Ø „Druskininkų naujienos“ 2008 08 29 – 09 04 Nr. 35 (397), skelbimas „Vietinės rinkliavos
mokėtojų dėmesiui“.
Ø „Gyvenimas“ 2008 09 06 Nr. 70 (9123), straipsnis „Nuo spalio už atliekų tvarkymą
mokėsime visi“.
Informacija internete:
Ø

Informacija bendrovės interneto svetainėje: http://www.aratc.lt

Ø

Informacija Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje:
v 2008 01 31 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/Aplinkosapsauga/;

Ø

v 2008 04 17 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/atliekutaisykles/;
v 2008 08 25 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/kaipelgtissuasbestiniusiferiu/;
v 2008 10 21 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/naujiatliekukonteineriai/;
v 2008 11 19 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/senospadangos/;
v http://www.varena.lt/lt/Aplinkosapsauga/Atliekutvarkymas/.
Informacija Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje:

v 2008 rugsėjo mėn.
http://www.lazdijai.lt/lzd/index.php?akcija=showRes&refid=SK_0339&sritis=Skelbimai;
v 2008 birželio mėn.
http://www.lazdijai.lt/lzd/index.php?akcija=showRes&refid=SK_0276&sritis=Skelbimai.
Ø Informacija Prienų rajono interneto svetainėje:
v 2008 09 08
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Nuo_spalio_1_d._Prienu_rajone_ir_Birston/750;
v 2008 11 17
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Apie_atlieku_tvarkymo_paslaugu_apmokesti/817.
Ø Informacija Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje:
v 2008 11 17 http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=63338;
v 2008 09 02 http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=61058;
v 2008 07 25 http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=60596;
v http://www.ams.lt/aplinkosauga/index.php?Lang=34&ItemId=31416.
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Informaciniai lankstinukai:

Ø 71910 egz. tiražu išleisti ir išplatinti informaciniai lankstinukai atskiroms
savivaldybėms apie atliekų rūšiavimą, elektroninių atliekų tvarkymą, stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelių veiklą, kompostavimo aikšteles: 9812 egz. Alytaus rajone, 23973 egz. Alytaus
mieste, 10500 egz. Lazdijų savivaldybėje, 8841 egz. Druskininkų savivaldybėje, 12225 egz.
Varėnos savivaldybėje, 2027 egz. Birštono mieste, 4532 egz. Prienų mieste.
Reportažas televizijoje:
Ø
VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2008 08 26 dalyvavimas laidoje atliekų tvarkymo
klausimais.
Informacija per Alytaus radiją „FM 99“:
Per 2008 metus laidos „Žaliasis kanalas arba 10 minučių aplinkai“ transliuotos temos
Alytaus regiono gyventojams:
Ø
2008 03 05 – žaliųjų atliekų aikštelė;
Ø
2008 05 14 – atliekų situacija Alytuje, atliekų konteineriai, rinkliava;

2008 m.

Ø
Ø

2008 05 28 – rinkliava už atliekas, situacija Alytaus apskrityje;
2008 08 27 – ką, kur mesti – konteineriai;

Ø
Ø
Ø
Ø

2008 09 03 – atliekų tvarkymo planas;
2008 11 05 – padangų problema;
2008 11 12 – kompostavimo aikštelės;
2008 11 27 – atliekų aikštelės, žmonių sąmoningumo didėjimas.
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8. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI
Alytaus regioniniame nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartyne atliekami požeminio
vandens ir aplinkos monitoringai. Požeminio vandens monitoringas atliekamas pagal 2008 - 2012
metams patvirtintą programą. Požeminio vandens monitoringo tikslas pastoviai sekti Alytaus
buitinių atliekų sąvartyno ir pavojingų atliekų saugojimo aikštelės veiklos įtaką požeminio ir
paviršinio vandens būklei, kad būtų galima laiku imtis prevencinių priemonių galimam teršimui
sustabdyti.
Aplinkos monitoringo tikslas pastoviai sekti Alytaus buitinių atliekų sąvartyno ir pavojingų
atliekų saugojimo aikštelės veiklos įtaką aplinkos būklei, kad būtų galima laiku imtis prevencinių
priemonių galimam teršimui sustabdyti. Aplinkos monitoringo sudėtyje vykdomi svarbiausių
aplinkos gamtinių elementų, jautriausiai reaguojančių į išorinį poveikį tyrimai: paviršinio ir
gruntinio vandens, aplinkos oro (sąvartyno dujų emisijos), sąvartyno filtrato, vandens balanso,
remiantis filtrato ir hidrometeriologinių rodiklių matavimais, biodujų susidarymo. Darbai vykdomi
pagal Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą Alytaus regiono nepavojingų atliekų
sąvartyno bei inertinių atliekų sąvartyno TIPK leidimą.
8.1. Požeminio vandens monitoringo išvada už 2008 metus
1. Požeminio vandens monitoringas 2008 metais buvo vykdomas pagal 2008–2012 metų
programą, suderintą su Lietuvos Respublikos AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu
ir patvirtintą Lietuvos geologijos tarnyboje.
Požeminio vandens hidrodinaminio rėžimo ir kokybės stebėjimai buvo vykdomi 5
stebimuosiuose gręžiniuose ir 1 hidrologiniame punkte. Požeminio vandens hidrodinaminių ir
hidrocheminių stebėjimų apimtis 2008 metais atitiko numatytą programoje apimtį – stebėjimai
vykdyti 2 kartus metuose: pavasarį (gegužės mėn.) ir rudenį (rugsėjo mėn.). Paimta 12 vandens
mėginių pilnai cheminei analizei, 6 - sunkiųjų metalų (mikroelementų) kiekio nustatymui, 4 - ChDS
ir 4 - BDS7 nustatymui.
2. Gruntinio vandens lygis slūgsojo 1,0–3,5 m gylyje, išskyrus vieną gręžinį šiaurės
vakarinėje sąvartyno dalyje, kuriame vandens lygis sausuoju laikotarpiu slūgso 0,3 m gylyje, o
pavasarį fontanavo. Tai byloja, kad šio gręžinio vietoje žemės paviršiuje yra mažai pralaidus
molingas sluoksnis, kuris suteikia gruntiniam vandeniui slėgį didesnį nei atmosferinis. Metinė
vandens lygio kitimo amplitudė neviršija 0,3–1,0 m. Gruntinio vandens tėkmė orientuota vakarų –
pietvakarių kryptimi.
3. Gruntinio vandens cheminė sudėtis pagal daugelį komponentų (bendra mineralizacija,
bendrieji cheminiai ir biogeniniai elementai, sunkieji metalai) gera, mažai įtakota antropogeninių
veiksnių: dauguma cheminių komponentų koncentracijos neviršija gamtosauginių ir geriamosios
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kokybės vandens reikalavimų. Gruntinio vandens taršos požymiai nustatyti skystų organinių atliekų
duobių įtakos zonoje. Svarbiausiais taršos komponentais yra geležis ir manganas, kartais organinė
medžiaga (pagal permanganato indeksą) ir azoto junginiai (amonis, nitritai). Apskritai, sąvartyno
regiono mastu, svarbiausių gruntinio vandens cheminių komponentų (sunkieji metalai, bendrieji ir
biogeniniai komponentai) koncentracijos turi tendenciją mažėti.
8.2. Aplinkos monitoringo išvada už 2008 metus
1. Sąvartyno aplinkos monitoringas jungia Terpinės upelio vandens, paviršinių nuotekų,
filtrato ir dujų tyrimus. Požeminio vandens tyrimai vykdomi pagal atskirą monitoringo programą.
2008 metais aplinkos monitoringo tyrimai buvo vykdomi 13 stebėjimo postų: 8 gręžiniuose,
tarnybinėse patalpose ir garaže, filtrato surinkimo šulinyje ir siurblinėje, Terpinės upelyje ir
tvenkinyje, į kurį patenka paviršinės nuotekos.
2. Paviršinio vandens - Terpinės upelio ir tvenkinio, į kurį išleidžiamos išvalytos buitinės
nuotekos, vandens cheminė sudėtis stebima dviejuose postuose. Tarpinės upelio vandens
mineralizacija ir bendrųjų komponentų koncentracijos 2008 metais buvo artimos daugiamečiam
vidurkiui. Paviršinio vandens kokybė gana gera – visi svarbiausi rodikliai neviršija normatyvų,
limituojamų paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką, nei pagal bendruosius cheminius komponentus
ir metalus, nei pagal pavojinguosius toksiškus komponentus: naftos angliavandenilius, aromatinius
angliavandenilius, halogeninius angliavandenilius. Išvalytos paviršinės nuotekos, patenkančios nuo
sąvartyno, neteršia Terpinės upelio vandens. Tvenkinyje – paviršinių nuotekų rinktuve taip pat buvo
gana švarus vanduo, aplinkosauginį normatyvą nežymiai viršijo tik organinė medžiaga (pagal
permanganato indeksą).
3. Sąvartyno filtratas, vertinamas pagal nuotekų kokybę, kurios gali būti išleidžiamos į
gamtinę aplinką bei požeminį vandenį, yra užterštas pagal bendruosius cheminius komponentus
(mineralizacija apie 3,3–3,8 g/l), azoto junginius (amonį, bendrąjį azotą), organinę medžiagą
cheminį ir biocheminį deguonies sunaudojimą. Metalų koncentracijos filtrate nedidelės, išskyrus
nikelį, kurio kiekis yra padidintas, tačiau neviršija normatyvo nuotekoms, išleidžiamoms į gamtinę
aplinką. Toksiškų organinių junginių koncentracijos sąvartyno filtrate neviršija gamtinio fono ir,
suprantama, visų normatyvinių reikalavimų.
4. Naujajame sąvartyne metano dujos kol kas nesiformuoja, išskyrus gręžinius esančius
netoli senojo sąvartyno (postai 13D, 15D), kur aptikta maža, tačiau apčiuopiama metano dujų
koncentracija (0,36–0,70%). Tai, matomai, dujų sklaidos iš senojo sąvartyno požymiai. Poste 14D,
esančiame senojo sąvartyno papėdėje, metano dujų koncentracija siekė 43,4%, t.y. gerokai viršijo
pavojingą sprogimui ribą. Dažniausiai nepavojinga CH4 koncentracija priimama 5% lygmenyje.
Šiame gręžinyje CO2 koncentracija siekia 39%. Filtrato surinkimo šulinyje nustatyta nedidelė
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metano koncentracija ir gana ženkli anglies dvideginio koncentracija (12–16%). Čia vykdant bet
kokius darbus būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Patalpose sąvartyno dujų
požymių neaptikta.
5. Alytaus sąvartyne gana didelės trichloretileno ir vinilo chlorido koncentracijos aptiktos
filtrato surinkimo šulinyje. Vinilo chlorido kiekiai, viršijantieji jo leidžiamą koncentraciją taip pat
aptikti gręžiniuose artimesniuose prie senojo sąvartyno atliekų kaupo. Chlororganinių junginių
sąvartynų atliekose bei emisijos į aplinką vertinimui normatyvų nėra. Vadovautis Lietuvos higienos
normatyvu „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“, kuris,
matomai, apibrėžia tik uždarą gyvenamąją aplinką, tai dujose sąvartos viduje turėtume
chlororganinių junginių koncentraciją didesnę nei nustatyta DLK. Tačiau sąvartyno kontakte su
atmosfera chlororganinių junginių dujose koncentracija turi prasiskiesti oru ir nekelti esminio
pavojaus atviroje aplinkoje, tačiau dujos gali patekti į gamybines patalpas ir suformuoti jose
kenksmingą atmosferą. Kontakte su atmosfera chlororganinių junginių dujose koncentracijos
prasiskiedžia oru iki visiškai nežymių dydžių.
6. Svarbiausi Alytaus sąvartyno poveikio aplinkai komponentai yra filtratas ir dujos, kurie
negatyviai veikia požeminio ir paviršinio vandens kokybę, dirvožemį, augaliją ir gyvūniją, aplinkos
orą. Trumpo monitoringo laikotarpio rezultatai kol kas nepakankami svarbiausių aplinkos gamtinių
komponentų kaitos patikimam įvertinimui, todėl monitoringiniai tyrimai turėtų būti tęsiami ir jų
asortimentas ir apimtys koreguojamos pagal gaunamus rezultatus.
8.3. Nuotekos
Aikštelėse ir sąvartyno teritorijoje vykdoma lietaus nuotekų laboratorinė kontrolė, yra
numatyta kontrolinis šulinys pavyzdžių paėmimui, mėginiai imami kas ketvirtį.
Aikštelėje susidarančios lietaus nuotekos valomos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose,
kartu su nuo pastatų ir asfaltuotų dangų surinktomis lietaus nuotekomis; apvalytos nuotekos
išleidžiamos į netoliese esamą kūdrą ar upelį. Lietaus nuotekų valymo įrenginiams taikomi
UAB „Traidenio“ gamybos valymo įrenginiai.
Nuo 2006 metų pradėta eksploatuoti Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo
aikštelė. Nuo 2007 metų pradėtos eksploatuoti Lazdijų, Varėnos, Prienų stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelės. Nuo 2008 metų pradėtas eksploatuoti regioninis sąvartynas. Visais
šiais metais aikštelėse ir sąvartyne vykdyti nuotekų kontrolės monitoringo tyrimai. 2006 - 2008
metais po valymo išleistos nuotekos į upelį ar kūdrą neviršija leistinų normatyvų.
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9. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMAS IR
VEIKLOS TĘSTINUMAS
2008 m. gruodžio 31 d. buvo baigtas vykdyti projektas „Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas“, projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003.
9.1. Projekto finansavimas
Projekto vertė – 26.935.936,54 Lt, iš kurių:
Ø ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 13.491.178,30 Lt (66,18 proc.),
Ø LR biudžetas: 6.894.223,47 Lt (28,01 proc.)
Ø UAB „ARATC“ lėšos: 1.565.479,32 Lt (5,81 proc.)
Viso tinkamos finansuoti lėšos: 20.385.401,78 Lt.
Netinkamos finansuoti lėšos: 6.550.534,76 Lt.
9.2. Projekto įgyvendinimo terminas
Projekto pradžia – 2001 m. gruodžio 13 d.
Projekto pabaiga – 2008 m. gruodžio 31 d.
Šiuo projektu buvo sukurta kompleksinė atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti Europos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Alytaus apskrityje ir dviejose Kauno apskrities
savivaldybėse. Projektas apima komunalinių atliekų rinkimą ir gabenimą bei atliekų tvarkymo ir
šalinimo įrenginių statybą. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su privataus sektoriaus
įmonėmis, kurios atlieka komunalinių atliekų rinkimą, gabenimą, rūšiavimą bei perdirbimo
funkcijas ir investuoja į įrangą bei specialiąsias transporto priemones.
Projektas susideda iš dviejų etapų: pirmajame buvo sukurta atliekų surinkimo sistema, bei
pastatytas regioninis sąvartynas, dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, penkios stambiųjų ir
specifinių atliekų surinkimo aikštelės, nupirkta reikiama technika.
Antrajame etape numatyta uždaryti senuosius atliekų sąvartynus Alytaus regione.
Pradėjus eksploatuoti regioninį Takniškių sąvartyną, Alytaus regione pradedami uždaryti šiuo metu
veikiantys 22 ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Sąvartynų uždarymo rangos sutartis su
viešą konkursą laimėjusia UAB „Alkesta“ buvo pasirašyta 2008 m. lapkričio 26 d. Takniškių
sąvartynas priima išrūšiuotas atliekas ir jas paskirsto skirtingiems perdirbimo sektoriams. Tinkamos
atliekos atiduodamos perdirbti, o pavojingos tvarkomos pagal Valstybinę pavojingų atliekų
tvarkymo programą.
Taip pat įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės,
suprojektuoti sąvartynui skirti lietaus nuotekų valymo mechanizmai, siurblinė, priešgaisriniai
rezervuarai, į miesto tinklus nutiesta spaudiminė – savitakinė trasa, įsigyta mobilioji sąvartyno
technika, pastatytas administracinis pastatas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui teikta
techninė pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra.
Centralizuota atliekų tvarkymo sistema padeda išspręsti atliekų apskaitos ir srautų kontrolės
problemą. Sudarytos sąlygos racionaliau perdirbti viso regiono atliekas. Be to, surenkant ir
utilizuojant filtratą, dujas sumažės neigiamas poveikis aplinkai. Naujoji Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistema leidžia gyventojams teikti kokybiškas ir pigias paslaugas.
9.3. Projekto įgyvendinimo eiga
Ø 2005 m. balandžio 22 d. baigtos statyti Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2008 m.
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Ø 2005 m. rugsėjo 2 d. su UAB „Skirnuva“ pasirašyta Alytaus regioninio sąvartyno
statybos ir senojo sąvartyno uždarymo rangos sutartis.
Ø 2005 rugsėjo 21 d. su UAB „Alkesta“ pasirašyta didžiųjų ir kitų atliekų priėmimo
aikštelių statybos Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose rangos sutartis.
Ø 2006 m. liepos 3 d. pasirašytos mobiliosios technikos sąvartynui – atliekų tankintuvo
(kompaktoriaus) (867.538,17 Lt), buldozerio (514.900,00 Lt) ir kaušo-komposto smulkintuvosijotuvo (108.789,00 Lt) pirkimo sutartys.
Ø 2006 liepos 4 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – sijotuvo - būgninio rėčio
(264.200,00 Lt) pirkimo sutartis.
Ø 2006 gruodžio 19 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g.
statyba Nr. V/2006/A40“. Sutarties bendra vertė 2.234.881,01 Lt.
Ø 2006 gruodžio 19 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynui – krovininio
automobilio (51.627,00 Lt) ir kompostuojamų atliekų smulkintuvo (486.400,00 Lt) pirkimo
sutartys.
Ø 2007 m. sausio mėn. pradėtos eksploatuoti Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų stambiųjų
ir kitų atliekų surinkimo aikštelės.
Ø 2007 m. spalio 17 d. UAB ,,Dzūkijos statyba“ įvykdė sutartį dėl Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31. Alytuje statybos.
Ø 2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Skirnuva“ ir UAB „Parama“ pridavė eksploatuoti
regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių k., Alytaus r.;
Ø 2008 m. lapkričio 26 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono senų sąvartynų
(22 vnt.) uždarymas“ su viešą konkursą laimėjusia įmone UAB „Alkesta“.
Sekančiam etapui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9
d. įsakymu Nr. D1- 463, numatyta uždaryti eksploatuojamo sąvartyno seną atliekų lauką, taip pat
uždaryti Alytaus regione esančius mažus šiukšlynus ir sutvarkyti užterštas teritorijas (100 vnt.) ir
įrengti 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikšteles.
Nuo 2008 m. rudens UAB „ARATC“ įgyvendina projektą – „UAB „Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro“ darbuotojų gebėjimų didinimas kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos
duomenų perdavimo procesą“. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, pagal
Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto
,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmonėse“.
Per 2009 m. planuojama viešo konkurso būdu nupirkti šias su projektu susijusias paslaugas:
1. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas“ administravimo paslaugų
pirkimas.
2. Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas“ viešinimo paslaugų
pirkimas.
3. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimas organinių atliekų
kompostavimo ir didelių gabaritų aikštelių įrengimui.
4. Pirkimo dokumentų, techninio projekto korektūros ir paraiškos rengimo pirkimas,
Takniškių sąvartyno senojo lauko uždarymui.
5. Techninių sprendinių, pirkimo dokumentų ir paraiškos rengimo pirkimas, 100 šiukšlynų
uždarymui.

2008 m.
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10. UAB „ARATC“ POSĖDŽIAI
10.1. Akcininkų susirinkimai
Eil.
Nr.
1.

Data

Akcininkų susirinkimų darbotvarkė

Akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai

2008-03-06

Neeilinio
visuotinio
akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir
tvirtinimo.

1. SPRENDIMAS: Pakeisti Bendrovės įstatus ir
patvirtinti pakeistus Bendrovės įstatus.

2.
Dėl
Bendrovės
įgaliojimo
pasirašyti
Bendrovės įstatus.

2.

2008 m.

2008-04-30

direktoriaus
pakeistus

2. SPRENDIMAS: Įgalioti Bendrovės direktorių
pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus.

3.
Dėl
Bendrovės
direktoriaus
įgaliojimo
pasirašyti
laikinojo
finansavimo sutartį su LR Aplinkos
ministerija ir LR Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra,
projekto „22 Alytaus regiono sąvartynų
uždarymas Alytaus, Lazdijų, Prienų,
Varėnos rajonų ir Druskininkų
savivaldybėse“
įgyvendinimui,
prisiimant finansinius įsipareigojimus.

3. SPRENDIMAS: Įgalioti Bendrovės direktorių
pasirašyti laikinojo finansavimo sutartį su LR
Aplinkos ministerija ir LR Aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto
„22 Alytaus regiono sąvartynų uždarymas
Alytaus, Lazdijų, Prienų, Varėnos rajonų ir
Druskininkų savivaldybėse“ įgyvendinimui,
įsipareigojant nuosavomis lėšomis apmokėti
padidėjusias projekto išlaidas, kai joms
nepakanka projekto finansavimui iš biudžeto
skiriamų lėšų bei visas kitas projektui įgyvendinti
reikalingas išlaidas, tarp jų ir pripažintas
netinkamomis finansuoti.

Eilinio
visuotinio
akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės 2007 metų finansinės
atskaitomybės audito išvadų.

1. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2007 metų
finansinės atskaitomybės audito išvadoms.

2. Dėl Bendrovės 2007 metų metinio
pranešimo.

2. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2007 metų
metiniam pranešimui.

3. Dėl Bendrovės 2007 metų finansinės
atskaitomybės tvirtinimo.

3. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2007
metų finansinę atskaitomybę.

4. Dėl Bendrovės 2007 metų pelno
(nuostolių) paskirstymo.

4. SPRENDIMAS: Tvirtinti 2007 metų
Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji
nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
- 61 520 litai;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas –
102 425 litai;
3) paskirstytinasis pelnas iš viso - 40 905 litų;
4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 3
000 litų;
5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius
metus – 37 905 litai.

5. Dėl Bendrovės valdybos nario
Valento Ražansko atšaukimo.

5. SPRENDIMAS: Atšaukti Valentą Ražanską iš
Bendrovės valdybos narių.

6. Dėl Bendrovės valdybos narių
rinkimo.

6. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariais
išrinkti
Arūną
Vaidogą
ir
Sonatą
Dumbliauskienę.
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10.2. Valdybos posėdžiai
Eil.

Data

Nr.
1.

2008-01-30

Valdybos posėdžių darbotvarkė

Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai

1. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų

1. SPRENDIMAS: neeilinį visuotinį akcininkų

susirinkimo sušaukimo.

susirinkimą sušaukti 2008 m. kovo 6 d. 14 val.

1.1 dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir

Bendrovės būstinėje adresu: Vilniaus g. 31,

tvirtinimo.

Alytus.

1.2 dėl Bendrovės direktoriaus įgaliojimo
pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus.

2. Dėl Bendrovės už akcijas gautų kapitalo

2.

didinimo lėšų tikslinio panaudojimo.

svarstymą ir sprendimo priėmimą. Bendrovė

SPRENDIMAS:

atidėti

šio

klausimo

valdybai turi pateikti informaciją
terminuotą

indėlį

bei

už

apie

ilgalaikį

už

kreditą

mokamas palūkanas ir paskaičiuoti finansinį
rezultatą, jeigu terminuoto indėlio lėšomis būtų
grąžinta dalis ilgalaikio kredito investicijoms.

3. Dėl Bendrovės direktoriaus įgaliojimo

3. Šis klausimas apsvarstytas su pirmuoju

pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos

darbotvarkės

ministerijos Aplinkos projektų valdymo

neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

klausimu

ir

bus

teikiamas

agentūrai projekto „22 Alytaus regiono
sąvartynų uždarymas Alytaus, Lazdijų,
Prienų, Varėnos rajonų ir Druskininkų
savivaldybėse“, atitinkančio 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonę „šiuolaikiškos atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas“ paraišką laikinojo
finansavimo lėšoms gauti ir pasirašyti
laikinojo finansavimo sutartį.

4. Dėl Bendrovės direktoriaus pareiginių

4.

nuostatų pakeitimo.

direktoriaus pareiginių nuostatų 3.1. punktą ir jį

SPRENDIMAS:

pakeisti

Bendrovės

išdėstyti taip: ,,3.1. Bendrovės vadovas –
direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę
vienvaldiškai sudaryti sandorius, kurių vertė ne
didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

2008 m.

5. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių

5. Valdyba susipažino su Tarnybinių lengvųjų

įsigijimo ir naudojimo bei netarnybinių

automobilių

lengvųjų automobilių naudojimo UAB

netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo

įsigijimo

ir

naudojimo

bei

38

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre“
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taisyklių tvirtinimo.

taisyklėmis.

6. Dėl Bendrovės veiklos strategijos

6. SPRENDIMAS: sutarties pasirašymas atitinka

įgyvendinimo vertinimo.

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą.

7. Kiti klausimai.
2.

2008-03-26

1. Dėl Bendrovės 2007 metų metinio

1. SPRENDIMAS: tvirtinti Bendrovės 2007 m.

pranešimo tvirtinimo.

metinį pranešimą ir teikti eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui.

2. Dėl Bendrovės 2007 metų finansinės

2. SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės 2007 metų

atskaitomybės projekto.

finansinei atskaitomybei ir teikti tvirtinti eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui.

3. Dėl Bendrovės 2007 metų pelno

3. SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės 2007 m.

(nuostolių) paskirstymo projekto.

pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir teikti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.

Dėl

eilinio

visuotinio

akcininkų

susirinkimo sušaukimo.

4. SPRENDIMAS: sušaukti eilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą 2008 m. balandžio 30 d.
1400 val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g.
31, Alytus, ir siūlyti susirinkimui darbotvarkės
projektą:
1.

Dėl

Bendrovės

2007

metų

finansinės

atskaitomybės audito išvadų.
2. Dėl Bendrovės 2007 metų metinio pranešimo.
3.

Dėl

Bendrovės

2007

metų

finansinės

atskaitomybės tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2007 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo.
5. Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo.

5. Dėl paskolos investicijoms.

5. SPRENDIMAS: pritarti Alytaus regiono
atliekų tvarkymo plano 2008-2017 metams,
patvirtinto 2007-11-30 Alytaus regiono plėtros
tarybos

posėdyje,

trumpalaikės

programos

įgyvendinimo strategijai iki 2012 metų.

6. Kiti einamieji klausimai.
3.

2008-05-07

2008 m.

1. Dėl Bendrovės valdybos narių kelionės į

1. SPRENDIMAS: vykti į š.m. gegužės 23-26 d.
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„ECOTEC

-

Aplinkos

technologijos“

Atėnuose, Graikijoje vyksiančią „ECOTEC -

parodą Atėnuose, Graikijoje.

Aplinkos technologijos“ parodą.

2. Dėl Bendrovės organizacinės valdymo

2.

struktūros pakeitimo.

organizacinę valdymo struktūrą taip: buhalterio-

SPRENDIMAS:

pakeisti

Bendrovės

ekonomisto pareigybę pakeisti į dvi – buhalterio
ir ekonomisto.

3. Kiti einamieji klausimai. Bendrovės

3.

direktorius pasiūlė apsvarstyti klausimą dėl

direktoriaus kreipimuisi į APVA ir į LR Aplinkos

Bendrovės

ministeriją

raštiško

kreipimosi

į

LR

pritarti

SPRENDIMAS:

išdėstant,

kad

esant

Bendrovės

tokioms

Aplinkos ministeriją ir Aplinkos projektų

finansavimo sąlygoms ir tiek rizikos Bendrovė

valdymo agentūrą informuojant Juos, kad

negali pasirašyti „Projekto, atitinkančio 2007–

Bendrovė

2013

negali

pasirašyti

„Projekto,

m.

Sanglaudos

skatinimo

veiksmų

atitinkančio 2007–2013 m. Sanglaudos

programos aplinkosauginius tikslus“ laikinojo

skatinimo

finansavimo sutarties.

veiksmų

aplinkosauginius
finansavimo

programos

tikslus“

sutarties

esant

laikinojo
tokioms

sutarties sąlygoms, kurios kelia daug rizikų
Bendrovei.
4.

2008-06-26

1. Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių

1. Valdybos nariai susipažino su pateikta

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir

informacija.

atliekų tvarkymą

Prienų

rajono

savivaldybėje.

2. Dėl Bendrovės direktoriaus atostogų.

2. SPRENDIMAS: išleisti Bendrovės direktorių
kasmetinių atostogų nuo š.m. birželio 30 d. iki
š.m. liepos 27 d. (imtinai) už darbo laikotarpį nuo
2006-05-02 iki 2007-05-02.

3. Dėl Bendrovės 2008 m. sausio 1 d. –

3.

Valdybos

nariai

išklausė

Bendrovės

birželio 15 d. sandorių.

direktoriaus pateiktą informaciją apie Bendrovės
nuo š. m. sausio 1 d. iki š. m. birželio 15 d.
sudarytus sandorius.

4. Dėl Bendrovės finansinių rezultatų 2008

4. Valdybos nariai susipažino su Bendrovės

m. sausio – gegužės mėn.

direktoriaus pateikta informacija apie Bendrovės
2008 m. sausio – gegužės mėn. finansinius
rezultatus.

5. Dėl pritarimo teikti paraišką ES fondų
2008 m.

5. SPRENDIMAS: pritarti paraiškos teikimui ES
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paramai gauti pagal projektą „2007-2013

fondų paramai gauti pagal projektą „2007-2013

m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų

m.

programa“.

programa“.

6.

Dėl

Bendrovės

valdybos

darbo

reglamento pakeitimo ir tvirtinimo.

Žmogiškųjų

išteklių

plėtros

veiksmų

6. SPRENDIMAS: pakeisti Bendrovės valdybos
darbo reglamento 2.5. punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos
posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 7
ir daugiau BENDROVĖS valdybos narių.“
SPRENDIMAS: tvirtinti pakeistą Bendrovės
valdybos darbo reglamentą.

7. Dėl priemonės „Atliekų tvarkymo

7. SPRENDIMAS: pritarti priemonės „Atliekų

sistemos sukūrimas“, finansuojamos 2007-

tvarkymo

2013 m. struktūrinės paramos lėšomis,

projektų sąrašui su pastabomis, išdėstytomis

įgyvendinimo.

Bendrovės paruoštame rašte „Dėl priemonės

sistemos

„Atliekų

sukūrimas“

tvarkymo

finansuojamos

sistemos

2007-2013

m.

investicinių

sukūrimas“,
struktūrinės

paramos lėšomis, įgyvendinimo“.

8. Kiti einamieji klausimai.
5.

2008-07-22

1. Dėl Sanglaudos fondo projekto „Alytaus

1. Valdybos nariai pasiūlė direktoriui kreiptis

regiono

sistemos

raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl paaiškinimo,

memorandumo

kokiu pagrindu projekto „Alytaus regiono atliekų

atliekų

sukūrimas“

tvarkymo

finansinio

tvarkymo sistemos sukūrimas“ šienavimo įranga,

pakeitimo pasiūlymo.

baldai,

telekomunikacinės

kompiuterinė
pripažįstamos

bei

priemonės

programinė

netinkamomis

ir

įranga

finansuoti

bei

siūloma jas išbraukti iš Finansinio memorandumo
pakeitimo pasiūlymo.

2.

Dėl

ministeriją
regiono

kreipimosi

LR

Aplinkos

projekto

„Alytaus

tvarkymo

sistemos

prašant
atliekų

į

2. Šis klausimas apstvarstytas su 1 klausimu.

sukūrimas“ netinkamas išlaidas apmokėti
iš LR biudžeto lėšų.

3. Kiti einamieji klausimai.
6.

2008-10-15

1. Dėl
pakeitimo.

finansinio

memorandumo

1. Valdyba susipažino su Bendrovės pateikta
informacija

ir

neprieštarauja

memorandumo pakeitimui,
2008 m.

finansinio

su jame įrašyta
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sąlyga, kad iš projekto fizinių indikatorių
nustatymo išbrauktos šienavimo įrangos, baldų,
telekomunikacinių priemonių, kompiuterinės ir
programinės įrangos išlaidos su sąlyga, kad jos
bus

apmokėtos

iš

finansinį

memorandumą

viršijančių valstybės biudžeto lėšų.

2.

Dėl

solidarios

kaštų

padengimo

strategijos 2009 metams.

2. Kol Rinkliava nenustatyta visose Alytaus
regiono savivaldybėse negalima taikyti solidaraus
kaštų padengimo modelio, todėl Valdyba siūlo
Bendrovei 2009 metais kol bus įvesta Rinkliava
visose Alytaus regiono savivaldybėse taikyti
sąvartyno tarifo („vartų mokesčio“) išlyginimo
strategiją kaip ir 2008 metais.

3. Dėl Bendrovės investicijų strategijos

3. SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės investicijų

2009 metams.

strategijai 2009 metams ir įpareigoti Bendrovės
direktorių

Bendrovės

investicijų

strategijoje

numatytų priemonių įgyvendinimui reikiamo
finansavimo klausimą spręsti Bendrovės įstatuose
nustatyta tvarka.

4. Dėl kompensacinių priemonių Alytaus

4. Tai nėra valdybos kompetencijos klausimas.

rajono gyventojams, susijusių su Alytaus
regioninio sąvartyno veikla, strategijos.

5. Dėl Bendrovės 2008 m. birželio 16 d. –

5.

Valdybos

nariai

išklausė

Bendrovės

spalio 1 d. sandorių.

direktoriaus pateiktą informaciją apie Bendrovės
nuo š. m. birželio 16 d. iki š. m. spalio 1 d.
sudarytus sandorius.

6. Kiti einamieji klausimai.
Bendrovės direktorius informavo valdybos
narius, kad š. m. spalio 9 d. Bendrovė
pripažinta atitinkanti vadybos sistemos
standartą LST EN ISO 14001:2004 ir jai
išduotas Sertifikatas Nr. 39887-2008-AEFIN-FINAS. Pagrindinis ISO 14001:2004
standarto tikslas – sustiprinti aplinkos
apsaugą ir taršos prevenciją, atsižvelgiant į
socialinius ir ekonominius poreikius.
7.

2008-12-17

2008 m.

1. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų

1. SPRENDIMAS: neeilinį visuotinį akcininkų
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susirinkimo sušaukimo.

susirinkimą sušaukti 2009 m. sausio 22 d. 10-00
val. Bendrovės būstinėje, Vilniaus g. 31, Alytus,
ir teikti svarstyti šį klausimą:
1. Dėl pritarimo teikti paraiškas projektams
„Alytaus
uždarymas“,
uždarymas“

regiono

Takniškių

„Alytaus
ir

„Didelių

sąvartyno

regiono
gabaritų

šiukšlynų
atliekų

surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“
finansuoti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2. Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių

2. Valdybos nariai susipažino su Bendrovės

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir

pateikta informacija.

atliekų tvarkymą įvedimo Alytaus regione.

3. Dėl Bendrovės 2008 m. ir 2009 m.

3. Bendrovės valdybos nariai susipažino su

pajamų ir išlaidų sąmatų.

Bendrovės 2008 m. ir 2009 m. pajamų ir išlaidų
sąmatomis.

4. Dėl informacijos apie už terminuotą

4. Bendrovės valdybos pirmininkas, nurodė

indėlį bei už ilgalaikį kreditą mokamas

Bendrovei pateikti Alytaus miesto savivaldybei

palūkanas ir dėl finansinio rezultato, jeigu

informaciją raštu apie už terminuotą indėlį bei už

terminuoto indėlio lėšomis būtų grąžinta

ilgalaikį kreditą mokamas palūkanas ir finansinį

dalis ilgalaikio kredito investicijoms.

rezultatą, jeigu terminuoto indėlio lėšomis būtų
grąžinta dalis ilgalaikio kredito investicijoms.

5. Kiti klausimai.

2008 m.
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11. VEIKLOS PROGNOZĖS
Veiklos prielaidos:

1. 2009 metais bendrovė kaip ir 2008 metais tęs savo veiklą keturiomis pagrindinėmis kryptimis:
1.1.

atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektų įgyvendinimas ir investicinė veikla;

1.2.

atliekų tvarkymo paslaugų pasiūlos plėtimas ir atliekų naudojimas;

1.3.

rinkliavų už atliekų surinkimą ir tvarkymą surinkimo paslaugų teikimas;

1.4.

ekologinis švietimas ir informavimas.

2. Sutvarkytas atliekų srautų judėjimas ir kainodaros sistema leis generuoti pakankamas pajamas
stabiliam bendrovės darbui.
3. Įdiegtas ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartas leis užtikrinti saugią ir aplinką
tausojančią bendrovės veiklą bei patikimumą.
4. Parengta galutinė projekto Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra ataskaita, patvirtino
visas projekto paraiškoje numatytas prielaidas (sutvarkytų atliekų kiekius, kainas, tarifus ir t.t.) ir
šiuo metu audituojama valstybės kontrolės institucijų. Tikimės, kad bendrovė nepatirs finansinių
sankcijų ar paramos gražinimo grėsmės, kas galėtų įtakoti bendrovės veiklos rezultatus.

Veiklos rizikos:

1. Prasidėję teisiniai ginčai dėl visuotinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo
teisėtumo, labai destabilizavo finansinį mokėjimų stabilumą ir didina atliekų turėtojų įsiskolinimus
bei savivaldybių skolas bendrovei, dėl ko atsiranda didžiulis poreikis skolintis apyvartinių lėšų, o
tai šiuo metu labai didina bendrovės išlaidas.
2. Esant ekonominei krizei ir mažėjant vartojimui yra didelis pavojus, kad gali žymiai sumažėti
atliekų kiekiai ir tuo pačiu bendrovės pajamos, tai vienas iš svarių argumentų, kad išlaidas rinkliavų
administravimui, projektų administravimui, reikėtų atsieti nuo sąvartyno pajamų ir jas teikti
savivaldybėms, kaip savarankiškas paslaugas.
3. Esant dabartinei ekonominei situacijai tampa labai rizikinga investicinė bendrovės veikla, nes
reikalingos paskolos projektų vystymui ir savininkai pagrįstai abejoja greitais plėtros tempais, todėl
gali būti neįgyvendintas, pagal numatytus terminus, regioninis atliekų tvarkymo planas.

2008 m.
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4. Nemažą susirūpinimą kelia kaštų išlyginimo ir solidarios kainos nustatymo sistema regione, nes
kainą išlyginame diferencijavę atliekų priėmimo kainą sąvartyne, o atliekų turėtojams kainą
išlyginame vienam kvadratiniam metrui, tai sukelia dideles pinigų srautų disproporcijas iš atskirų
savivaldybių. Šią problemą reikėtų svarstyti 2009 metais ir iki 2010 metų būtina parengti naują
kainų išlyginimo metodiką.
5. Nerimą kelia atliekų surinkėjų noras pasidalinti atliekų surinkimo rinką ir tokiu būdu
konkursuose pasiūlyti žymiai didesnes nei rinkos kainas, tai galėtų labai pabranginti atliekų
tvarkymo kaštus ir tuo pačiu rinkliavas. Reikia parengti strategiją, kurios turėtų laikytis bendrovė ir
savivaldybės, jeigu atliekų tvarkytojai specialiai blokuoja viešuosius pirkimus teismuose, jeigu
vykdant viešuosius pirkimus dalyvauja tik vienas dalyvis arba susijusios kompanijos ir akivaizdžiai
pažeidžiamas konkurencijos įstatymas, nes atliekų tvarkymo paslaugos negali būti nutraukiamos ir
esant kainų išlyginimo mechanizmui jų kaina turi būti ekonomiškai motyvuota ir pagrįsta visiems
sistemos dalyviams.
6. Iki šiol LR teisės aktai nepakankamai reglamentuoja gamintojų ir importuotojų atsakomybę
finansuojant jų gaminių, kurie tampa atliekomis tvarkymą: 2008 metais sugriuvo pakuočių
tvarkymo rinka, gamintojai netvarko padangų, pavojingų atliekų susidarančių remontuojant ar
utilizuojant automobilius, todėl bendrovė patiria tam tikrose veiklos srityse nuostolių ir papildomą
riziką.

Išvada: nežiūrint išaugusios rizikos ir ekonominės krizės, bendrovė gali vykdyti tolimesnę veiklą ir
siekti užsibrėžtų tikslų 2009 metais.

Direktorius

2008 m.

Algirdas Reipas
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