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1. ĮŢANGINIS ŢODIS 
 

Apţvelgiant 2009 metus, neginčijamai pats svarbiausias ir reikšmingiausias įvykis 

bendrovei buvo rinkliavų įvedimas Alytaus regiono savivaldybėse, atliekų tvarkymo finansavimo 

modelio ir solidarių rinkliavų galutinio modelio sukūrimas. 

Visi šie darbai turėjo didţiulį rezonansą visuomenėje, sukėlė daug svarstymų ir ginčų. 

Tačiau iš kitos pusės, tiek įmonės ir organizacijos, tiek gyventojai, pradėjo suprasti atliekų 

tvarkymo problemas, gilintis į jas. Todėl atsakingai galima teigti, kad ţenkliai padidėjo atliekų 

turėtojų sąmoningumas ir atsakingumas, bei suvokimas kokią didţiulę ţalą aplinkai ir ţmonėms gali 

padaryti netinkamai tvarkomos atliekos. 

Antrasis darbas, kuris iš pagrindų pakeitė regiono aplinkosauginę būklę, buvo 22 senų 

sąvartynų uţdarymas. Labiausiai uţterštos, apleistos ir gyventojų bei poilsiautojų vengtos vietos 

buvo sutvarkytos - iš saugomų teritorijų ir aplinkosauginiu poţiūriu jautrių vietų, atliekos buvo 

suveţtos į pagrindinius sąvartynus, teritorijos rekultivuotos ir apsėtos ţole. Sąvartynai, į kuriuos 

buvo suveţtos atliekos buvo izoliuoti nuo aplinkos barjeriniais grunto sluoksniais, uţpilti 

dirvoţemiu, uţsėti ţole, įrengtos monitoringo ir stebėjimo sistemos. 

 Šie sąvartynai įtakojo nemaţos dalies gyventojų gyvenamąją aplinką, todėl jų 

uţdarymas, suteikė gyventojams nuoširdaus dţiaugsmo ir realiai parodė, kad atliekų tvarkymas 

Alytaus regione nėra tik tušti ţodţiai, bet nuoseklus ir sistemingas darbas, gerinant aplinkosauginę 

būklę ir gyventojų gyvenimo kokybę. 

2009 metais bendrovei teko veikti labai sudėtingomis ekonomikos recesijos sąlygomis, 

kai nuolat didėjo atsiskaitymo problemos tarp įmonių, maţėjo pramonės atliekų kiekiai, įvedant 

rinkliavas uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą, buvo ţemas gyventojų ir įmonių mokumo  procentas, o 

su paslaugų tiekėjais reikėjo atsiskaityti sutartyse numatytais terminais, todėl trūko apyvartinių lėšų, 

bendrovė nesugebėjo finansuoti kai kurių išlaidų, ypač susijusių su tolimesne atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra. 

Racionalus planavimas, grieţtas taupymas, efektyvūs viešieji pirkimai ir sutelktas 

kolektyvo darbas, leido sėkmingai uţbaigti 2009 metus ir padėti tvirtus pamatus sėkmingai veiklai 

2010 metais. 

Bendrovės vadovybė aktyviai veikė, kad apmokestinami gaminiai ir pakuotės Alytaus 

regione būtų tvarkomi uţ gamintojų ir importuotojų lėšas, taip pat teikė pasiūlymus Aplinkos 

ministerijai ir kitoms institucijoms, kaip greičiau ir efektyviau būtų galima įdiegti gamintojų 

atsakomybę, siūlė įstatymų projektus bei teikė pastabas. 
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2. SVARBIAUSIEJI 2009 m. ĮVYKIAI 
 

 2009-03-10 pasirašyta sutartis Nr. A/2009/NS/01 su Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų 

uţdarymas“ finansavimo ir administravimo. 

 2009-04-15 pasirašyta sutartis su UAB „Dzūtra“ dėl antrinių ţaliavų surinkimo bei 

konteinerių aikštelių eksploatavimo Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų rajono bei Birštono 

savivaldybių teritorijose. 

 2009-04-15 pasirašyta sutartis su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra 

dėl Projekto „UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras darbuotojų gebėjimų didinimas 

kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos duomenų perdavimo procesą“ finansavimo ir 

administravimo. 

 2009-05-06 pasirašyta sutartis su UAB „ENERG“ dėl Takniškių sąvartyno senojo 

kaupo išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo, paverčiant jų energiją į naudingą elektros ir/ar 

šilumos energiją. 

 
 2009-06-23 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrottera“ dėl techninių projektų ir pirkimo 

dokumentų rengimo ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimui bei jų techninei prieţiūrai, naudos kaštų analizės atlikimo ir paraiškų paramai 

gauti parengimo. 

 2009-07-16 pasirašyta sutartis su Varėnos rajono savivaldybe bei tiekėju, UAB „Trakų 

rajono komunalinių įmonių kombinatas“ jungtine veikla su UAB „Bionovus“, dėl nerūšiuotų 

komunalinių atliekų surinkimo Varėnos rajone ir jų transportavimo šalinti sąvartyne paslaugos 

teikimo. 

 2009-07-30 pasirašyta sutartis su UAB „APVG“ dėl Alytaus regiono Takniškių 

sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo techninio projekto koregavimo bei pirkimo 

dokumentų rengimo. 

 2009-07-30 pasirašyta sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ dėl ES 

Struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uţdarymas“ 

administravimo paslaugų pirkimo. 

 2009-08-06 pasirašyta sutartis su UAB „Dzūtra“ dėl mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo šalinti sąvartyne paslaugų. 

 2009-08-10 pasirašyta sutartis su UAB „Krašto projektai ir partneriai“ dėl techninių 

sprendinių ir pirkimo dokumentų rengimo Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymui bei jų 

techninei prieţiūrai ir paraiškos paramai gauti parengimo. 

 2009-09-23 pasirašyta sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ dėl Alytaus 

regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymo viešinimo paslaugų pirkimo. 
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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; 

Aurimas Truncė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Algis Stasys Revuckas - Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros 

skyriaus vedėjo pavaduotojas; 

Vilma Jurgelevičienė - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;  

Algis Miškinis - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Ilona Ramanauskienė - Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

Gintautas Salatka - Lazdijų rajono  savivaldybės administracijos direktorius. 
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3.3. UAB „ARATC“ VALDYMO STRUKTŪRA 
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA 
 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ - didţiausia atliekas tvarkanti įmonė 

Alytaus regione.  Įmonė organizuoja regioninę atliekų tvarkymo sistemą, eksploatuoja atliekų 

tvarkymo ir šalinimo įrenginius, administruoja vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų uţ komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą, vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą  apie atliekų 

tvarkymą.  

Įmonė uţsiregistravusi 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 

paţymi, 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 2009 metus buvo priimta 66093 t atliekų. Lyginant su 2008 metais 

atliekų priimta 2853 t., t.y. 4,32 % daugiau. 

 

 
    Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

2 pav. Atliekų kiekių kaita 2006 – 2009 metais 

 

 

 
     Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

3 pav. Atliekų kiekių kaita sąvartyne pagal mėnesius 2006 – 2009 metais 

 

Toliau esančiose diagramose pateikiama 2008 - 2009 metais iš gyventojų (4 pav.) ir 

organizacijų (5 pav.) susidarę komunalinių atliekų kiekiai. 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2009 m. 9 

 
       Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

4 pav. Komunalinės atliekos iš gyventojų 2008 – 2009 m. pagal savivaldybes 

 

 
       Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

5 pav. Komunalinės atliekos iš organizacijų 2008 – 2009 m. pagal savivaldybes 

 

Sekančioje diagramoje pateiktas atliekų tvarkymo būdų kitimas 2006 – 2009 m. Alytaus 

regiono savivaldybėse. 
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     Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

6 pav. Atliekų tvarkymo būdų dinamika 2006 – 2009 m. Alytaus regione 

 

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 ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Į šias aikšteles gyventojai ir smulkios įmonės gali atveţti 

didţiąsias buities atliekas, antrines ţaliavas, 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 išveţimo į atliekas tvarkančias įmones. 

 

 

7 pav. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 
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4.2.1. Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 

Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 m. priimta  484 tonos 

atliekų, tame tarpe 31,82 t pavojingų atliekų.  Lyginant su 2008 m. į aikštelę priimta 13 t arba 2,7 % 

daugiau atliekų. 

 
                    Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

8 pav. Atliekų kaita Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2006 – 2009 

metais 

 

Ţemiau esančioje lentelėje ir paveiksle pateiktos atliekos Druskininkų stambiųjų bei kitų 

atliekų surinkimo aikštelėje nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31.  

1 lentelė 

Atliekų sudėtis Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 

metais 

Atliekų rūšis Kiekis, t. % 

Didţiosios atliekos 20 03 07 62,14 12,83 

Stiklas 20 01 02 2,71 0,56 

Statybinės atliekos 17 09 04 295,82 61,06 

Plastikas 20 01 39 5,27 1,09 

Švino akumuliatoriai  16 06 01* 0,7732 0,16 

Polietilenas 20 01 39 0,03 0,01 

EEĮ 35,743 7,38 

Naudotos padangos 16 01 03 69,15 14,27 

Liuminescencines lempos 20 01 21*  0,3959 0,08 

Naudoti tepalai ir alyvos 13 02 08* 1,118 0,23 

Rūgščių ir šarmų atliekos 20 01 14*  0,023 0,00 

Tepalų filtrai 16 01 07* 0,016 0,00 

Daţai, rašalai 20 01 27* 1,096 0,23 

Pesticidai 20 01 19* 0,015 0,00 

Popierius 20 01 01 3,715 0,77 

Baterijos 20 01 33* 0,0284 0,01 

Mediena 20 01 38 1,5 0,31 

Uţteršta plastikinė tara 15 01 10* 0,0094 0,00 

Aušinimo skystis 16 01 14* 0,07 0,01 

Stiklo pakuotė15 01 07 2,357 0,49 

Tekstilė 20 01 11 2,437 0,50 

 Viso: 484,467 100 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 
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Didţiausią dalį atveţtų atliekų Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 

sudarė mišrios statybinės ir griovimo atliekos – 61,06 % ir naudotos padangos 14,27 %. 

 

4.2.2. Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2009 metus buvo priimta 357 t 

atliekų, tame tarpe 41,4151 t pavojingų atliekų.  Lyginant su praėjusiais metais priimta 85 t arba 

23,81 % daugiau. 

 
           Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

9 pav. Atliekų kaita Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje Alovės g. 2006 – 

2009 metais 

Ţemiau esančioje lentelėje pateiktos atliekos Alytaus  stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėje Alovės g. nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31. 

2 lentelė 

Atliekos Alytaus  stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje Alovės g. 2009 m. 

Atliekų rūšis Atliekų kiekis, t. % 
Didţiosios atliekos 20 03 07 51,17 14,33 

Langų stiklas 20 01 02 31,99 8,96 

Plastmasė 20 01 39 14,11 3,95 

PET  buteliai 15 01 02 0,602 0,17 

Polietilenas 20 01 39 1,27 0,36 

EEĮ 44,27 12,40 

Tepalai 13 02 08* 1,221 0,34 

Tekstilė 20 01 11 48,21 13,50 

Naudotos padangos 16 01 03 122,86 34,40 

Liuminescencinės lempos  20 01 21* 0,4173 0,12 

Tepalų filtrai 16 01 07 0,109 0,03 

Popierius 20 01 01 5,32 1,49 

Gyvsidabrio termometrai 20 01 21* 0,0138 0,00 

Uţteršta metalinė tara 15 01 10* 0,027 0,01 

Uţteršta plastikine tara 15 01 10* 0,02 0,01 

Švino akumuliatoriai 16 06 01* 0,271 0,08 
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Metalas 20 01 40 7,62 2,13 

Aerozoliai 15 01 11* 0,003 0,00 

Tirpikliai, skiedikliai 20 01 13* 0,01 0,00 

Daţai, lakai 20 01 27* 1,681 0,47 

Statybines atliekos 17 09 04 22,04 6,17 

Mašinų plastmasė 16 01 19 3,84 1,08 

Baterijos 20 01 33* 0,065 0,02 

Viso: 357,1401 100 

              Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

Didţiausią dalį  priimtų atliekų aikštelėje sudaro naudotos padangos 34,4 % ir didţiosios 

atliekos 14,33%. 

 

4.2.3 Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2009 metus priimta 146 t atliekų, 

tame tarpe 10,941 t pavojingų atliekų.  Lyginant su 2008 metais priimta 61 t arba 41,8 % daugiau. 

 
            Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

10 pav. Atliekų kaita Lazdijų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2006 – 2009 

metais 

Atliekų kiekiai Lazdijų  stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje  nuo 2009-01-01 iki 

2009-12-31 pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė 

Atliekos Lazdijų  stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 m. 

Atliekų rūšis Atliekų kiekis, t. % 

Didţiosios atliekos 20 03 07 31,96 21,81 

Stiklas 20 01 02 2,201 1,50 

Statybines atliekos 17 09 04 19,93 13,60 

Stiklo pakuotė 15 01 02 0,391 0,27 

Plastikas 20 01 39 5,26 3,59 

Plastiko pakuotės 20 01 39 0,314 0,21 
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Polietilenas 20 01 39 1,627 1,11 

EEĮ 14,775 10,08 

Tekstilė 20 01 11 5,56 3,79 

Ţaliosios atliekos 20 02 01 20,023 13,67 

Švino akumuliatoriai 16 06 01* 0,115 0,08 

Naudotos padangos 16 01 03 40,749 27,81 

Daţai 20 01 27* 0,047 0,03 

Tepalu filtrai 16 01 07* 0,084 0,06 

Naudoti tepalai 13 02 08* 0,238 0,16 

Uţterštos pašluostės 15 02 02* 0,045 0,03 

Liuminescencines lempos 20 01 21* 0,075 0,05 

Uţteršta plastikinė tara 15 01 10* 0,041 0,03 

Rūgščių ir šarmų atliekos 0,013 0,01 

Popierius 20 01 01 2,49 1,70 

Metalas 20 01 40 0,582 0,40 

Viso: 146,52 100 

      Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

Didţiausią dalį priimtų atliekų aikštelėje sudaro naudotos padangos 27,81 % bei didţiosios 

atliekos 21,81 %. 

 

4.2.4 Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2009 metus priimta 316 t 

atliekų, tame tarpe 8,1829 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta  61 t arba 

19,31 % daugiau atliekų. 

 

 
                Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

11 pav. Atliekų kaita Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2007 – 2009 

metais 
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Atliekų kiekiai Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje nuo 2009-01-01 iki 

2009-12-31.  

4 lentelė 

Atliekos Varėnos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 m. 

Atliekų rūšis Atliekų kiekis, t. % 
Didţiosios atliekos 20 03 07 27,86 8,79 

Statybinės atliekos 17 09 04 205,32 64,78 

Plastmasė 20 01 39 0,85 0,27 

Mediena 20 01 38 23,56 7,43 

Popierius ,kartonas 20 01 01 5,59 1,76 

EEĮ 8,793 2,77 

Stiklas  20 01 02 2,4 0,76 

Metalai 20 01 40 0,31 0,10 

Sodų ir parkų atliekos 20 02 01 4,7 1,48 

Tekstilė 20 01 11 2,15 0,68 

Naudoti tepalai 13 02 08* 0,528 0,17 

PET buteliai 15 01 02 0,5 0,16 

Uţteršta plastikinė tara 15 01 10* 0,126 0,04 

Uţteršta metalinė tara 15 01 10* 0,083 0,03 

Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* 0,077 0,02 

Daţai 20 01 27* 0,415 0,13 

Laboratorinės medţiagos 16 05 06* 0,049 0,02 

Tepalo filtrai 16 01 07* 0,075 0,02 

Gyvsidabrio atliekos 06 04 04* 0,0002 0,00 

Uţterštos pašluostės 15 02 02* 0,01 0,00 

Stiklo pakuotės 15 01 02 1,1 0,35 

Naudotos padangos 16 01 03 32,06 10,12 

Liuminescencines lempos 20 01 21* 0,3867 0,12 

Viso: 316,9429 100 

           Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

Didţiausią dalį  priimtų atliekų Varėnos aikštelėje sudaro mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos - net 64,78 %. 
 

4.2.5 Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė 

 

Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2009 metus priimta 332 t atliekų, 

tame tarpe 14,71 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta 41 t arba 12,35 % 

maţiau atliekų. 
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                     Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

12 pav. Atliekų kaita Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2007 – 2009 

metais 

Ţemiau esančioje lentelėje pateiktos atliekos Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėje  nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31. 

5 lentelė 

Atliekos Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 m. 

Atliekų rūšis Atliekų kiekis, t. % 

Didţiosios atliekos 20 03 07 37,325 11,21 

Stiklas 20 01 02 5,075 1,52 

Stiklo pakuotė 15 01 02 7,295 2,19 

Medţio atliekos 17 02 01 31,45 9,45 

Statybinės atliekos 17 09 04 125,5 37,70 

Plastmasė 20 01 39 2,335 0,70 

Mašinų plastmasė 16 01 19 14,729 4,43 

PET buteliai 15 01 02 0,845 0,25 

Polietilenas 20 01 39 1,39 0,42 

EEĮ 16,25 4,88 

Tepalo filtrai 16 01 07* 0,13 0,04 

Tekstilė 20 01 11 7,11 2,14 

Naudotos padangos 16 01 03 54,502 16,37 

Liuminescencines lempos   20 01 21* 0,3292 0,10 

Sodų ir parkų atliekos 20 02 01 15,78 4,74 

Popierius 20 01 01 9,11 2,74 

Naudoti tepalai 13 02 08* 0,43705 0,13 

Švino akumuliatoriai 16 06 01* 0,0287 0,01 

Laboratorinės atliekos 16 05 06* 0,0059 0,00 

Metalas 20 01 40 2,445 0,73 

Daţai, lakai 20 01 27* 0,6168 0,19 

Uţterštos pašluostės 15 02 02* 0,006 0,00 

Tirpikliai, skiedikliai 20 01 13* 0,0174 0,01 

Pesticidai 20 01 19* 0,025 0,01 

Plastikine uţteršta tara 15 01 10* 0,0385 0,01 

Baterijos 20 01 33* 0,07415 0,02 

Viso: 332,8497 100 

                          Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 
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Didţiausią dalį priimtų atliekų Prienų aikštelėje sudaro mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos - 37,7 %. 

 

4.2.6 Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė Takniškių kaime 
 

Takniškių stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2009 metus priimta 79,6 t 

atliekų, tame tarpe 5,9187 t pavojingų atliekų. Lyginant su praėjusiais metais priimta 18 t arba 

23,38 % daugiau atliekų. 

 

 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

13 pav. Atliekų kaita Takniškių stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2008 – 2009 

metais 

 

Ţemiau esančioje lentelėje pateiktos atliekos Takniškių stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėje  nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31. 

6 lentelė 

Atliekos Takniškių stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 2009 m. 

Atliekų rūšis Atliekų kiekis, t. % 

Didţiosios atliekos 20 03 07 1,82 2,29 

Stiklas 20 01 02 3,42 4,30 

Stiklo pakuotė 15 01 07 2,895 3,64 

EEĮ 5,378 6,76 

Tekstilė 20 01 11 1,145 1,44 

Naudotos padangos 16 01 03 55,34 69,52 

Plastmasė 20 01 39 0,48 0,60 

Plastikinė pakuotė 15 01 02 6,387 8,02 

PET buteliai 15 01 02 0,003 0,00 

Popierius 20 01 01 0,76 0,95 

Metalu mišiniai 17 04 07 1,69 2,12 

Naudoti tepalai 13 02 08* 0,145 0,18 

Tepalo filtrai 16 01 07* 0,00635 0,01 

Liuminescencinės lempos 20 01 21* 0,0395 0,05 

Daţai  20 01 27* 0,0655 0,08 

Švino akumuliatoriai 16 06 01* 0,019 0,02 

Gyvsidabrio termometrai 20 01 21* 0,00035 0,00 

Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* 0,009 0,01 

Viso: 79,6027 100 

   Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 
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Didţiausią dalį priimtų atliekų Takniškių aikštelėje sudaro naudotos padangos – 69,52 %. 

Didţiausią kiekį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose 

aikštelėse iš priimtų atliekų 2009 metais sudarė naudotos padangos ir mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos. 

 

 
       Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

14 pav. Atliekų kiekiai stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2009 metais 

Daugiausiai atliekų, kaip ir 2008 m., surinkta Druskininikų stambiųjų bei kitų atliekų 

surinkimo aikštelėje – 484 t.. Maţiausiai atliekų 2009 metais surinkta Alytaus stambiųjų bei kitų 

atliekų surinkimo aikštelėje esančioje Takniškių kaime – 77 t. 

4.3 Organinių atliekų kompostavimo aikštelės 

 

 
15 pav. Organinių atliekų kompostavimo aikštelė 
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4.3.1 Organinių atliekų kompostavimo aikštelė Alytaus regioniniame sąvartyne 

 

Per 2009 metus į Takniškių organinių atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir sutvarkyta 

1401 tona biologiškai suyrančių atliekų 20 02 01. Lyginant su 2008 metais priimta 479 t arba 34,2 

% daugiau atliekų. 

 

 
             Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

16 pav. Takniškių organinių atliekų kompostavimo aikštelės atliekų kaita 2008 – 2009 metais 

 

4.3.2 Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė 

 

Per 2009 metus į Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir sutvarkyta 

538 tonos biologiškai suyrančių atliekų 20 02 01. Lyginant su 2008 metais priimta 224 t arba 41,63 

% maţiau atliekų. 

 

 
              Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

17 pav. Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelės atliekų kaita 2006 – 2009 

metais 

 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2009 m. 20 

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 

uţtikrinta viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir 

prieinamumas. 2009 m. gruodţio 1 dieną viešosios atliekų surinkimo paslaugos teikimas procentais 

pateikiamas 7 lentelėje. 

7 lentelė 

Atliekų surinkimo paslaugos teikimas procentais 

Savivaldybė Paslaugos teikimas %, 2009 12 01 

Alytaus miesto savivaldybė 99 % 

Alytaus rajono savivaldybė 95% 

Druskininku savivaldybė 99% 

Lazdijų rajono savivaldybė 97 % 

Varėnos rajono savivaldybė 95 % 

Prienų rajono savivaldybė 95 % 

Birštono savivaldybė 99 % 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

 

Visuotinumo principas laikomas uţtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo 

paslauga teikiama ne maţiau kaip 95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje 

teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai. 

Viso Alytaus regione per 2009 metus surinkta 2407,73 t popieriaus, plastiko – 536,86 t, 

stiklo – 626,15 t. Lyginant su 2008 metais popieriaus atliekų surinkta 46,6 %  daugiau, plastiko – 

44,37 % daugiau, stiklo – 30,32 % daugiau. 

Aštuntoje lentelėje pateikiami duomenys apie 2009 metais surinktas antrines ţaliavas 

Alytaus regione, bei procentinis jų palyginimas su bendru 2009 m. surinktų mišrių komunalinių 

atliekų kiekiu.* 

8 lentelė 

Per 2009 metus sutvarkyti antrinių ţaliavų kiekiai bei procentinis jų palyginimas su 

bendru surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekiu 

Savivaldybė 
Antrinės ţaliavos ir procentinė jų dalis nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio 

2009 m. 

 
Popierius, t Popierius, % Plastikas, t Plastikas, % Stiklas, t Stiklas, % 

Alytaus m. 2.149,10 9,84 432,53 1,98 306,16 1,40 

Alytaus raj. 28,00 0,72 14,89 0,38 63,11 1,61 

Druskininkai 100,83 1,06 36,67 0,38 136,92 1,44 

Lazdijų raj. 17,74 0,22 9,16 0,11 12,27 0,15 

Varėnos raj. 50,86 0,78 14,68 0,22 19,48 0,30 

Prienų raj. 44,42 0,50 21,85 0,24 63,00 0,71 

Birštonas 16,78 0,99 7,09 0,42 25,22 1,50 

Viso:  2.407,73 14,10 536,86 3,75 626,15 7,10 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m.  

*duomenys pateikti, neįtraukiant įmonių, kurios pačios sutvarko antrines ţaliavas. 
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6. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2009 m. 
 

Vietinė rinkliava uţ komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

įvesta: 

 Druskininkų savivaldybėje nuo 2008 m. sausio 1 d.; 

 Lazdijų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. vasario 1 d.; 

 Prienų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.; 

 Birštono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.; 

 Alytaus miesto savivaldybėje nuo 2009 m. liepos 1 d.; 

 Alytaus rajono savivaldybėje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.; 

 Varėnos rajono savivaldybėje nuo 2009 m. spalio 1 d. 

Ţemiau esančiose diagramose pateikiami duomenys apie Alytaus regione esančių fizinių bei 

juridinių atliekų turėtojų skaičių, išrašomų mokėjimo pranešimų skaičių, apmokestinamą bazę. 

 

 
            Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

18 pav. Fizinių bei juridinių atliekų turėtojų skaičius Alytaus regione 2009 m. 
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             Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

19 pav. Savivaldybėse išrašomų mokėjimo pranešimų skaičius 

 

 
             Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

20 pav. Apmokestinama bazė Alytaus regione, m² 

 

Sekančiose diagramose ir lentelėje pateikta informacija apie savivaldybėse vidutiniškai per 

mėnesį priskaičiuotą rinkliavą, pateiktas procentinis rinkliavos surinkimo palyginimas. 
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           Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

21 pav. Vidutinis rinkliavos priskaitymas 2009 m., Lt/mėn. 

9 lentelė 

Procentinio rinkliavos surinkimo palyginimas 

Savivaldybių pavadinimai Juridinių asmenų mokėjimai, % Fizinių asmenų mokėjimai, % 

Alytaus miesto 62,17 90,49 

Alytaus rajono 25,46 65,42 

Birštono 93,73 85,53 

Druskininkų 90,27 94,41 

Prienų rajono 82,37 88,45 

Lazdijų rajono 99,61 92,38 

Varėnos rajono 26,65 63,95 

 

 
       Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2009 m. 

22 pav. Procentinio rinkliavos surinkimo palyginimas, pagal atskiras savivaldybes 
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7. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS 
 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2009 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 2009 metus buvo atlikti tokie viešinimo bei ekologinio švietimo darbai:  

 

Straipsniai spaudoje: 

 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-01-09 Nr. 2 (628), skelbimas apie akciją „Namuose – šlamštui ne“. 

 „Giruţis“ 2009-01-09 Nr. 2 (556), skelbimas apie akciją „Namuose – šlamštui ne!“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-01-09 Nr. 2 (7730), straipsnis „Aš nerūšiuoju, jis, ji – rūšiuoja“. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-01-10 Nr. 2 (7794), skelbimas apie akciją „Namuose - šlamštui ne!“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-01-21 Nr. 12 (11357), straipsnis „22 sąvartynams uţdaryti – 17 

mln. litų“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-01-22 Nr. 13 (11358), straipsnis „Elektronikos atliekų tvarkymo 

akcija kol kas vyksta vangiai“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-01-23 Nr. 14 (11359), straipsnis „Ne visi prieš šiukšlių mokestį 

pagal plotą“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-02-13 Nr. 7 (633), skelbimas „2007 m. lapkričio 27 d. Lazdijų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinta vietinė rinkliava uţ komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“. 

 „Gyvenimas“ 2009-02-28 Nr. 16 (9171), straipsnis „Vietinė rinkliava – „šventa karvė“?“. 

 „Gyvenimas“ 2009-03-04 Nr. 17 (9172), straipsnis „Apie šiukšles ir reketą“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-03-13 Nr. 11 (637), straipsnis „Mokestis uţ šiukšles gali didėti“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-03-14 Nr. 20 (1022), straipsnis „Įgyvendintas atliekų surinkimo 

sistemos pirmasis etapas“. 

 „Lietuvos rytas“ 2009-03-18 Nr. 15, straipsnis „Mokestis uţgulė ir sodybų savininkus“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-03-20 Nr. 11 (111), straipsnis „A. Reipas: „Maţesnis nusiţengimas 

yra krauti šiukšles į kaimyno konteinerį, negu jas deginti.“ 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-03-27 Nr. 13 (639), skelbimas apie „2007 m lapkričio 27 d. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinta rinkliava uţ komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.“ 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-04-03 Nr. 14 (640), straipsnis „Valdţia šiukšlių mokesčiu ketino 

apvogti gyventojus“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-04-03 Nr. 14 (640), skelbimas apie „2007 m lapkričio 27 d. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinta rinkliava uţ komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.“ 

 „Alytaus naujienos“ 2009-04-08 Nr. 64 (11409), straipsnis „Statybų atliekų tvarkymą 

patikėkime specialistams“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-04-10 Nr. 15 (641), straipsnis „Statybinių atliekų tvarkymas“. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-04-10 – 2009-04-16 Nr. 14 (428), straipsnis „Statybinių 

atliekų tvarkymas“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-04-11 Nr. 28 (1030), straipsnis „Statybinių atliekų tvarkymas“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-04-15 Nr. 29, straipsnis „Statybinių atliekų tvarkymas“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-04-17 Nr. 16 (642), straipsnis „Merą jau irgi erzina netvarka dėl 

šiukšlių mokesčio administravimo“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-04-21 Nr. 72 (11417), straipsnis „Kur dėti ţaliąsias atliekas“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-04-24 Nr. 17 (643), skelbimas apie ţaliųjų atliekų tvarkymą. 
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 „Druskonis“ 2009-04-24 – 2009-04-30 Nr. 17 (1001), skelbimas apie ţaliųjų atliekų 

tvarkymą. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-04-24 – 2009-04-30, skelbimas apie ţaliųjų atliekų 

tvarkymą. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-04-25 Nr. 32 (1034), skelbimas apie ţaliųjų atliekų tvarkymą. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-05-01 Nr. 18 (644), skelbimas apie „2007 m. lapkričio 27 d. 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. STS-217 patvirtintą vietinę rinkliavą uţ 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-05-01 Nr. 18 (644), straipsnis „Neatliktos paslaugos augina ir 

skolą“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-05-06 Nr. 35 (1037), skelbimas apie „2008 m. kovo 27 d. Prienų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-83 ir 2008 m. balandţio 30 d. Birštono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. TS-90 patvirtinta vietinė rinkliava uţ komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-05-07 Nr. 83 (11428), straipsnis „Rinkliava jau“. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-05-15 Nr. 38 (7831), straipsnis „Atliekų tvarkymo sistema Dzūkijoje: 

būtina ir sunki estafetė“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-05-16 Nr. 19 (119), straipsnis „Rinkliava jau“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-06-10 Nr. 107 (11452), straipsnis „Net 62 proc. privačių namų 

gyventojų nemoka uţ atliekų tvarkymą“; 

 „Alytaus naujienos“ 2009-06-11 Nr. 108 (11453), straipsnis „Šiukšlina ţmogus, ne plotas“. 

 „Gyvenimas“ 2009-07-25 Nr. 58 (9213), skelbimas apie stambiagabaritinių atliekų 

priėmimą. 

 „Merkio kraštas“ 2009-08-18 Nr. 63 (7791), straipsnis „Stambiagabaritinės atliekos 

surenkamos nemokamai“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-08-29 Nr. 34 (134), straipsnis „Turtuoliai verkia – kodėl 

daugiabučių namų gyventojai ir toliau negali vilkti mokesčio uţ atliekas naštos?“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-09-04 Nr. 36 (662), straipsnis „K. Čilinsko pasekėjų Lazdijuose 

uţdavinys – inicijuoti šiukšlių rinkliavos pakeitimą“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-09-05 Nr. 166 (11511), skelbimas „Alytaus miesto vietinės 

rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojams“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-09-05 Nr. 166 (11511), straipsnis „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

 „Gyvenimas“ 2009-09-09 Nr. 71 (9226), straipsnis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-09-09 Nr. 71 (1073), straipsnis „PROJEKTAS „Alytaus regiono 

senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymas“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-09-11 Nr. 37 (663), straipsnis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“. 

 „Druskonis“ 2009-09-11 – 2009-09-17 Nr. 37 (1021), straipsnis „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

 „Giruţis“ 2009-09-11 Nr. 68 (622), straipsnis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-09-11 – 2009-09-17 Nr. 36 (450), straipsnis „Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-09-12 Nr. 72 (1074), skelbimas „2008 m. kovo 27 d. Prienų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-83 ir 2008 m. balandţio 30 d. Birštono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. TS-90 patvirtinta vietinė rinkliava uţ komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-09-15 Nr. 1, straipsnis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“. 
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 „Merkio kraštas“ 2009-09-15 Nr. 71 (7799), straipsnis „Įvedama Vietinė rinkliava uţ 

komunalinių atliekų surinkimą“. 

 „Giruţis“ 2009-09-15 Nr. 69 (623), straipsnis „Įvedama Vietinė rinkliava uţ komunalinių 

atliekų surinkimą“. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-09-16 Nr. 2, straipsnis „A. Reipas: „Rėkiančių, kad sistema bloga 

daug, o galvojančių ką daryti – maţa“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-09-18 Nr. 72 (7800), straipsnis „Eko-mokykla“ mokys rūšiuoti 

plastiką“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-09-25 Nr. 180 (11525), straipsnis „Ar ţinote, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-09-25 Nr. 180 (11525), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Alytaus naujienos“ 2009-09-25 Nr. 180 (11525), straipsnis „Šiukšlių mokestis priešina 

verslininkus ir politikus“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-09-25 Nr. 74 (7802), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Giruţis“ 2009-09-25 Nr. 72 (626), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-09-25 – 2009-10-01 Nr. 38 (452), straipsnis „Prasidėjo 

šeštasis atliekų tvarkymo forumas“. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-09-25 – 2009-10-01 Nr. 38 (452), straipsnis „Obuoliai – kur 

juos dėti?“. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-09-25 Nr. 76 (7866), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-09-25 Nr. 8, straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-09-26 Nr. 76 (1078), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-09-29 Nr. 75 (7803), straipsnis „Ar ţinote, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Giruţis“ 2009-09-29 Nr. 73 (627), straipsnis „Ar ţinote, kiek atliekų sutvarkoma?“. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-09-29 Nr. 77 (7867), straipsnis „Ar ţinome, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-09-29 Nr. 9, straipsnis „Susitikimas su sodininkais dėl 

rinkliavos“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-09-30 Nr. 77 (1079), straipsnis „Ar ţinote, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Gyvenimas“ 2009-09-30 Nr. 77 (9232), straipsnis „Ar ţinome, kiek atliekų sutvarkoma?“. 

 „Naujasis Gėlupis“ 2009-10-03 Nr. 78 (1080), straipsnis „Kompostavimo aikštelė – nauda 

kiekvienam!“. 

 „Gyvenimas“ 2009-10-07 Nr. 79 (9234), straipsnis „Kompostavimo aikštelė – nauda 

kiekvienam!“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-10-09 Nr. 41 (667), straipsnis „Ar ţinome, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-10-10 Nr. 40 (140), straipsnis „Obuoliai – kur juos dėti?“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-10-17 Nr. 41 (141), straipsnis „Ar ţinome, kiek atliekų 

sutvarkoma?“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-10-23 Nr. 82 (7810), straipsnis „Varėnoje nebėra prasmės 

šiukšlinti“. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-11-03 Nr. 31, skelbimas Alytaus miesto gyventojų ir įmonių 

dėmesiui dėl vietinės rinkliavos įvedimo. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-11-17 Nr. 91 (7881), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Alytaus dienraštis“ 2009-11-18 Nr. 40, straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 
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 „Naujasis Gėlupis“ 2009-11-18 Nr. 91 (1093), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Lazdijų ţvaigţdė“ 2009-11-20 Nr. 47 (673), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Druskonis“ 2009-11-20 – 2009-11-26 Nr. 47 (1031), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo 

narių pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Merkio kraštas“ 2009-11-20 Nr. 90 (7818), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Giruţis“ 2009-11-20 Nr. 88 (642), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių pareiškimas 

dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip nepagrįstas“. 

 „Giruţis“ 2009-11-20 Nr. 90 (644), skelbimas dėl vietinės rinkliavos. 

 „Druskininkų naujienos“ 2009-11-20 – 2009-11-26 Nr. 46 (460), straipsnis „Kęstučio 

Čilinsko ir Seimo narių pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą 

teisėtumo atmestas kaip nepagrįstas“. 

 „Dainavos ţodis“ 2009-11-21 Nr. 46 (146), straipsnis „Kęstučio Čilinsko ir Seimo narių 

pareiškimas dėl vietinės rinkliavos uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo atmestas kaip 

nepagrįstas“. 

 „Dzūkų ţinios“ 2009-11-27 Nr. 94 (7884), straipsnis „Gripo epidemija, atliekos ir kita 

naudinga informacija“. 

 „Miesto laikraštis“ 2009-12-01 Nr. 95 (223), straipsnis „Dėl vietinės rinkliavos uţ 

komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą“. 

 

Informacija internete: 

 

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

 Informacija „Lietuvos ryto“ interneto svetainėje: 

 2009-04-07 http://www.lrytas.lt/-12391095431237556445-lazdij%C5%B3- 

 Informacija Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: 

 2009-05-18 http://www.ams.lt/New/index.php?Lang=34&ItemId=67349 

 Informacija Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje:  

 2009-07-20 http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/Komunaliniuatliekutvarkymas/ 

 2009-09-02http://www.varena.lt/lt/Naujienospradinis/atliekutvarkymasvarenoje/ 

 Informacija Prienų rajono interneto svetainėje: 

 2009-12-01 http://www.prienai.lt/go.php/lit/Iskilus_problemoms_kreipkites/7012 

 2009-02-13 

http://www.prienai.lt/go.php/lit/Apie_atlieku_tvarkymo_paslaugu_apmokesti/817 
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http://www.lrytas.lt/
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Iskilus_problemoms_kreipkites/7012
http://www.prienai.lt/go.php/lit/Apie_atlieku_tvarkymo_paslaugu_apmokesti/817
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Informaciniai lankstinukai: 

 
 

 

 85500 egz. tiraţu išleisti ir išplatinti informaciniai lankstinukai atskiroms 

savivaldybėms apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, jos tikslus bei naudą, 

senų sąvartynų uţdarymą, atliekų tvarkymo taisykles, vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei informacija apie stambiųjų atliekų ir 

kompostavimo aikšteles. 

 

Reportaţai  televizijoje: 

 

 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2009-06-09 reportaţas apie rinkliavos įvedimą 

Alytaus miesto ir Alytaus rajono teritorijose. 

 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2009-07-06 reportaţas apie atliekų rūšiavimą. 

 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2009-08-31 reportaţas apie atliekų tvarkymą. 

 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2009-10-08 reportaţas apie obuolių atliekų 

tvarkymą ir kompostavimą. 

 VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2009-11-03 reportaţas apie lapų kompostavimą. 

 

Informacija per Alytaus radiją „FM 99“: 

 

Per 2009 metus laidos „Ţaliasis kanalas arba 10 minučių aplinkai“ transliuotos temos 

Alytaus regiono gyventojams: 

 2009-04-22 – stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės; 

 2009-04-27 – rinkliavos įvedimas Alytaus mieste ir rajone; 

 2009-06-18 – rinkliava uţ atliekas, situacija Alytaus apskrityje; 

 2009-07-08 – rinkliava uţ komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą; 

 2009-08-25 – rinkliavos įvedimas Alytaus mieste ir rajone; 

 2009-10-14 – lapų tvarkymas ir kompostavimas; 

 2009-10-28 – elektroninių ir stambiųjų atliekų šalinimas; 

 2009-11-04 – pavojingos atliekos ir jų tvarkymas. 
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8. PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 

D1-463 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės 

projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo” (toliau – Projektų sąrašas) UAB Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras (toliau – ARATC) yra patvirtintas pareiškėjas teikti paraiškas dėl projektų 

finansavimo Europos  Sąjungos  fondų  ir  Lietuvos   Respublikos valstybės biudţeto lėšomis. 

Paraiškų teikimo data vieniems finansuojamiems projektams yra 2010 m. kovo 30 d., o kitiems – 

2010 m. birţelio 1 d. 

Priemonės veiklų finansavimas: 

Bendra Alytaus regionui skiriama priemonės vertė – 77.069.000 Lt, iš kurių: 

 ES Sanglaudos fondo paramos dalis -  65.509.000 (85 proc.); 

 LR biudţetas – 9.401.000 (12 proc.); 

 UAB ARATC lėšos – 2.160.000 (3 proc.). 

Priemonės įgyvendinimo terminas: 

Pradţia – 2008 m. liepos 1 d. 

Pabaiga – 2011 m. rugsėjo 1 d. 

Patvirtintame Projektų sąraše ARATC bus finansuojami šie objektai: 

1. Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymas. (2009 m .kovo 10 d. UAB Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centras ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūra pasirašė Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uţdarymas" finansavimo 

ir administravimo sutartį Nr. A/2009/NS/01. Pagal šią sutartį projektui  „Alytaus regiono senų 

sąvartynų uţdarymas (22 vnt.)“ suteikiamas finansavimas yra Sanglaudos fondo ir Lietuvos 

valstybės biudţeto lėšos). 

2. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uţdarymas. 

3. Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymas. 

4. Alytaus regione bus įrengtos 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo 

aikštelės. 

Įgyvendinant projektą „Alytaus regiono senų sąvartynų uţdarymas“ viešo konkurso būdu 

buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti: 

1. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) projektavimo paslaugos ir uţdarymo darbai“ – 

Rangovas UAB „Alkesta“, sutarties darbų vertė 16.583.242,10 Lt. 
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2. Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymo techninių projektų ekspertizės ir 

atliekamų darbų techninės prieţiūros“ paslaugų pirkimas – Paslaugų teikėjas UAB „SWECO 

Lietuva“, sutarties paslaugų vertė 117.500 Lt. 

3. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymas“ administravimo paslaugos – 

Paslaugų teikėjas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, sutarties paslaugų vertė 83.890 Lt. 

4. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uţdarymas“ viešinimo paslaugos – Paslaugų 

teikėjas UAB „VIP viešosios informacijos partneriai“, sutarties paslaugų vertė 88.888,88 Lt. 
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ARATC, kad tinkamai pasiruoštų paraiškų finansavimui gauti, per 2009 m. viešo konkurso 

būdu parinko tiekėjus su projektu susijusioms paslaugoms atlikti ir pasirašė šias sutartis: 

1. Su UAB „Hidroterra“ 2009 m. birţelio 23 d. pasirašė sutartį  „Techninių sprendinių ir 

pirkimo dokumentų rengimas ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų 

surinkimo aikštelių įrengimui bei jų techninei prieţiūrai, naudos kaštų analizės atlikimas ir paraiškų 

paramai gauti parengimas. 

2. Su UAB „APVG“ 2009 m. liepos 30 d. pasirašė sutartį  „Alytaus regiono Takniškių 

sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo techninio projekto koregavimas, pirkimo 

dokumentų rengimas“.  

3. Su UAB „Krašto projektai ir partneriai“ 2009 m. rugpjūčio 10 d. pasirašė sutartį 

„Techninių sprendinių ir pirkimo dokumentų rengimas Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) 

uţdarymui bei jų techninei prieţiūrai ir paraiškos paramai gauti parengimas“. 

 

Per 2010 m. planuojama viešo konkurso būdu nupirkti šias su projektu susijusias 

paslaugas ir darbus: 

1. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo 

projektavimo paslaugos ir rangos darbai. 

2. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo techninių 

projektų ekspertizės ir atliekamų darbų techninės prieţiūros paslaugos. 

3. Ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai. 

4. Ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių techninių projektų ekspertizės ir atliekamų darbų techninės prieţiūros paslaugos. 

5. Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymo projektavimo paslaugos ir rangos 

darbai. 

6. Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymo techninių projektų ekspertizės ir 

atliekamų darbų techninės prieţiūros paslaugos. 

7. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo ir 

Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymo administravimo paslaugų pirkimas. 

8. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uţdarymo II etapo ir 

Alytaus regiono šiukšlynų (74 vnt.) uţdarymo viešinimo paslaugų pirkimas. 

9. Ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimo, administravimo paslaugos. 

10. Ţaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių įrengimo, viešinimo paslaugos. 
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9. UAB „ARATC“ POSĖDŢIAI 

9.1. Akcininkų susirinkimai 
Eil. 

Nr. 
Data Akcininkų susirinkimų darbotvarkė Akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai 

1. 2009-01-22 Neeilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkė: 

 

1. Dėl pritarimo teikti paraiškas 

projektams „Alytaus regiono Takniškių 

sąvartyno uţdarymas“, Alytaus regiono 

šiukšlynų uţdarymas“ ir „Didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir 

kompostavimo aikštelių įrengimas“ 

finansuoti Europos Sąjungos 

Sanglaudos fondo ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto 

lėšomis. 

2. Dėl Bendrovės valdybos narių 

atšaukimo. 

 

3. Dėl Bendrovės valdybos narių 

išrinkimo. 

 

 

 

1. SPRENDIMAS: Pritarti paraiškų teikimui 

projektams „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno 

uţdarymas“, Alytaus regiono šiukšlynų 

uţdarymas“ ir „Didelių gabaritų atliekų 

surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ 

finansuoti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis. 

 

 

 

2. SPRENDIMAS: Atšaukti Alvidą Gabrį ir 

Rimą Bukartą iš Bendrovės valdybos narių. 

 

3. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariais 

išrinkti Gintautą Salatką ir Algį Stasį Revucką. 

2. 2009-04-23 Eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl Bendrovės 2008 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų.  

 

2. Dėl Bendrovės 2008 metų metinio 

pranešimo. 

 

3. Dėl Bendrovės 2008 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

 

4. Dėl Bendrovės 2008 metų pelno 

(nuostolių) paskirstymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2008 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms.  

 

2. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2008 metų 

metiniam pranešimui. 

 

3. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2008 

metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

4. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2008 

metų pelno (nuostolių) paskirstymą: 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje – 37.905 litai; 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) – 161.700 litai; 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripaţintas 

ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 

nėra; 

4) pervedimai iš rezervų – nėra; 

5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams 

padengti – nėra; 

6) paskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių 

metų pabaigoje – 199.605 Lt; 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 

10.000 Lt; 

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms 

įsigyti – nėra 

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra; 

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 

nėra; 

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 

(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų nariams, 

darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra; 

12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius 
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5. Dėl audito įmonės parinkimo ir 

audito paslaugų apmokėjimo sąlygų 

nustatymo. 

 

 

 

 

6. Dėl Bendrovės valdybos nario 

atšaukimo. 

 

7. Dėl Bendrovės valdybos nario 

rinkimo. 

 

metus – 189.605 litai. 

5. SPRENDIMAS: 2009 ir 2010 metų finansinės 

atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę 

UAB „Audikona“ ir įgalioti Bendrovės direktorių 

pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su UAB 

„Audikona“ dėl 2009 ir 2010 metų finansinės 

atskaitomybės atlikimo, apmokant uţ paslaugas – 

17.071,00 Lt su PVM. 

6. SPRENDIMAS: Atšaukti iš Bendrovės 

valdybos narę Sonatą Dumbliauskienę. 

 

7. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariu 

išrinkti Aurimą Truncę, Alytaus rajono 

savivaldybės administracijos direktorių. 

3. 2009-11-12 Neeilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl Bendrovės valdybos narių 

atšaukimo. 

 

2. Dėl bendrovės valdybos narių 

išrinkimo. 

 

 

1. SPRENDIMAS: Atšaukti Arūną Vaidogą ir 

Iloną Asakavičiūtę iš Bendrovės valdybos narių. 

 

2. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariais 

išrinkti Iloną Ramanauskienę ir Vilmą 

Jurgelevičienę. 

 

 9.2. Valdybos posėdţiai 
Eil. 

Nr. 
Data Valdybos posėdţių darbotvarkė Valdybos posėdţiuose priimti sprendimai 

1. 2009-03-05 1. Dėl Bendrovės 2008 metų metinio 

pranešimo tvirtinimo. 

 

 

2. Dėl Bendrovės 2008 metų finansinės 

atskaitomybės projekto. 

 

 

 

3. Dėl Bendrovės 2008 metų pelno 

(nuostolių) paskirstymo projekto. 

 

 

 

4. Dėl audito įmonės 2009-2010 metų 

finansinės atskaitomybės auditui atlikti 

rinkimo. 

 

 

 

 

 

5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2008 

metų metinį pranešimą ir teikti eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

2. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2008 

metų finansinei atskaitomybei ir teikti tvirtinti 

eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

3. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2008 

metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir 

teikti eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

 

4. SPRENDIMAS: Pavesti Bendrovei atlikti 

audito įmonės Bendrovės finansinės 

atskaitomybės auditui atlikti parinkimą viešojo 

pirkimo būdu, sutartį su audito įmone sudaryti 2 

metams su galimybe pratęsti dar 1 metams ir į 

viešojo pirkimo komisiją paskirti valdybos narį 

Romualdą Paulauską. 

 

5. SPRENDIMAS: Eilinį visuotinį akcininkų 

susirinkimą sušaukti 2009 m. balandţio 23 d. 

14:00 val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus 

g. 31, Alytus, ir siūlyti susirinkimui darbotvarkės 

projektą: 

1) Dėl Bendrovės 2008 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio audito išvadų. 

2) Dėl Bendrovės 2008 metų metinio pranešimo. 

3) Dėl Bendrovės 2008 metų finansinės 

atskaitomybės tvirtinimo. 

4) Dėl Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 
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6. Dėl Sutarties dėl Takniškių sąvartyno 

senojo kaupo išskiriamų dujų surinkimo ir 

utilizavimo, paverčiant jų energiją į 

naudingą elektros ir/ar šilumos energiją, 

paslaugų teikimo projekto. 

 

7. Kiti einamieji klausimai. 

5) Dėl audito įmonės parinkimo ir audito paslaugų 

apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

6. Bendrovės valdybos nariai susipaţino su 

Sutarties dėl Takniškių sąvartyno senojo kaupo 

išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo, 

paverčiant jų energiją į naudingą elektros ir/ar 

šilumos energiją, paslaugų teikimo projektu. 

2. 2009-04-01 1. Dėl audito įmonės Bendrovės 2009-

2010 metų finansinės atskaitomybės 

auditui atlikti išrinkimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. 

balandţio 23 d. 14-00 val. Bendrovės 

būstinėje, Vilniaus g. 31, Alytus, 

darbotvarkės papildymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dėl trijų etatų įsteigimo Bendrovės 

rinkliavos grupėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dėl projekto „Alytaus regiono senų 

sąvartynų uţdarymas“ finansavimo ir 

administravimo sutarties. 

 

 

 

 

 

1. SPRENDIMAS: Siūlyti eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui, vyksiančiam š.m. 

balandţio 23 d. 14-00 val. Bendrovės būstinėje, 

Vilniaus g. 31, Alytus, tokį sprendimo projektą 

darbotvarkės 5 klausimu „Dėl audito įmonės 

parinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų 

nustatymo“: SPRENDIMO PROJEKTAS: 2009 

ir 2010 metų finansinės atskaitomybės auditui 

atlikti, išrinkti audito įmonę UAB „Audikona“ ir 

įgalioti Bendrovės direktorių pasirašyti paslaugų 

teikimo sutartį su UAB „Audikona“ dėl 2009 ir 

2010 metų finansinės atskaitomybės atlikimo, 

apmokant uţ paslaugas – 17.071,00 Lt su PVM. 

 

2. SPRENDIMAS: Eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. balandţio 23 d. 

14-00 val. Bendrovės būstinėje, Vilniaus g. 31, 

Alytus, darbotvarkę papildyti klausimais: 

1) Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo. 

2) Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo. 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI: 

1) Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo 

SPRENDIMO PROJEKTAS: atšaukti iš 

Bendrovės valdybos narę Sonatą 

Dumbliauskienę. 

2) Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo 

SPRENDIMO PROJEKTAS: Bendrovės 

valdybos nariu išrinkti Aurimą Truncę, Alytaus 

rajono savivaldybės administracijos direktorių. 

 

3.  Bendrovės direktorius Algirdas Reipas 

informavo valdybos narius apie Bendrovės 

Rinkliavų grupėje papildomų trijų etatų steigimo 

prieţastis. Bendrovės direktorius atkreipė dėmesį 

į tai, kad įvedant rinkliavą Alytaus rajono 

savivaldybėje, Alytaus miesto savivaldybėje, bei 

Varėnos rajono savivaldybėje dėl padidėjusio 

mokėtojų, klientų srauto reikės papildomai 

priimti naujus darbuotojus ir įsteigti naujus 

etatus. 

Posėdţio pirmininkas Sigitas Stumbras nurodė, 

kad šis klausimas nepriklauso valdybos 

kompetencijai. 

 

4.  Bendrovės direktorius Algirdas Reipas 

informavo valdybos narius, kad š. m. kovo 10 d. 

Bendrovė ir Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

pasirašė projekto „Alytaus regiono senų 

sąvartynų uţdarymas“ finansavimo ir 

administravimo sutartį Nr. A/2009/NS/01. Pagal 

šią sutartį seniems sąvartynams uţdaryti skirtos 
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5. Kiti einamieji klausimai. 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos. 

Įgyvendinus projektą, finansuojamą ES 

Sanglaudos fondo ir Bendrojo finansavimo 

lėšomis, bus sutvarkyti ir uţdaryti 22 Alytaus 

regione esantys apleisti sąvartynai. 17.018.910,10 

litų vertės projektą planuojama uţbaigti iki 2011 . 

rugsėjo mėnesio. 

 

5. Bendrovės direktorius pristatė Bendrovės 

darbuotojų parengtą galutinę ataskaitą 

„Apmokėjimo uţ atliekų tvarkymą Lazdijų 

rajono savivaldybėje, proporcingumo principų 

taikymo, jautrumo analizės bei įtakos atliekų 

turėtojams modeliavimas“. 

Bendrovės direktorius informavo valdybos narius 

apie tai, kad UAB „Laisvos reklamos idėjos“ 

siūlo leidinyje „SĖKMĖS METAI 2008“ 

išspausdinti informacinį straipsnį apie Bendrovę. 

Tokių paslaugų siūloma kaina – 1.785,00 Lt su 

PVM. Valdybos nariai nepritarė šio straipsnio 

spausdinimui. 

3. 2009-06-25 1. Dėl atliekų tvarkymo technologijų 

miestelio kūrimo Alytaus regiono 

nepavojingų atliekų sąvartyno ir 

aplinkinėse teritorijose. 

 

2. Dėl ţemės sklypo pirkimo atliekų 

tvarkymo technologijų miestelio kūrimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dėl biologiškai skaidţių atliekų 

tvarkymo Alytaus regione, bei mechaninio 

– biologinio apdorojimo įrenginių statybos 

ekonominio pagrindo. 

 

 

4. Informacija dėl Bendrovės sandorių 

sudarytų iki 2009 m. birţelio 1 d. 

 

 

5. Dėl UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centro (toliau – UAB ARATC) 

Direktoriaus atostogų. 

 

 

 

6. Dėl dalyvavimo viešojo pirkimo 

konkurse „Marijampolės regioninio 

sąvartyno eksploatavimas“. 

 

7. Kiti einamieji klausimai. 

1. SPRENDIMAS: Pritarti atliekų tvarkymo 

technologijų miestelio Alytaus regiono 

nepavojingų atliekų sąvartyno ir aplinkinėse 

teritorijose kūrimo idėjai. 

 

2. SPRENDIMAS: Valdybos nariai susipaţino 

su informacija „Dėl ţemės sklypo pirkimo atliekų 

tvarkymo technologijų miestelio kūrimui“. 

Posėdţio pirmininkas Sigitas Stumbras nurodė, 

kad šis klausimas nepriklauso valdybos 

kompetencijai, kadangi valdyba priima 

sprendimus tik tuo atveju, kai ilgalaikio turto 

balansinė vertė yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės 

įstatinio kapitalo. 

 

3. SPRENDIMAS: Pritarti biologiškai skaidţių 

atliekų tvarkymo Alytaus regione, bei 

mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginių 

statybos paraiškos rengimui ir teikti visuotiniam 

akcininkų susirinkimui. 

 

4. SPRENDIMAS: Susipaţino su informacija 

apie Bendrovės sudarytus sandorius iki 2009 m. 

birţelio 1 d. 

 

5. SPRENDIMAS: Išleisti UAB „Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių 

Algirdą Reipą kasmetinių atostogų nuo 2009-07-

07 d. iki 2009-08-03 d. (imtinai). 

 

6. SPRENDIMAS: Pritarti dalyvavimui viešojo 

pirkimo konkurse „Marijampolės regioninio 

sąvartyno eksploatavimas“.  

4. 2009-09-16 1. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo. 

 

 

1. SPRENDIMAS: Klausimą „Dėl biologiškai 

skaidţių atliekų tvarkymo Alytaus regione, bei 

mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginių 

statybos“ atidėti ir teikti kitam visuotiniam 
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2.  Dėl rinkliavos dydţio skaičiavimo, bei 

solidaraus atliekų tvarkymo kaštų 

padengimo juos išlyginant per sąvartyno 

tarifą metodikos 2010 metais. 

 

 

3. Kiti einamieji klausimai. 

akcininkų susirinkimui. 

2. SPRENDIMAS: Siūloma perskaičiuoti ir 

teikti kitą rinkliavos dydţio skaičiavimo, bei 

solidaraus kaštų padengimo juos išlyginant per 

sąvartyno tarifą perskaičiavimo metodiką kitame 

valdybos posėdyje.  

 

3. SPRENDIMAS: Neeilinį visuotinį akcininkų 

susirinkimą sušaukti 2009 m. lapkričio 12 d. 10-

00 val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g. 

31, Alytus, ir siūlyti susirinkimui darbotvarkės 

projektus: 

1) Dėl bendrovės valdybos nario 

atšaukimo 

SPRENDIMO PROJEKTAS: atšaukti iš 

Bendrovės valdybos narį Arūną 

Vaidogą. 

2) Dėl Bendrovės valdybos nario 

rinkimo 

SPRENDIMO PROJEKTAS: Bendrovės 

valdybos nare išrinkti Iloną 

Ramanauskienę, Prienų rajono 

savivaldybės, Statybos ir ekonominės 

plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę. 

5. 2009-11-12 1.  Dėl rinkliavos dydţio skaičiavimo, bei 

solidaraus atliekų tvarkymo kaštų 

padengimo juos išlyginant per sąvartyno 

tarifą metodikos 2010 metais. 

 

 

 

2.  Kiti einamieji klausimai. 

1.  SPRENDIMAS: Naudoti rinkliavos dydţio 

skaičiavimo, bei solidaraus atliekų tvarkymo 

kaštų padengimo juos išlyginant per sąvartyno 

tarifą metodikos 2010 metais ir taikyti naujai 

nustatytas (Bendrovės direktoriaus įsakymu) 

sąvartyno atliekų šalinimo kainas. 

 

2.  SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariai 

išklausė informaciją apie sodų paskirties pastatų 

apmokestinimo vietine rinkliava uţ komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą, pasiūlė šio klausimo svarstymą atidėti 

vėlesniam laikui. 

6. 2009-12-23 1. Dėl atidėjimų Alytaus regioninio 

sąvartyno atliekų kaupo (pirmos sekcijos) 

uţdarymui. 

 

 

2. Informacija dėl Bendrovės sandorių 

sudarytų nuo 2009 m. birţelio 1 d. iki 2009 

m. gruodţio 15 d. 

 

 

3. Kiti einamieji klausimai. 

1. SPRENDIMAS: Visas sutaupytas lėšas, bet 

ne daugiau kaip 10 Lt/tonai skirti ilgalaikių 

atidėjimų sąvartyno atliekų kaupo (pirmos 

sekcijos) uţdarymui formuoti. 

 

2. SPRENDIMAS: Valdybos nariai išklausė 

UAB ARATC direktoriaus pateiktą informaciją 

apie Bendrovės sudarytus sandorius nuo 2009 m. 

birţelio 1 d. iki 2009 m. gruodţio 15 d. 

 

3. SPRENDIMAS: Valdybos nariai buvo 

supaţindinti su LR valstybės kontrolės 

valstybinio audito ataskaita dėl sanglaudos fondo 

(ISPA) projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 

„Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ ir deklaracija baigus teikti paramą. 

 

\ 
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10. VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

Veiklos prielaidos: 

1. Sukurta patikima kainodaros sistema bei 2009 metais suvaldytos rizikos, leis 2010 metais 

bendrovei tęsti  savo veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:  

1.1. Atliekų tvarkymo objektų veikla; 

1.2. Investicinė veikla kuriant Bioskaidţių atliekų tvarkymo sistemą; 

1.3. atliekų perdirbimo ir panaudojimo paslaugų pasiūlos plėtimas, sudarant sutartis su 

gamintojų ir importuotojų organizacijomis; 

1.4. rinkliavų uţ atliekų surinkimą ir tvarkymą surinkimo paslaugų teikimas; 

1.5. ekologinis švietimas ir informavimas. 

Veiklos rizikos: 

2. 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. 

Taip pat Aplinkos ministerija teikia Seimui atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis 

siekiama atimti regioniniams atliekų tvarkymo centrams vykdyti ūkinę veiklą, todėl juos 

priėmus, investicinė veikla gali būti ir neįmanoma. 

3. Iki šiol LR teisės aktai nepakankamai reglamentuoja gamintojų ir importuotojų atsakomybę 

finansuojant gaminių ir pakuočių, kurie tampa atliekomis tvarkymą: labai silpna 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: bendrovė gali vykdyti tolimesnę veiklą ir siekti uţsibrėţtų tikslų  2010 metais.  

 

 

 

Direktorius                                                                                             Algirdas Reipas 


