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1.ĮŽANGINIS ŽODIS
Jeigu vienu žodžiu reikėtų
apibūdinti 2010 metus, pats tiksliausias
būtų - ryžtas.
Ryžtas,
priimant
žmogiškai
suprantamą, bet prieš rinkimus labai
suaktyvėjusį pasipriešinimą rinkliavoms
už atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Ryžtas,
jaučiant
nuolatinį
apyvartinių lėšų trūkumą, energetinių
išteklių kainų, tarpusavio įsiskolinimų
augimą ir išlaikyti partnerių ir klientų
pasitikėjimą.
Ryžtas, stebint valstybinių institucijų ir įstatymų leidėjų nuolatinį blaškymąsi ir
nenuoseklumą, reglamentuojant atliekų tvarkymą, vykdant valstybinį planavimą bei nustatant
atsakomybes už atliekų tvarkymo užduočių vykdymą.
Ryžtas, atremiant nuolatinį bendrovės puldinėjimą dėl to, kad planuojame vykdyti ūkinę
veiklą, kad neatiduodame sukurto turto ir gaunamų pajamų privačioms kompanijoms, likdami tik
pasyvūs situacijos stebėtojai, ir įtikinti tiek gyventojus, tiek institucijas, kad ir viešojo sektoriaus
bendrovė gali veikti ir veikia efektyviai, gali sėkmingai tenkinti viešąjį interesą ir pateisinti steigėjų
ir akcininkų (savivaldybių) lūkesčius. Tikimės, kad patirtis sukaupta nesėkmingai išnuomojant
šilumos ūkio valdymą privačioms kompanijoms, leis į atliekų tvarkymo sektorių pažvelgti atviromis
akimis ir priimti spendimus, tenkinant vartotojų interesus.
Ryžtas įveikiant plėtros baimes ir finansinių institucijų abejones - jeigu senosios taršos
tvarkymas, uždarant senuosius sąvartynus ir šiukšlynus, nekėlė didelių abejonių, tai 2010 metais
nuolat skambėję žodžiai „biologiškai skaidžios atliekos“ sukėlė adrenalino audras ir nesibaigiančias
diskusijas.
Ryžtas suteikė galimybes pasidžiaugti ir mažomis pergalėmis. Ir viena iš tokių pergalių regiono savivaldybių tarybų narių bendras posėdis Druskininkų savivaldybėje, kuriame buvo
aptariama Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo galimybių studija. Po šio posėdžio regione atėjo
ramybė ir suvokimas, kad tik veikdami kartu ir sutartinai, viską galime, kad Dzūkijos gamtos grožis
ir mūsų visų gyvenamosios aplinkos saugojimas yra svarbiau už menkus nesutarimus ir natūralias
priešpriešas.
Stiprinami šios dvasios, bendrovės valdyba, administracija ir visi darbuotojai, veikdami
sutartinai ir atsakingai yra pasirengę tinkamai atlikti iškeltus uždavinius ir įvykdyti bendrovės
misiją – saugoti regiono gamtinę aplinką ir gyventojų sveikatą nuo neigiamo atliekų poveikio ir
taršos.

Valdybos pirmininkė

Direktorius
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2.SVARBIAUSIEJI 2010 m. ĮVYKIAI
Ø 2010-01-06 pasirašyta sutartis Nr. 3 su UAB „Hidroterra“ dėl „Alytaus regioninio
sąvartyno išplėtimo detaliojo plano ir Alytaus regioninio sąvartyno sąvartos 2 ir 3 sekcijos techninio
projekto koregavimo ir pirkimų dokumentų rengimo“.
Ø 2010-06-02 pasirašyta sutartis Nr. 123 su „CSD Ingenieure und Geologen AG“ Lietuvos
filialas dėl „Alytaus regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimo:
galimybių ir alternatyvų studijos, finansavimo paraiškos ir pirkimo dokumentų“ parengimo.
Ø 2010-08-09 pasirašyta sutartis Nr. 157 su UAB „APVG“ dėl „Techninių sprendinių ir
pirkimo dokumentų rengimas stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių įrengimui bei jų
techninei priežiūrai, naudos kaštų analizės atlikimas ir paraiškų paramai gauti parengimo“.
Ø 2010-08-17 pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. A/2010/NS/81/170 su
Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Alytaus regiono Takniškių
sąvartyno uždarymo“.
Ø 2010-09-22 pasirašyta sutartis Nr. 195 su UAB „Alkesta“, jungtine veikla su UAB „Šiaulių
plentas“, dėl „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uždarymo II etapo rangos
darbų“.
Ø 2010-10-06 galutinai baigti projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymo“
darbai, kuriuos atliko UAB „Alkesta“. Bendra projekto vertė 16.548.592,10 Lt (be PVM).
Ø 2010-10-28 pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. A/2010/NS/85/217 su
Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Alytaus regiono šiukšlynų
uždarymo, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimo“.
Ø 2010-11-08 Druskininkuose vyko bendras Alytaus regiono savivaldybių tarybų posėdis ir
galimybių studijų patvirtinimas savivaldybių tarybose. Šioje konferencijoje buvo pritarta projekto
„Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas“ paraiškos teikimui.
Ø 2010-12-15 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-1002
skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos UAB ARATC įgyvendinamam projektui „Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, projekto kodas VP3-3.2-AM-01-V-02-003.
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3. UAB „ARATC“ VALDYMAS
3.1. Bendrovės akcininkai

UAB „ARATC“ įstatinis kapitalas – 1.600.000,00 Lt.
Bendrovė 100% priklauso Alytaus regiono savivaldybėms - akcininkams.
UAB „ARATC“ akcijos paskirstytos tarp akcininkų pagal gyventojų skaičių:
ØAlytaus miesto savivaldybei tenka 31 % įstatinio kapitalo;
ØAlytaus rajono savivaldybei tenka 14 % įstatinio kapitalo;
ØBirštono savivaldybei tenka 2 % įstatinio kapitalo;
ØDruskininkų savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
ØLazdijų rajono savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
ØPrienų rajono savivaldybei tenka 15% įstatinio kapitalo;
ØVarėnos rajono savivaldybei 14% įstatinio kapitalo.
Akcininkai renka devynių narių valdybą.
3.2. Bendrovės valdyba
UAB „ARATC“ valdybą sudaro 9 nariai – 3 Alytaus miesto savivaldybės atstovai ir po 1
atstovą iš kiekvienos kitos Alytaus regiono savivaldybės.
Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:
Vilma Jurgelevičienė, valdybos pirmininkė - Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja;
Romualdas Paulauskas - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Vida Mačernienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos
skyriaus vedėja;
Juozas Skestenis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;
Aurimas Truncė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Algis Stasys Revuckas - Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Algis Miškinis - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Ilona Ramanauskienė - Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė;
Gintautas Salatka - Lazdijų rajono
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA
Alytaus regiono savivaldybių įsteigtas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ yra
didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione. Bendrovė 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. Didžiąją dalį atliekų tvarkymo paslaugų bendrovė perka rinkoje,
vadovaudamasi ekonomiškumo ir racionalumo principais. Išorės paslaugos sudaro apie 80% visos
bendrovės apyvartos.
Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi LR teisės aktų reikalavimų, veiklos strategiją
grindžia Regioninės plėtros tarybos 2007-11-31 patvirtintu Alytaus regiono atliekų tvarkymo planu ir su
Alytaus regiono savivaldybėmis pasirašytomis atliekų tvarkymo sistemų organizavimo sutartimis.
Bendrovė yra įdiegusi aplinkosaugos valdymo standartą ISO 14001 ir Alytaus regiono
bendruomenei gali užtikrinti saugų aplinkai ir gyventojų sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą.
Įmonė užsiregistravusi atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo kodus:
D1, D5, D15, R3, R5, R13, S1, S2, S5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, patvirtintame
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane yra numatyta, kad iki 2009 metų turėjo būti
užtikrinta viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, kokybė ir prieinamumas.
Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga
yra teikiama ne mažiau kaip 95 procentams savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje
nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai. Šio reikalavimo įgyvendinimas Alytaus
regiono savivaldybėse yra pasiektas, viešųjų pirkimų būdu parinkus komunalinių atliekų surinkėjus ir
įvedus visuotinę rinkliavą. Įgyvendintų priemonių efektyvumas yra pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė
Atliekų surinkimo paslaugos teikimas Alytaus regione procentais
Savivaldybė

Paslaugos
teikimas %,
2006 12 31

Paslaugos
teikimas %,
2007 12 31

Alytaus miesto
98 %
Alytaus rajono
42 %
Druskininku
60 %
Lazdijų rajono
32 %
Varėnos rajono
30 %
Prienų rajono
52 %
Birštono
78 %
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

98 %
46 %
60 %
33 %
32 %
52 %
78 %

Paslaugos
teikimas %,
2008 12 31

Paslaugos
teikimas %,
2009 12 31

Paslaugos
teikimas %,
2010 12 31

98 %
52 %
63 %
35 %
40%
54 %
83 %

99 %
95 %
99 %
97 %
95 %
95 %
99 %

100 %
96 %
99 %
98 %
99 %
98 %
99 %

Apibendrinant pateiktus duomenis reikia konstatuoti, kad iki rinkliavos įvedimo atliekų
tvarkymo sutartis miestuose buvo sudarę ir už atliekų tvarkymą mokėjo apie 60% fizinių ir apie 30%
juridinių asmenų, o kaimuose apie 30% fizinių ir apie 20% juridinių asmenų.
4.1. Atliekų apskaita Alytaus regione
Alytaus regione 2010 metais susidarė apie 85000 t komunalinių atliekų, iš kurių buvo atskirai
surinkta ir perdirbta apie 4000 t, sukompostuota namuose apie 7000 t, sukompostuota specialiuose
įrenginiuose apie 2000 t, panaudota biokuro gamybai apie 1000 t ir pašalinta kontroliuojamame
sąvartyne 71000 t. Vienam statistiniam regiono gyventojui per metus susidarė 356 kg komunalinių
atliekų ir tai neviršija Lietuvos vidurkio, kuris svyruoja apie 400 kg per metus.
Bendrovė negali disponuoti visiškai patikimais duomenimis apie atliekų tvarkymą regione, nes
nėra valstybinės atliekų tvarkymo apskaitos duomenų, atliekų tvarkytojai neprivalo jos teikti
savivaldybėms ar bendrovei, tačiau šie duomenys pakankamai tiksliai atspindi atliekų tvarkymo būklę
Alytaus regione, leidžia daryti apibendrinančias išvadas, naudoti planavimo procesuose ir
skaičiavimuose, formuojant investicinius projektus.
2010 m.
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Galima teigti, kad Alytaus regione baigtas pirmasis komunalinių atliekų sistemos kūrimo
etapas, kai užtikrinamas paslaugų visuotinumas, atliekų srautų ir sudėties apskaita ir pasirengta
kokybiškai naujam atliekų tvarkymo etapui, prisilaikant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo
plane numatytos atliekų tvarkymo hierarchijos, pagal kurią pirmiausia turi būti vengiama atliekų
susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui ir
perdirbamos.
4.2. Atliekų tvarkymas bendrovės organizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje
Bendrovės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir įrenginiuose 2010
metais buvo pašalinta 71 639,8 t komunalinių ir gamybinių atliekų, perdirbta 3 528,6 t atliekų ( iš jų
2873,36 t antrinių žaliavų), sukompostuota – 1 742,6 t biologiškai suyrančių atliekų.
Atliekų tvarkymo būdų dinamika Alytaus regione pateikiama 1 pav.
1 pav. Atliekų tvarkymo būdų dinamika 2006 – 2010 m. ir hierarchija Alytaus regione
Atliekų tvarkymo būdai bendrovės veiklos sferoje

Atliekų tvarkymo prioritetai

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Alytaus regione per 2010 metus atskirta surinkta ir perdirbta 1835,055 t popieriaus, plastiko –
421,999 t, stiklo – 616,309 t.
2 lentelė
Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų Alytaus regione 2010 m.
Procentais nuo bendro
Savivaldybė
Antrinių žaliavų kiekis, t
komunalinių atliekų kiekio
Alytaus miesto
2244,89
12,42 %
Alytaus rajono
219,38
2,60 %
Druskininkų
128,68
1,34 %
Lazdijų rajono
24,80
0,34 %
Birštono
44,35
2,95 %
Prienų rajono
166,26
1,88 %
Varėnos rajono
45,00
0,52 %
Iš viso regione
2873,36
4,61 %
Šaltinis: UAB „ARATC“ ir atliekų tvarkytojų duomenys 2010 m.

Daugiausiai antrinių žaliavų iš miesto tipo savivaldybių surenkama Alytaus mieste - 12,42 %
nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio savivaldybėje. Apgailėtini rezultatai Druskininkų
savivaldybėje, kur surenkama tik 1,34 % nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio. Iš kaimiškųjų

2010 m.
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savivaldybių pirmauja Alytaus rajonas, surinkęs 2.6% antrinių žaliavų nuo bendro komunalinių atliekų
kiekio.
Visame Alytaus regione antrinių žaliavų surenkama tik 4,61 % nuo bendro mišrių komunalinių
atliekų kiekio regione. Nors tai ir yra Lietuvos vidurkis, tačiau rezultatai yra apgailėtini.
Akivaizdus ir kitas dėsningumas, kad tose savivaldybėse, kur dirba UAB Dzūtra, rezultatai yra
akivaizdžiai geresni. Tai verčia abejoti tam tikrų atliekų tvarkytojų tinkamu sutarčių vykdymu.
Pagal gyventojų apklausos duomenis, atliekas rūšiuoja apie du trečdaliai gyventojų ir tik 15%
respondentų norėtų ekonominio skatinimo, tačiau atliekas rūšiuoja tik 6% organizacijų, tarp jų ir
savivaldybių administracijos, valstybinės įstaigos. Įmonės neturi jokių atliekų rūšiavimo konteinerių,
nesilaiko jokių teisės aktų reikalavimų rūšiuoti atliekas.
Ataskaitiniais metais labai trūko konteinerių kaimiškose savivaldybėse, gyventojams sunku
juos pasiekti, todėl yra būtina regione diegti trijų konteinerių atliekų surinkimo sistemą, reikalauti iš
valdžios institucijų, kuo greičiau diegti užstato sistemą, kurti atliekų rūšiavimo kontrolės tarnybą ir
papildomai apmokestinti nerūšiuojančius atliekų.
Bendrovė 2011 metais, vykdydama RECO projektą, užsakys parengti galimybių studiją atliekų
prevencijos ir mažinimo priemonėms numatyti, šiuo metu yra rengiama mokymo priemonė 7 klasių
mokiniams apie atliekų tvarkymą, rengiama paraiška į LAAIF fondą, nupirkti atliekų rūšiavimo
konteinerius antrinėms žaliavoms ir elektronikos atliekoms rūšiuoti.
Tikimės , kad visos numatomos priemonės padės pasiekti persilaužimą šioje srityje.
2 pav. 2007 – 2010 metais sutvarkyti antrinių žaliavų kiekiai pagal savivaldybes
Sutvarkyti antrinių žaliavų kiekiai Alytaus regione
Kas Jums trukdo rūšiuoti antrines žaliavas Jūsų
gyvenamojoje vietovėje? (Atliktos gyventojų
apklausos rezultatai)
0

20

80

100

120

15,3

Kita
Mieste, miestelyje, kaime nėra antrinių žaliavų
konteinerių

12,9
10,7

Didelis atstumas iki antrinių žaliavų konteinerių

8,3

Nežinau, ką galima rūšiuoti ir perdirbti, o ko ne

2,1

Nežinau kokias atliekas į kokius konteinerius mesti, nes
jos labai įvairios, sunku suprasti iš ko pagaminta

1,9

Nežino / neatsakė

1,7

Iš viso:

60

51,6

Niekas netrukdo

Namie nėra vietos tokioms atliekoms laikyti

40

100,0

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

4.3. Didelių gabaritų bei kitų komunalinių atliekų tvarkymas
Stambiosios atliekos Alytaus regione surenkamos dviem pagrindiniais būdais – didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelėse ir akcijų metu pavasarį ir rudenį apvažiuojant atliekų turėtojus.
Šiuo metu Alytaus regione veikia 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, taip pat
rengiamasi statyti dar 10 aikštelių. Atlikus šiuos darbus gyventojams nereikės vežti šio tipo atliekų
toliau kaip 10 km.
UAB „ARATC“ turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri suteikia teisę stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėse rinkti ir saugoti buities pavojingas atliekas iki jų perdavimo pavojingas
atliekas tvarkančioms įmonėms. Įmonės darbuotojai, dirbantys su pavojingomis atliekomis, yra išsilaikę
atestatus, kurie suteikia teisę dirbti pavojingų atliekų tvarkymo vadovais ar vykdyti pavojingų atliekų
tvarkymo darbus.
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3 pav. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė
Takniškių kaime

4 pav. Buities pavojingų atliekų saugykla

Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės Alytaus regione veikia Druskininkuose,
Lazdijuose, Prienuose, Varėnoje, Alytuje ir Alytaus rajone. Į šias aikšteles gyventojai ir smulkios
įmonės gali atvežti didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas,
liuminescencines lempas, buityje susidarančias statybines atliekas, naudotas padangas, akumuliatorius ir
baterijas, buities pavojingas atliekas, biologiškai suyrančias atliekas. Šiose aikštelėse surinktos atliekos
saugojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones.
5 pav. Atliekų kiekiai Alytaus regiono stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2006 – 2010
m.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Daugiausiai atliekų, kaip ir 2007-2009 m., surinkta Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje – 483 t.. Mažiausiai atliekų 2010 metais surinkta Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje esančioje Takniškių kaime – 157 t. Reikia pažymėti, kad visose aikštelėse
projektinis pajėgumas yra viršytas 1,5-2 kartus.
Alytaus regione eksploatuojamose stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2010 metais
surinktų atliekų kiekiai ir procentinė sudėtis pateikiami lentelėje.
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3 lentelė
Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinktų atliekų kiekiai ir procentinė
sudėtis 2010 m.
Atliekų pavadinimas
Didžiosios atliekos
Stiklas
Stiklo pakuotės
Tekstilė
Statybinės atliekos
Plastikas
Polietilenas
PET buteliai
Popierius
Popieriaus pakuotės
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Metalas
Žaliosios atliekos
Mašinų plastmasė
Medžio atliekos
Švino akumuliatoriai
Baterijos ir akumuliatoriai
Naudotos padangos
Liuminesencinės lempos
Naudoti tepalai
Tepalų filtrai
Dažai, rašalai
Užteršta plastikinė tara
Pašluostės
Gyvsidabris
Užteršta metalinė tara
Tirpikliai, skiedikliai
Užterštas gruntas
Cheminiu medžiagų atliekos
Panaudotas sorbentas

Hidraulinės žarnos 16 01 21 (pavojingos sudedamosios
dalys)
Aerozoliniai flakonėliai
Pakuotės kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
Aušinamieji skysčiai
Iš viso

Atliekų kiekis, t
176,645
59,055
15,733
40,435
874,94
51,279
4,079
1,1875
9,354
7,53
111,868
9,525
62,18
27,2
91,73
0,4604
0,3227
429,075
0,9874
3,0383
0,5195
2,6435
0,434
0,21
0,0055
0,048
0,162
0,178
0,6882
0,145

%
8,91
2,98
0,79
2,04
44,15
2,59
0,21
0,06
0,47
0,38
5,64
0,48
3,14
1,37
4,63
0,02
0,02
21,65
0,05
0,15
0,03
0,13
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,03
0,01

0,065
0,004
0,027
0,012
1981,766

0,00
0,00
0,00
0,00
100

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Didžiausią kiekį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose aikštelėse
iš priimtų atliekų 2010 metais sudarė naudotos padangos ir mišrios statybinės ir griovimo atliekos.
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4.4 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
Alytaus regione veikia Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė ir Alytaus žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelė. 2010 metais šiose aikštelėse apdorota 1742 t biologiškai skaidžių atliekų.
Per 2010 metus į Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir sutvarkyta 1012,1 t arba 27,7
% mažiau atliekų biologiškai skaidžių atliekų, į Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelę
730,6 tonos arba 26,36 % daugiau atliekų lyginant su 2009 metais.
6 pav. Apdorotų organinių atliekų kiekiai
kompostavimo aikštelėse 2006 – 2010 metais t.

7 pav. Lapai tuoj pavirs kvepiančiu kompostu

8 pav. Šakos ir medienos atliekos tampa biokuru ir
šildo Simno miestelio gyventojus

9 pav. Druskininkų organinių atliekų
kompostavimo aikštelės gyventojas – gražuolis
žaltys

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Kadangi biologiškai skaidžios atliekos sudaro apie 40% visų komunalinių atliekų, jų tvarkymui
reikia skirti ypatingai svarbų dėmesį, ir visų pirma skatinant jų kompostavimą namuose. Kadangi
Alytaus regionas yra kaimiškas ir daugiau kaip pusė gyventojų gyvena kaimiškose teritorijose, o apie du
trečdaliai neurbanizuotose teritorijose, todėl yra geros sąlygos individualiam kompostavimui. Tai leistų
mažinti nerūšiuotų atliekų kiekius, stabilizuoti rinkliavos kilimą, bei tausoti aplinką ir sveikatą.
Kadangi ribotas galimybes kompostuoti turi individualių namų gyventojai mieste (dėl mažų
sklypų ir arti esančių pastatų) 2011 metais planuojama dviems trečdaliams iš jų nupirkti pramoninius
individualaus kompostavimo konteinerius ir taip skatinti šį procesą. Kaimų ir gyvenviečių gyventojai
ribojančių veiksnių beveik neturi ir atliekas gali kompostuoti savos gamybos įrenginiuose arba kartu su
žemės ūkio ar gyvulininkystės atliekomis ir mėšlu.
Tvarkant biologiškai skaidžias atliekas yra daug aplaidumo ir reikalavimų nepaisymo, kai į
konteinerius yra metamos daržininkystės atliekos, žemės, piktžolės ir taip toliau. Siūlome tokių
2010 m.
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konteinerių netuštinti ir reikalauti iš atliekų turėtojų papildomo mokesčio už konteinerių patikrą. Taip
pat reikia nustatyti pavasarį ir rudenį laikotarpius, kai gyventojai savo sklypuose galėtų sudeginti sodo
atliekas. Tai sumažintų transporto kaštus ir poveikį aplinkai. Kiekvienai šeimininkei virtuvėje kuo
greičiau būtina turėti specialius indus biologiškai skaidžioms atliekoms rinkti ir vėliau jas kompostuoti.
10 pav. Individualūs kompostavimo konteineriai

11 pav. Toks indų rinkinys virtuvės atliekoms
turės atsirasti kiekvienos šeimininkės virtuvėje

12 pav. Apdorotų žaliųjų atliekų kiekiai
Druskininkų organinių atliekų kompostavimo
aikštelėje 2006 – 2010 metais t.

13 pav. Takniškių organinių atliekų
kompostavimo aikštelės atliekų kaita 2008 –
2010 metais

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

4.5. Alytaus regioninis nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartynas
Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos Alytaus regione
susidarančios nepavojingos komunalinės atliekos ir nepavojingos gamybinės atliekos iš įmonių,
kurių perdirbti nėra techninių galimybių bei pajėgumų. Įmonės darbuotojai turi sąvartyno
eksploatacijai reikalingus vadovaujančio asmens kvalifikacijos atestatus, kurie suteikia teisę
vadovauti nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartyno eksploatacijai.
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14 pav. Alytaus regioninis nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartynas

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne per 2010 metus buvo priimta 71 639 t
atliekų ( į šį kiekį neįtrauktas užterštas gruntas 5 592,54 t, kuris buvo priimtas ir panaudotas atliekų
perdengimui kaupe). Lyginant su 2009 metais atliekų priimta 5 546 t – 7,74 % daugiau.
15 pav. Pašalinti nerūšiuotų komunalinių ir
gamybinių atliekų kiekiai nepavojingų atliekų
sąvartyne 2006 – 2010 metais

16 pav. Pašalinti nerūšiuotų komunalinių ir
gamybinių atliekų kiekiai nepavojingų atliekų
sąvartyne pagal mėnesius 2006 – 2010 metais

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Toliau esančiose histogramose ir lentelėse pateikiama 2008 - 2010 metais susidarę pas
gyventojus ir organizacijose nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai.
4 lentelė
Gyventojų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai savivaldybėse ir jų kitimo dinamika t.
2008
2009
2010
Savivaldybė
Alytaus m.
16 123,48
16 252,1
12 823,96
Alytaus raj.
2 508,58
2 861,333
7 611,38
Druskininkų
4 716,8
5 361,87
6 303,23
Lazdijų raj.
5 053,3
6 528,8
6 174,6
Birštono sav.
1 401,94
1 093,29
1 013,2
Prienų raj.
3 765,636
6 996,01
7 128,73
Varėnos raj.
2 990,79
4 081,98
5 981,6
Viso regione:
36 560,526
43 175,383
47 036,7
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17 pav. Komunalinės atliekos iš gyventojų 2008 –
2010 m. savivaldybėse

18 pav. Komunalinės atliekos iš organizacijų 2008
– 2010 m. savivaldybėse

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2010 m.

Alytaus regione, pagal 2010 metais pašalintų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekį,
komunalinių atliekų kiekis vienam statistiniam gyventojui per metus svyravo atskirose savivaldybėse
nuo 194 kg/metus iki 263 kg/metus. Analizuojant duomenis matyti, kad nerūšiuotų komunalinių atliekų
susidaro mažiau pas gyventojus, gyvenančius daugiabučiuose namuose, labai atliekų kiekį Lazdijų ir
Varėnos rajone bei Druskininkuose įtakoja turizmas ir poilsis, taip pat kolektyvinių sodų naudotojai
Alytaus ir Prienų rajonuose.
5 lentelė

Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui ir
gyvenamojo ploto vienetui pagal savivaldybes Alytaus regione 2010 m.
kg/1m²/m
kg/gyv/ m
kg/gyv/ mėn.
Savivaldybė
Alytaus miesto
194
16,19
8,80
Alytaus rajono
246
20,46
7,87
Druskininkų
263
21,89
9,97
Lazdijų rajono
247
20,58
8,13
Birštono
199
16,56
7,36
Prienų rajono
216
18,00
7,60
Varėnos rajono
199
16,62
7,30
Vidurkis
218
18,10
8,24
6 lentelė
Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai organizacijose pagal savivaldybės t.
2008
2009
2010
Savivaldybė
Alytaus miesto
7 014,312
5 581,516
5 250,81
Alytaus rajono
361
1 054,498
821,2
Druskininkų
4 036,71
4 167,87
3 271,06
Lazdijų rajono
2 050,6
1 640,62
1 067,82
Birštono
569,31
593,51
487,31
Prienų rajono
1 617,296
1 939,96
1 713,21
Varėnos rajono
1 764,92
2 449,63
2 620,21
Viso regione:
17 414,148
17 427,604
15 231,62

2010 m.

15

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

7 lentelė
Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai susidarę nekilnojamojo turto ploto vienetui
organizacijose 2010 m.
Savivaldybė
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Druskininkų
Lazdijų rajono
Prienų rajono
Birštono
Varėnos rajono
Vidurkis

kg/1m²/metus
3,54
1,11
5,92
3,02
2,43
3,76
3,75
3,30

19 pav. Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis
tenkantis gyvenamojo ploto vienetui kg/1m²

20 pav. Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis
tenkantis ūkinių paskirčių ploto vienetui kg/1m²

12,00

7,0

10,00

6,0

8,00

5,0
4,0

6,00

3,0

4,00

2,0
2,00

1,0
0,00
Alytaus m. Alytaus r. Druskininkų Lazdijų m. Birštono m.

Prienų r.

Varėnos r.

Vidurkis

0,0
Alytaus m.

Alytaus r. Druskininkų

Lazdijų r.

Prienų r.

Birštono

Varėnos r.

Vidurkis

4.6. Atliekų surinkimo transporto kontrolės ir valdymo sistema
Siekiant užtikrinti skaidrų komunalinių atliekų tvarkymo finansavimą ir solidarią kaštų
padengimo sistemą, bei suteikti atliekų turėtojams aukštą paslaugų teikimo kokybę operatyvų kylančių
ginčų ir skundų nagrinėjimą 2010 metais yra įdiegta transporto kontrolės ir valdymo sistema „Combo
GPRS“. Tobulėjant naujoms technologijoms, plečiantis planavimo bei aptarnavimo kokybės poreikiams
atsirado galimybės stebėti ir kontroliuoti transporto priemones.

21 pav. Transporto kontrolės ir valdymo sistemos veikimo principas.
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Sistema yra įdiegta į visas Alytaus regioną aptarnaujančių komunalinių atliekų surinkimo
mašinas, (žr.8 lentelė)
8 lentelė
Komunalinių atliekų surinkimo specialusis autotransportas
Automobilių
Savivaldybės
Vežėjai
skaičius
Alytaus miesto
UAB “Dzūtra“
2
Alytaus rajono
UAB “Dzūtra“ ir UAB „Daugesta“
2
Druskininkų
UAB “Druskininkų komunalinis ūkis“
3
Lazdijų rajono
UAB “Lazdijų komunalinis ūkis“
5
Prienų rajono ir Birštono
UAB “Dzūtra“
2
Varėnos rajono
UAB “Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“
3
Iš viso
17
Sistema suteikia ne tik neįkainuojamą informaciją ar paslaugų kokybės užtikrinimą bei kartu
veikia kaip puiki drausminimo priemonė neatsakingiems vairuotojams. Transporto valdymo sistema gali
būti pritaikyta atsižvelgiant į konkrečius poreikius bei valdomo autoūkio specifiką.
Sistemos dėka ARATC, SAVIVALDYBIŲ ir VEŽĖJŲ atstovai gali realiu laiku turėti
visapusišką informaciją apie judėjimo maršrutus, buvimo vietą, važiavimo greitį, darbo laiką ir
prastovas bei daugybę kitų parametrų, reikalingų atliekų surinkimo organizavimui ir kontrolei,(žr.22
pav.).

22 pav. Judėjimo maršrutų, stovėjimo vietų, judėjimo greičio kontrolė
Įdiegus šią sistemą pagerėjo gyventojų aptarnavimo kokybė, vairuotojų drausmė, padidėjo jų
darbo efektyvumas, sumažėjo transporto priemonės naudojimas ne darbo reikalais darbo metu.
Naudodamiesi šia sistema ARATC, SAVIVALDYBĖS ir VEŽĖJAI gali priimti operatyvius ir
optimalius darbo organizavimo sprendimus.
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4.7. Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės rekonstrukcija
Siekiant suteikti Alytaus miesto ir rajono gyventojams kokybiškas paslaugas, užbaigta tvarkyti
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė Alovės g. 6, Alytuje. Per 2009-2010 metus stambiųjų bei
kitų atliekų surinkimo aikštelė ( žr. 17 pav.) Alovės g.6, Alytuje pasikeitė neatpažįstamai. Pakeista sena
tvora, pastatytas naujas konteinerinis namelis, rekonstruota asfaltbetonio danga.
23 pav. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė Alytaus mieste Alovės g. prieš ir po
rekonstrukcijos.

Atlikus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės rekonstrukciją pagerėjo gyventojų
informavimas apie priimamas ir tvarkomas atliekas, bei pagerėjo gyventojų aptarnavimo, darbo sąlygos
ir estetinis vaizdas. Tvarkingai įruošta aikštelė įpareigoja ir Alytaus žmones pasitemti, rūšiuoti atliekas,
neišmesti jų pakelėse, bet atvežti į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę.
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5. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2010 m.
„Siekiant įgyvendinti atliekų tvarkymo uždavinius ir reikalavimus, visuose ES dokumentuose ir
Lietuvos respublikos teisės aktuose yra reikalavimas, kad atliekų tvarkymo sistemos būtų finansuojamos
pagal principą „teršėjas moka“.
Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2008/98/EB 2008-11-19 dėl atliekų ir panaikinti kai
kurias direktyvas, 14 straipsnio 1 dalyje sako „Pagal principą „teršėjas moka“ atliekų tvarkymo išlaidas
turi padengti pirminis atliekų gamintojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas“. Ta pati nuostata
yra ir LR Atliekų įstatymo 32 straipsnyje.
Tos pačios direktyvos 3 straipsnyje 6 dalyje nurodyta, kad „atliekų turėtojas - tai atliekų
gamintojas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi atliekų“.
Atliekų tvarkymo taisyklėse nurodoma, kad „Savivaldybių atliekas tvarkančios įmonės turi
būti finansuojamos iš sistemos vartotojų mokamo užmokesčio pagal principą „teršėjas moka“.
Savivaldybės turi nustatyti tokius tarifus arba užmokestį už atliekų tvarkymo paslaugas, kad
surinktos lėšos padengtų visas atliekų tvarkymo sąnaudas, tarp jų - ir atliekų tvarkymo įrenginių
uždarymo bei priežiūros po uždarymo sąnaudas.“
Aptariant „teršėjas moka“ principo sąvoką tenka konstatuoti, kad:
1. Visas atliekų tvarkymo sąnaudas turi padengti atliekų turėtojai arba gaminių gamintojai,
negalima atliekų tvarkymo subsidijuoti, dotuoti iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, negalima taikyti
lengvatų savivaldybės ar valstybės biudžeto sąskaita, nes tokiu atveju atliekų tvarkymo kaštus
apmokėtų ne atliekų turėtojai bet visi mokesčių mokėtojai;
2. „Teršėjas moka“ principas teigia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi padengti – tai yra dėl
išlaidų padengimo negali būti tariamasi, finansuojant atliekų tvarkymą turi būti taikomi prievoliniai bet
ne sutartiniai santykiai, nes prievolė mokėti sutartinėje teisėje atsiranda tik pasirašius sutartį. Atliekų
tvarkymo srityje teršėjas negali tartis dėl apmokėjimo už atliekų tvarkymą, nes jis įpareigojamas visiškai
padengti visus atliekų tvarkymo kaštus.
3. Atliekos susidaro vartojimo procese, tačiau „teršėjas moka“ principo sąvoka nesieja atliekų
turėjimo, nei su tam tikros ūkinės veiklos vykdymu ar fizinio asmens gyvenimo poreikių tenkinimu, ar
jų tam tikra gyvenamąja vieta, bet tik su pirminiu atliekų gaminimu arba atliekų turėjimu. Tai labai
susiaurina mokėtojų už atliekų tvarkymą ratą, nes atliekų turėjimas sietinas su tam tikru gyvenamuoju ar
negyvenamuoju objektu, kuriame yra galima ir įmanoma turėti ar kaupti atliekas, kuriame ar prie kurio
gali būti pastatytas atliekų surinkimo įrenginys, konteineris it kt. Todėl atliekų turėtojais gali būti
laikomi tik nekilnojamojo turto savininkai ar kiti teisėti to turto naudotojai.
4. Tas pats vartotojas gali vykdyti skirtingus vartojimo procesus įvairiose vietose,
gyvenamajame būste, darbe, restorane, ligoninėje, mokykloje, tačiau jie negali būti laikomi teršėjais ir
prievolę mokėti už atliekų tvarkymą turi tų objektų savininkai ir teisėti naudotojai;
5. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar
kitas juridinis ar fizinis asmuo yra atliekų turėtojas, todėl visi nekilnojamojo turto savininkai ir teisėti
naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą;
6. Diegiant principą „teršėjas moka“ valstybės narės diegia atliekų gamintojų ir importuotojų
atsakomybę už atliekų tvarkymą ir finansavimą, todėl visi vartotojai už pakuočių tvarkymą sumoka
įsigydami prekę, todėl negalima dar kartą reikalauti iš jų mokėti už pakuočių ar apmokestinamų gaminių
tvarkymą iš atliekų turėtojų, jeigu šios atliekos yra patalpintos tam skirtuose konteineriuose;
7. Kadangi atliekų tvarkymo kaštai kaimo ir miesto teritorijose labai ženkliai skiriasi, „teršėjas
moka“ principas nesako ar atliekų turėtojas turi padengti visus realius atliekų tvarkymo kaštus, tačiau
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 96 punkte teigiama, kad „siekiant užtikrinti
viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą ir prieinamumą, šios paslaugos kaina
komunalinių atliekų turėtojui neturi priklausyti nuo atliekų turėtojo nutolimo nuo regioninių atliekų
tvarkymo infrastruktūros objektų. Viename atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių atliekų
turėtojams turėtų būti vienoda atliekų tvarkymo kaina už tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią
teikiamos paslaugos kokybę“. Kaip matome valstybė teikia pirmenybę kaštų padengimo solidarumo
principui prieš proporcingumo principą, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas atliekų tvarkymas
2010 m.
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nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai, kaip yra nurodyta Europos parlamento
ir tarybos direktyvos 2008/98/EB 2008-11-19 dėl atliekų ir panaikinti kai kurias direktyvas 13
straipsnyje. Tai prieštarauja arba nesuabsoliutina proporcingumo principo, nes akivaizdu jog vieni
atliekų turėtojai turi dotuoti kitus atliekų turėtojus ir solidariai dalintis bendrus kaštus.“
* Šaltinis prof. Jonas Stravinskas „ Europos šalių patirties analizė, pasirenkant apmokėjimo už atliekų
tvarkymą schemas ir nustatant įmokų dydžius“
5.1. Atliekų tvarkymo kaštai ir rinkliavos panaudojimas
Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai Alytaus regione 2010 metais sudarė 13,4 mln. Lt.
Lėšos atliekų tvarkymui savivaldybėse buvo naudojamos pagal savivaldybių tarybų patvirtintas
specialiąsias komunalinių atliekų tvarkymo programas. Be šioje ataskaitoje nurodytų kaštų, savivaldybės
tvarkė užterštas teritorijas, įrenginėjo atliekų surinkimo aikšteles, pirko rūšiavimo konteinerius, tvarkė
bešeimininkes atliekas ir didelių gabaritų atliekas paliktas prie konteinerių.
Kaip išlaidos pagal savivaldybes buvo pasiskirsčiusios regione pateikiama 9 lentelėje
9 lentelė
Atliekų tvarkymo kaštai, už nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą ir šalinimą
Alytaus regiono savivaldybėse 2010m.
Savivaldybė
2010m. kaštai Lt.(su PVM)
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų m. sav.
Lazdijų r. sav.
Birštono m. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Iš viso:

3.427.540,32
1.911.387,81
2.181.019,67
1.616.623,18
349.807,48
2.078.884,04
1.847.152,37
13.412.414,87

10 lentelė
Kaštų išlaidų struktūra 2010 metais Alytaus regione
Kaštų pavadinimas
Suma Lt/metus (su % nuo bendros kaštų
PVM)
sumos
Atliekų surinkimas ir transportavimas
9388332
70,0
Atliekų šalinimas
1314484
9,8
Didelių
gabaritų
ir
kompostavimo
aikštelių
430522
3,2
eksploatavimas
Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo
522140
3,9
Europos sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas
166709
1,2
Rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą
1044664
7,8
administravimas
Sistemos administravimas
545563
4,1
Iš viso
100
13.412.414
Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas toks, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų
tvarkymo sistemos išlaidas. Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą 2010 m. atliekų
turėtojai sumokėjo 14.516.439,74 Lt. Kaip matome rinkliava padengė visus atliekų tvarkymo kaštus, o
500000 Lt likutis liko savivaldybių biudžetuose ir yra naudojamas kaip apyvartinės lėšos mokumo ir
atliekų susidarymo netolygumams finansuoti. Alytaus regiono gyventojai turi pačius mažiausius vienos
tonos atliekų tvarkymo kaštus visoje Lietuvoje ir pačias mažiausias rinkliavas. Palyginamoji kaštų
lentelė pridedama.
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24 pav. Vienos tonos komunalinių atliekų
tvarkymo kainų palyginimas Lietuvos
regionuose Lt/t

25 pav. Rinkliavų ir tarifų dydžių palyginimas
atskiruose regionuose gyvenamos paskirties
pastatams (centai/1m²/mėnesį)
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Regionų pavadinimai pakeisti į gėlių etiniais sumetimais, tačiau tvarkymo kaštai yra realūs.

5.2. Rinkliavos mokėtojai ir rinkliavų bazė
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų buvo įvesta:
ØDruskininkų savivaldybėje nuo 2008 m. sausio 1 d.;
ØLazdijų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. vasario 1 d.;
ØPrienų rajono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.;
ØBirštono savivaldybėje nuo 2008 m. spalio 1 d.;
ØAlytaus miesto savivaldybėje nuo 2009 m. liepos 1 d.;
ØAlytaus rajono savivaldybėje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.;
ØVarėnos rajono savivaldybėje nuo 2009 m. spalio 1 d.
Bendrovei pagal sutartis yra patikėta administruoti vietinę rinkliavą ir vykdyti visas jos
išieškojimo funkcijas. Visos vietinės rinkliavos lėšos pervedamos į specialiąsias debetines sąskaitas ir
kiekvieną penktadienį automatiškai pervedamos į savivaldybių biudžetus ir tai nėra lėšos, kuriomis
galėtų bendrovė disponuoti.
Atliekų turėtojai Alytaus regione už atliekų tvarkymą moka pagal valdomo nekilnojamojo turto
dydį, diferencijuojant rinkliavą pagal jo naudojimo paskirtį, kurią gali deklaruoti patys atliekų turėtojai.
Apmokestinto nekilnojamojo turto dydžiai pateikiami 10 lentelėje
11 lentelė
2
Vietine rinkliava apmokestinamas plotas m
Apmokestintas plotas m²
Fiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
Gyvenamosios
Gyvenamosios
paskirties
Iš viso
paskirties
Iš viso
Savivaldybė
Alytaus m.
1.451.603 1.547.809
6.239 1.391.466
Alytaus r.
958.639 1.276.813
8.934
424.878
Druskininkų m.
614.957
633.700
17.069
550.835
Lazdijų m.
753.763
808.389
5.774
304.316
Birštono m.
133.729
166.021
5.036
102.203
Prienų r.
931.508 1.165.055
6.210
477.892
Varėnos r.
806.846 1.014.659
5.529
497.303
Iš viso pagal paskirtis
4.703.196 6.612.448
54.791 3.748.896
Iš viso gyvenamosios paskirties
5.705.840
Iš viso visų paskirčių
10.361.345
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26 pav. Vietine rinkliava apmokestinamas plotas
m2
Fiziniai asmenys

27 pav. Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika
nuo rinkliavos pradžios

Juridiniai asmeny
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Lyginant vietinės rinkliavos mokėtojų registre esančius fizinių ir juridinių asmenų skaičių su
2009 m. matyti, kad jis padidėjo 5313 naujų Vietinės rinkliavos mokėtojų ir šiuo metu yra lygus
100045. Tai įvyko todėl, kad atskirai buvo apmokestinti sodų valdų naudotojai, į apskaitą įtraukti
faktiškai esantys tačiau nepriduoti naudoti pastatai, tikrinant įregistruotus adresus su Nekilnojamojo
turto registre užregistruotais nekilnojamojo turto objektais, bei atliekant patikras vietoje. Tai sąlygojo
Vietinės rinkliavos priskaitymų padidėjimą, nežiūrint, kad savivaldybės gana aktyviai taikė rinkliavos
lengvatas (21 pav.).
12 lentelė
Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius
Mokėtojų skaičius

Savivaldybė

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys
27.143
19.166
12.929
2.048
10.272
10.773
14.861
97.192

Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Prienų r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Viso

28 pav. Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius 2010
m.
Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

910
361
432
81
381
290
398
2.853

29pav. Rinkliavos mokėtojų augimo dinamika
2008-2010 metais
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5.3. Rinkliavos išieškojimas
Alytaus regione 2010 metais Vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota vietinės rinkliavos
15.346.812,67 Lt., sumokėta – 14.516.439,74 Lt., t. y. 94,59% priskaičiuotos sumos. Palyginus
duomenis su 2009 m., mokėjimas pagerėjo daugiau negu 9%. Tai matyti žemiau pateiktoje lentelėje.
Analizuojant vietinės rinkliavos surinkimo dinamiką nuo 2008-01-01 iki 2010-12-31 , bendra visų
Alytaus regiono atliekų turėtojų skola yra 3.334.530,29 Lt. Ją sudaro fizinių asmenų skola 2.143.131,39
Lt., ir juridinių asmenų skola 1.191.398,9Lt.
13 lentelė
Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika nuo rinkliavos pradžios procentais
Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Iš viso:

Fiziniai asmenys
2008 m. %
83.44
89,16
77,43
53,06
79,91

2009 m. %
90,24
67,25
86,22
96,18
93,73
88,45
64,46
88,77

Juridiniai asmenys

2010m. %
97,28
89,11
87,91
92,71
95,65
88,64
91,62
92,75

2008m. %
49,74
83,11
65,1
25,38
77,86

2009m. %
62,17
29,16
95,89
91,51
103,44
82,37
31,8
78,70

2010m.%
107,69
111,31
82,96
93,67
95,44
98,30
93,94
99,49

Viso
sumokėta%
93,46
84,69
86,28
90,99
89,29
84,38
83,9
88,96

14 lentelė
Vietinės rinkliavos surinkimas nuo rinkliavos pradžios Lt
Savivaldybė

Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Iš viso:

Fiziniai asmenys
Priskaičiuota
4502502
2560354
545027,7
3797877
4030301
3617891
1802579
20856532

Apmokėta
4276822
2185515
472628,8
3521466
3617537
3086574
1552858
18713401

Viso
sumokėta

Juridiniai asmenys
%
94,99
85,36
86,72
92,72
89,76
85,31
86,15
89,72

Priskaičiuota
2309093
335414,2
368039,5
3750642
1029337
1028349
514034,6
9334908

Apmokėta
2089613
266947
315209,7
3346901
900269
833779,2
390790,5
8143510
Iš viso

%
90,49
79,59
85,65
89,24
87,46
81,08
76,02
87,24

6366434
2452462
787838,4
6868368
4517806
3920353
1943648
26856910
30191440

%
93,46
84,69
86,28
90,99
89,29
84,38
83,9
88,96

5.4. Rinkliavos lengvatos
Vietinės rinkliavos lengvatas nustato kiekvieno rajono savivaldybės taryba, todėl bendros
atleidimo nuo įmokų tvarkos Alytaus regione nėra. Tačiau, analizuojant per 2010 m. pritaikytas vietinės
rinkliavos lengvatas, matyti, kad lengvatų buvo pritaikyta už 1227685,19 Lt., kai tuo tarpu 2009 m. tik
už 843111,25 Lt. Pagrindinės savivaldybių lengvatos, kai įmoka mažinama turintiems mažas pajamas,
ne visus metus naudojamiems pastatams, leidžiama koreguoti rinkliavą pasikeitus pastatų naudojimo
paskirčiai ar sustojus gamybai. Reikia pripažinti, kad lengvatų sistema veikia gana efektyviai ir padeda
išspęsti individualius rinkliavos taikymo aspektus
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15 lentelė
Vietinės rinkliavos lengvatos ir korekcijos 2010 m.
Savivaldybė

Fiziniams asmenims pritaikytos
lengvatos ir atliktos korekcijos Lt.

Juridiniams asmenims pritaikytos
lengvatos ir atliktos korekcijos Lt.

2.287,83
59.650,66
26.417,52
34.164,8
65.892,99
152.572,61
69.943,82
410.930,23

167.840,88
10.632,08
122.364,53
230.721,34
122.877,05
226.733,57
103.426,39
816.754,96

Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r.sav.
Viso

30 pav. Vietinės rinkliavos lengvatos ir
korekcijos 2010 m

31 pav. Lengvatų ir korekcijų dinamika 20082010 m.
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5.5. Prašymų ir pretenzijų nagrinėjimas
Vietinės rinkliavos mokėtojai į bendrovę dėl paslaugų teikimo ir rinkliavos administravimo
kreipėsi 1894 kartus, iš jų dažniausiai - 855 kartus arba 45,14 % - Alytaus r. sav. gyventojų.
Analizuojant 2009 m. ir 2010 m. duomenis matyti, kad gautų prašymų skaičius sumažėjo 8,6%. Taip pat
sumažėjo pretenzijų dėl paslaugos tiekėjo kaltės - 2009 m. jų buvo gauta 1026 vnt. ir didžiąją dalį sudarė
pretenzijos dėl ne laiku pastatytų atliekų surinkimo konteinerių, o 2010 m. pretenzijų dėl vežėjo gauta
tik 249, nors dar vis pasitaiko atvejų kai nėra pastatytų konteinerių, tačiau tokių pretenzijų ženkliai
sumažėjo. Reikia pažymėti, kad pretenzijų skaičius nuo bendro suteikto ar ištuštintų konteinerių
skaičiaus sudarė 0,02% ir tai yra labai geras rezultatas. Netgi Europos valstybėse šią žiemą viena iš
aktualiausių problemų savivaldybėse buvo neprivažiuojami keliai ir atliekų išvežimas. Akivaizdu, kad
reikia keisti savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles, numatant išimtis paslaugų teikimui dėl
neprivažiuojamų kelių.
16 lentelė
Gauti ir išnagrinėti prašymai ir pretenzijos 2010 m.
Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Į Eko. mokėtojo e. p.
Iš viso:
2010 m.

Gauta prašymų
ir pretenzijų
27
855
12
138
95
237
530
1.894

Išsiųsta
savivaldybei
4
855
9
65
30
152
1.115

Išsiųsta paslaugos
teikėjui
23
3
73
65
85
249

Išsiųsti atsakymai
klientams
98
672
26
120
202
153
410
1.681
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32 pav. Gauti ir išnagrinėti prašymai ir
pretenzijos 2010 m.
Gauta prašymų ir pretenzijų
Išsiųsta paslaugos teikėjui

Išsiųsta savivaldybei
Išsiųsti atsakymai klientams

900
800

33 pav. Pretenzijų dėl nesuteiktų paslaugų
dinamika 2008-2010 m.
1400
1200

700

1000

600

800

500
400

600

300
200

400

100

200

0
Alytaus m.
sav.

Alytaus r.
sav.

Birštono sav.

Lazdijų r.
sav.

Prienų r. sav.

Varėnos r.
sav.

0
2008 metai

2009 metai

2010 metai

5.6. Skolų išieškojimas
Bendrovė rinkdama rinkliavas vykdo ir skolų administravimą. Skolų administravimas yra
vienas efektyviausių būdų, siekiant išvengti skolų sukeliamų pasekmių, yra didelė tikimybė užkirsti
kelią beviltiškoms skoloms. Kai (fizinis, juridinis) asmuo nesumoka už paslaugas iki nustatyto termino,
jis tampa skolininku. Vykdant skolų administravimą, bendrovė skolininko atžvilgiu taiko įstatymo
leistinas priemones su tikslu greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą, imasi visų
teisėtų bei korektiškų priemonių, kad skola būtų sumokėta.
Gerinant bendravimo su skolininkais kokybę, nuo 2009 metų pabaigos buvo atsisakyta skolų
išieškojimo firmos UAB „Gelvora“ paslaugų.
Galimi du pagrindiniai skolos išieškojimo etapai: ikiteismine ir teismine tvarka.
Skolų išieškojimą ikiteismine tvarka sudaro apmokėjimo už paslaugas terminų sekimas,
priminimo apie įsiskolinimą (įspėjimų) siuntimas, esant galimybei susisiekimas su skolininku telefonu
(siekiant išsiaiškinti jo nemokėjimo priežastis, paraginant apmokėti uždelstas sąskaitas), nurodant
teisines pareigos nevykdymo pasekmes.
Skolų išieškojimo procedūra priklauso ne tik nuo įsiskolinimo dydžio, bet ir nuo neapmokėjimo
už paslaugas termino. Skolininkui sistemingai neatsiskaitant už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą, nepasinaudojant jam suteiktomis galimybėmis apmokėti savo skolą be teisminio bylinėjimosi
ir atitinkamai papildomų išlaidų, skolos išieškojimas vykdomas teisminiu būdu.
Vykdant teisminį skolų išieškojimą atliekamas:
ØProcesinių dokumentų rengimas ir pateikimas teismui;
ØAtstovavimas teismuose;
ØVykdomųjų dokumentų pateikimas antstoliams.
Skolininkui sumokėjus įsiskolinimą teisminio proceso metu, byla yra nutraukiama, nereikalaujant
sumokėti žyminį mokestį (100 Lt), kadangi teismas, nutartimi, grąžina jį pareiškėjui (UAB ARATC).
Palankus teismo sprendimas dar nėra teigiamas rezultatas – realiam skolos išieškojimui
bendradarbiaujama su antstoliais, kad užsitikrinti realų skolos susigrąžinimą skolininko nemokumo
atveju.
UAB ARATC rinkliavos grupės tikslas ir ateityje – aktyvus ikiteisminis skolų išieškojimas,
taupant įmonės ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, mokėtojų lėšas.
2010 metais Kauno apygardos administraciniame teisme pateikti 66 skundai dėl nesumokėtos
vietinės rinkliavos ir procesinių palūkanų priteisimo:
Prienų rajono savivaldybės (24 fiziniai ir 12 juridinių asmenų): 36 skundai, iš jų 5 skundai
tenkinti; 2 skundai atmesti; 6 skundus atsiėmėm, nes sodų ir garažų bendrijos nėra vietinės rinkliavos
mokėtojos; 1 skola pripažinta beviltiška; 11 bylų - eigoje; 5 skolininkų atleisti nuo rinkliavos; 9
susimokėjo.
2010 m.
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Birštono savivaldybės (9 fiziniai ir 7 juridiniai asmenys): 16 skundų, iš jų 1 skundas
tenkintas; 3 įsiskolinimams taikyta lengvata; 7 skundus atsiėmėm, nes skolininkai susimokėjo; 2 iš jų
moka dalimis; 2 skolininkams perskaičiuotas mokestis ir sumažinta dalis sumos; 1 skundą teismas
atsisakė priimti, kadangi nebuvo įrodymų, jog skolininkas gaudavo mokėjimo pranešimus; 2 bylos eigoje;
Alytaus rajono savivaldybės (juridinis asmuo): 1 skundas, byla - eigoje;
Alytaus miesto savivaldybės (3 juridiniai asmenys): 3 skundai, bylos eigoje;
Lazdijų rajono savivaldybės (6 fiziniai asmenys): 6 skundai, iš jų: 1 skundas tenkintas
dalinai (teismas pripažino, kad nebuvo praleistas terminas piniginei prievolei įvykdyti, todėl nebuvo
priteistas žyminis mokestis); 4 skundus atsiėmėm (2 skolininkai atleisti nuo rinkliavos, 1 skolininkui
perskaičiuotas mokestis, skolos nebeliko; 1 susimokėjo); 1 byla - eigoje;
Varėnos rajono savivaldybės (3 fiziniai ir 1 juridinis asmuo): 4 skundai, iš jų 2 skundus
atsiėmėm (2 skolininkai atleisti nuo rinkliavos); 2 bylos - eigoje. Nuo 2009 metų tęsiasi bylinėjimasis su
UAB „Varkoma“, byla dar eigoje.
17 lentelė
Teisminis skolų išieškojimas 2010 metais
Savivaldybė
Prienų rajono
Birštono
Alytaus rajono
Alytaus miesto
Lazdijų rajono
Varėnos rajono

Fizinių asmenų
skolos suma
31481, 59 Lt
34936, 43 Lt
0
0
12125, 10 Lt
3003, 30 Lt
81546, 42 Lt

Juridinių asmenų
skolos suma
36991, 54 Lt
41311, 95 Lt
2823, 72 Lt
5016, 75 Lt
0
2184 Lt
88327, 96 Lt

Bendras
įsiskolinimas
68473, 13 Lt
76248, 38 Lt
2823, 72 Lt
5016, 75 Lt
12125, 10 Lt
5187,30 Lt
169874, 38 Lt

Išieškota
8359, 41 Lt
3255, 67 Lt
0
2729, 73 Lt
1735,50 Lt
0
16080, 31 Lt

2009 metais teisminis skolų išieškojimas prasidėjo metų pabaigoje, į teismus pateikti ieškiniai
tik Prienų rajono savivaldybės ir Lazdijų rajono savivaldybės. Didelė dalis neišnagrinėtų bylų atiduota
pagal teismingumą į Kauno apygardos administracinį teismą ir buvo nagrinėjamos 2010 metais. Bylos
minėtame teisme pradėtos nagrinėti nuo 2010 metų vidurio, kadangi bylų persiuntimas iš apylinkės
teismų ir bylų paskyrimas nagrinėti, užtruko nemažai laiko.
18 lentelė
Teisminis skolų išieškojimas 2009 metais
Savivaldybė
Prienų rajono
Lazdijų rajono

Iš viso

Fizinių asmenų skolos
suma
43189, 90 Lt
29136, 82 Lt
72326,72 Lt

Juridinių asmenų
skolos suma
142875, 54 Lt
46673, 39 Lt
189548, 93Lt

Bendras
įsiskolinimas
186065, 44 Lt
75810, 21 Lt
261875, 65 Lt

Išieškota
85006, 92 Lt
43799, 91 Lt
128806, 83 Lt

Palyginus bendrą 2010 metų teisminį skolų išieškojimą su 2009 metais, skolų išieškojimas iš
skolininkų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, sumažėjo 35 %.
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34 pav. 2010 m. teisminis išieškojimas

35 pav. skundų atsisakymo priežastys 2010 m. (2 lentelė)
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6. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2010 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 2010 metus buvo
atlikti tokie viešinimo bei ekologinio švietimo darbai.
v 2010 m. aktyviai buvo vykdoma ekologinio švietimo programa mokyklose. Jos metu, visų
Alytaus regiono savivaldybių mokyklos buvo kviečiamos savarankiškai rengti ekologinio švietimo
programas, kuriose turėjo atsispindėti atliekų rūšiavimo, kompostavimo ir tinkamo jų tvarkymo
skatinimas ne tik namuose, bet ir mokyklose. Vykdant šį projektą buvo pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys tarp UAB ARATC ir šių Alytaus regiono mokyklų:
ØAlytaus Šv. Benedikto gimnazijos;
ØAlytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos;
ØAlytaus Panemunės vidurinės mokyklos;
ØDruskininkų švietimo centro;
ØViečiūnų pagrindinės mokyklos;
ØDruskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos;
ØVarėnos r. Panočių vidurinės mokyklos.
Visos aukščiau išvardintos mokyklos gavo paskatinamuosius prizus už iniciatyvą ir puikias
idėjas, kurias, UAB ARATC paramos pagalba, galėjo įgyvendinti. Ši ekologinio švietimo programa
tęsiama ir 2011 metais.
v 2010 m. balandžio 2 d. UAB ARATC ir UAB „Komunikaciniai projektai“ pasirašė sutartį,
kuria paslaugos teikėjas įsipareigojo Užsakovui iki 2010 m. gruodžio 31 d. paruošti ir visuose Alytaus
regiono laikraščiuose išplatinti žemiau pateiktose lentelėse išvardintus skelbimus, straipsnius ir
komiksus, skatinančius visuomenės ekologinį švietimą.
19 lentelė
UAB ARATC straipsnių temos
Data
Tema
Komentaras
Straipsnyje aprašytos pagrindinės ekologinės
2010 m.
Str. apie bendrą ekologinę
problemos,
akcentuojant
šiukšlynus
(su
gegužės mėn.
būklę pasaulyje
iliustracijom)
Str. apie bendrą ekologinę
Straipsnyje aprašyta bendra ekologinė šalies
2010 m.
būklę Lietuvoje ir Alytaus
būklė, akcentuojant kaip visa RATC‘ų sistema
birželio mėn.
regione
prisideda prie šios būklės gerinimo
Straipsnyje pateikiama įdomių faktų apie tai, per
2010 m. liepos
Str. „Ar žinote, kad...?“ stiliaus kiek laiko suyra vienokios ar kitokios atliekos,
mėn.
kiek tonų atliekų atkeliauja į sąvartyną ir pan.
2010 m.
Straipsnis apie atliekų rūšiavimo naudą, kaip
rugpjūčio
Str. „Rūšiavimo nauda“
teisingai rūšiuoti
mėn.
Surašytos pavojingos, nuodingos medžiagos,
2010 m.
Str. apie naudingas ir
trumpai jos apibūdintos, akcentuojant kuo jos
rugsėjo mėn.
pavojingas atliekas“
kenksmingos žmonių sveikatai; paminėta, kur
jas reikia vežti
2010 m. spalio Str. „Ar žinote, kad...?“ stiliaus Straipsnyje pateikta įdomių ekologinių faktų iš
mėn.
Nr. 2
viso pasaulio
Humoristinis straipsnelis, kur su humoru
2010 m.
Str. „Geras rūšiuotojas – ne
surašyta, kaip elgiasi geras ir blogas atliekų
lapkričio mėn. toks geras rūšiuotojas“
rūšiuotojas
2010 m.
Linksma besibaigiančių metų
Straipsnyje parašyti kiek ir kokių atliekų
gruodžio mėn. apžvalga „Labiausiai
atkeliavo į sąvartyną bei atliekų priėmimo
2010 m.
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besivaržančio rajono
nominacija“

aikšteles, paskelbiant laimėtojus – pirma vieta
tam rajonui, iš kurio daugiausia atliekų,
ekologiškiausiam rajonui – iš kurio daugiausia
išrūšiuotų atliekų ir t.t.
20 lentelė

UAB ARATC komiksų temos
Data
2010
m.
gegužės mėn.
2010
m.
birželio mėn.

Tema
Foto-straipsnis „Atspėk, kas
čia...?“
Komiksas
apie
atliekų
rūšiavimą
„100
pieno
pakelių=1 išsaugotas medis” ar
pan.

2010 m. liepos Komiksas
iš
mėn.
piešinukų Nr. 1

pavienių

2010
m.
rugpjūčio
mėn.
2010
m.
rugsėjo mėn.

keliauja

Komiksas
šiukšlės“

„Kur

Foto-straipsnis „Žemė – mūsų
namai...“

2010 m. spalio Komiksas
mėn.
pienas...?“

„Kodėl

liūdi

2010
m. Komiksas
lapkričio mėn. miške!“

„Ufonautai

mūsų

2010
m. Komiksas
iš
gruodžio mėn. piešinukų Nr. 2

pavienių

Komentaras
Sudėtos nuotraukos, kur įvairūs interjero
puošybos elementai pagaminti iš atliekų“.
Nupieštas komiksas tokiu principu, kai kalbasi
laimingi medžiai, nes žmonės rūšiuoja ir dėl to
mažiau jų nukertama, kai kalbasi vanduo ir kt.
resursai, veikėjų balsais paminima, kiek ir ko
išsaugoma rūšiuojant.
Humoristinis komiksas iš pavienių piešinukų su
gyvūnų ir augalų pamąstymais apie žmones ir jų
veiklą, kas susiję su šiukšlinimu, sąvartynais
Nupieštas paveikslėliais visas procesas nuo to,
kaip šiukšlė patenka į šiukšliadėžę, konteinerį ir
t.t.; Šiukšlės vaizduojamos kaip gyvi veikėjai
Pateikta įvairių nelegalių sąvartynų nuotraukų,
taip pat, kaip pvz.: vaikai žaidžia negražioj
pievelėj; o tarp šiukšlių, paplūdimyje gulime ne
ant smėlio, o ant šiukšlių ir visokių panašių
dalykų)
Pavaizduotas pienas skirtingose – popieriaus,
stiklo ir polietileno taroje bei jų pokalbis, kad jie
yra liūdni dėl to, kaip juos išmes į bendrą
šiukšlių krūvą ir supūdys sąvartyne. Tačiau
pieną nuperka žmogus, kuris rūšiuoja atliekas ir
pienas linksmas, nes iš pakelių vėl bus
pagaminta kažkas kito
Komiksas apie tai, kaip žmonės primetė į miške
esantį upelį ar ežeriuką padangų, kitokių atliekų,
o žvėrys atsigėrę to vandens pradėjo mutuoti.
Humoristinis komiksas iš pavienių piešinukų su
augalų ir gyvūnų pamąstymais apie žmones ir jų
veiklą, kas susiję su šiukšlinimu, sąvartynais

2010 metais informacija susijusi su ekologiniu švietimu ir atliekų tvarkymo problemomis buvo
skelbiama ne tik visoje Alytaus regiono spaudoje, bet taip pat ir per Alytaus regioninę televiziją bei
Alytaus radiją „FM99“. Per 2010 m. Alytaus regiono spaudoje buvo paskelbti 129 straipsniai susiję su
atliekų tvarkymu ir ekologiniu švietimu. Žemiau pateikiami laikraščiai, kuriuose buvo talpinami
straipsniai:
ØAlytaus naujienos“;
Ø„Alytaus dienraštis“;
Ø„Dainavos žodis“;
Ø„Dzūkų žinios“;
Ø„Druskininkų naujienos“;
Ø„Giružis“;
Ø„Gyvenimas“;
2010 m.
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Ø„Lazdijų žvaigždė“;
Ø„Merkio kraštas“
Ø„Miesto laikraštis“;
Ø„Naujasis Gėlupis“.
Su gyventojams aktualia informacija atliekų tvarkymo temomis jie nuolat yra supažindinami
Alytaus regiono savivaldybių internetiniuose puslapiuose, bei nuolat atnaujinama informacija UAB
ARATC internetiniame tinklapyje www.aratc.lt.
v Be jau anksčiau minėtų ekologinio švietimo priemonių 2010 m. visose Alytaus regiono
savivaldybėse buvo išleisti ir išplatinti 21083 informaciniai lankstinukai apie žaliųjų atliekų
kompostavimą, iš kurių:
ØAlytaus mieste 4709 vnt.;
ØAlytaus rajone 4163 vnt.;
ØLazdijų rajone 2856 vnt.;
ØVarėnos rajone 6344 vnt.;
ØDruskininkų savivaldybėje 1439 vnt.;
ØBirštono savivaldybėje 222 vnt.;
ØPrienų rajone 1350 vnt.

35 pav. Informaciniai lankstinukai
v 2010 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašyta projekto „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų
informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“ finansavimo ir administravimo
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sutartis Nr. VP3-1.4.-AM-09-K-01-049. Projektą koordinuoja Aplinkosaugos valdymo ir
technologijų centras (toliau – ECAT). Projekto parneriai: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, Alytaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto
savivaldybė. Šis projektas tęsis iki 2012 m. spalio mėn. Jis yra finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžetas – 375247,33 Lt, iš kurių 300247,33 Lt – ES fondo lėšos.
Projekto tikslas – pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimo ir švietimo
aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai palankaus
gyvenimo būdo skatinimas. Projekte numatyta visa eilė veiklų – televizijos ir radijo laidos,
apklausos, spektakliai, akcijos ir konkursai, kuriais projekto įgyvendinimo komanda tikisi paskatinti
visuomenę tausoti aplinką ir keisti savo kasdienius įpročius taip, kad jie padėtų taupyti savo ir
gamtos išteklius.
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7. PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ ĮGYVENDINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1463 „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) buvo patvirtintas kaip pareiškėjas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo Europos
Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Vadovaujantis Projektų sąrašu ir
gavus Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) kvietimus buvo pasirašytos šios
Finansavimo ir administravimo sutartys:
7.1. Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas
2010 m. rugpjūčio 17 d. - Projektas „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“
projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-007 (toliau – Sąvartyno uždarymas)

36 pav. Takniškių senasis sąvartynas

37 pav. Kokybė ir patikimumas - svarbiausia

Projekto tikslas:
Alytaus regioninis sąvartynas įkurtas senojo buvusio Alytaus miesto ir Alytaus rajono
Takniškių sąvartyno sklype. Įkuriant regioninį sąvartyną buvo įgyvendintas senojo sąvartyno uždarymo
I etapas, suformuojant atliekų lauką su filtrato surinkimo ir nuvedimo sistema, bei atliekų kaupą su
paviršinių nuotekų nuvedimo sistema. Šiuo projektu bus įgyvendintas senojo atliekų uždarymo II etapas,
uždengiant kaupą danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu,
gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, įrengiant aptarnavimo kelius ir paviršinių nuotekų surinkimo
sistemą, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių nuotekų nuvedimo sistemas, bei rekultivuojant
darbo zonos teritoriją.
Projekto veiklų finansavimas:
Projekto vertė – 9.189.041,45 Lt, iš kurių:
Ø ES Sanglaudos fondo paramos dalis - 7.810.685,23 Lt
Ø LR biudžetas: 1.378.356,22 Lt
Ø UAB ARATC lėšos: prisidėti nereikia
Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia - 2009 m. rugsėjo 30 d.
Pabaiga - 2013 m. balandžio mėn.
Įgyvendinant projektą Sąvartyno uždarymas viešo konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir
pasirašytos sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti:
2010 m.
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1. „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uždarymo II etapo techninio
projekto koregavimas, pirkimo dokumentų rengimas“ paslaugos teikėjas – UAB APVG, paslaugų
vertė - 45 000 Lt.
2. „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo atliekų lauko uždarymo II etapo
projektavimo paslaugos ir rangos darbai “Rangovas UAB „Alkesta“, sutarties darbų vertė 3 809
606,18 Lt.
3. „Techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra, įgyvendinant projektą
„Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“ Inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ – paslaugų
vertė 79 800Lt.
4. Projekto „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“ projekto kodas Nr. VP33.2-AM-01-V-01-007 (toliau – Projektas) administravimo paslaugos Administratorius UAB
„Geotaškas“ – paslaugų vertė 58 500 Lt.
7.2. „Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo
aikštelių įrengimas“
2010 m. spalio 26 d. Projektas „Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų
surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, projekto kodas VP3-3.2-AM-01-V-01-016

38 pav. Didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelė

39 pav. Alytaus regiono šiukšlynas

40 pav. Didelių gabaritų aikštelių išdėstymo 41 pav. Kompostavimo aikštelių išdėstymo
schema
schema

2011.03.05
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Projekto tikslas:
Siekiant sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą būtina uždaryti 71 Alytaus regiono
šiukšlyną, esantį dviejose apskrityse:
• Alytaus apskrities - Alytaus rajono (25), Lazdijų rajono (6) ir Varėnos rajono (38)
savivaldybėse,
• Kauno apskrities - Prienų rajono (2) savivaldybėje.
Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas numatyta:
• šešiasdešimt aštuonių šiukšlynų likvidavimas, išvežant atliekas į 3 uždarytus sąvartynus (juos
rekonstruojant), bei teritorijos rekultivavimas,
• trijų šiukšlynų uždarymas ir sutvarkymas esamose vietose.
Siekiant išplėsti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo
sistemą, numatoma įrengti 4 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikštelės Alytaus
regione, kurios aptarnaus Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono
fizinius ir juridinius asmenis. Projektas leis rūšiuoti atliekas, jas panaudoti perdirbimui ar kaip antrines
žaliavas.
Projekto veiklų finansavimas:
Projekto vertė – 23.233.006,35 Lt, iš kurių:
ØES Sanglaudos fondo paramos dalis - 19.748.054,96 Lt
ØLR biudžetas: 1.316.233,34 Lt
ØUAB ARATC lėšos: 2.168.718,05
Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia - 2009 m. birželio 23 d.Pabaiga - 2013 m. birželio mėn.
Įgyvendinant projektą Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų
surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas viešo konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos
sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti:
1. „Techninių projektų ir pirkimo dokumentų rengimas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių
ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių įrengimui bei jų techninei priežiūrai, naudos kaštų
analizės
atlikimas
ir
paraiškų
paramai
gauti
parengimas“
paslaugos teikėjas – UAB Hidroterra, paslaugų vertė – 124 500 Lt.
2. „Alytaus regione esamų šiukšlynų uždarymas“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir
statybos darbai“ Rangovas UAB „Skirnuva“, sutarties darbų vertė 5 780 506,16 Lt.
3. „Alytaus regione esamų šiukšlynų uždarymo darbų techninės priežiūros paslaugos“
Inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ – paslaugų vertė 79 900 Lt.
4. „Techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus ir administravimo paslaugos projektui „Alytaus
regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“
Administratorius ir inžinierius UAB „APVG“ – paslaugų vertė 120 058 Lt.
5. Konkurso „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių
įrengimas“ viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios, planuojama 2011 m. kovo mėn. pasirašyti
rangos darbų sutartį. Numatoma rangos darbų vertė - 12 300 565, 93 Lt
6. Konkurso „Įranga ir įrenginiai projektui „Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių
gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ viešo pirkimo procedūros yra
pasibaigusios, tačiau negavus nei vieno pasiūlymo kuris atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus, bus
skelbiamas naujas konkursas.
7.3. „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“
2011 m. sausio 13 d. Projektas „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“,
projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-003

2010 m.
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42 pav. Planuojami statyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai
Biodujų saugykla

Fermentacijos
cechas

Jėgainė

Projekto tikslas:
Projektas atitinka Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytą aplinkos kokybės
krypties vidutinės trukmės tikslo "sukurti visose Lietuvos apskrityse šiuolaikišką buitinių atliekų
tvarkymo infrastruktūrą" 1 uždavinį "užtikrinti atliekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimą visiems
fiziniams ir juridiniams asmenims", 6 uždavinį "užtikrinti atliekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimą
visiems fiziniams ir juridiniams asmenims". Projektas prisidės prie darnaus vystymosi a) aplinkosaugos
srityje, kadangi įgyvendinus projektą bus garantuota geresnė aplinkos apsauga (į orą pateks mažiau
metano, nebus teršiamas gruntinis vanduo); b) socialinėje srityje - gerės žmonių sveikata, nes bus
sumažinti alergenų kiekiai, aplinkos užterštumas; c) ekonomikos srityje - Alytaus regionas gaus
papildomų pajamų iš perdirbtų atliekų pardavimo, bus sumažintos lėšos, skiriamos taršos prevencijai; d)
regionų vystymo srityje - regione bus laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų, kaip ir visoje Lietuvoje.
Projekto veiklų finansavimas:
Projekto vertė – 36 506 839,63 Lt, iš kurių:
Ø ES Sanglaudos fondo paramos dalis - 31 030 813,68 Lt
Ø
UAB ARATC lėšos: 5 475 025,95 Lt
Projekto įgyvendinimo terminas:
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – 37 mėn.
Įgyvendinant projektą Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra viešo
konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir
darbams atlikti:
1. Alytaus regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas: Galimybių
ir alternatyvų
studijos, finansavimo paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimo paslaugos
paslaugos teikėjas CSD Ingenieure und Geologen AG Lietuvos filialas jungtine veikla su UAB
Hidroterra – sutarties vertė 246 500 Lt.
2. 2011 m. įgyvendinant šį projektą planuojama viešo konkurso būdu nupirkti:
2.1. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ techninio projekto
parengimą ir rangos darbų pirkimą;
2.2. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ reikalingos įrangos
įsigijimas;
2.3. Projekto ,, Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ darbų techninės
priežiūros ir administravimo bei ekspertizės paslaugų pirkimas;
2.4. Projekto ,, Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ viešinimo
paslaugų pirkimas;
2.5. Projekto ,, Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ konteinerių
pirkimas.

2010 m.
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7.4. Senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas
Vienas iš svarbiausių tikslų Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane sukurti
efektyvią atliekų tvarkymo sistemą - iki 2011 metų pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus.
Alytaus regione buvo 22 apleisti sąvartynai, kurie neatitiko elementarių aplinkosauginių bei
sanitarinių- higieninių reikalavimų ir kėlė tiesioginį ir netiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai,
teršdami orą, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvožemį. Jų vietos buvo įrengtos neatsižvelgiant į
specifinę šių objektų įtaką aplinkai, pakankamai neįvertinus gamtinių bei socialinių-ekonominių sąlygų.
Be to visi šie sąvartynai buvo įrengti be jokio apsauginio pagrindo.
Siekiant sukurti šiuolaikišką ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, buvo būtina uždaryti 22
sąvartynus esančius Alytaus regione. Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas 11 jų buvo
numatyta likviduoti išvežant atliekas į kitus uždaromus sąvartynus rekultivuojant jų teritorijas ir apsėjant
žole, (žr. 43 - 44 pav.).

43 pav. Kapčiamiesčio sąvartynas prieš
44 pav. Kapčiamiesčio sąvartynas po uždarymo
uždarymą (išvežimą) Lazdijų rajone
Kitus 11 sąvartynų numatyta uždaryti ir sutvarkyti esamose vietose, (žr.45 -48 pav.).

45 pav. Prienlaukio sąvartynas prieš uždarymą 46 pav. Prienlaukio sąvartynas po uždarymo
vietoje, Prienų rajone

2010 m.
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47 pav. Barčių sąvartynas prieš uždarymą
Varėnos rajone

48 pav. Barčių sąvartynas po uždarymo

Sutvarkius 22 sąvartynus užtikrinamas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, tausojami
gamtos ištekliai, užkertamas kelias užkrečiamoms lygoms plisti, saugomas kraštovaizdis nuo organinės,
fizinės ir cheminės taršos.
Uždarius 22 senus sąvartynus sumažėjo gruntinio vandens ir dirvožemio tarša bei neigiamas
poveikis žmonių sveikata.
~39 ha (vietoje uždaromų sąvartynų bendras atliekų kaupo plotas ~ 22 ha) rekultivuojamas,
išvalytas nuo atliekų, bendras teritorijos plotas ~17 ha.) sąvartynų teritorijų sutvarkyta ir gamtiniu
požiūriu iš užterštų ir pavojingų teritorijų tapo nepavojingomis bei „žaliosiomis“ teritorijomis.

2010 m.
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8. UAB „ARATC“ POSĖDŽIAI
21 lentelė
8.1. Akcininkų susirinkimai
Eil.
Nr.
1.

2.

Data

Akcininkų susirinkimų darbotvarkė

2010-04-28

Eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:

2010-12-02

1.Dėl Bendrovės 2009 metų finansinės
atskaitomybės audito išvadų.

1.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2009 metų
finansinės atskaitomybės audito išvadoms.

2. Dėl Bendrovės 2009 metų metinio
pranešimo.

2.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2009 metų
metiniam pranešimui.

3.Dėl Bendrovės 2009 metų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2009 metų
finansinių ataskaitų rinkinį.

4.Dėl Bendrovės 2009 metų pelno
(nuostolių) paskirstymo.

4. SPRENDIMAS: Tvirtinti 2009 metų Bendrovės
pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje –
189 605 litai;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai) – 46 812 litai;
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas
ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) –
nėra;
4) pervedimai iš rezervų – nėra;
5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti –
nėra;
6) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų
pabaigoje – 236 417 litų;
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 10 000
litų;
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 tarybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;
12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
– 226 417litai.

5.Dėl biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo Alytaus regione, bei
mechaninio – biologinio apdorojimo
įrenginių statybos paraiškos rengimo.

5.SPRENDIMAS: Pritarti biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo Alytaus regione, bei mechaninio –
biologinio apdorojimo įrenginių statybos paraiškos
rengimui.

6.Dėl Bendrovės valdybos rinkimo.

6. SPRENDIMAS: Valdybos nariais išrinkti šiuos
asmenis: Giedrių Čereškevičių, Aurimą Truncę,
Gintautą Salatką, Iloną Ramanauskienę, Algį
Revucką, Vilmą Jurgelevičienę.

Neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl finansavimo administravimo
sutarties pasirašymo.

2010 m.

Akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai

1.SPRENDIMAS: įgalioti Bendrovės direktorių
Algirdą Reipą pasirašyti projekto „Alytaus regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“
Nr.VP3-3.2-AM-01-V-02-003 finansavimo

38

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

administravimo sutartį.
2. Dėl įgyvendinant projektą Nr. VP33.2-AM-01-V-02-003 „Alytaus regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ naujai pastatytos biologiškai
skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros eksploatavimo
operatoriaus parinkimo.

2. SPRENDIMAS: pritarti įgyvendinant projektą Nr.
VP3-3.2-AM-01-V-02-003 „Alytaus regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ naujai
pastatytos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros eksploatavimo operatoriaus parinkimo
konkurso organizavimui ekonomiškai naudingomis
sąlygomis, t.y. neviršijant nustatytos skaičiuotinos
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo kainos, už
kurią pats UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras galėtų eksploatuoti biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo įrenginius.

22 lentelė
8.2. Valdybos posėdžiai
Eil.
Nr.
1.

2.

Data

Valdybos posėdžių darbotvarkė

2010-03-03

Valdybos posėdžio darbotvarkė:

2010-03-24

2010 m.

Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai

1.Dėl Bendrovės 2009 metų metinio
pranešimo tvirtinimo.

1.SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariai
susipažino su Bendrovės 2009 metų metiniu
pranešimu ir pasiūlė padaryti tam tikrus pakeitimus.

2.Dėl Bendrovės 2009 metų
inventorizacijos rezultatų.

2.SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariai
susipažino su Bendrovės 2009 metų inventorizacijos
rezultatais.

3.Dėl diferencijuotų kintamųjų rinkliavų
diegimo Alytaus regione.

3.SPRENDIMAS: Atidėti pasirengiamųjų darbų
vykdymą diegiant diferencijuotas kintamąsias
rinkliavas Alytaus regione ir vykdyti atliekų sudėties
tyrimus.

4.Kiti einamieji klausimai.

4.SPRENDIMAS: Teikti klausimą visuotiniam
akcininkų susirinkimui dėl biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo Alytaus regione, bei mechaninio –
biologinio apdorojimo įrenginių statybos paraiškos
rengimo.

Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1.Dėl Bendrovės 2009 metų metinio
pranešimo tvirtinimo.

1.SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2009 metų
metinį pranešimą ir teikti eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui.

2.Dėl Bendrovės 2009 metų finansinės
atskaitomybės projekto.

2.SPRENDIMAS: Susipažino su Bendrovės 2009
metų finansine atskaitomybe ir siūlo teikti eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui.

3.Dėl Bendrovės 2009 metų pelno
(nuostolių) paskirstymo projekto.

3. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2009 metų
pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir teikti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymo
projektas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje –
189 605 litai;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai) – 46 812 litai;
3) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų
pabaigoje – 236 417 litų;
4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 10 000
litų;
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5) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –
226 417 litai.

3.

4.

2010-05-26

2010-08-25

2010 m.

4.Dėl Bendrovės 2009 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito išvadų.

4.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2009 metų
finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms ir siūlo
teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

5.Dėl eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimo.

5. SPRENDIMAS: Eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą sušaukti 2010 m. balandžio 28 d.
(trečiadienį) 14.00 val. Bendrovės būstinėje, adresu
Vilniaus g. 31, Alytus.

6.Dėl biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo Alytaus regione, bei mechaninio
– biologinio apdorojimo įrenginių statybos
paraiškos rengimo.

6.SPRENDIMAS: Pritarti biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo Alytaus regione, bei mechaninio –
biologinio apdorojimo įrenginių statybos paraiškos
rengimui.

Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1.Dėl UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro valdybos pirmininko ir
pavaduotojo rinkimo.

1. SPRENDIMAS: Valdybos pirmininku išrinkti –
Giedrių Čereškevičių;
Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinkti – Algį
Miškinį.
Išrinkus naują Bendrovės valdybos pirmininką,
Bendrovės valdybos posėdžiui toliau pirmininkauja
valdybos pirmininkas Giedrius Čereškevičius.

2.Dėl Bendrovės paskolos apyvartinėms
lėšoms konkurso paskelbimo.

2.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės paskolos
apyvartinėms lėšoms konkurso paskelbimui su tam
tikromis išlygomis.

3.Dėl biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo Alytaus regione – sutarties
„Galimybių ir alternatyvų studijos,
finansavimo paraiškos ir pirkimo
dokumentų parengimas“ pristatymo.

3.SPRENDIMAS: Bendrovės valdyba susipažino su
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo Alytaus
regione – sutarties „Galimybių ir alternatyvų studijos,
finansavimo paraiškos ir pirkimo dokumentų
parengimas“ sutartimi ir jos sąlygomis.

4.Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų
Alytaus regione ir atliekų tvarkymą
nuostatų pakeitimo.
Valdybos posėdžio darbotvarkė:

4.SPRENDIMAS: Bendrovės valdyba susipažino su
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų Alytaus regione ir atliekų tvarkymą
nuostatų pakeitimais.

1.Dėl supaprastinto atviro konkurso „400
000 EUR PASKOLOS PIRKIMAS“ ir
sutarties pristatymo.

1.SPRENDIMAS: Susipažino su supaprastinto atviro
konkurso „400 000 EUR paskolos pirkimas“ gautais
pasiūlymais ir sutarties sąlygomis.

2. Dėl paraiškos teikimo ir sutarties
„Alytaus regiono biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūros
sukūrimas: galimybių ir alternatyvų
studijos, finansavimo paraiškos ir pirkimo
dokumentų parengimas“ vykdymo.

2.SPRENDIMAS: Išklausyta informacija apie
sutarties „Alytaus regiono biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas:
galimybių ir alternatyvų studijos, finansavimo
paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimas“
vykdymą.
Pritarti paraiškos teikimui pagal priemonę Nr. VP33.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų
naudojimo energijai gauti pajėgumus“, projekto
„Galimybių ir alternatyvų studijos „Alytaus regiono
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros
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sukūrimas“.

5.

6.

7.

3.SPRENDIMAS: Išklausyta informacija apie UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos
saugumo valdymo sistemos analizės apsaugos
reglamento parengiamuosius darbus.

2010-09-22

3.Dėl UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacijos saugumo
valdymo sistemos analizės apsaugos
reglamento parengimo darbų.
Valdybos posėdžio darbotvarkė:

1.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės paskolų,
įgyvendinamiems projektams, ėmimui su tam
tikromis sąlygomis.

2010-10-20

1.Dėl 6000000 litų paskolos skirtos
projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir
(ar) atliekų naudojimo energijai gauti
pajėgumus“ pagal priemonę „Atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas“ veikloms
įgyvendinti ir įrengimams pastatyti;
2000000 litų paskolos gavimo sąvartyno II
sekcijos statybai ir 765 000 litų paskolos
gavimo projektui „Atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimas“ pagal priemonę
„Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelių įrengimas“.
Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1.Dėl projekto „Alytaus regiono
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros sukūrimas: galimybių ir
alternatyvų studijos, finansavimo paraiškos
ir pirkimo dokumentų parengimas“
dokumentų pristatymo.

1.SPRENDIMAS. Valdybos nariai susipažino su
projekto „Alytaus regiono biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas:
galimybių ir alternatyvų studijos, finansavimo
paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimas“
dokumentais.

2.Dėl 2011 m. specialiosios komunalinių
atliekų tvarkymo programos.

2.SPRENDIMAS. Pritarti 2011 m. specialiajai
komunalinių atliekų tvarkymo programai.

3.Informacija dėl Bendrovės sandorių
sudarytų nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010
m. rugsėjo 30 d.

3.SPRENDIMAS. Išklausyta informacija apie
sandorius nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo
30 d.

4.Dėl neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimo.

4.SPRENDIMAS. Sušaukti neeilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą 2010 m. lapkričio 24 d. 10:00
val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g. 31,
Alytus.

2010-12-22

2010 m.

Valdybos posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl projekto „Alytaus regiono
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros sukūrimas: galimybių ir
alternatyvų studijos, finansavimo paraiškos
ir pirkimo dokumentų parengimas“
rengimo eigos.

1.SPRENDIMAS. Valdybos nariai susipažino su
projekto „Alytaus regiono biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas:
galimybių ir alternatyvų studijos, finansavimo
paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimas“
finansavimo – administravimo sutarties rengimo eiga
bei įpareigojo Bendrovės direktorių pateikti pastabas
Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl tam tikrų
sutarties projekto punktų. O gavus atsakymus, vėl
svarstyti šį klausimą Bendrovės valdyboje.

2.Dėl šešių stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelių įrengimo paraiškos
teikimo ir finansavimo sutarties
pasirašymo.
3.Dėl rinkliavos surinkimo Alytaus
regione.
4. Kiti einamieji klausimai.

3.SPRENDIMAS. Pritarti šešių stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelių įrengimo paraiškos
teikimui ir įgalioti UAB ARATC direktorių
pasirašyti finansavimo sutartį.
3.SPRENDIMAS. Išklausyti informaciją apie
rinkliavos surinkimo situaciją Alytaus regione.
4.SPRENDIMAS. Susipažino su informacija apie
planuojamą įsigyti krovininį automobilį.
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9.VEIKLOS PROGNOZĖS
2011 metų veiklos prielaidos:
* sukurta patikima atliekų tvarkymo finansavimo sistema ir surenkamos lėšos visiškai
padengs 2011 metų atliekų tvarkymo kaštus (išskyrus lėšų kaupimą Takniškių sąvartyno
uždarymui);
* gautas pakankamas finansavimas atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektams
įgyvendinti, paimtos paskolos projektų bendram finansavimui;
* bendrovė turi visus reikiamus leidimus ir licencijas atliekų tvarkymo veiklai vykdyti;
* bendrovė disponuoja ūkinei veiklai vykdyti reikalingu turtu ir kvalifikuotais
žmogiškaisiais ištekliais;
* rinkos ir ekonomikos augimo tendencijos leidžia tikėtis teigiamų ūkinės veiklos
finansinių rezultatų.
2011 metų veiklos rizikos ir ribojimai:
* sumaištis taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nuolat besikeičiančios
interpretacijos, bei skirtingų institucijų skirtingi procedūrų vertinimai, didina netinkamų išlaidų
atsiradimo tikimybę, bei projektų įgyvendinimo vėlavimą;
* Aplinkos ministerija Seimui pateikė įstatymų projektus, kuriais bus bandoma riboti
bendrovės ūkinę veiklą ir disponavimą turtu. Taip pat Aplinkos ministras savo įsakymu nustatė, kad
bendrovė negalės būti MBT įrenginių operatorius. Kyla pagrįsta abejonė, ar bendrovė nepažeis
Akcinių bendrovių įstatymo, vykdydama tokias nuostatas ir ar galimas, tokiomis aplinkybėmis,
veiklos tęstinumas;
* 2011 metais bendrovė pastatys 10 naujų didelių atliekų surinkimo aikštelių, taip pat
atliekų kiekis kiekvienais metais auga po 7% , Lietuvos Bankas prognozuoja, kad šiais ir
ateinančiais metais vartotojų kainų indeksas augs po 3%, bendrovė prisiėmė naujų finansinių
įsipareigojimų bankams, todėl didės mokamų palūkanų apimtys, kol kas yra nekaupiamos lėšos
Takniškių naujojo sąvartyno uždarymui. Visos šios aplinkybės didina atliekų tvarkymo kaštus, nes
bendrovė turės daugiau sumokėti už atliekų surinkimą ir transportavimą, bei indeksuoti atliekų
tvarkymo paslaugų sutartis, taip pat didinti atliekų šalinimo kainą ir daugiau sumokėti palūkanų.
Norint finansuoti visus šiuos kaštus, nuo 2012 metų reikės indeksuoti dabar nustatytas rinkliavas už
atliekų surinkimą ir tvarkymą 1.24 koeficientu, kaip tai yra numatyta rinkliavų nuostatuose.
Kadangi nemaža dalis partijų savivaldybių rinkimuose žadėjo mažinti rinkliavas už atliekų
surinkimą ir tvarkymą, tai gali tapti labai svarbiu ribojančiu veiksniu.
Įvertinus visas nurodytas aplinkybes, galima teigti, kad bendrovė gali vykdyti veiklą
2011 metais.

Direktorius

2010 m.

Algirdas Reipas

42

