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1. ĮŽANGINIS ŽODIS

Veržlūs, pilni jėgos ir sėkmės..., bet kartu ir atsargūs, besidairantys atgal, slegiami nesmagių
nuojautų – tokie buvo 2011 metai.
Bendrovė sėkmingai vykdė visas jai pavestas užduotis, investicinių projektų įgyvendinimas
vyko įprasta ir stabilia tėkme. Visus tuos darbus vainikavo - laimėtas „Verslo žinių“ organizuojamo
konkurso Gazelė 2011 apdovanojimas, kaip sparčiausiai besivysčiusios įmonės Alytaus regione.
Pagal vertinimo kriterijus tapome trečia įmonė Lietuvoje.
Didžiulis įvertinimas, gražus renginys 279 geriausių Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių
atstovams , galbūt pirmasis atliekų tvarkytojų prisistatymas per visą konkursų istoriją, nuotrauka su
Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente – jau bendrovės istorijos dalis ir kartu įrodymas,
kad ir viešojo sektoriaus įmonė gali veikti efektyviai ir rezultatyviai.
Visi klausė, kokia gi jūsų sėkmės paslaptis? Ir su pasididžiavimu atsakydavomesavivaldybių vadovų atsakingas požiūris į atliekų tvarkymą.
Bendrovės savininkai (savivaldybės) ir naujoji bendrovės valdyba, suformuota po
savivaldybių rinkimų, dirbo veiksmingai, dėjo tvirtus pamatus ne tik bendrovės ateities veiklai, bet
ir stiprino tarpusavio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą.
2011 metų bendrovės renginiu tapo vasarą įvykęs Alytaus regiono savivaldybių merų
pasitarimas, kuris patvirtino, kad savivaldybių integracijos procesai atliekų tvarkymo srityje yra
visokeriopai remiami ir palaikomi.
Tačiau visus metus nerimą kėlė naujasis Atliekų tvarkymo įstatymo projektas, kuris
reglamentavo, kad 2011 metai bus ir paskutiniai bendrovės ūkinės veiklos metai. Tikimės Seimo
sveiko proto ir išminties, kad šie planai neišsipildytų.
Valdybos pirmininkė
Direktorius
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2. SVARBIAUSIEJI 2011 m. ĮVYKIAI
Ø
2011-01-13 pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 3 su Lietuvos
Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto ,,Alytaus regiono komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos plėtra", projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-003.
Ø
2011-01-21 pasirašyta sutartis Nr. 6 su UAB „Skirnuva“ dėl „Alytaus regione esamų
šiukšlynų uždarymo“
Ø
2011-01-21 pasirašyta sutartis Nr. 7 su UAB ,,Sweco Lietuva“ Alytaus regione esamų
šiukšlynų uždarymo darbų techninės priežiūros paslaugoms įsigyti.
Ø
2011-01-26 pasirašyta sutartis Nr. 8 su UAB ,,APVG" dėl „Techninės priežiūros,
Fidic inžinieriaus ir administravimo paslaugų“ projektui ,,Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas,
didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“.
Ø
2011-02-21 pasirašyta sutartis Nr. 27 su UAB ,,Sweco Lietuva" dėl „Regioninio
sąvartyno sąvartos antros sekcijos statybos techninės priežiūros paslaugų“.
Ø
2011-02-28 pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 41 su Lietuvos
Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto ,,Alytaus regiono didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelių įrengimas", projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-020.
Ø
2011-05-10 pasirašyta sutartis Nr. 93 su UAB ,,Komunikaciniai projektai" dėl
„Alytaus regiono šiukšlynų uždarymo, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių
įrengimo viešinimo paslaugų“.
Ø
2011-05-11 pasirašyta sutartis Nr. 94 su UAB ,,Komunikaciniai projektai" dėl
„Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymo viešinimo paslaugų“.
Ø
2011-05-11 pasirašyta sutartis Nr. 95 su AB ,,Šiaulių bankas" dėl 2.550.000 Eurų
paskolos.
Ø
2011-06-30 Stokholme, Švedijoje pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo projekte „RECO
Baltic 21 Tech“ (RB21T). Šį projektą dalinai finansuoja Interreg IVB Baltijos jūros regiono
programa 2007-2013. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į atliekų tvarkymo problemas, skatinti
darnų atliekų tvarkymą, paremti Baltijos jūros regiono valstybes įgyvendinant atliekų tvarkymo
hierarchijos principus bei sprendžiant atliekų tvarkymo ir šalinimo problemas.
Ø
2011-10-03 pasirašyta rangos sutartis Nr. 163 su UAB ,,Alkesta" dėl projekto
,,Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (6vnt) statyba Alytaus, Prienų,
Varėnos rajonų bei Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse".
Ø
2011-10-17 pasirašyta sutartis Nr. 173 su CSD Ingenieure und Geologen AG Lietuvos
filialu dėl „Alytaus regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infastruktūros sukūrimo:
galimybių ir alternatyvų studijos, finansavimo paraiškos ir pirkimo dokumentų parengimo“.
Ø
2011-11-25 pasirašyta sutartis Nr. 198 su UAB ,,Ekokonsultacijos" dėl „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo plano parengimo“.
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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:
Ø Alytaus miesto savivaldybei tenka 31 % įstatinio kapitalo;
Ø Alytaus rajono savivaldybei tenka 14 % įstatinio kapitalo;
Ø Birštono savivaldybei tenka 2 % įstatinio kapitalo;
Ø Druskininkų savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
Ø Lazdijų rajono savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
Ø Prienų rajono savivaldybei tenka 15% įstatinio kapitalo;
Ø Varėnos 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;
Ona Balevičiūtė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė;
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 savivaldybės administracijos direktorius.
.
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA
4.1. Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas
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
Paslaugos teikimas
%, 2008 12 31
Alytaus miesto
98 %
Alytaus rajono
52 %
Druskininku
63 %
Lazdijų rajono
35 %
Varėnos rajono
40%
Prienų rajono
54 %
Birštono
83 %
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.
Savivaldybė

Paslaugos teikimas
%, 2009 12 31
99 %
95 %
99 %
97 %
95 %
95 %
99 %

Paslaugos teikimas
%, 2010 12 31
100 %
96 %
99 %
98 %
99 %
98 %
99 %

Paslaugos teikimas
%, 2011 12 31
100 %
96 %
99 %
98 %
95%
98 %
99 %

Varėnos rajono savivaldybėje 2011 metais atliekų surinkimo paslaugos teikimas sumažėjo
nuo 99 % - 95 %, kadangi savivaldybė nemažai gyventojų atleidusi nuo rinkliavos mokėjimo.
4.1.1. Atliekų apskaita Alytaus regione
2 lentelė
Komunalinių atliekų apskaita pagal jų sutvarkymo būdus Alytaus regione t./metus
Metai
1
2
3
4
5
6
7
8

Išrūšiuota ir perdirbta komunalinių atliekų
Panaudota energijos gamybai
Sukompostuota įrenginiuose
Sukompostuota namų ūkiuose
Pašalinta komunalinių atliekų sąvartyne
- tame skaičiuje gyventojų
Viso komunalinių atliekų
Viso atliekų
Perdirbta ir panaudota komunalinių atliekų %

Komunalinių atliekų kiekiai t/metus
2010
2011
3528
4065
1000
1000
2000
1600
7000
8000
62267
61183
47036
45454
75795
75848
85167
84368
17
19

Alytaus regione 2011 metais susidarė ir buvo sutvarkyta 84368 tonų atliekų, iš jų
komunalinių 75848 tonų (įskaitant ir organines bei popieriaus atliekas sukompostuotas, sudegintas
ar panaudotas energijai gaminti namų ūkiuose). Pateko į komunalinių atliekų surinkimo sistemą ir
buvo sutvarkyta 67848 tonų atliekų, iš jų pašalinta sąvartyne 61183 tonų, o perdirbta ir panaudota
6665 tonų.
Iki šiol Lietuvoje nėra reglamentuota, kaip apskaičiuoti bendrą susidarantį komunalinių
atliekų kiekį ir skaičiuoti atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, todėl remiamės ES šalių patirtimi ir
Eurostato metodikomis. Remiantis jomis, galima konstatuoti, kad 2011 metais buvo perdirbta
ir panaudota 19 % visų susidarančių komunalinių atliekų. Palyginimui galima pasakyti, kad
2011 m.
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2009 metais Lietuvoje pagal Eurostat duomenis buvo perdirbta ir panaudota tik 4% komunalinių
atliekų.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad valstybinė atliekų apskaita nurodo, kad Alytaus regione
yra surinkta ir perdirbta dar didesni komunalinių atliekų kiekiai, bet mūsų vertinimu, tai niekuo
neparemti duomenys arba fiktyvios pažymos, kurios cirkuliuoja rinkoje. Tačiau pateikiame ir šiuos
duomenis ... lentelėje.
Vienas iš svarbiausių rodiklių reprezentuojančių atliekų susidarymą, tai komunalinių atliekų
kiekiai tenkantys vienas statistiniam gyventojui ar nekilnojamajam būstui, nes tai yra labai glaudžiai
susiję su rinkliavomis už atliekų tvarkymą. Šioje ataskaitoje naudojame 2011 metais atlikto
gyventojų surašymo duomenis, kurie parodė, kad mūsų prognozė, jog gyventojų Alytaus regione
yra žymiai mažiau, nei nurodoma statistikoje, pasitvirtino ir manome, kad surašymo duomenys dar
neatskleidė tikrosios padėties pilna apimtimi ir gyventojų Alytaus regione yra dar mažiau.
3 lentelė
Sutvarkyta komunalinių atliekų kg vienam statistiniam gyventojui per metus
Metai
1
2
3
4
5

Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų
Sukompostuota
Panaudota energijos gamybai
Pašalinta sąvartyne
T. sk. gyventojų atliekų
Viso komunalinių atliekų

Atliekų kiekis kg/gyventojui/metus
2010
2011
18
21
46
50
5
5
324
318
244
236
394
395

ES vidurkis 2009
118
89
101
191
499

Akivaizdu, kad dar labai atsiliekame nuo ES vidurkio perdirbant antrines žaliavas, bet
Lietuvoje į rinką, pagal valstybinės apskaitos duomenis, išleidžiama apie 90 kg/gyv/metus, o ES
valstybėse 175 kg/gyv/metus pakuočių, vadinasi ir perdirbimo galimybės yra visai kitos.
Manome, kad 2012 m. įdiegus naują pakuočių surinkimo sistemą Alytaus regione, bus
galima bus surinkti apie 50 kg/gyv/metus pakuočių ir antrinių žaliavų ir tai bus labai geras
rezultatas.
Kadangi šiuo metu Lietuvoje nėra atliekų deginimo gamyklų, tai ir padidinti panaudojimo
apimčių negalime, tačiau atsiradus ir tokiai galimybei, atliekų tvarkymo sistema Alytaus regione
niekuo nesiskirs nuo ES standartų.
4.1.2. Atliekų srautai ir sudėtis
Kadangi atliekų surinkimo sistema funkcionuoja Alytaus regione visoje teritorijoje jau dveji metai,
tai galima gana patikimai nustatyti ne tik komunalinių atliekų kiekį, bet ir sudėtį, kuri yra
naudojama planavimo ir investicinių projektų pagrindimo procesuose. Perdirbamų medžiagų kiekis
atliekose yra nustatytas naudojant medžiagų kiekių balansų principą. Akivaizdu, kad kaimiškajame
regione, labai sunku tiksliai atskirti žemės ūkio gamybos atliekas nuo komunalinių biologiškai
skaidžių atliekų srauto, į komunalines atliekas papuola gana daug drėgmės ir vandens, todėl gana
ženkliai padidina kitų komunalinių atliekų kiekius, taip pat vertinome, kad gana nemažai įmonės ir
organizacijos gamybos procese susidarančių atliekų parodo, kaip komunalines atliekas. Visoms šios
priežastims eliminuoti yra naudojama komunalinių atliekų apskaičiavimo ES metodika, naudojant
Bendrojo Vidaus Produkto apimtis ir komunalinių atliekų susidarymą, įvertinant tai kad 1000 €
BVP susidaro 25 kg komunalinių atliekų.
4 lentelė
Tikėtini komunalinių atliekų kiekiai Lietuvoje ir Alytaus regione pagal Eurostato duomenis ir
skaičiavimo metodikas ES
Teritorija

2011 m.

Bendrasis
vidaus
produktas
tenkantis
€/gyv/m.

Gyventojų
skaičius

Komunalinių
atliekų kiekis
t/metus

Urbanizuoti
gyventojai %

Organinių
atliekų
kiekis
kg/gyv/m

Organinių
atliekų kiekis
urbanizuotose
teritorijose
tonomis/metus
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Lietuva
Alytus

11368
11368

3000460
192000

900000
54000

66.6
50.0

92
92

182000
8500

5 lentelė
Komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis (be kompostuojamų namuose) 2011 metais Alytaus
regione
Gyventojų atliekos

Įmonių organizacijų atliekos

Dalis
bendrame
komunalini
ų atliekų
sudėtyje %

Iš viso
susidaro
surenkamų
komunalini
ų atliekų
pagal
sudėtį, t

Dalis mišrių
komunalinių
atliekų
sudėtyje,
proc.**

Kiekis mišrių
komunalinių
atliekų sraute,
t

Dalis mišrių
komunalinių
atliekų
sudėtyje,
proc.**

Kiekis mišrių
komunalinių
atliekų sraute,
t

35%

15750

6%

621

30%

16371

5%

2250

16%

1569

7%

3819

8%

3600

37%

3494

13%

7094

Stiklo atliekos

6%

2700

6%

574

6%

3274

Metalo laužas
Didelių gabaritų
atliekos
Elektros ir
elektorinės įrangos
atliekos
Pavojingos atliekos

2%

900

2%

191

2%

1091

6%

2700

6%

574

6%

3274

3%

1350

3%

287

3%

1637

2%

900

2%

191

2%

1091

Kitos atliekos
Viso komunalinių
atliekų:
Viso antrinių
žaliavų ir pakuočių
Viso biologiškai
skaidžių atliekų*

33%

14850

22%

2069

31%

16919

100%

45000

100%

9570

100%

54570

21%

9450

61%

5828

28%

15278

43%

19350

43%

4115

43%

23465

Atliekų srautas

Biologinės (maisto
ir žaliosios) atliekos
Plastikų atliekos
Popieriaus/kartono
atliekos

1 pav. Atliekų tvarkymo būdų dinamika 2006 – 2011 m. Alytaus regione
Atliekų tvarkymo būdai bendrovės veiklos
Atliekų tvarkymo būdai ES valstybėse 2009
sferoje
metais

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m. ir Eurostat duomenys
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4.2. Atliekų tvarkymas ir užduočių įgyvendinimas
Alytaus regiono savivaldybių įsteigtas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ yra
didžiausia atliekas tvarkanti įmonė Alytaus regione. Bendrovė padeda savivaldybėms organizuoti
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.
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 įsidiegusi aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2005
standartą. 2011 metų spalio mėnesį įmonėje buvo atliktas persertifikavimo auditas ir išduotas naujas
sertifikatas, kuris reiškia, kad įmonė 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.
6 lentelė
Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų Alytaus regione 2010-2011 m.

Savivaldybė

Antrinių
žaliavų
kiekis 2010
m., t

Procentais nuo
bendro
komunalinių
atliekų kiekio
2010 m.

Alytaus miesto savivaldybė
2244,89
12,42%
Alytaus rajono savivaldybė
219,38
2,6 %
Druskininku savivaldybė
128,68
1,34 %
Lazdijų rajono savivaldybė
24,80
0,34 %
Varėnos rajono savivaldybė
45,00
0,52 %
Prienų rajono savivaldybė
166,26
1,88 %
Birštono savivaldybė
44,35
2,95%
Viso:
2873,36
4,61 %
Šaltinis: UAB „ARATC“ ir atliekų tvarkytojų duomenys 2011 m.

Antrinių žaliavų
kiekis 2011 m. ,
t

Procentais nuo
bendro
komunalinių
atliekų kiekio
2011 m.

Pokytis
+/- %

2459,57
155,32
210,79
71,13
311,37
215,81
39,19
3463,18

13,74 %
1,80 %
2,15 %
1,01 %
3,92 %
2,58 %
2,64 %
5,66 %

+110
- 30
+164
+295
+691
+129
-12
+120

Alytaus regione per 2011 metus atskirta, surinkta ir perdirbta 368,722 t popieriaus,
popieriaus ir kartono pakuotės - 1720,853 t, plastiko – 58,676 t, plastikinės pakuotės - 463,39,
stiklo – 291,34 t, stiklo pakuotės - 499,89 t, medinės pakuotės - 59,8 t, metalo pakuotės - 0,5 t.

2011 m.
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2 pav. 2007 – 2011 metais sutvarkyti antrinių žaliavų kiekiai Alytaus regione

Daugiausiai antrinių žaliavų iš miesto tipo savivaldybių kaip ir 2010 metais surinkta Alytaus
mieste – 13,74 % nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio savivaldybėje. Druskininkų
savivaldybėje surenkama tik 2,15 % nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio, bet palyginus su
2010 metų duomenimis antrinių žaliavų Druskininkų savivaldybėje 2011 metais surinkta 82,11 t
daugiau nei 2010 metais.
Iš kaimiškųjų savivaldybių pirmauja Varėnos rajono savivaldybė, surinkusi 3,92 % antrinių
žaliavų nuo bendro komunalinių atliekų kiekio. Būtent šioje savivaldybėje 2011 metais labiausiai
padidėjo surenkamų ir perdirbamų antrinių žaliavų kiekis. 2010 metais surinkta ir perdirbta 45 t, o
2011 metais 311,37 t antrinių žaliavų.
Antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sumažėjimas iš duomenų pateiktų 6 lentelėje
pastebimas Alytaus rajono ir Birštono savivaldybėse. Alytaus rajono savivaldybėje labai trūko
konteinerių.
Bendrai visame Alytaus regione antrinių žaliavų, tame tarpe ir pakuočių, 2011 metais
surinkta 5,66 % nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio regione. Palyginus su 2010 metais
antrinių žaliavų buvo surinkta 589,82 t daugiau, ir procentais nuo bendro komunalinių atliekų
kiekio sudarė 1,05 % daugiau.
Tačiau ir čia bendrovė negali disponuoti visiškai patikimais duomenimis apie antrinių
žaliavų, tame tarpe ir pakuočių, atliekų tvarkymą regione. 7 lentelėje pateikiami Aplinkos apsaugos
agentūros duomenys apie pakuočių atliekų surinkimą perdirbimui Alytaus regione.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis 2010 metais Alytaus regione pakuočių atliekų
surinkta 10312 t. O mūsų turimais duomenimis, kurie pateikti 6 lentelėje, 2010 metais Alytaus
regione surinkta ir perdirbta iš viso antrinių žaliavų, tame tarpe ir pakuočių, 2873,36 t.

2011 m.
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metalinės pakuotės

popieriaus ir kartono
pakuotės
plastikinės pakuotės
medinės pakuotės

Atliekų pavadinimas

75

546
100

4302

111

293
485

4354

547
913

48
228

2011 m.

Savivaldybės

0

20
46

7

19

Birštono
2009 2010

102

50
23

29

56
248

86

33
6

67

Druskininkų
2009 2010

63
1262

13
1186

52
1489

1

35
1344

57

Prienų r.
2009
2010

0,4
5,8

0,4

1

4

14
79

52

3

10

Lazdijų r.
2009
2010

17
490

2

25
437

9

46
561

19
481

15

Varėnos r.
2009
2010

Antrinių žaliavų ir pakuočių
sutvarkymo užduotis
466
371
181
1158
482
557
452
3667

Biologiškai skaidžių atliekų
sutvarkymo užduotis
940
1640
80
790
1080
1480
1680
7690

1343
8159

9

82

639
1746

4340

83%
26%

-11%

-31%
46%
205
%

6%

8 lentelė

2460
10312

8

250

438
2544

4612

Alytaus regione
2009
2010
%

7 lentelė

12

Maksimalus leistinas šalinamų
atliekų kiekis
16667
6421
1239
7626
5679
6564
6709
50910

Maksimalus leistinas šalinamų sąvartyne atliekų kiekis pagal savivaldybes 2013 metais tonomis

9

5

4

90

Alytaus r.
2009 2010

Dabartiniu metu šalinamų
atliekų kiekiai
Alytaus miesto
18073
Alytaus rajono
8432
Birštono
1500
Druskininkų
9574
Lazdijų rajono
7241
Varėnos rajono
8601
Prienų rajono
8841
VISO Alytaus regione
62267
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys 2011 m.

150105

kombinuotosios
9
8
pakuotės
150107
stiklo pakuotės
1262 1725
Iš viso pakuočių atliekų
6294 6976
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, 2012 m.

150104

150102
150103

150101

Kodas

Alytaus m.
2009 2010

Pakuočių atliekų surinkimas perdirbimui Alytaus regione 2009-2010 m.
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4.3. Didelių gabaritų bei kitų komunalinių atliekų tvarkymas
Stambiosios atliekos Alytaus regione surenkamos šiais pagrindiniais būdais – didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir akcijų metu pavasarį ir rudenį apvažiuojant atliekų turėtojus
ir didelių gabaritų konteineriais nuolat stovinčiais seniūnijų centruose.
Šiuo metu Alytaus regione veikia 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, taip pat
vyksta statyba dar 10 aikštelių. Atlikus šiuos darbus gyventojams nereikės vežti šio tipo atliekų
toliau kaip 10 km.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 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.
3 pav. Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo
4 pav. Buities pavojingų atliekų saugykla
aikštelė Takniškių kaime

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 –
2011 m.

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

2011 m.
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Daugiausiai atliekų, kaip ir 2008 - 2010 m., surinkta Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje – 538 t.. Mažiausiai atliekų 2011 metais surinkta Alytaus stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėje esančioje Alytaus rajone Takniškių kaime – 79 t. Reikia pažymėti, kad
visose aikštelėse projektinis pajėgumas yra viršytas 1,5-2 kartus.
Alytaus regione eksploatuojamose stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2011
metais surinktų atliekų kiekiai ir procentinė sudėtis pateikiami lentelėje.
9 lentelė
Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinktų atliekų kiekiai ir procentinė sudėtis
2011 m.
Atliekų pavadinimas
Didžiosios atliekos

Atliekų kiekis, t

%

156,245

7,40

65,56

3,10

Stiklo pakuotės

12,394

0,59

Tekstilė

25,569

1,21

1049,155

49,66

29,802

1,41

Polietilenas

5,21

0,25

PET buteliai

4,434

0,21

25,4

1,20

88,5895

4,19

6,602

0,31

Žaliosios atliekos

103,545

4,90

Mašinų plastikas

29,59

1,40

Medžio atliekos

75,185

3,56

0,375

0,02

0,2021

0,01

Naudotos padangos

428,1493

20,27

Liuminescensin4s lempos

0,817425

0,04

2,04

0,10

Tepalų filtrai

0,73355

0,03

Dažai rašalai

1,6342

0,08

Užteršta plastikinė tara

0,2921

0,01

0,281

0,01

0,0033

0,00

Užteršta metalinė tara

0,027

0,00

Tirpikliai, skiedikliai

0,0345

0,00

0,02

0,00

0,63145

0,03

Panaudotas sorbentas
Pakuotės kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų

0,0918

0,00

0,028

0,00

Aušinamieji skysčiai

0,0197

0,00

2112,66

100

Stiklas

Statybinės atliekos
Plastikas

Popierius
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Metalas

Švino akumuliatoriai
Baterijos ir akumuliatoriai

Naudoti tepalai

Pašluostės
Gyvsidabris

Užterštas gruntas
Cheminių medžiagų atliekos

VISO:
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

Didžiausią kiekį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose
aikštelėse iš priimtų atliekų 2011 metais kaip ir 2010 metais sudarė naudotos padangos ir mišrios
statybinės ir griovimo atliekos.

2011 m.
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4.4 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
10 lentelė
Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymas Alytaus regione ir užduočių įgyvendinimas
BSA tvarkymo užduotis
Pagal strateginį atliekų tvarkymo planą 2000 m šalintas BSA kiekis t
2011 metais šalintas BSA kiekis t
2013 leidžiamas šalinti BSA kiekis t
2020 leidžiamas šalinti BSA kiekis t
Urbanizuotose teritorijose susidarančių organinių atliekų kiekis t
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

BSA kiekis t
34000
20000
17000
11000
9500

Alytaus regione veikia Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelė ir Alytaus
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. 2011 metais šiose aikštelėse apdorota 1704,2 t biologiškai
skaidžių atliekų. Per 2011 metus į Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir
sutvarkyta 1115,7 t arba 9,3 % daugiau atliekų biologiškai skaidžių atliekų, į Druskininkų organinių
atliekų kompostavimo aikštelę 588,5 tonos arba 19,5 % mažiau atliekų lyginant su 2010 metais.
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis viena iš svarbiausių visoje komunalinių
atliekų tvarkymo sistemoje, nes organinių medžiagų skilimo produktai labai neigiamai veikia
aplinką, didina šilumos efektą sukeliančių dujų kiekius, susidaro sąvartyne labai užteršto nuotekos
ir t.t.
Biologiškai skaidžias atliekas sudaro žaliosios atliekos ir maisto atliekos, kurių komunalinių
atliekų sraute surenkama 16000 tonų ir popierius - kartonas 7060 tonų. Šiuo metu yra atskirai
surenkama ir perdirbama apie 2000 tonų popieriaus atliekų, taip pat gyventojai namuose sudegina
apie 1500 tonų – todėl lieka dar 3500 tonų, kuriuos reikia surūšiuoti ir perdirbti. Atliekų tvarkytojai
sutartimis yra įpareigoti šį darbą labai suaktyvinti dirbant su įstaigomis ir organizacijomis ir
mažesnėmis parduotuvėmis bei plečiant surinkimo sistemas individualių namų savininkams.
Bendrovės valdyba patvirtino ir biologiškai skaidžių atliekų mažinimo programą, kurioje
nustatė savivaldybėms užduotis ir maksimalų šalinamų atliekų kiekį (8 lentelė).. Ekonomines
sankcijas jeigu tokios būtų skirtos mokėtų tik nustatytų limitų nevykdančios savivaldybės. Todėl
tikimės, kad 2013 metais sėkmingai įvykdysime BSA tvarkymo užduotis ir be mechaninio
biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių. Bet jie būtini 2020 užduotims įgyvendinti.
6 pav. Apdorotų organinių atliekų kiekiai
kompostavimo aikštelėse 2006 – 2011 metais t.

7 pav. Argi nenorėtumėte tokios nuostabaus
komposto?

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

Biologiškai skaidžios atliekos sudaro apie 40% visų komunalinių atliekų, jų tvarkymui
reikia skirti ypatingai svarbų dėmesį, 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.
2011 m.
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Ribotas galimybes kompostuoti turi individualių namų gyventojai mieste (dėl mažų sklypų
ir arti esančių pastatų), todėl planuojama, kad 2012 metais du trečdaliai iš jų gaus pramoninius
individualius kompostavimo konteinerius. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiek kuri
savivaldybė gaus individualių kompostavimo konteinerių, pakuočių konteinerių, numatomas gauti
antrinių žaliavų komplektų skaičius 2012 metais ir esamas antrinių žaliavų konteinerių skaičius
2011 metais.
11 lentelė
Numatomas gauti antrinių žaliavų komplektų skaičius 2012 metais ir esamas antrinių žaliavų
konteinerių skaičius 2011 metais Alytaus regione
Antrinių žaliavų konteineriai
vnt. 2011 m.
Savivaldybė
Stiklas
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus rajono savivaldybė
Druskininkų savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė
Birštono savivaldybė
Viso regione:

Popierius

Plastikas

179
49
32
46
39
106
18
469

193
52
32
46
39
105
18
485

193
52
32
46
39
104
18
484

Numatomas
gauti antrinių
žaliavų
konteinerių
komplektų
skaičius 2012 m.
67
29
0
2
40
0
3
141

Numatomi
gauti pakuočių
konteineriai
2012 m.

Kompostavimo
konteineriai
2012 m.

3360
6930
2100
6265
4060
5500
520
28735

2210
360
790
830
345
1295
170
6000

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.
8 pav. Apdorotų žaliųjų atliekų kiekiai
Druskininkų organinių atliekų
kompostavimo aikštelėje 2006 – 2011
metais t.

9 pav. Apdorotų žaliųjų atliekų kiekiai
Takniškių organinių atliekų kompostavimo
aikštelėje 2008 – 2011 metais

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

4.5. Alytaus regioninis nepavojingų, inertinių atliekų ir asbesto turinčių atliekų
sąvartynai
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.

2011 m.
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Įmonės darbuotojai turi sąvartyno eksploatacijai reikalingus vadovaujančio asmens
kvalifikacijos atestatus, kurie suteikia teisę vadovauti nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartyno
eksploatacijai.
10 pav. Alytaus regioninis nepavojingų ir inertinių atliekų sąvartynas

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne per 2011 metus buvo priimta 69 703 t
atliekų ( į šį kiekį neįtraukta atliekos priimtos į inertinių atliekų sąvartyną 2839,32 t). Lyginant su
2010 metais atliekų priimta 1 936 t – 2,71 % mažiau.
11 pav. Pašalinti nerūšiuotų komunalinių ir
gamybinių atliekų kiekiai nepavojingų atliekų
sąvartyne 2006 – 2011 metais

12 pav. Pašalinti nerūšiuotų komunalinių ir
gamybinių atliekų kiekiai nepavojingų
atliekų sąvartyne pagal mėnesius 2006 –
2011 metais

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

Toliau esančiose histogramose ir lentelėse pateikiama 2008 - 2011 metais susidarę pas
gyventojus ir organizacijose nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai.
12 lentelė
Gyventojų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai savivaldybėse ir jų kitimo dinamika t.
Savivaldybė
Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus rajono savivaldybė
Druskininkų savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Birštono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
Viso regione:
2011 m.

2008

2009

2010

2011

16 123,48
2 508,58
4 716,8
5 053,3
1 401,94
3 765,636
2 990,79
36 560,526

16 252,1
2 861,333
5 361,87
6 528,8
1 093,29
6 996,01
4 081,98
43 175,383

12 823,96
7 611,38
6 303,23
6 174,6
1 013,2
7 128,73
5 981,6
47 036,7

12292
7840
5866
6059
995
6827
5575
45 454
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13 lentelė
Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai organizacijose pagal savivaldybės t.
Savivaldybė

Atliekų kiekiai t.
2009
2010
5 58
5 250
1 054
821
4 167
3 271
1 640
1 067
593
487
1 939
1 713
2 449
2 620
17 427
15 231

2008
7 014
361
4 036
2 050
569
1 617
1 764
17 414

Alytaus miesto savivaldybė
Alytaus rajono savivaldybė
Druskininkų savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Birštono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
Viso regione:

13 pav. Komunalinės atliekos iš gyventojų
2008 – 2011 m. savivaldybėse

2011
5606
769
3954
1008
490
1535
2368
15 729

14 pav. Komunalinės atliekos iš organizacijų
2008 – 2011 m. savivaldybėse

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2011 m.

Alytaus regione, pagal 2011 metais pašalintų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekį,
komunalinių atliekų kiekis vienam statistiniam gyventojui (naudojamasi 2011 metų gyventojų
surašymo duomenimis) per metus svyravo atskirose savivaldybėse nuo 203 kg/metus iki 278
kg/metus. Analizuojant duomenis matyti, kad nerūšiuotų komunalinių atliekų susidaro mažiau pas
gyventojus, gyvenančius daugiabučiuose namuose. Tai pat palyginus 2010 metų (susidarymo norma
perskaičiuota naudojant 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis) ir 2011 metų duomenis
matyti, kad visose savivaldybėse, išskyrus Alytaus rajono savivaldybę, nerūšiuotų komunalinių
atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui per metus sumažėjęs nuo 4 iki 21 kg.
14 lentelė
Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui ir
gyvenamojo ploto vienetui pagal savivaldybes Alytaus regione 2010 - 2011m.
Savivaldybė

Šalinamų atliekų kiekiai kg/gyv/ m

Šalinamų atliekų kiekiai kg/1m²/m

2010

2011

2010

2011

Alytaus miesto

212

203

8,80

8,42

Alytaus rajono

268

278

7,87

8,38

Druskininkų

291

270

9,97

9,2

Lazdijų rajono

276

271

8,13

7,97

Birštono

219

215

7,36

7,03

Prienų rajono

241

231

7,60

7,27

Varėnos rajono

234

218

7,30

6,98

Vidurkis

249

241

8,24

8,01

2011 m.
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15 lentelė
Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai susidarę nekilnojamojo turto ploto vienetui
organizacijose 2010 - 2011 m.
Savivaldybė
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Druskininkų
Lazdijų rajono
Prienų rajono
Birštono
Varėnos rajono
Vidurkis

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

2011 m.

Atliekų kiekiai kg/1m²/metus
2010
2011
3,54
3,68
1,11
1,15
5,92
7,0
3,02
2,75
2,43
2,39
3,76
3,33
3,75
4,41
3,30
3,54

16 pav. Nerūšiuotų komunalinių
atliekų kiekis tenkantis ūkinių
paskirčių ploto vienetui kg/1m²
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5. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2011 m.
5.1. Atliekų tvarkymo kaštai ir rinkliavos panaudojimas
Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai Alytaus regione 2011 metais sudarė 13,36 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 16 lentelėje.
16 lentelė
Atliekų tvarkymo kaštai, už nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimą ir šalinimą
Alytaus regiono savivaldybėse 2010-2011m.
2010 m. kaštai Lt (su
PVM)
3.427.540,32

2011 m. kaštai Lt (su
PVM)
3.769.358

1.911.387,81

1.914.155

Druskininkų m. sav.

2.181.019,67

2.210.257

1,3

Lazdijų r. sav.

1.616.623,18

1.552.456

-4,0

349.807,48

345.242

-1,3

Prienų r. sav.

2.078.884,04

1.890.099

-9,1

Varėnos r. sav.

1.847.152,37

1.677.513

-9,2

Iš viso:

13.412.414,87

13.359.080

-0,4

Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.

Birštono m. sav.

Pokytis %
10,0
0,1

17 lentelė
Kaštų išlaidų struktūra 2011 metais Alytaus regione
Kaštų pavadinimas
Atliekų surinkimas ir transportavimas
Atliekų šalinimas
Didelių gabaritų ir kompostavimo aikštelių eksploatavimas
Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo
Europos sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimas
Rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas
Sistemos administravimas
Iš viso:

Suma Lt/metus (su PVM)
9.261.254
1.447.675
456.341
464.252
244.572
1.014.136
470.850
13.359.080

% nuo bendros kaštų
sumos
69,3
10,8
3,4
3,5
1,8
7,6
3,5
100

Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas toks, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų
tvarkymo sistemos išlaidas. Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą 2011 m. atliekų
turėtojai sumokėjo 14.407 tūkst. Lt. Alytaus regiono gyventojai turi pačius mažiausius vienos
tonos atliekų tvarkymo kaštus visoje Lietuvoje ir pačias mažiausias rinkliavas.
5.2. Rinkliavos mokėtojai ir rinkliavų bazė
Bendrovei pagal sutartis su kiekviena savivaldybe yra patikėta administruoti vietinę
rinkliavą ir vykdyti jos išieškojimo funkcijas. Rinkliavos administruojamos vadovaujantis
savivaldybių tarybų patvirtintais Rinkliavų nuostatais. Visos vietinės rinkliavos lėšos surenkamos
specialiose debetinėse sąskaitose ir kiekvieną penktadienį automatiškai pervedamos į savivaldybių
biudžetus. Tai nėra lėšos, kuriomis bendrovė galėtų disponuoti.
Atliekų turėtojai Alytaus regione už atliekų tvarkymą moka pagal valdomo nekilnojamojo
turto dydį, diferencijuojant rinkliavą pagal jo naudojimo paskirtį.

2011 m.
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18 lentelė
2

Vietine rinkliava apmokestinamas plotas, m
Savivaldybė

Alytaus m.

Apmokestintas plotas m²
Fiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
Gyvenamoji paskirtis
Gyvenamoji paskirtis
Kitos paskirtys
Kitos paskirtys
(iki 100 m²)
(iki 100 m²)
1.453.368
94.432
6.340
1.422.713

Alytaus r.

933.457

301.611

6.293

369.188

Druskininkų m.

619.979

13.435

15.341

556.686

Lazdijų m.

754.831

55.210

5.535

311.092

Birštono m.

134.830

37.542

5.036

109.709

Prienų r.

933.688

188.078

4.908

453.688

Varėnos r.

793.572

77.724

5.492

459.850

5.623.725

768.032

48.945

3.682.926

Viso pagal paskirtis
Iš viso gyvenamosios
paskirties
Iš viso kitos paskirtys

5.672.670
4.450.958

26 pav. Vietine rinkliava apmokestinamas
plotas m2

27 pav. Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika
nuo rinkliavos pradžios

Lyginant vietinės rinkliavos mokėtojų registre esančių fizinių ir juridinių asmenų skaičių
nuo rinkliavos įvedimo pradžios, 2011 m. į mokėtojų registrą įtraukta 5313 naujų Vietinės
rinkliavos mokėtojų ir šiuo metu jų yra 105301. Tai įvyko todėl, kad atskirai buvo apmokestinti
sodų valdų naudotojai, į mokėtojų registrą įtraukti faktiškai gyvenami, 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 į tai, kad savivaldybės gana aktyviai taikė rinkliavos lengvatas.
19 lentelė
Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.

2011 m.

Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius 2011 m.
Mokėtojų skaičius
Fiziniai asmenys
Juridiniai asmenys
27750
985
19357
372
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Prienų r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Viso

15611
2097
10409
11021
15993
102238

28 pav. Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius
2011 m.

462
82
402
318
442
3063

29 pav. Rinkliavos mokėtojų augimo
dinamika 2008-2011 metais

5.3. Rinkliavos išieškojimas
Alytaus regione 2011 metais Vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota 14773305,23 Lt
vietinės rinkliavos mokesčio, sumokėta 14407012,37 Lt, t. y. 97,52 proc. priskaičiuotos sumos,
palyginus 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.
20 lentelė
Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika nuo rinkliavos pradžios procentais
Fiziniai asmenys
Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Iš viso:

2011 m.

2008 m.
%
83.45
89,16
77,43
53,06
79,91

2009 m.
%
90,49
67,25
86,22
96,18
93,73
88,45
64,46
88,77

2010 m.
%
94,99
89,11
87,91
92,71
95,65
88,64
91,76
82,77

Juridiniai asmenys
2011 m.
%
97.28
98.05
86.30
95.53
94.69
88.92
97.99
95,54

2008m.
%
49,74
83,11
65,1
25,38
74,81

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

2011m.
%
105.66
111.05
84.64
97,56
109,22
99,27
121,14
103,12

Viso
sumokėta
%
96.10
90.74
86.07
92.36
91.25
86.43
91.42
91.77
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21 lentelė
Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2008m.
Savivaldybė

Birštono sav.
Druskininkų
sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Iš viso:

Fiziniai asmenys

Viso
sumokėta

Juridiniai asmenys

%

Priskaičiuota
49304,58

Apmokėta
41142,22

%
83,45

Priskaičiuota
28098,79

Apmokėta
13976,24

%
49,74

55118,46

71,21

1245710,61

1110725,7

89,16

1333343,72

1108204,52

83,11

2218930

86,04

1148812,32
329812,53
2773640,04

889561,04
175004,38
2216433,3

77,43
53,06
79,91

358995,82
139287,28
1859725,61

233702,5
35345,13
1391228,39

65,1
25,38
74,81

1123264
210349,5
3607662
4633366

74,5
44,84
77,86

22 lentelė
Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2009m.
Savivaldybė

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

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

Viso
sumokėta

%

Priskaičiuota
1520428
439037,33
254425,41

Apmokėta
1375811,68
295264,94
219363,13

%
90,49
67,25
86,22

Priskaičiuota
872210,88
129514,58
148526,36

Apmokėta
542287,27
37765,87
142427,58

%
62,17
29,16
95,89

1918098,95
333030,81
361790,71

80,17
58,58
89,79

1285434,7

1236367,87

96,18

1187875,51

1087047,26

91,51

2323415,13

93,94

1467954,19
1585580,45
363190,78
6916050,86

1375930,61
1402490,91
234097,73
6139326,87

93,73
88,45
64,46
88,77

334802,6
474073,27
148208,11
3295211,31

346313,59
390509,11
47131,18
2593481,86

103,44
82,37
31,8
78,7

1722244,2
1793000,02
281228,91
8732808,73
10211262,2

95,53
87,05
54,99
85,52

23 lentelė
Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2010m.
Savivaldybė

Fiziniai asmenys
Priskaičiuota

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

Apmokėta

Juridiniai asmenys
%

Priskaičiuota

Apmokėta

%

Viso
sumokėta

%

2982074,41

2901009,85

97,28

1436881,81

1547325,66

107,69

4448335,51

100,66

2121316,96

1890249,71

89,11

205899,64

229181,13

111,31

2119430,84

91,07

241297,69

212123,4

87,91

191414,31

158805,86

82,96

370929,26

85,72

1266731,43

1174372,88

92,71

1229422,43

1151649,51

93,67

2326022,39

93,18

1413534,45

1352045,83

95,65

335538,23

320252,86

95,44

1672298,69

95,61

1702498,32

1509078,57

88,64

414988,61

407924,95

98,3

1917003,52

90,53

1440909,53

1322120,75

91,76

365858,96

343699,3

93,94

1665820,05

92,2

11168362,8

10361001

92,77

4180003,99

4158839,27

99,49

14519840,26
15348366,78

94,6

24 lentelė
Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2011m.
2011 m.
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Savivaldybė

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

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

Viso
sumokėta

%

Priskaičiuota
3000368,31
1889120,59
233195

Apmokėta
2936259,46
1852258,47
201238,29

%
97,86
98,05
86,3

Priskaičiuota
1324098,75
181935,51
177319,52

Apmokėta
1399013,41
202042,76
150090,14

%
105,66
111,05
84,64

4335272,87
2054301,23
351328,43

100,25
99,19
85,58

1254849,67

1198781,36

95,53

1218541,25

1188766,87

97,56

2387548,23

96,53

1430595,7
1759045,93
1340123,79
10907298,99

1354579,19
1564144,12
1313137,86
10420398,8

94,69
88,92
97,99
95,54

279203,34
402021,22
282886,65
3866006,24

304948,94
399069,28
342682,22
3986613,62

109,22
99,27
121,14
103,12

1659528,13
1963213,4
1655820,08
14407012,37
14773305,23

97,06
90,84
102,02
97,52

25 lentelė
Vietinės rinkliavos surinkimas nuo rinkliavos pradžios, Lt
Fiziniai asmenys

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

Priskaičiuota
7502870.72
4449474.88
778222.68
5052726.41
5460896.66
5376973.23
3144224.10
31765352.68

Apmokėta
7213080.99
4037773.12
673867.04
4720247.81
4972116.67
4650717.98
2869356.34
29137159.95

Viso
sumokėta

Juridiniai asmenys
%
96.14
90.75
86.59
93.42
91.05
86.49
91.26
91.73

Priskaičiuota
3633191.44
517349.73
545358.98
4969182.91
1308539.99
1430370.38
796953.72
13200947.15

Apmokėta
3488626.34
468989.76
465299.82
4535668.16
1205217.89
1232848.47
733512.70
12130163.14

%
96.02
90.65
85.32
91.28
92.10
86.19
92.04
91.89
Iš viso

%

10701707.33
4506762.88
1139166.86
9255915.97
6177334.56
5883566.45
3602869.04
41267323.09
44966299.83

96.10
90.74
86.07
92.36
91.25
86.43
91.42
91.77

5.4. Rinkliavos lengvatos
Vietinės rinkliavos lengvatas nustato kiekvieno rajono savivaldybės taryba, todėl bendros
atleidimo nuo įmokų tvarkos Alytaus regione nėra. Tačiau analizuojant vietinės rinkliavos lengvatų
taikymą matyti, kad 2011 m. pritaikyta lengvatų už 1766175,98Lt, kai tuo tarpu 2010 m. – už
1227685,19 Lt. Pagrindinės savivaldybių lengvatos – įmoka mažinama gaunantiems mažas pajamas
asmenims, ne visus metus naudojamų pastatų savininkams, rinkliavos dydis koreguojasi pasikeitus
pastatų naudojimo paskirčiai ar sustojus gamybai. Reikia pripažinti, kad lengvatų sistema veikia
gana efektyviai ir padeda išspęsti individualius rinkliavos taikymo aspektus.
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 naudojamų pastatų savininkams,
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.
26 lentelė
Vietinės rinkliavos lengvatos ir korekcijos 2011 m.
Fiziniams asmenims pritaikytos
lengvatos Lt.
52.855,10

Juridiniams asmenims pritaikytos
lengvatos Lt.
8.993,51

Alytaus r. sav.

250.266,68

8.507,40

Birštono sav.

84.032,51

151.576,91

Druskininkų sav.

53.348,05

222.743,49

Lazdijų r. sav.

96.119,00

113.417,48

Savivaldybė
Alytaus m. sav.

2011 m.
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Prienų r. sav.

258.911,35

201.503,72

Varėnos r.sav.

202.451,81

61.448,97

Viso

997.984,50

768.191,48

Iš viso

1.766.175,98

30 pav. Vietinės rinkliavos lengvatos ir
korekcijos 2011 m

31 pav. Lengvatų ir korekcijų dinamika 20082011 m.
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5.5. Prašymų ir pretenzijų nagrinėjimas
Vietinės rinkliavos mokėtojai 2011 m. į bendrovę dėl rinkliavos administravimo ar paslaugų
teikimo kreipėsi 726 kartus. Analizuojant 2010 m. ir 2011 m. duomenis matyti, kad gautų prašymų
skaičius sumažėjo .Taip pat sumažėjo pretenzijų dėl paslaugos tiekėjo kaltės – 2010 m. jų buvo
gauta 249 vnt., o 2011 m. – 150 vnt. Vis dar pasitaiko atvejų, kai nėra pastatytų atliekų surinkimo
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.
27 lentelė
Gauti ir išnagrinėti prašymai ir pretenzijos 2011 m.
Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Birštono sav.
Lazdijų r. sav.
Prienų r. sav.
Varėnos r. sav.
Iš viso:

2011 m.

Gauta prašymų
ir pretenzijų
115
232
23
106
176
74
726

Išsiųsta
savivaldybei

Išsiųsta paslaugos
teikėjui
4
33
3
7
5
16
68

14
55
3
29
37
12
150

Išsiųsti atsakymai
klientams
102
222
23
97
174
74
692
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32 pav. Gauti ir išnagrinėti prašymai ir pretenzijos 2011 m.

5.6. Rinkliavos išieškojimas teismine tvarka
UAB ARATC, vykdydama savo tiesiogines funkcijas, vykdo skolų administravimą. Skolų
administravimas yra vienas efektyviausių būdų, siekiant išvengti skolų sukeliamų pasekmių, yra
didelė tikimybė užkirsti kelią beviltiškoms skoloms. Kai vietinės rinkliavos mokėtojas nesumoka už
paslaugas iki nustatyto termino, jis tampa skolininku. Vykdant skolų administravimą, UAB
ARATC 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.
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. 2011 metais skolininkams išsiųsta 2291 vnt.
įspėjimų.
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:
1. Procesinių dokumentų rengimas ir pateikimas teismui;
2. Atstovavimas teismuose;
3. Vykdomųjų dokumentų pateikimas antstoliams.
Skolininkui sumokėjus įsiskolinimą teisminio proceso metu, byla yra nutraukiama.
Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 5 d., skundas žyminiu mokesčiu
neapmokestinamas, todėl ir nereikalaujama iš skolininko jį sumokėti.
Palankus teismo sprendimas dar nėra teigiamas rezultatas – realiam skolos išieškojimui
bendradarbiaujama su antstoliais, kad užsitikrinti realų skolos susigrąžinimą skolininko nemokumo
atveju.
2011 m.
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UAB ARATC rinkliavų administravimo padalinio tikslas ir ateityje – aktyvus ikiteisminis
skolų išieškojimas, taupant įmonės ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą, mokėtojų lėšas.
28 lentelė
Teisminis skolų išieškojimas 2011 metais
Savivaldybė

Fizinių asmenų skolos
suma

Juridinių asmenų
skolos suma

Bendras
įsiskolinimas

Išieškota

34958,85

4600,82 (persikėlė iš
2010 metų)

39559,67

15914,93

1152,00

0

1152,00

0

Alytaus rajono savivaldybė

60364,58

16444,01

76808,59

19367,34

Alytaus miesto savivaldybė

16650,80

22779,57

39430,37

17045,76

Lazdijų rajono savivaldybė

18308,21

15400,12

33708,33

9834,27

Varėnos rajono savivaldybė

7315,65

16142,04

23457,69

13776,50

138750,09

75366,56

214116,65

13776,50

Prienų rajono savivaldybė
Birštono savivaldybė

VISO:

2011 metais teismams pateikti 244 skundai dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo:
Prienų rajono savivaldybės (38 fiziniai asmenys) 38 skundai, iš jų: 9 tenkinti; 10 skundų
atsiimta, kadangi įsiskolinimas apmokėtas; 2 bylos perduotos antstoliui išieškojimui; 19 skundų
eigoje.
Birštono savivaldybės (2 fiziniai asmenys) 2 skundai eigoje.
Alytaus rajono savivaldybės (87 fiziniai ir 9 juridiniai asmenys) 96 skundai, iš jų: 40
tenkinti; 9 bylos perduotos antstoliui išieškojimui; 9 skundai atsiimti, kadangi įsiskolinimas
apmokėtas; 10 bylų nutraukta, kadangi pritaikyta lengvata arba mokestis perskaičiuotas pagal
sąžiningumo deklaracijas; 2 skundai buvo palikti nenagrinėti, bet paduoti naujai; 29 bylos eigoje.
Alytaus miesto savivaldybės (27 fiziniai ir 15 juridiniai asmenys) 42 skundai, iš jų: 9
tenkinti; 28 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas sumokėtas arba, pritaikius lengvatą ar
sąžiningumo deklaraciją, mokestis perskaičiuotas; 4 bylos perduotos antstoliui išieškojimui; 3 bylos
sustabdytos; 1 byla eigoje.
Lazdijų rajono savivaldybės (44 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys) 46 skundai, iš jų: 12
tenkinti; 21 byla nutraukta, kadangi įsiskolinimas apmokėtas; 1 skola pripažinta beviltiška
(sugriuvęs namas); 1 skolininkas savivaldybės sprendimu atleistas nuo rinkliavos; 5 bylos perduotos
antstoliui išieškojimui; 11 bylų eigoje.
Varėnos rajono savivaldybės (14 fizinių ir 5 juridiniai asmenys) 19 skundų, iš jų: 3
tenkinti; 6 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas apmokėtas; 1 byla nutraukta, kadangi paslaugos
teikimas neįmanomas; 4 skundai perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui; 5 bylos
eigoje.
Iš 2010 metų į 2011 metus buvo perkeltos 33 bylos, iš kurių:
15 skundų tenkinti, iš jų 10 apskųsti apeliacine tvarka;
5 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas apmokėtas;
1 byla perduota antstoliui išieškojimui;
2 skolininkai moka dalimis;
1 skola pripažinta beviltiška, byla nutraukta;
5 bylos nutrauktos, kadangi skolininkai atleisti nuo rinkliavos mokėjimo;
3 bylos nutrauktos, perskaičiavus mokestį;
UAB „Varkoma“ byla.
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Palyginus bendrą 2011 metų teisminį skolų išieškojimą su 2010 metais, skolų išieškojimas iš
skolininkų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, sumažėjo 35 %.

2011 m.
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6. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2011 metais aktyviai skleidė informaciją
apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, ekologiškus atliekų tvarkymo būdus bei svarbą
aplinkos kokybės gerinimui naudodama įvairias visuomenės informavimo priemones.
Per 2010 metus buvo atlikti tokie viešinimo bei ekologinio švietimo darbai:
v 2011 m. mokyklose buvo vykdomos ekologinio švietimo programos. 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:
Ø Alytaus Putinų gimnazijos;
Ø Alytaus rajono Miroslavo vidurinės mokyklos;
Ø Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos;
Ø Lazdijų rajono Šeštokų vidurinės mokyklos;
Ø Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos;
Ø Lazdijų rajono Krosnos pagrindinės mokyklos;
Ø Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos;
Ø Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų gimnazijos;
Ø Prienų „Žiburio“ gimnazijos;
Ø Prienų rajono Kunigiškių pagrindinės mokyklos.
Visos aukščiau išvardintos mokyklos gavo paskatinamuosius prizus už iniciatyvą ir puikias
idėjas, kurias, UAB ARATC paramos pagalba, galėjo įgyvendinti.
Ekologinio švietimo programų metu mokyklos vykdė įvairius renginius, parodas (nuotraukų
parodas, mokinių darbų iš antrinių žaliavų), akcijas (švaros diena), konkursus (atliekų rūšiavimo
varžybos) ir kt.
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Į atliekų tvarkymo centrą pasiklausyti paskaitėlių apie atliekų tvarkymą ir ekskursijos į
Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną atvyksta mokiniai iš visų Alytaus regiono
savivaldybių.

2011 metais buvo parengtas ir išleistas informacinis mokomasis leidinys 7 klasių
moksleiviams „LANGAS“. Šis leidinys buvo išdalintas septynių Alytaus regiono – Alytaus miesto
bei rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų bei Varėnos rajonų - savivaldybių mokiniams.
Nuo 2011 metų mokslo metų pradžios sudaryta išskirtinė galimybė praplėsti ekologijos,
tausojančio, aplinkai palankaus gyvenimo būdo, žinias. Jame mokiniai ras išsamią informaciją apie
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procesą, dabartinę situaciją bei numatomus
atlikti darbus. Gausiai iliustruotame leidinyje pristatomi bendrieji ekologijos principai, jų svarba
šiandienos pasaulyje, pateikiama įdomių faktų ir praktinių patarimų iš aplinkosaugos srities,
aiškinama, kaip reikia elgtis, kad mus supanti aplinka būtų švaresnė ir saugesnė.

2011 m.
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Leidinys, išleistas 2 500 egzempliorių tiražu ir išdalintas visoms regiono mokykloms ir
viešosioms bibliotekoms:
Alytaus miesto savivaldybės mokykloms perduota- 825 vnt;
Alytaus rajono savivaldybės mokykloms perduota- 260 vnt;
Birštono savivaldybės mokykloms perduota- 51 vnt;
Prienų rajono savivaldybės mokykloms perduota- 360 vnt;
Varėnos rajono savivaldybės mokykloms perduota- 316 vnt;
Druskininkų savivaldybės mokykloms perduota- 203 vnt;
Lazdijų rajono savivaldybės mokykloms perduota- 262 vnt.
Taip pat šis leidinys perduotas ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Bendrai regione
bibliotekoms yra perduota 129 vnt.
2011 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“. 2011 m. Alytaus regiono spaudoje informacija susijusi su
atliekų tvarkymu ir ekologiniu švietimu buvo skelbiama rubrikoje klausiate- atsakome. Šioje
rubrikoje 2011 metais paskelbta 17 straipsnių. Žemiau pateikiami laikraščiai, kuriuose buvo
talpinami straipsniai:
Ø
Alytaus naujienos“;
Ø
„Alytaus dienraštis“;
Ø
„Dainavos žodis“;
Ø
„Dzūkų žinios“;
Ø
„Druskininkų naujienos“;
Ø
„Giružis“;
Ø
„Gyvenimas“;
Ø
„Lazdijų žvaigždė“;
Ø
„Merkio kraštas“
Ø
„Miesto laikraštis“;
Ø
„Naujasis Gėlupis“.
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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 2010 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašyta projekto „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų
informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“ finansavimo ir administravimo
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.
2011 metais šio projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:
1.Atlikta reprezentatyvi Alytaus regiono gyventojų apklausa. Apklausą atliko bendrovė
RAIT. Jos metu siekta išsiaiškinti, kiek regiono gyventojai žino apie aplinkai palankų gyvenimo
būdą. Apklausos rezultatai rodo, kad daugelis žmonių ne tik žino, supranta atliekų tvarkymo svarbą,
bet ir patys atsakingai šiame procese dalyvauja.
2. Parengti 3 informaciniai elektroniniai biuleteniai. Pirmasis elektroninis biuletenis
„Tausok, keiskis, keisk pasaulį“, antrasis „Atliekų tvarkymas Alytaus regione“, trečiasis
„Kompostuokime organines atliekas“. Visi 3 parengti elektroniniai biuleteniai Alytaus regiono
savivaldybių pagalba buvo patalpinti savivaldybių internetinėse svetainėse ir išplatinti regiono
mokykloms bei įmonėms.
3. 2 laidos per Alytaus regioninę televiziją.
4. Vykdyta elektros ir elektroninės įrangos surinkimo akcija. Akcijos metu iš gyventojų
buvo priimama sena elektros ir elektroninė technika (viryklės, šaldytuvai, kompiuteriai,
elektroniniai žaislai, telefonai, pan.) Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose
aikštelėse. Nuotraukoje akcijos dalyviai, organizatoriai ir Alytaus regiono savivaldybių atstovai.

5. Konkursai moksleiviams. Šių konkursų tikslas atkreipti mokinių ir visuomenės dėmesį į
aktualias aplinkosaugos problemas. Fotografijos konkurse buvo kviečiami dalyvauti visų Alytaus
regiono savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokiniai. Konkurso tema- žmogaus
poveikis gamtai ir aplinkai.
2011 m.
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Pirkinių maišelio gamybos konkurse dalyvauti buvo kviečiami visų Alytaus regiono
savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų 5- 8 klasių mokiniai. Maišelis turėjo būti pagamintas iš
panaudotų antrinių medžiagų, būti funkcionalus ir tvirtas.
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7. PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ ĮGYVENDINIMAS IR
VEIKLOS TĘSTINUMAS
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) 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 2010 m. buvo pasirašytos šios Finansavimo ir administravimo sutartys:
7.1. 2011 m. sausio 13 d. - Projektas „Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra“,
projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-003

Projekto tikslas
Projektas atitinka Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų, kurioje skatinamas atskiras
biologinių atliekų surinkimas ir tinkamas apdorojimas. Sukurta komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūra leis atskirai (ne sąvartyne) pūdyti komunalines atliekas. Tai padės išspręsti problemą, kuri
kyla dėl bioskaidžių atliekų surinkimo bei priėmimo į saugomas aikšteles ir sąvartynus.
Projektas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr.2006/12/EB dėl atliekų
panaudojimo ir produktų regeneravimo. Būtent kompostavimo būdu vyksta atliekų bei panaudotų
medžiagų irimas, kurio metu organinės atliekos paverčiamos dirvožemiui bei augalams lengvai
pasisavinamų maistinių medžiagų šaltiniu, kuris yra tinkamas naudoti sąvartynų ir karjerų rekultivavimui.
Projekto metu siekiama užtikrinti bioskaidžių atliekų optimaliausius apdorojimo, naudojimo ir perdirbimo
metodus.
Projektas bendrai atitinka Tarybos direktyvą 1991/31/EB, nustatančios, jog sąvartynuose gali būti
šalinamos tik apdorotos atliekos. Įgyvendinamas projektas prisidės prie šios direktyvos nuostatų, kadangi
visos komunalinės atliekos bus apdorojamos ir tik dalis atliekų, kurių po apdorojimo negalima bus
panaudoti bus deponuojamos sąvartynuose.
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:
Pradžia - 2010 m. birželio 2 d.

2011 m.

34

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
Metinis pranešimas
________________________________________________________________________________________________________________________

Pabaiga - 2014 m. kovo 13 d.
Įgyvendinant šį projektą, jau yra parengti pirkimo dokumentai ir yra vykdomi arba
artimiausiu metu planuojami vykdyti šie viešieji pirkimai:
1. „Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo su
energijos gamyba ir virtuvės atliekų biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir
statyba“. Numatoma darbų vertė – 30 854 450 Lt.
2. „Techninė priežiūra, FIDIC ar analogiškos kvalifikacijos inžinieriaus, administravimo ir
techninio projekto ekspertizės paslaugos „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“. Numatoma paslaugų vertė 402 793,7 Lt.
3. „Viešinimo paslaugos projektui „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“. Numatoma paslaugų vertė 81 690,14 Lt.
4. Buitinių atliekų kompostavimo konteinerių miesto individualių namų gyventojams
pirkimas projektui “Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”. Numatoma
prekių vertė 1 200 000 Lt.
5. Projekto „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ reikalingos
įrangos įsigijimas. Numatoma prekių vertė 2 680 000 Lt.
7.2. 2011 m. vasario 25 d. Projektas „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių įrengimas“, projekto kodas VP3-3.2-AM-01-V-01-020

Projekto tikslas
Siekiant išplėsti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo
sistemą, numatoma įrengti 6 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 kompostavimo aikštelės Alytaus
regione, kurios aptarnaus Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Prienų rajono ir Varėnos
rajono fizinius ir juridinius asmenis. Projektas leis rūšiuoti atliekas, jas panaudoti perdirbimui ar
kaip antrines žaliavas.
Ø
įrengiamos aikštelės bus aptvertos tvora, padengtos skysčiams nelaidžia danga, bus
įrengti privažiavimai prie aikštelių ir nukreipiamieji ženklai važiuojant link jų;
Ø
aikštelėse bus įrengtos personalo patalpos, paskelbtos atliekų priėmimo tvarkos, bus
paskirti atsakingi asmenys, vizualiai tikrinantys atliekas, vykdantys jų apskaitą ir prižiūrintys
aikštelę;
Ø
aikštelėse taip pat numatytos atskiros vietos gyventojų atvežtoms buityje
susidarančioms pavojingoms atliekoms;
Ø
aikštelėse numatyta galimybė priimti ir saugoti šias komunalines atliekas: baldus,
statybos ir griovimo atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas, buityje
susidarančias pavojingas atliekas, antrines žaliavas, biologiškai skaidžias atliekas.
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Projekto veiklų finansavimas:
Projekto vertė – 5 050 710 Lt, iš kurių:
ØES Sanglaudos fondo paramos dalis - 4 249 500,32 Lt
ØUAB ARATC lėšos: 801 209,68 Lt
Projekto įgyvendinimo terminas:
Pradžia - 2010 m. rugpjūčio 9 d.
Pabaiga - 2013 m. rugsėjo 25 d.
Įgyvendinant šį projektą viešo konkurso būdu 2011 m. buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos
sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti:
1. Projekto „Alytus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (6 vnt.) statyba
Alytaus, Prienų, Varėnos rajonų bei Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse“. Rangovas –
UAB „Alkesta“, darbų vertė – 4 905 260 Lt.
2. Techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus, administravimo ir techninio projekto
ekspertizės paslaugų teikimas, vykdant projektą „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių įrengimas“. Paslaugos teikėjas – UAB „Ekspertika“, paslaugų vertė 164 000 Lt.
3. Artimiausiu metu planuojam šiam projektui nupirkti viešinimo paslaugas kurių vertė apie
15 000 Lt.
7.3. Projektai, kurie pradėti vykdyti anksčiau
7.3.1. Projektas „Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų
surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“
Atsižvelgiant į 2010 m. spalio 26 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį dėl
projekto „Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir
kompostavimo aikštelių įrengimas“, projekto kodas VP3-3.2-AM-01-V-01-016:
ØŠiuo metu rangovas UAB „Skirnuva“ uždarinėja 74 regione esamus šiukšlynus. Darbų
pabaiga numatyta š.m. liepos – rugpjūčio mėn. Sutarties darbų vertė 5 780 506,16 Lt. Statybos
darbus prižiūri UAB „Sweco Lietuva“.
ØŠ.m. sausio 25 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Alkesta“ dėl Alytaus regiono
didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimo. Darbų trukmė ~17 mėn.
Sutarties vertė 12 300 565, 93 Lt. Statybos darbus prižiūri UAB „APVG“.
Ø2010 m. gruodžio 30 d. atlikus viešo pirkimo procedūras buvo nupirkta ši technika:
• Stacionarus smulkintuvas HL I 1230. Tiekėjas UAB „RB BAltic“, kaina 798 895 Lt.
• Stacionarus būgninis sijotuvas ZEMMLER MS 4200-ST-ET. Tiekėjas UAB „RTS Infra
construction“, kaina 226 600 Lt.
• Savaeigis komposto vartytuvas BACKHUS 21.43. Tiekėjas UAB „RB BAltic“, kaina 691
350 Lt.
• Standartinis komposto barstytuvas Mutti Amos SLM 120. Tiekėjas UAB „Oksata“, kaina
89 890 Lt.
• Konkurso metu nepavyko nupirkti Frontalinio krautuvo ir Ratinio traktoriaus. Juos
planuojame įsigyti artimiausiu metu.
7.3.2. Projektas „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“
Atsižvelgiant į 2010 m. rugpjūčio 17 d. pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį dėl
projekto „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“ projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V01-007.
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Šiuo metu jau yra baigti sąvartyno senojo kaupo uždarymo II etapo rangos darbai ir
prasidėjęs defektų šalinimo laikotarpis. Rangos darbus atliko UAB „Alkesta“. Darbų vertė 3 809
606,18 Lt. Statybos darbus prižiūrėjo UAB „Sweco Lietuva“.
Žemiau esančiose nuotraukose pateikiamas Alytaus regiono Takniškių sąvartyno senojo
atliekų lauko vaizdas prieš uždarymą ir po uždarymo.

7.4.

Projektas RECO Baltic 21 Tech

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (ARATC) 2011 m. birželio 30 d.
Stokholme, Švedijoje pasirašė dalyvavimo projekte „RECO Baltic 21 Tech“ (RB21T) sutartį, pagal
kurią numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 114.000,00 EUR. Šį projektą dalinai finansuoja
Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa 2007-2013. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į
atliekų tvarkymo problemas, skatinti darnų atliekų tvarkymą, paremti Baltijos jūros regiono
valstybes įgyvendinant atliekų tvarkymo hierarchijos principus bei sprendžiant atliekų tvarkymo ir
šalinimo problemas. ARATC dalyvavimas šiame projekte prisidės prie anaerobinio pūdymo
įrenginių statybos Alytaus regione, nes bus parengtas Alytaus regiono atliekų tvarkymo planas
2014-2020, įvertinant šių įrenginių įtaką atliekų kiekio susidarymui Alytaus regioniniame
sąvartyne. Taip pat bus parengti pirkimo dokumentai gauti taršos integruotos aplinkos ir kontrolės
leidimą, kuris bus reikalingas anaerobinio pūdymo įrenginių statybai. Iš šio projekto bus
finansuojamas dokumentų parengimas anaerobinio pūdymo įrenginių operatoriaus parinkimui.
Projekto trukmė 2011-2013 m. Įgyvendinant projektą 2011 m. lapkričio mėnesį buvo pasirašyta
sutartis su UAB „Ekokonsultacijos“, kuri iki 2012 m. pabaigos turės parengti Alytaus regiono
atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. projektą. Likusias veiklas planuojama įgyvendinti per 2012
m.
RB21T projekte be Lietuvos dalyvauja ir kitos šalys - Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija,
Baltarusija. 2011 m. spalio mėn. buvo organizuojama tarptautinė konferencija Taline, Estijoje
„Emerging trends and investment needs in waste management“. Joje buvo apžvelgti naujausi
pokyčiai komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir atliekų tvarkymo investicinių projektų Baltijos
jūros regione statusas, suderinti metodai siekiant tolesnės atliekų tvarkymo pažangos ir investicijų,
apsilankyta Talino Ragn Sells atliekų tvarkymo įmonėje, kur pastatyti naujausi anaerobinio pūdymo
įrenginiai.
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7.

UAB „ARATC“ POSĖDŽIAI
29 lentelė

7.1. Akcininkų susirinkimai
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Data

Akcininkų susirinkimų darbotvarkė

Akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai

2011-02-15

1. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo.

1.SPRENDIMAS: Atšaukti Giedrių Čereškevičių
iš Bendrovės Valdybos nario pareigų.

2. Dėl Bendrovės valdybos naujo nario
rinkimo.

2.SPRENDIMAS: Slapto balsavimo būdu išrinkti
naują Bendrovės valdybos narį – Juozą Skestenį.

1. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito išvadų.

1. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2010 metų
finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms.

2. Dėl Bendrovės 2010 metų metinio
pranešimo.

2. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2010 metų
metiniam pranešimui.

3. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2010
metų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Dėl Bendrovės 2010
(nuostolių) paskirstymo.

4. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2010
metų pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas
pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje – 226.417 litų;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai) – 86.799 litų;
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas
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 – 313.216 litų;
7) pelno dalis, paskirstyta į privalomąjį rezervą –
10.000 litų;
8) pelno dalis, paskirstyta į rezervą savoms
akcijoms įsigyti – nėra;
9) pelno dalis, paskirstyta į kitus rezervus – nėra;
10) pelno dalis, paskirstyta dividendams išmokėti
– nėra;
11) pelno dalis, paskirstyta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos
nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems
tikslams – nėra;
12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
– 303.216 litai.

2011-04-28

metų

pelno

2011-06-17

1. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.

1. SPRENDIMAS: Atšaukti Juozą Skestenį ir
Algį Miškinį iš Bendrovės valdybos narių.

2011-12-21

2. Dėl Bendrovės naujų valdybos narių
išrinkimo.
1. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo.

2. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariais
išrinkti Oną Balevičiūtę ir Tadą Valentukevičių.
1. SPRENDIMAS: Atšaukti Tadą Valentukevičių
iš Bendrovės valdybos narių.
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2. Dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.

2. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariu
išrinkti Algį Miškinį.

30 lentelė
7.2. Valdybos posėdžiai
Eil.
Nr.
1.

Data

Valdybos posėdžių darbotvarkė

Valdybos posėdžiuose priimti sprendimai

2011-01-12

1. Dėl pritarimo projekto „Alytaus regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01V-02-003, finansavimo ir administravimo
sutarties pasirašymui.

1.SPRENDIMAS: Pritarti projekto „Alytaus
regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymui, bet tiktai laikantis regioninės plėtros
tarybos (2010 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr.
(10.18)-2R-8 „Dėl pritarimo projektui pagal
veiklą
„Komunalinių
atliekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar)
atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“)“),
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo (2010 m. gruodžio 2 d, protokolas Nr.
PR-15 „UAB ARATC neeilinio visuotinio
akcininkų
susirinkimo
protokolas“)
ir
savivaldybių tarybų sprendimų (sprendimo „Dėl
pritarimo galimybių ir alternatyvų studijai“
Alytaus regiono savivaldybių nutarimai: Alytaus
miesto savivaldybės 2010-12-09 sprendimas Nr.
T-215, Alytaus rajono savivaldybės 2010-12-03
sprendimas Nr. K-363, Druskininkų savivaldybės
2010-11-29 sprendimas Nr. T1-197, Varėnos
rajono savivaldybės 2010-12-14 sprendimas Nr.
T-VI-1101, Lazdijų rajono savivaldybės 2010-1214 sprendimas Nr. 5TS-1337, Prienų rajono
savivaldybės 2010-11-25 sprendimas Nr. T3-260,
Birštono savivaldybės 2010-11-22 sprendimas Nr.
TS-180) nustatytų sąlygų.

2. Dėl neeilinio visuotinio
susirinkimo sušaukimo.

2.SPRENDIMAS: 2011 m. vasario 15 d., 10 val.
00 min. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g.
31, Alytus, sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo
darbotvarkę:
1. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo.
SPRENDIMO PROJEKTAS: Atšaukti Giedrių
Čereškevičių iš Bendrovės Valdybos nario
pareigų.
2. Dėl Bendrovės valdybos naujo nario
rinkimo.
SPRENDIMO PROJEKTAS: Slapto balsavimo
būdu išrinkti naują Bendrovės valdybos narį.

akcininkų

3. Dėl valdybos pirmininko atšaukimo.

3.SPRENDIMAS: Atšaukti Giedrių Čereškevičių
iš Bendrovės valdybos pirmininko pareigų.

4. Dėl naujo valdybos pirmininko išrinkimo.

4.SPRENDIMAS: Vilmą Jurgelevičienę išrinkti
Bendrovės valdybos pirmininke.

5. Kiti einamieji klausimai:
5.1. Dėl Bendrovės terminuotų indėlių.

5.2. Dėl bendrovės atidėjinių.

2011 m.

5.1. SPRENDIMAS: Laisvas Bendrovės lėšas,
indėlių pavidalu laikyti bankuose.
5.2. SPRENDIMAS: Kitame valdybos posėdyje
svarstyti galimybę kaupti mažesnius atidėjinius.
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2.

3.

2011-02-02

2011-03-16

1. Dėl ilgalaikės paskolos investicijoms
konkurso pasiūlymų.

1.SPRENDIMAS: Pritarti skolinimuisi iš AB
Šiaulių banko su pasiūlyta 3,0 proc. banko marža.

2. Dėl atidėjinių Alytaus regioninio
sąvartyno atliekų kaupo (pirmos sekcijos)
uždarymui.

2.SPRENDIMAS: 2010 metais skirti 6 Lt/tonai
ilgalaikiams atidėjiniams sąvartyno atliekų kaupo
uždarymui formuoti.

3. Dėl projekto „Atliekų rūšiavimo
pajėgumų kūrimas Alytaus regiono švietimo
įstaigose“.

3. SPRENDIMAS: Pritarti šio projekto idėjai, su
sąlyga, kad bus tiksliai nustatyta projekto apimtis,
atlikta projekto poreikio analizė bei nusprendė šį
klausimą svarstyti kituose valdybos posėdžiuose.

4. Dėl rūšiavimo įrenginių.

4.SPRENDIMAS: Pritarti rūšiavimo linijos
įrengimo galimybei sąvartyne, nerūšiuotoms
atliekoms rūšiuoti.

5. Dėl projekto „Biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros
sukūrimas“
statybos darbų pirkimo konkurso vertinimo
kriterijų ir kvalifikacinių reikalavimų
tiekėjams.
1. Dėl Bendrovės 2010 metų metinio
pranešimo.

5. SPRENDIMAS: Susipažinti su projekto
„Biologiškai
skaidžių
atliekų
tvarkymo
infrastruktūros sukūrimas“ statybos darbų pirkimo
konkurso vertinimo kriterijais ir kvalifikaciniais
reikalavimais tiekėjams.
1. Darbotvarkės klausimas priimtas kaip
informacija.

2.
Dėl
Bendrovės
inventorizacijos rezultatų.

2. Darbotvarkės
informacija.

2010

metų

3. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą modifikacijos.
4. Kiti einamieji klausimai;
4.1. Dėl Rinkliavos tarifo suvienodinimo.

4.2. Dėl kompensacinių priemonių Alytaus
rajono gyventojams mokėjimo.
4.

2011-03-30

2011 m.

1. Dėl Bendrovės 2010 metų metinio
pranešimo tvirtinimo.

klausimas

priimtas

kaip

3.SPRENDIMAS:
Pasirinktas
Rinkliavos
apskaičiavimo būdas Alytaus regione yra geras,
galima jį tobulinti pagal kylančias problemas.
4.1. Atskiras
nepriimtas.

sprendimas

šiuo

klausimu

4.2. SPRENDIMAS: Kompensacinių priemonių
Alytaus rajono gyventojams mokėjimo klausimą
reikia teikti Regiono plėtros tarybai.
1.SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2010 m.
metinį pranešimą ir teikti eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui.

2. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio.

2.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2010 metų
finansinių ataskaitų rinkiniui ir teikti tvirtinti
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

3. Dėl Bendrovės 2010 metų
(nuostolių) paskirstymo projekto.

pelno

3.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2010 metų
pelno (nuostolių) paskirstymo projektui.

4. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito išvadų.

4. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2010 metų
finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms.

5. Dėl eilinio visuotinio
susirinkimo sušaukimo.

5. SPRENDIMAS: Eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą sušaukti 2011 m. balandžio 28 d.
14:00 val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g.
31, Alytus, ir siūlyti susirinkimui darbotvarkės
projektą:
1. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito išvadų.
2. Dėl Bendrovės 2010 metų metinio
pranešimo.
3. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių
ataskaitų rinkinio audito išvadų.
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių)

akcininkų
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paskirstymo.
Sprendimų projektai:
1. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų
rinkinio audito išvadų.
SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės 2010 metų
finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms.
2. Dėl Bendrovės 2010 metų metinio pranešimo.
SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės 2010 metų
metiniam pranešimui.
3. Dėl Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų
rinkinio audito išvadų.
SPRENDIMAS: tvirtinti Bendrovės 2010 metų
finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo.
SPRENDIMAS: tvirtinti Bendrovės 2010 metų
pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas
pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje – 226.417 litų;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai) – 86.799 litų;
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas
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 – 313.216 litų;
7) pelno dalis, paskirstyta į privalomąjį rezervą –
10.000 litų;
8) pelno dalis, paskirstyta į rezervą savoms
akcijoms įsigyti – nėra;
9) pelno dalis, paskirstyta į kitus rezervus – nėra;
10) pelno dalis, paskirstyta dividendams išmokėti
– nėra;
11) pelno dalis, paskirstyta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos
nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
– nėra;
12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –
303.216 litai.
6. Kiti einamieji klausimai:
6.1. Dėl „2.550.000 Eurų paskolos pirkimo
sutarties projekto“.

6.2. Dėl vienkartinio priedo
Bendrovės vyr. finansininkei.

2011 m.

6.1. SPRENDIMAS: Nepritarti paskolos pirkimo
sutarties pasirašymui ir įpareigoti Bendrovės
direktorių derėtis dėl geresnių sutarties sąlygų,
kurios atitiktų konkurso sąlygas bei nesukeltų
rizikos įmonės veiklai.

skyrimo

6.2. SPRENDIMAS: Pritarti, kad Bendrovės
direktorius paskatintų vyr. finansininkę Nijolę
Naujokienę už puikius darbo rezultatus
vienkartine
išmoka,
jos
dydį
nustatant
atsižvelgiant į turimas lėšas.

6.3. Dėl atliekų rūšiavimo konteinerių
Alytaus regiono švietimo įstaigose.

6.3. SPRENDIMAS: Teikti paraišką, apimančią
Alytaus miesto, Varėnos, Prienų, Druskininkų ir
Lazdijų rajonų savivaldybes, dėl atliekų
rūšiavimo konteinerių įrengimo šių savivaldybių
švietimo įstaigose.
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5.

2011-06-17

6.4. Dėl atliekų rūšiavimo konteinerių
Alytaus regiono individualiuose namuose.

6.4. SPRENDIMAS: Įpareigoti Bendrovę
suformuluoti pasiūlymus dėl paraiškos teikimo.

6.5. Dėl padangų
perdirbimo.

ir

6.5.
SPRENDIMAS:
Pritarti
padangų
transportavimo
ir
perdirbimo
projekto
įgyvendinimui
šešiose
Alytaus
regiono
savivaldybėse (Alytaus miesto, Alytaus rajono,
Varėnos,
Prienų,
Lazdijų
rajonų
ir
Druskininkuose).

6.6. Dėl dujų ištraukimo įrenginių Alytaus
regioniniame sąvartyne.

6.6. SPRENDIMAS: Kitam valdybos posėdžiui
teikti siūlymus bei sąlygas ar geriau būtų skelbti
du atskirus, ar vieną bendrą (tyrimų atlikimo ir
darbų) konkursą dujų ištraukimo įrenginiams
Alytaus regioniniame sąvartyne įrengti ir
eksploatuoti.

6.7. Dėl įgyvendinamų projektų.
1. Dėl Bendrovės 2012-2014 metų išlaidų
sąmatos.

6.7. Išklausyta informacija apie Bendrovės
įgyvendinamus projektus.
1. Valdybos nariai susipažino su pateikta
preliminaria Bendrovės 2012-2014 metų išlaidų
sąmata. Atskiras sprendimas šiuo klausimu
nepriimtas.

2. Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą modifikavimo
paslaugų finansavimo.

2. SPRENDIMAS: Klausimą dėl Rinkliavos
modifikavimo siūlyti spręsti Regioninės plėtros
taryboje.

3. Dėl naujos Bendrovės valdymo struktūros
tvirtinimo.

3. SPRENDIMAS: Tvirtinti naują Bendrovės
valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes su
tokiais pakeitimais: Priimamojo „vedėjo“
pareigybę pervadinti į „vadovo“, Veiklos
organizavimo padalinyje numatyti vadovo
pareigybę, vyr. juristo skolų administravimui
pareigybę iš Rinkliavų administravimo padalinio
perkelti į Teisės ir viešųjų pirkimų padalinį. Nauja
Bendrovės valdymo struktūra ir darbuotojų
pareigybės įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.
Naujus darbuotojus į pareigybes priimti tik
atsiradus realiam poreikiui ir prieš tai informavus
Bendrovės valdybą.

4. Dėl investicinio projekto „Takniškių
sąvartyno (naujo kaupo) išskiriamųjų dujų
utilizavimo elektros ir/ar šilumos energijos
gamybai paslaugų tiekėjo parinkimas“
įgyvendinimo.

4. SPRENDIMAS: Pritarti investicinio projekto
„Takniškių sąvartyno (naujo kaupo) išskiriamųjų
dujų utilizavimo elektros ir/ar šilumos energijos
gamybai
paslaugų
tiekėjo
parinkimas“
įgyvendinimui. Bendrovė direktorius įpareigotas
pateikti valdybai patikslintą informaciją, kokiu
būdu bus perkamos šios paslaugos.

5. Dėl informacijos apie Bendrovės
sandorius, sudarytus nuo 2010 m. spalio 1 d.
iki 2011 m. gegužės 31 d.

5. Valdybos nariai susipažino
informacija, pastabų nepateikta.

6. Dėl kolektyvinės sutarties projekto.

6. Valdybos nariai susipažino su pateikta
informacija. Atskiras sprendimas šiuo klausimu
nepriimtas.

transportavimo

7. Kiti klausimai.
Dėl kompostavimo konteinerių išdalinimo
gyventojams.

2011 m.

su

pateikta

7. SPRENDIMAS: Bendrovė raštiškai kreipsis į
visas Alytaus regiono savivaldybes dėl
kompostavimo konteinerių saugojimo vietų
paskyrimo, savivaldybių nurodytus konteinerių
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6.

2011-08-05

1. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo
Bendrovės direktoriui Algirdui Reipui.

7.

2011-09-14

1. Dėl Bendrovės išlaidų sąmatos ir atliekų
šalinimo kainų 2012 metams.

8.

2011-11-22

2011 m.

saugojimo adresus įtrauks į konteinerių pirkimo
dokumentus kaip konteinerių pristatymo adresus,
o konteinerių išdalinimą gyventojams iš paskirtų
saugojimo vietų vykdys pačios savivaldybės.
1.SPRENDIMAS: Suteikti Bendrovės direktoriui
Algirdui Reipui kasmetines atostogas nuo 2011
m. rugpjūčio 8 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.
(imtinai).
1.SPRENDIMAS: Valdyba išanalizavo pateiktą
Bendrovės išlaidų sąmatą ir atliekų šalinimo
kainas 2012 metams ir įvertino teigiamai.

2. Dėl komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos kaštų išlyginimo per sąvartyno
tarifą metodikos.

2. SPRENDIMAS: Pritarti Metodikos papildymui
tokiu punktu:
„4.4. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
kaštų išlyginimo metodikos per sąvartyno tarifą
taikymas Alytaus rajono savivaldybei
1. Jeigu išlyginta pagal 4.1 ir 4.2 dalyse
numatytas nuostatas bendra įmonėms ir
gyventojams atliekų šalinimo kaina Alytaus
rajono savivaldybės teritorijoje surenkamoms
komunalinėms atliekoms viršija paskaičiuotą
vidutinę šalinimo kainą, tuomet Alytaus rajono
savivaldybei nustatoma ne didesnė negu vidutinė
vienos tonos komunalinių atliekų šalinimo
regioniniame sąvartyne kaina.
2. Jeigu išlyginta pagal 4.1 ir 4.2 dalyse
numatytas nuostatas bendra įmonėms ir
gyventojams atliekų šalinimo kaina Alytaus
rajono savivaldybės teritorijoje surenkamoms
komunalinėms atliekoms viršija paskaičiuotą
vidutinę šalinimo kainą, tuomet kitoms
savivaldybėms kaštų išlyginimo metodika pagal
4.1 ir 4.2 dalių nuostatas taikoma iš bendro
atliekų kiekio, surenkamos rinkliavos lėšų ir
komunalinių
atliekų
tvarkymo
kaštų
išskaičiuojant Alytaus rajono savivaldybėje
surenkamą atliekų kiekį, vietinę rinkliavą ir
atliekų tvarkymo kaštus (taikant vidutinę atliekų
šalinimo kainą).“.

3. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų
išieškojimo.

3. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariai
išklausė informaciją ir pritaria tokių paslaugų
įsigijimui, su sąlyga, kad tai nieko nekainuotų
Bendrovei ir kuo mažiau kainuotų skolininkui.
Bendrovė turi parengti informaciją apie skolų
išieškojimą
viešinimui
savivaldybių
internetiniuose tinklalapiuose.

4. Dėl informacijos apie projekto „Takniškių
sąvartyno (naujo kaupo) išskiriamųjų dujų
utilizavimo elektros ir/ar šilumos energijos
gamybai paslaugų tiekėjo parinkimas“
laimėtoją.

4. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariai
išklausė
Bendrovės
direktoriaus
pateiktą
informaciją apie įvykdytą konkursą „Takniškių
sąvartyno (naujo kaupo) išskiriamųjų dujų
utilizavimo elektros ir/ar šilumos energijos
gamybai paslaugų tiekėjo parinkimas“.

5. Kiti einamieji klausimai.
1. Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
modifikavimo.

Klausimų nebuvo.
1.SPRENDIMAS: Pritarti galimybių studijos dėl
Rinkliavos apskaičiavimo būdo nustatymo
Alytaus regione parengimui, kuri apimtų ir
Rinkliavų modifikavimo būdus bei skaičiavimo
mechanizmus. Techninę užduotį pateikti Valdybai
svarstyti.
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2. Dėl avanso paėmimo projektams,
finansuojamiems ES struktūrine parama.

2. Valdybos nariai išklausė informaciją. Atskiras
sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

3. Dėl galimybių studijos parengimo dėl
Rinkliavos apskaičiavimo būdo nustatymo
Alytaus regione.

3. Klausimas apsvarstytas kartu su darbotvarkės 1
klausimu.

4. Dėl Bendrovės veiklos 2011 m. finansinių
rezultatų.

4.
Bendrovės
informaciją.

5. Dėl Bendrovės neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo.

5. SPRENDIMAS: Neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą sušaukti 2011 m. gruodžio 21 d. 1000 val. bendrovės būstinėje, Vilniaus g. 31,
Alytus.

valdybos

nariai

išklausė

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo.
2. Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo.

9.

2011-12-21

1. Dėl Biologiškai skaidžių atliekų šalinimo
sąvartyne mažinimo užduoties įgyvendinimo
Alytaus regione 2013 metais strategijos.

Sprendimų projektai:
1. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo.
SPRENDIMAS: atšaukti Tadą Valentukevičių iš
Bendrovės valdybos narių.
2. Dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.
SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariu
išrinkti Algį Miškinį.
1.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės siūlomai
bendro pobūdžio Biologiškai skaidžių atliekų
šalinimo
sąvartyne
mažinimo
užduoties
įgyvendinimo Alytaus regione 2013 metais
strategijai, pagal kurią savivaldybės pasirengs
atitinkamas programas ir teiks tvirtinti
savivaldybių taryboms.

2. Dėl tiriamojo darbo „Alytaus regiono
savivaldybių patirties analizė, pasirenkant
apmokėjimą už komunalinių atliekų
tvarkymą ir nustatant įmokų dydžius.
Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo
sistemos
tobulinimas“
techninės
specifikacijos projekto.

2. Valdyba vienbalsiai pritarė šio klausimo
svarstymo atidėjimui iki Atliekų tvarkymo
įstatymo pataisų priėmimo.

3. Dėl buitinių atliekų deginimo Alytuje
galimybių ir alternatyvų studijos parengimo.

3. Išklausyta informacija.
klausimu nepriimtas.

8.

Sprendimas

šiuo

VEIKLOS PROGNOZĖS

Išanalizavus 2011 veiklos rezultatus ir prielaidas (išskyrus Atliekų tvarkymo įstatymo
projekto keliamą riziką), galima konstatuoti, kad bendrovė gali sėkmingai veikti 2012 metais.

Direktorius
2011 m.

Algirdas Reipas
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