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Alytaus rajono Takniškių kaime, gruodžio 12 dieną, įkasta simbolinė kapsulė, žyminti pirmųjų 

Lietuvoje mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos pradžią. Kapsulėje – laiškas ateities 

kartoms su pranešimu, kad Alytaus regionas pradeda naujos, švaresnės eros pradžią. Laišką pasirašė 

LR Aplinkos ministerijos viceministras Almantas Petkus, Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas, Alytaus regiono savivaldybių merai, rangovai bei 

bendrovės vadovai.  

Šis laiškas yra puikus įžanginis žodis, apžvelginat 2013 metais atliktus darbus bei pasiektus 

tikslus. 

 

 

  

Laiškas ateičiai 

 Šiandien, 2013 metų gruodžio 12 dieną, čia įbetonuojama simbolinė kapsulė žymi 

pirmųjų Lietuvoje mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, o kartu ir naujos – švaresnės 

saugesnės – eros pradžią. 

 Suvokdami savo atsakomybę už žemę ir aplinką, kurioje gyvename ir kurią paliksime 

po savęs, mes statome šį objektą, kad visa, kas mus supa, nebūtų užteršta ir visa, kas žmogaus 

ir gamtos sukurta, išliktų Jums, radusiems ir skaitantiems šį laišką. 

 Šie, Alytaus rajono Takniškių kaime statomi, mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiai iš bendro atliekų srauto išskirs biologiškai skaidžias atliekas, kurios bus 

perdirbamos pažangiu ir efektyviu sausuoju anaerobiniu fermentavimo būdu ir panaudojamos  

energijai gaminti. Jos nebepateks į sąvartyną. 

 Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai statomi bendru septynių savivaldybių – 

Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų – 

įsteigusių atliekų tvarkymo bendrovę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras rūpesčiu, 

padedant Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai. 

 Mechaninio apdorojimo įrenginius stato Alytaus bendrovė „Dzūkijos statyba“ kartu su 

Alytaus bendrove „Alkesta“ ir olandų įmone „Colubris Technologies B. V.“. Statybos sutartis 

pasirašyta 2012 metų gruodžio 11 dieną, įrenginiai bus baigti statyti 2014 metų gruodį. 

 Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo statybos sutartis pasirašyta 2013 metų 

gegužės 21 dieną. Šiuos įrenginius per 23 mėnesius pastatys bendrovė „Axis Industries‘ kartu 

su jungtinės veiklos partneriais iš Olandijos „Waste treatment Technologies“. Juose per 

metus bus apdorojama 23 tūkstančiai tonų biologiškai suyrančių atliekų, kurių didžiausią dalį 

sudaro maisto atliekos. 

 Šiandien, įbetonuodami šią kapsulę, mes atverčiame naują atliekų tvarkymo istorijos 

puslapį, kurį skaitydami jūs įvertinsite mūsų pastangas išsaugoti švarią ir tvarią aplinką. 
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Apie bendrovę 

Bendrovė įsteigta 2002-02-18 dieną,  7 savivaldybių tarybų sudaryta  

jungtinės veiklos sutartimi. 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. Bendrovė savo 

ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi LR teisės aktų reikalavimų, veiklos 

strategiją grindžia darnios plėtros principais. Bendrovė yra įdiegusi 

aplinkosaugos valdymo standartą ISO 14001 ir Alytaus regiono bendruomenei 

gali užtikrinti saugų aplinkai ir gyventojų sveikatai komunalinių atliekų 

tvarkymą. 
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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: 

 Alytaus miesto savivaldybei tenka 31 % įstatinio kapitalo;  

 Alytaus rajono savivaldybei tenka 14 % įstatinio kapitalo;  

 Birštono savivaldybei tenka 2 % įstatinio kapitalo;  

 Druskininkų savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;  

 Lazdijų rajono savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;  

 Prienų rajono savivaldybei tenka 15% įstatinio kapitalo;  

 Varėnos rajono savivaldybei 14% įstatinio kapitalo. 

Akcininkai renka devynių  narių valdybą. 

3.2. BENDROVĖS VALDYBA   

 

UAB ARATC valdybą sudaro 9 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 direktorė;  

Algis Miškinis – valdybos pirmininko pavaduotjas - Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

direktorius; 

Janis Laurinaitis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

Vida Mačernienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 

Romualdas Paulauskas - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

Aurimas Truncė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

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

vedėjo pavaduotojas; 

Gintautas Salatka - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Algis Marcinkevičius - Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius; 
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3.3. UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA IR 

PAREIGYBĖS 

 

  

 
VALDYBA 

DIREKTORIUS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS GAMYBAI 1 

FINANSŲ IR APSKAITOS 

PADALINYS 
Vyr. finansininkas - padalinio 

vadovas 1 

Vyr. specialistas buhalteris 1 
Vyr. specialistas ekonomistas  

Vyr. specialistas rinkliavoms  

 
 

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ PADALINYS 
Vyr. juristas - padalinio 

vadovas 1 

Vyr. juristas skolų 
administravimui 1 

Vyr. specialistas - projektų 

vadovas 1 
Vyr. specialistas viešiesiems 

pirkimams 1 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PADALINYS 
Vyr. specialistas inžinierius - 

padalinio vadovas 1 

Vyr. specialistas darbo saugai 1 
Vyr. specialistas paslaugoms 1 

Vyr. specialistas technikai 1 

Ekologas 1 

RINKLIAVŲ 

ADMINISTRAVIMO 

PADALINYS 
Vadovas 1 

Vyr. specialistas rinkliavoms 7 
PRIIMAMASIS 

Vadovas 1 
Biuro administratorius – 

archyvaras 1 

Valytojas 1 

SAVARTYNO EKSPLOATAVIMO 
PADALINYS 

Vadovas 1 

Meistras 1 
Atliekų priėmimo operatorius 4 

Mechanizatorius – mašinistas 3 

Atliekų rūšiuotojas 2 

Pagalbinis darbininkas 2 

STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMO IR 
KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ 

EKSPLOATAVIMO PADALINYS 

Aikštelių priežiūros vadovas 1 
Aikštelės vadovas 15 

Mechanizatorius – mašinistas 2 

Pagalbinis darbininkas 1 

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ 

ATLIEKŲ TVARKYMO 
PADALINYS 

Vadovas 1 

 

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO 

KONTROLĖS PADALINYS 

Kokybės inspektorius - padalinio 
vadovas 1 

Kokybės inspektorius 1 
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4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA 

 
4.1. ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS 

 

 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  ir 2013-06-12 atnaujintu Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo planu ir  su Alytaus regiono savivaldybėmis pasirašytomis atliekų tvarkymo sistemų  

organizavimo sutartimis. 

Apmokestintų gaminių ir pakuočių tvarkymas yra organizuojamas bendradarbiaujant su 

gamintojų ir importuotojų organizacijomis, pasirašant bendradarbiavimo ir finansavimo sutartis. Tai 

reiškia , kad gamintojų ir importuotojų organizacijos finansuoja apmokestintų gaminių ir pakuočių 

surinkimą ir tvarkymą, o Alytaus regiono savivaldybės ir bendrovė sudaro tam manomai palankesnes 

sąlygas ir visokeriopai remia tokią veiklą Alytaus regione. 

 Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė schema 1 paveikslėlyje.  

 Bendrovė yra įsidiegusi aplinkos vadybos sistemą pagal  LST EN ISO 14001:2005 standartą, 

kuris reiškia, kad įmonė Alytaus regiono bendruomenei gali užtikrinti saugų aplinkai ir gyventojų 

sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą.  

 Bendrovė su Alytaus regiono savivaldybėmis yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, 

kuriomis yra pavesta organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų pasiekti Atliekų 

tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224, 

patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytos 

atliekų tvarkymo užduotys ir uždaviniai. 

Bendrovė atlieka ne visas atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijas, kurios yra 

numatytos Atliekų tvarkymo įstatyme, tačiau nuosekliai savo veikla siekia, kad regiono savivaldybės, 

matydamos efektyvią ir racionalią bendrovės veiklą, patikėtų kuo daugiau administravimo funkcijų ir 

užduočių, kad bendras visų savivaldtybių sukurtas turtas ir žmogiškieji ištekliai tarnautų visoms 

regiono savivaldybėms.  

 Įmonė užsiregistravusi atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo kodus: 

D1, D5, D15, R3, R5, R13, S1, S2, S5.  

 

Komunikacija su atliekų turėtojais ir institucijomis 

 

2013 metais Bendrovėje gauta ir užregistruota 7904 vnt. raštų. Iš jų daugiausia (5179 vnt.) 

vykdymui adresuoti rinkliavų administravimo padaliniui. 

 2013 metais iš Bendrovės išsiųsti 3466 įvairūs raštai – prašymai, pažymos, pranešimai, 

įspėjimai ir pan. Šiame tarpe, išsiųsti 674 atsakymai į gautus raštus, persiųsta užklausimų kitoms 

įmonėms ir pan. Daugiausia (2184 vnt.) raštų siuntė teisės ir viešųjų pirkimų padalinys. 
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Pav. 1. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizacinė schema. 

                Alytaus regiono savivaldybių institucijos 

Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas, 

 patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 

Savivaldybių atliekų tvarkymo planas, patvirtintas savivaldybės tarybos 
 

 

Atliekų turėtojai / 

vietinės rinkliavos 

mokėtojai 

Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių 

atliekas, surinkimas  

(Privačios atliekų tvarkymo įmonės) 

Gamintojai ir 

importuotojai arba 

jiems atstovaujančios 

licencijuotos gamintojų 

ir importuotojų 

organizacijos 

Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės 

Sutartis 

Didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių 

eksploatavimas  

(ARATC ) 

Žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelių eksploatavimas  

(ARATC) 

Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno  Takniškių k., Alytaus raj., 

eksploatavimas  

(ARATC) 

Esamos regioninės infrastruktūros 

eksploatavimas 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
nuostatai 

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas  

(Privačios atliekų tvarkymo įmonės) 

Administravimas 

 

Senų sąvartynų 

uždarymas ir 

priežiūra po 

uždarymo 

(ARATC) 

Planavimas 

Vietinės rinkliavos administravimas 

Kitos komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugos  

(Privačios atliekų tvarkymo 

įmonės) 

Sutartis Sutartis Sutartis Sutartis 



 

4.2. ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO REGIONINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS  

 

 Organizuojant atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regione vadovaujamasi 2007 metais    

lapkričio 30 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtintu Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

planu (2008 - 2017 m.), kuriame numatyta Alytaus regiono atliekų tvarkymo strategija. Trumpalaikėje            

(2008 - 2011 m.) ir ilgalaikėje (2012 - 2017 m.) programose numatytos techninės, ekonominės ir 

organizacinės priemonės, kurios užtikrintų Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 

2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) nustatytų komunalinių atliekų tvarkymo užduočių 

įgyvendinimą. Pagal šių užduočių įgyvendinimą galima įvertinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemą. 

 Visame regione užtikrinta viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas, 

kokybė ir prieinamumas, uždaryti visi ( 22 ) aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimų neatitinkantys sąvartynai ir 74 šiukšlynai, įrengtos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės, 

išskyrus sodų ir garažų savininkų bendrijos teritorijose, įrengta 16 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelių, įrengtos 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, skatinamas individualus kompostavimas - 

2013 metais pradėti dalinti individualūs kompostavimo konteineriai, išdalinti  individualūs pakuočių 

konteineriai, pradėta eksploatuoti sąvartyne laikina mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo 

linija, įkurtas atliekų rūšiavimo kontrolės padalinys. 2013 metų biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

užduotis regionui įgyvendinta, atskirai pagal savivaldybes neįgyvendinta Alytaus rajono savivaldybėje. 

Visame regione įvesta vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą. Alytaus regiono gyventojai nuolat 

informuojami apie atliekų tvarkymą internetinėje svetainėje, per žiniasklaidos priemones, leidžiami 

lankstinukai, didelis dėmesys skiriamas moksleivių švietimui.  

 2013 metais vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 

61-1726; 2002, Nr. 72-3016) reikalavimais ir 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu      

Nr. D1-1004 patvirtintais Reikalavimais regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 

2010, Nr. 149-7654) parengtas  ir 2013 metų birželio 12 dieną Alytaus regiono plėtros tarybos 

sprendimu Nr. 51/6S-148 patvirtintas Alytaus regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. ( toliau – 

Planas). Šiam planui, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 

apraše (Žin., 2004, Nr. 130-4650) numatyta tvarka, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas, įskaitant ir visuomenės informavimo procedūras. 

 

4.3. ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLANAVIMAS 

 

 Naujasis Alytaus regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. atnaujina 2007 m. lapkričio  

30 d. Alytaus re giono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-4R-1 patvirtintą Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo planą (2008-2017 m.), numatant priemones, užtikrinančias Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) nustatytų užduočių 

įgyvendinimą. Šis planas prisidės prie Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. R-39 patvirtinto 

Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros plano įgyvendinimo. 

 Artimiausiais 2014 metais, planuojama pradėti eksploatuoti mechaninio apdorojimo įrenginį 

(rūšiavimo liniją), pastatyti ir pradėti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę ir  stambiųjų bei kitų 

atliekų surinkimo aikštelę Birštono savivaldybėje, sudaryti geresnes atliekų rūšiavimo sąlygas, stiprinti 

atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei šviesti ir informuoti visuomenę. 

4.4. ATLIEKŲ TVARKYMO BŪKLĖ 2013 METAIS. 

           KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA 

 
 2013 metais Alytaus regione susidarė ir buvo sutvarkyta 73270 tonų komunalinių (įskaitant ir 

organines bei popieriaus atliekas sukompostuotas, sudegintas ar panaudotas energijai gaminti namų 

ūkiuose). Iš jų 44832 pašalinta sąvartyne, o likusios perdirbtos ar  panaudotos. 
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1 lentelė 

Komunalinių atliekų apskaita pagal jų sutvarkymo būdus Alytaus regione 

 

  Metai 
Komunalinių atliekų kiekiai t/metus 

2010 2011 2012 2013 

1 
Išrūšiuota ir perdirbta komunalinių 

atliekų 
3528 4065 4549 6932 

2 Panaudota energijos gamybai 1000 1000 1000 4916 

3 Sukompostuota įrenginiuose 2000 1600 1700 6190 

4 Sukompostuota namų ūkiuose 7000 8000 9000 10400 

5 Pašalinta komunalinių atliekų sąvartyne 62267 61183 57855 44832 

6 Viso komunalinių atliekų 75795 75848 74104 73270 

8 
Perdirbta ir panaudota komunalinių 

atliekų % 
17 19 22 40 

 

2 pav. Komunalinių atliekų tvarkymo būdų dinamika 2006-2013 metais 

 

 

2 lentelė 

Sutvarkyta komunalinių atliekų kg vienam statistiniam gyventojui per metus 

 

Metai 

Atliekų kiekis kg/gyventojui/metus 

Alytaus regionas ES 

vidurkis 

2011 

Lietuva 

2011 2010 2011 2012 2013 

1 Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų 18 21 24 38 122 35 

2 Sukompostuota 46 50 57 90 73 8 

3 Panaudota energijos gamybai 5 5 5 27 111 2 

4 Pašalinta sąvartyne 324 318 306 243 179 387 

5 Viso komunalinių atliekų 394 395 392 397 503 441 
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4.5. ATLIEKŲ SRAUTAI IR SUDĖTIS 

 

 Vadovaujantis 2011 m. rugpjūčio 31 dienos LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-661 „Dėl 

regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 

nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“  Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2013 metais buvo atlikti mišrių 

komunalinių atliekų sudėties tyrimai. Remiantis šių tyrimų ataskaitomis, pildomos Alytaus 

regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 

vertinimo ataskaitos, atskirai kiekvienai savivaldybei ir bendrai visam Alytaus regionui. Sudėties 

ataskaita pateikiama 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 

Alytaus regiono likutinių mišrių komunalinių atliekų šalinamų sąvartyne sudėtis  2012-213 metais 

 

Eil. 

Nr. 
Atskirtos komunalinių atliekų rūšys 

MKA 

sudėtis,  t 

2012 metai 

MKA 

sudėtis,  t 

2013 metai 

Pokytis t 

1 Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos 3747 1772 - 1975 

2 Žaliosios atliekos 3816 2200 - 1616 

3 Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos 1290 371 - 919 

4 Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos 4303 4037 - 266 

5 Natūralaus pluošto audinių atliekos 0 0 0 

6 Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 3079 0 -3079 

7 Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 16229 8380 -7849 

8 Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos 6885 3795 -3090 

9 Kombinuotų pakuočių atliekos 681 411 -270 

10 Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos 1113 565 -548 

11 Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos 2498 1706 -792 

12 Inertinės atliekos (keramika, betonas, 1309 3719 2410 

13 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų 

sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos 
1811 2829 1018 

14 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
691 77 -614 

15 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos 
6 8 2 

16 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų 

sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos 
209 233 24 

17 Kitos komunalinės atliekos 26417 18400 -24577 

19 Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis 57849 40124 -17725 

 
Analizės rezultatai rodo, kad 2013 metais šalinamų antrinių žaliavų ir pakuočių kiekis sąvartyne 

sumažėjo 6675 tonomis, bet vis dar yra šalinama 8249 tonos iš kurių apie 50 proc. dar būtų galima 

išrūšiuoti ir perdirbti. Tokiu būdu bendras perdirbamų ar kitaisp panaudojamų pakuočių ir antrinių 

žaliavū kiekis galėtų pasiekti 13000-14000 tonų per metus. 

2013 metais mažėjo ne tik šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis, bet ir biologiškai 

skaidžių atliekų kiekis, kurio mažėjimą lėmė geresnis namų kompostavimas, rūšiavimas ir atliekų 

tvarkymo kontrolė. 

Kartu reikia pastebėti, kad bendras susidarantis komunalinių atliekų kiekis regione nemažėjo ir 

išliko stabilus. 
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4.6. ATLIEKŲ TVARKYMAS IR UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS, 

MECHANINIO IR BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIAI BEI JŲ PAJĖGUMAI 

 
 2013 m. siekiant įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (Žin., 2002, 

Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 

sąvartyne mažinimo užduotis, po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos nuo 2013 

metų birželio 3 dienos pradėtos rūšiuoti laikiname mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje. 

Rūšiavimo metu atskiriamos antrinės žaliavos (kombinuotosios, popierinės, stiklinės, plastikinės 

pakuotės), biologiškai skaidžios, netinkamos perdirbti ir turinčios energetinę vertę komunalinės 

atliekos.  Mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginio metiniai pajėgumai 20-25 tūkst. tonų atliekų. 

Išrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų kiekiai ir gautosios medžiagos yra pateikiamos 4 lentelėje ir 3 

paveikslėlyje.  

 

Laikina rūšiavimo linija Alytaus regioniniame sąvartyne 
4 lentelė 

Perduoti rūšiuoti likutinių mišrių komunalinių atliekų 

 kiekiai pagal savivaldybes 

  

Savivaldybė Atliekų kiekis ,t 

Alytaus miesto savivaldybė 4125,73 

Alytaus rajono savivaldybė 682,2 

Druskininkų savivaldybė 1338,78 

Lazdijų rajono savivaldybė 645,84 

Varėnos rajono savivaldybė 775,54 

Prienų rajono savivaldybė 1331,46 

Birštono savivaldybė 240,9 

VISO 9140,45 

 

 

 

3 pav. 2013 metais išrūšiuotų likutinių mišrių komunalinių atliekų sudėtis, % 
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 4.7. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

 Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane yra nustatytos komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys regionui ir savivaldybėm, kurios yra pateiktos 

5 lentelėje. 

 Visas anksčiau išvardintos priemonės davė laukiamus rezultatus ir Alytaus regionas ir beveik 

visos savivaldybės įvykdė biologiškai skaidžių atliekų alinimo užduotis.  Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane nustatyta 2013 metams užduotis, buvo įgyvendinta 2012 metais, tačiau atskirai 

savivaldybėms nustatytų užduočių nepavyko įvykdyti Alytaus rajono ir Varėnos rajono savivaldybėms. 

2013  metais užduoties įgyvendinti nepavyko tik Alytaus rajono savivaldybei. 

 

5 lentelė 

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2013 metais pašalintų komunalinių  biologiškai 

skaidžių atliekų kiekiai 

 

Eil. 

Nr. 
Regionas 2012 metai 2013 metai 

2013 metų 

užduotis 

Užduoties 

vykdymas 

+/- 

1. Alytaus regionas 16 229 8504 17 000 -8496 

 2. Alytaus m. sav. 5782 2300 7 200 -4900 

 3. Alytaus r. sav. 2227 1169 1 000 169 

 4. Birštono sav. 315 191 600 -490 

 5. Druskininkų sav. 2446 1603 2 900 -1297 

 6. Lazdijų r. sav. 1579 840 2 200 -1360 

 7. Varėnos r. sav. 2382 1354 1 500 -146 

 8. Prienų r. sav. 1493 1047 1 600 -553 
 

 
 

 

4 pav.Biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartyne t/metus 
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4.8. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS ALYTAUS REGIONE 

Viena iš pagrindinių žaliųjų atliekų tvarkymo priemonių yra kompostavimo aikštelės, kurių Alytaus 

regione iki 2013 metų buvo 2, 2013 metais buvo pastatytos dar 4 kompostavimo aikštelės ir šiuo metu 

veikia 6 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Jų adresai nurodyti 6 lentelėje 

6 lentelė 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Alytaus regione 

 

Jose 2013 metais surinkta ir sukompostuota arba panaudota energijos gamybai 6598 t  tonų 

žaliųjų atliekų ir 306 t biologiškai suyrančių gamybos atliekų. 

 

  

Vartomas kompostas Takniškių  aikštelėje.  5 pav.             Smulkinamos šakos Takniškių aikštelėje. 

   

 

6 pav. Žaliųjų atliekų kiekiai žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelėse 2012-2013 metais 

7 pav. Apdoroti žaliųjų atliekų kiekiai kompostavimo 

aikštelėse 2013 metais 
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Eil. 

Nr. 
Savivaldybė Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių adresai 

1. Alytaus r. Takniškių k., Alovės seniūnija, Alytaus r. 

2. Birštono Birštono viensėdis, Birštono seniūnija 

3. Druskininkų Gardino g, 100, Druskininkai 

4. Lazdijų r. Gėlyno g. 23, Lazdijai 

5. 
Prienų r. 

Pramonės g. 3, Prienai 

6. Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. 

7. Varėnos r. Geležinkelio g. 65, Varėna 
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4.9. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ TVARKYMAS 

 

 Pakuočių atliekos, įskaitant antrines žaliavas,  toliau vadinamos PAKUOTE. 

2013 m. Alytaus regionas, pirmasis visoje Lietuvoje, ėmėsi iš esmės pertvarkyti esamą 

pakuočių tvarkymo sistemą. 2013 metais balandžio 3 dieną UAB ARATC , VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ 

„Pakuočių tvarkymo organizacija“ pasirašė bendradarbiavimo sutartis dėl komunalinių atliekų sraute 

susidarančių pakuočių rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Alytaus 

regiono savivaldybėse. 2013 m. rugsėjo – spalio mėn. su pakuočių atliekų surinkėjais buvo pasirašytos 

pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinosios sutartys.  

UAB ARATC siekia, kad visiems Alytaus regiono gyventojams būtų sudarytos tinkamos 

sąlygos atskirai rūšiuoti pakuotes jų susidarymo vietoje. Atliekų susidarymo vietoje atskirtos atliekos 

yra mažiausiai užterštos, daug geresnės „kokybės“ palyginus su iš  bendro atliekų srauto atskirtomis 

atliekomis ir turi didesnę vertę rinkoje. Taip pat pirminis rūšiavimas reikalauja mažiausiai kaštų 

palyginus su kitais rūšiavimo būdais.  

 Alytaus regione rūšiavimo priemonėmis aprūpinti individualiais mišrių komunalinių atliekų 

konteineriais besinaudojantys atliekų turėtojai, kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, 

ypač kaimiškosiose teritorijose, besinaudojantys atliekų turėtojai.  

2013 m. baigti dalinti ir pradėti aptarnauti apie 29 tūkst. 240 l talpos pakuočių (popieriaus, 

plastiko, metalo) atliekų konteinerių.  

 2013 m. pradėtos 120 l talpos stiklo pakuotės konteinerių pirkimo procedūros ir bus įsigyta apie 

31 tūkst. šių konteinerių.  

 2014 m. papildomai įsigijus trūkstamų  pakuočių ir stiklo pakuotės atliekų konteinerių ir juos 

išdalinus, Alytaus regiono individualių namų gyventojams bus sudarytos tinkamos sąlygos rūšiuoti 

pakuočių atliekas jų susidarymo vietoje.  

4.9.1. PAKUOČIŲ KIEKIAI 

 

7 lentelė 

Surinkti pakuočių kiekiai Alytaus regione 2012-2013 m. 

 

Savivaldybė 
Pakuotės  

2012 m. , t 

% nuo 

bendro MKA 

kiekio 2012 

m. 

Pakuotės  

2013 m., t 

% nuo 

bendro MKA 

kiekio 2013 

m. 

Pokytis +/- t 

(su 2012 m.) 

Pokytis % 

savivaldybėje 

Alytaus miesto  2337,09 13,17% 3621,51 23,5% 1284,42 154.96 

Alytaus rajono  180,72 2,29% 644,32 10,1% 463,60 356.53 

Birštono  48,19 3,24% 154,98 12,6% 106,79 321,60 

Druskininkų  485,71 5,97% 1039,00 15,0% 553,29 213,91 

Lazdijų rajono 188,78 2,65% 923,15 15,6% 734,37 489,01 

Prienų rajono 305,17 3,98% 932,49 15,0% 627,32 305,56 

Varėnos rajono 442,61 5,67% 828,23 13,4% 385,62 187,12 

Viso: 3988,28 6,89% 8143,67 16,9% 4155,39 204.00 

 

Alytaus regione per 2013 metus surinkta 8150  t perdirbamų ir neperdirbamų pakuočų atliekų.  

Į šį kiekį įeina iš gyventojų, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, juridinių asmenų, viešų 

teritorijų surinktos/supirktos ir laikinojoje rūšiavimo linijoje iš komunalinių atliekų srauto atskirtos 

pakuočių atliekos.  

Palyginus su 2012 m. surinktų  pakuočių kiekis padidėjo du kartus ir nuo bendro mišrių 

komunalinių atliekų srauto sudarė beveik 17 proc, 
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2013 m. visose Alytaus regiono savivaldybėse pakuotės sudarė daugiau kaip 10 proc. bendro 

mišrių komunalinių atliekų kiekio. Manome,  kad Druskininkų savivaldybėje surinktų pakuočių kiekiai 

galėtų būti didesni, kadangi šioje savivaldybėje dėl gerai išvystytos turizmo ir atliekų rūšiavimo 

infrastruktūros, sutvarkomų pakuočių kiekiai turėtų būti žymiai didesni. 

  Nuo 2013 m. Alytaus regione pradėta vesti tikslesnė pakuočių apskaita, tikrinami atliekų 

tvarkytojai rūšiuojantys surinktas pakuotes, taip pat jie buvo įpareigoti teikti informaciją apie ne tik 

surinktas ir tinkamas perdirbti pakuotes, bet ir apie deginimui skirtas pakuotes bei susidariusias 

rūšiavimo priemaišas. Iš šios informacijos galima daugiau sužinoti apie gyventojų rūšiavimo 

ypatumus, pakuočių srauto sudėtį, kiek surinktose pakuotėse yra priemaišų ir kt. 

 

8 lentelė 

Surinktos pakuotės 2013 m. Alytaus regione ir rūšiavimo rezultatai 

 

Savivaldybė Kiekis, t 
Proc. nuo surinkto 

kiekio 

Alytaus m.  

Viso surinkta, t 3621,51 

 Tinkamos perdirbti, t 3064,29 85% 

Netinkamos perdirbti, t 418,01 12% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 139,207 4% 

Alytaus r.  

Viso surinkta, t 644,32 

 Tinkamos perdirbti, t 375,96 58% 

Netinkamos perdirbti, t 140,70 22% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 127,664 20% 

Birštono  

Viso surinkta, t 154,98 

 Tinkamos perdirbti, t 114,45 74% 

Netinkamos perdirbti, t 27,25 18% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 13,284 9% 

Druskininkų  

Viso surinkta, t 1039,00 

 Tinkamos perdirbti, t 846,37 81% 

Netinkamos perdirbti, t 119,29 11% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 73,34 7% 

Lazdijų r. 

Viso surinkta, t 923,15 

 Tinkamos perdirbti, t 683,57 74% 

Netinkamos perdirbti, t 136,00 15% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 103,576 11% 

Prienų r.  

Viso surinkta, t 932,49 

 Tinkamos perdirbti, t 614,95 66% 

Netinkamos perdirbti, t 169,80 18% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 147,737 16% 

Varėnos r. 

Viso surinkta, t 828,23 

 Tinkamos perdirbti, t 578,15 70% 

Netinkamos perdirbti, t 135,04 16% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 115,044 14% 

Aytaus regionas 

Viso surinkta, t 8143,67 

 Tinkamos perdirbti, t 6277,73 77% 

Netinkamos perdirbti, t 1146,08 14% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 719,852 9% 

 



 

  
 M

et
in

is
 p

ra
n
eš

im
as

 

18  

 

Iš 8 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad „švariausios“ pakuotės yra Alytaus miesto 

savivaldybėje. Čia priemaišos sudaro tik 4 procentus. Taip yra dėl geresnių gyventojų rūšiavimo 

įgūdžių, taip pat daug pakuočių yra surenkama/superkama  iš juridinių asmenų, kurie tvarkytojams 

perduoda tik tinkamai naudoti pakuotes.   

Kaimiškose savivaldybėse, išskyrus Birštono savivaldybę, bendrame pakuočių sraute 

priemaišos sudaro 11 - 20 proc. Šiose savivaldybėse tik šiais metais gyventojai, juridiniai asmenys 

sužinojo apie prievolę rūšiuoti aliekas, todėl dėl žinių stokos,  ypač į individualius pakuočių 

konteinerius,  patekdavo daug priemaišų. Šiose savivaldybėse taip pat mažai juridinių asmenų, pas 

kuriuos susidarytų dideli pakuočių kiekiai, dauguma smulkių įmonių net nežinojo, kad patiems reikia 

tvarkyti pakuotes.  

Iš Alytaus regione surinkto bendro pakuočių kiekio 8142, 67 t, priemaišos sudaro ~720 t (9 

proc.).  2013 m. tinkamai perdirbta ar kitaip panaudota pakuočių. buvo apie 6274 t, t. y. tiek atliekų 

nepateko į sąvartyną. Tai beveik 2300 t daugiau nei 2012 m. Perdirbamų pakuočių kiekiai pagal 

medžiagas pateikti 8 paveikslėlyje. 

 

 

8 pav.Tinkamų perdirbti pakuočių ir antrinių žaliavų kiekiai t/metus 

 

4.9.2. PAKUOČIŲ KIEKIAI PAGAL SURINKIMO PRIEMONIŲ TIPĄ 

 

Pakuotės Alytaus regione skirstomos į susidarančias pas gyventojus ir juridinius asmenis. Iš 

gyventojų pakuočių atliekos renkamos individualiais mėlynos spalvos ir kolektyviniais pusiau 

požeminiais ir varpelio formos konteineriais. Taip pat prie pas gyventojus susidarančių pakuočių 

priskiriamos ir pakuotės surinktos iš didelių gabaritų atliekų aikštelių, viešųjų teritorijų ir įstaigų, bei 

pakuotės supirktos ekotaškuose.  

Iš juridinių asmenų pakuotės surenkamos arba superkamos sutartiniais pagrindais su šių atliekų 

tvarkytojais. Dalis smulkių įmonių naudojasi kolektyviniais rūšiavimo konteineriais. 

Žemiau esančiose lentelėse pateikta informacija apie atskiromis priemonėmis surinktas 

pakuotes.  
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9 lentelė 

2013 m. individualiais (mėlynais) pakuočių atliekų konteineriais surinktos pakuotės ir antrinės žaliavos 

 
Savivaldybė Kiekis, t Proc.  Konteinerių skaičius 

Alytaus m.  

Viso surinkta, t 276.2 
 

3360 

Tinkamos perdirbti, t 125.4 45.4 

Netinkamos perdirbti, t 50.4 18.3 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
100.4 36.3 

Alytaus r.  

Viso surinkta, t 349.2 
 

6930 

Tinkamos perdirbti, t 148.3 42.5 

Netinkamos perdirbti, t 79.9 22.9 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
121 34.6 

Birštono  

Viso surinkta, t 30.0 
 

520 

Tinkamos perdirbti, t 14.0 46.4 

Netinkamos perdirbti, t 5.8 19.2 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
10.3 34.3 

Druskininkų  

Viso surinkta, t 155.2 
 

2100 

Tinkamos perdirbti, t 81.8 52.7 

Netinkamos perdirbti, t 0 0.0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
73.3 47.3 

Lazdijų r. 

Viso surinkta, t 276.1 
 

6265 

Tinkamos perdirbti, t 127,0 46.0 

Netinkamos perdirbti, t 78.5 28.4 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
70.7 25.6 

Prienų r.  

Viso surinkta, t 315.4 
 

5550 

Tinkamos perdirbti, t 139.2 44.1 

Netinkamos perdirbti, t 51.2 16.2 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
125.0 39.6 

Varėnos r. 

Viso surinkta, t 232,0 
 

4060 

Tinkamos perdirbti, t 104.1 44.8 

Netinkamos perdirbti, t 65.9 28.4 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 
62.0 26.7 

Alytaus 

regionas 

Viso surinkta, t 1634.0 
 

28785 
Tinkamos perdirbti, t 739.7 45.3 

Netinkamos perdirbti, t 331.7 20.3 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,   

19 12 12 562.7 
34.4 

 

Iš gautų rezultatų matyti, kad daugiau kaip trečdalis surinktų pakuočių atliekų netinka nei 

perdirbimui, nei deginimui. Rezultatai rodo, kad „blogiausi“ individualių valdų rūšiuotojai yra     
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Prienų r. ir Druskininkų savivaldybių gyventojai. Šiose savivaldybėse rūšiavimo atliekų atitinkamai 

susidarė apie 40 ir 47 proc. nuo bendro kiekio.  Geriausiai pakuotes namuose rūšiuoja Lazdijų r. ir 

Varėnos r. savivaldybės – atitinkamai apie 26 ir 27 proc. rūšiavimo atliekų nuo bendro kiekio.  

Pakuočių atliekų konteinerių dėka į Alytaus regioninį sąvartyną nepateko 1070 t pakuočių 

atliekų. Kadangi paskutiniai  pakuočių atliekų konteineriai buvo išdalinti 2013 m. birželio mėn. ir visi 

aptarnaujami nuo liepos mėn., ateinančiais metais surinktų pakuočių atliekų kiekis bus žymiai didesnis. 
 

10 lentelė 

2013 m. kolektyviniais konteineriais surinktos pakuotės 

 

Savivaldybė Kiekis, t/m Proc. 

Alytaus m.  

Viso surinkta, t 534.628 
 

Tinkamos perdirbti, t 504.138 94% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

30.49 6% 

Alytaus r.  

Viso surinkta, t 169.599 
 

Tinkamos perdirbti, t 162.894 96% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t, 19 

12 12 

6.705 4% 

Birštono  

Viso surinkta, t 40.329 
 

Tinkamos perdirbti, t 37.359 93% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

2.97 7% 

Druskininkų  

Viso surinkta, t 195.699 
 

Tinkamos perdirbti, t 195.699 100% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

0 0% 

Lazdijų r. 

Viso surinkta, t 146.459 
 

Tinkamos perdirbti, t 118.66 81% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

27.799 19% 

Prienų r.  

Viso surinkta, t 172.252 
 

Tinkamos perdirbti, t 149.594 87% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

22.658 13% 

Varėnos r. 

Viso surinkta, t 196.06 
 

Tinkamos perdirbti, t 161.174 82% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

34.886 18% 

Alytaus regionas 

Viso surinkta, t 1455.026 
 

Tinkamos perdirbti, t 1329.518 91% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 

12 12 

125.508 9% 
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2012 m. iš gyventojų pakuotės buvo surenkamos tik kolektyviniais konteineriais ir didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.  2012 m. kolektyviniais konteineriais  surinktų pakuočių buvo 

sutvarkyta apie 1210 t, šiais metais kiekis padidėjo apie 250 t. 

Kadangi kolektyviniai konteineriai yra skirti atskiriems pakuočių rūšims, juose susidaro daug 

mažiau priemaišų lyginant su individualiais konteineriais. 

11 lentelė 

2013 m. iš gyventojų surinktos pakuotės visomis priemonėmis 

 

Savivaldybė Kiekis, t/m Proc. 

Alytaus m.  

Viso surinkta, t 1076.132 

 
Tinkamos perdirbti, t 887.112 82% 

Netinkamos perdirbti, t 50.412 5% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 138.607 13% 

Alytaus r.  

Viso surinkta, t 529.501 

 
Tinkamos perdirbti, t 321.925 61% 

Netinkamos perdirbti, t 79.912 15% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 127.664 24% 

Birštono  

Viso surinkta, t 83.42 

 
Tinkamos perdirbti, t 64.355 77% 

Netinkamos perdirbti, t 5.781 7% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 13.284 16% 

Druskininkų  

Viso surinkta, t 429.329 

 
Tinkamos perdirbti, t 355.989 83% 

Netinkamos perdirbti, t 0 0% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 73.34 17% 

Lazdijų r. 

Viso surinkta, t 479.381 

 
Tinkamos perdirbti, t 297.437 62% 

Netinkamos perdirbti, t 78.458 16% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 103.486 22% 

Prienų r.  

Viso surinkta, t 528.143 

 
Tinkamos perdirbti, t 329.338 62% 

Netinkamos perdirbti, t 51.168 10% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 147.637 28% 

Varėnos r. 

Viso surinkta, t 539.553 

 
Tinkamos perdirbti, t 358.572 66% 

Netinkamos perdirbti, t 65.937 12% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 115.044 21% 

Alytaus regionas 

Viso surinkta, t 3665.459 

 
Tinkamos perdirbti, t 2614.728 71% 

Netinkamos perdirbti, t 331.668 9% 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 719.062 20% 



 

  
 M

et
in

is
 p

ra
n
eš

im
as

 

22  

 

 

 2012 m. gyventojų pakuočių buvo sutvarkyta 1300 t. 2013 m. šis kiekis dvigubai didesnis, 

kadangi gyventojams buvo išdalintos naujos rūšiavimo priemonės, Alytaus mieste viešose teritorijose 

pastatyti 1,1 m3 talpos rūšiavimo konteineriai, pradėti tikrinti gyventojų mišrių komunalinių atliekų 

konteineriai. 

12 lentelė 

2013 m. iš juridinių asmenų surinktos pakuotės visomis priemonėmis 

 

Savivaldybė Kiekis, t/m 

Alytaus m.  

Viso surinkta, t 1896,815 

Tinkamos perdirbti, t 1896,215 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0,6 

Alytaus r.  

Viso surinkta, t 7,574 

Tinkamos perdirbti, t 7,574 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0 

Birštono  

Viso surinkta, t 33,689 

Tinkamos perdirbti, t 33,689 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0 

Druskininkų  

Viso surinkta, t 399,21 

Tinkamos perdirbti, t 399,21 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0 

Lazdijų r. 

Viso surinkta, t 342,239 

Tinkamos perdirbti, t 342,149 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0,09 

Prienų r.  

Viso surinkta, t 195,038 

Tinkamos perdirbti, t 194,938 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0,1 

Varėnos r. 

Viso surinkta, t 166,765 

Tinkamos perdirbti, t 166,765 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0 

Alytaus regionas 

Viso surinkta, t 3041,33 

Tinkamos perdirbti, t 3040,54 

Netinkamos perdirbti, t 0 

Susidarė rūšiavimo atliekų, t,  19 12 12 0,79 

 

 2012 m. iš juridinių asmenų pakuočių buvo surinkta ir sutvarkyta apie 2700 t. Šias metais jų 

surinkta 340 t daugiau. Daugiausiai pakuočių surinkta iš Alytaus miesto savivaldybės įmonių, kadangi 

čia veikia didžiausi Alytaus regiono prekybos centrai, veikia daugiausiai įmonių.  
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 Iš prekybos centrų surinktos pakuotės sudaro 50 proc. visų įmonių pakuočių atliekų. Mažiausiai 

iš įmonių surinkta Alytaus rajono savivaldybėje – tik 8 t. To priežastis gali būti, kad tai visiškai 

kaimiška savivaldybė, nėra didesnių miestų ir stambių įmonių.  

 Birštono savivaldybėje, kuri galima sakyti yra seniūnijos dydžio, iš juridinių asmenų pakuočių 

surinkta 4 kartus daugiau nei Alytaus rajone. Tai sąlygoja visiškai priešinga situacija nei Alytaus 

rajono savivaldybėje: seniūnijos centras yra miestas - kurortas, įkurti keli sveikatinimo centrai, veikia 

viešbučiai, kurie pritaukia daugiau turistų, ko pasekoje atiranda daugiau tvarkomų atliekų. 

 

13 lentelė  

Iš mišrių komunalinių atliekų srauto išskirtos pakuotės 

 

Savivaldybė Atliekų kiekis t 

Tinkamos 

perdirbti proc. 

Deginimui 

proc. Viso 

6,81 8,91 

Alytaus miesto savivaldybė 4125,73 280,96 367,60 648,56 

Alytaus rajono savivaldybė 682,2 46,46 60,78 107,24 

Birštono savivaldybė 240,9 16,41 21,46 37,87 

Druskininkų savivaldybė 1338,78 91,17 119,29 210,46 

Lazdijų rajono savivaldybė 645,84 43,98 57,54 101,53 

Prienų rajono savivaldybė 1331,46 90,67 118,63 209,31 

Varėnos rajono savivaldybė 775,54 52,81 69,10 121,91 

VISO 9140,45 622,46 814,41 1436,88 

 

 2013 m. pradėjusioje veikti laikinojoje rūšiavimo linijoje pradėtos rūšiuoti mišrios komunalinės 

atliekos surinktos iš daugiabučių ir juridinių asmenų.  Iš virš 9 tūkst. tonų pristatytų rūšiavimui atliekų, 

apie 1500 tonų sudarė tinkamos perdirbti ir kitaip panaudoti pakuotės.  Tai Alytaus regione tinkamų 

perdirbti ir kitaip panaudoti pakuočių kiekų padidino 26 proc. 

 

 

 

4.10. ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS 

 

4.10.1. MIŠRIOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS 

 

 Naujovės. 2013 m. paskelbtas naujas konkursas dėl Lazdijų r. mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo ir transportavimo šalinti į atliekų apdorojimo įrenginius. Pradedant Lazdijų rajonu, Alytaus 

regione mišrios komunalinės atliekos bus renkamos, specialia įranga fiksuojant kiekvieną konteinerio 

pakėlimą. Atliekų turėtojas prisijungęs prie vietinės rinkliavos savitarnos svetainės, galės matyti visą 

su atliekų surinkimu susijusią informaciją: konteinerių ištuštinimo, laiką, neištuštinimo priežastis, 

konteinerių tuštinimo grafikus.  Šia informacija ateityje bus naudojamasi apskaičiuojant  mokesčio už 

atliekų tvarkymą dydį. Taip pat bus įsigytas specialus sunkiai privažiuojamoms teritorijoms skirtas 

šiukšliavežis. 

 2013 m. spalio mėn. į šiukšliavežius įdiegta nauja šiukšliavežių stebėjimo sistema, kuri padeda 

kontroliuoti, kad atliekos būtų renkamos vienoje savivaldybėje., t.y. mišrios komunalinės atliekos 

nebūtų maišomos su kitų savivaldybių atliekomis. Alytaus regione mišrios komunalinės atliekos 

renkamos su 17 šiukšliavežių. 
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14 lentelė 

Komunalinių atliekų surinkimo visuotinumas 

 

Savivaldybė 2011 12 31 2012 13 31 2013 12 31 

Alytaus miesto 100 100 100 

Alytaus rajono 96 96 96 

Birštono 99 99 99 

Druskininkų 99 99 100 

Lazdijų rajono 98 100 100 

Prienų rajono 98 98 98 

Varėnos rajono 95 95 95 

 

 Druskininkų savivaldybėje 2013 metais atliekų surinkimo paslaugos teikimas padidėjo nuo 99% 

iki 100%, o likusiose Alytaus regiono savivaldybėse paslaugos teikimas išliko toks pats.  

15 lentelė 

Gyventojų pranešimai, skundai (raštu) dėl atliekų surinkimo, konteinerių pastatymo 

 

Savivaldybė Gauta Išnagrinėta 

Alytaus miesto 22 22 

Alytaus rajono 25 25 

Birštono 0 0 

Druskininkų 6 6 

Lazdijų rajono 22 22 

Prienų rajono 18 18 

Varėnos rajono 10 10 

Viso:  103 103 

 

 Didžiausią pretenzijų dalį sudaro pretenzijos dėl pagal grafiką neišvežtų atliekų. Taip pat 

atsirado skundų dėl pakuočių atliekų konteinerių pastatymo. Skundų dėl nepastatytų konteinerių beveik 

negaunama. Lyginant su 2012 m. skundų sumažėjo 53 vnt.  

 Per 2012 m. UAB ARATC internetinėje svetainėje atsiradusį skyrelį „Klausk“, 2013 m. gauta 

apie 200 užklausimų įvairiais klausimais: dėl mokėjimo pranešimų, kaip rūšiuoti atliekas, dėl atliekų 

nevežimo, konteinerių įsigijimo ir t.t. 

 4 .10.2. PAKUOTĖS 

16 lentelė 

Pakuočių konteineriai Alytaus regione 

 

Savivaldybė 
Kolektyviniai konteineriai vnt. 2013 m.  Pakuočių  

konteineriai 

2013 m. Stiklas Popierius Plastikas 

Alytaus miesto savivaldybė 214 201 200 3360 

Alytaus rajono savivaldybė 87 88 90 6930 

Druskininkų savivaldybė (p. požem.) 61 60 60 2100 

Lazdijų rajono savivaldybė 48 48 48 6265 

Varėnos rajono savivaldybė 61 61 61 4060 

Prienų rajono savivaldybė 106 101 112 5500 

Birštono savivaldybė 21 21 22 520 

Viso regione: 598 580 593 28735 
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 2013 m. Prienų rajono ir Birštono savivaldybėje pritrūkus pakuočių konteinerių, apie 1785  

gyventojų, kol bus gautas šių konteinerių papildymas, buvo išdalinti pakuočių rūšiavimo maišai. 

 

 

2012 m. II pusmetį Alytaus mieste įsteigtos 

pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų supirktuvės 

„Ekotaškai“ (Likiškėlių g. 7 (Maxima X), Naujoji 

g. 2C (PC IKI), Naujoji g. 7E (PC Arena), 2013 

m.  su pertraukomis savo veiklą tęsė toliau. Per 

2013 m. supirkta apie 87 t pakuočių atliekų. 

Didžiausią kiekį sudaro užstatinė stiklo pakuotė. 

 

 

17 lentelė 

Supirktų pakuočių kiekiai 2013 m. 

  

2013 m. Kodas 
Kiekis, t, I 

ketv. 

Kiekis, t, 

II ketv. 

Kiekis, t, 

III ketv. 

Kiekis, t, 

IV ketv. 
Viso 

Popieriaus ir kartono 

pakuotės 
15 01 01 0 0 0 0 0 

PET pakuotė 15 01 02 0.9 0.27 0.036 0.74 1.946 

Metalinė pakuotė 15 01 04 1.433 0.429 0.117 1.722 3.701 

Kombinuota pakuotė 15 01 05 0.083 0.015 0.025 0.038 0.161 

Stiklo pakuotė  15 01 07 29.514 10.875 4.373 36.671 81.433 

Plastikinė pakuotė  15 01 02 0 0 0 0.001 0.001 

Viso: 31.93 11.589 4.551 39.172 87.242 

 

18 lentelė 

 2013 m. su atliekų tvarkymo paslaugos buvo atliekamos pagal šias sutartis: 

 

Sutarti

es Nr. 
Sudarymo data Sutarties šalis Sutarties pavadinimas Savivaldybė 

Mišrios komunalinės atliekos 

Nr. 29 2008-02-11  
UAB „Komunalinių 

įmonių kombinatas“ 

Dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų 

surinkimo Lazdijų rajono aptarnavimo 

zonoje ir transportavimo šalinti į Alytaus 

regioninį sąvartyną paslaugos teikimo 

Lazdijų r. 

Nr. 

166 
2008-09-03  UAB „Ekonovus“ 

Dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų 

surinkimo Prienų rajone ir Birštone ir jų 

transportavimo šalinti į Alytaus regioninį 

sąvartyną paslaugos teikimo 

Prienų r., 

Birštono 
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Nr. 

198 
2009-07-16  

UAB „Komunalinių 

įmonių kombinatas“ 

Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas 

Varėnos rajone ir transportavimas šalinti 

sąvartyne 

Varėnos r. 

Nr. 

218 
2009-08-06  UAB „Ekonovus“ 

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas 

Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir 

transportavimas šalinti sąvartyne 

Alytaus m. 

Nr. 

194 
2013-10-28  UAB „Solus GPS“ 

Šiukšliavežių stebėjimo ir kontrolės 

sistemos įsigijimo ir priežiūros paslaugų 

teikimo sutartis 

Alytaus regionas 

Pakuočių atliekos 

Nr. 40-

45 
2013-04-03  VšĮ  "Žalias taškas" 

Dėl ,,,,,,,,,,. savivaldybės komunalinių 

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir 

paruošimo naudoti  organizavimo 

Visos 

savivaldybės 

Nr. 46-

52 
2013-04-03  

VšĮ "Pakuočių tvarkymo 

organizacija" 

Dėl ,,,,,,,,,,, savivaldybės komunalinių 

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir 

paruošimo naudoti  organizavimo 

Visos 

savivaldybės 

Nr. 

150 
2013-09-12  

VšĮ  "Žalias taškas", UAB 

„Druskininkų 

komunalinis ūkis“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis 
Druskininkų  

Nr. 

151 
2013-09-12  

VšĮ "Pakuočių tvarkymo 

organizacija", UAB 

„Druskininkų 

komunalinis ūkis“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis 
Druskininkų 

Nr. 

188 
2013-10-24  

VšĮ  "Žalias taškas", UAB 

„Ekonovus“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis 

Alytaus m., 

Alytaus r., 

Birštono, Prienų 

r. 

Nr. 

189 
2013-10-24  

VšĮ "Pakuočių tvarkymo 

organizacija", 

„Ekonovus“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis 

Alytaus m., 

Alytaus r., 

Birštono, Prienų 

r. 

Nr. 

197 
2013-10-29  

VšĮ  "Žalias taškas", UAB 

„Komunalinių įmonių 

kombinatas“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis 
Lazdijų r., 

Varėnos r. 

Nr. 

196 
2013-10-29  

VšĮ "Pakuočių tvarkymo 

organizacija", UAB 

„Komunalinių įmonių 

kombinatas“ 

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir 

paslaugų teikimo laikinoji sutartis Lazdijų r., 

Varėnos r. 

Nr. 

246 
2013-12-30 

VšĮ Pakuočių tvarkymo 

organizacija 

Sutartis dėl papildančios atliekų surinkimo 

sistemos funkcionavimo Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijoje 

Alytaus m. 

Nr. 

227  
2013-11-27 UAB Marijampolės švara Stiklo atliekų pirkimo - pardavimo sutartis 10 aikštelių 

Nr. 

233 
2013-12-02 

UAB Komunalinių 

įmonių kombinatas 
Stiklo atliekų pirkimo - pardavimo sutartis 7 aikštelės 

Kitos sutartys 

Nr. 15 2012-02-07  UAB „Žalvaris“ 

Pavojingų atliekų surinkimo iš Alytaus 

regiono gyventojų apvažiavimo būdu 

paslaugos teikimo sutartis 

Alytaus regionas 

Nr. 

193 
2012-11-15  UAB „Metaloidas“ 

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos 

teikimo sutartis 
Alytaus regionas 

Nr. 

196 
2012-11-15  UAB „Metaloidas“ 

Padangų atliekų surinkimo ir 

transportavimo paslaugos teikimo sutartis 
Alytaus regionas 

Nr. 32 2012-03-01  UAB „Ekonovus“ 
ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus 

regione paslaugų teikimo sutartis 

Alytaus regiono 

stambiųjų atliekų 
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aikštelės 

Nr. 

141 
2013-08-27 UAB „Ekonovus“ 

ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus 

regione paslaugų teikimo sutartis 

Alytaus regiono 

stambiųjų atliekų 

aikštelės 

Nr. 

232 
2013-12-02 UAB Aplinkos inžinerija 

Kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių aikštelių vietų išdėstymo ir 

mišrių komunalinių atliekų surinkimo kelių 

schemų parengimo sutartis 

Prienų r., 

Birštonas 

Nr. 

223 
2013-11-28 

VšĮ "Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų 

organizacija" 

Sutartis dėl papildančios elektronikos ir 

elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

sistemos Alytaus miesto savivaldybės 

teritorijoje 

Alytaus regionas 

Nr. 

248 
2013-11-31 

VšĮ "Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų 

organizacija 

Sutartis dėl papildančios elektronikos ir 

elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

sistemos Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Varėnos r. 

 

4.11. DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 
 2013 metais pradėta eksploatuoti dar 10 didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių, iki 

2013 metų vidurio Alytaus regione veikė 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės. Planuojama, 

kad 2014 metais bus pastatyta ir pradės veikti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Birštono 

savivaldybėje. 

19 lentelė 

 

Eil. 

Nr.  
Savivaldybė Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių adresai 

1. 
Alytaus m. 

Alovės g. 6, Alytus 

2. Putinų g. 3A, Alytus 

3. 

Alytaus r. 

Takniškių k., Alovės seniūnija, Alytaus r. 

4. Melioratorių g. 5A, Simnas, Alytaus r. 

5. Daugų g. 17B, Daugų k., Alytaus r. 

6. 
Druskininkų 

Gardino g, 100/102, Druskininkai 

7. Leipalingio k. 

8. 

Prienų r. 

Pramonės g. 3, Prienai 

9. Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. 

10. Veiverių mstl, Prienų r. 

11. Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r. 

12. 
Lazdijų r. 

Gėlyno g. 12, Lazdijai 

13. V. Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų r. 

14. 

Varėnos r. 

Geležinkelio g. 65, Varėna 

15. Merkinės viensėdis, Merkinės sen., Varėna 

16. Paklėštarės k., Varėnos raj. 
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4.12. DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ALYTAUS REGIONE 

 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. 2013 metais ši licencija koreguota, 

įtraukiant į jos priede esantį sąrašą naujai pradėtus eksploatuoti atliekų tvarkymo objektus. Įmonės 

darbuotojai, dirbantys su pavojingomis atliekomis, yra išsilaikę atestatus, kurie suteikia teisę dirbti 

pavojingų atliekų tvarkymo vadovais ar vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus. 

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. 

 

 

9 pav. 2013 metais stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinkta apie 3576 t 

atliekų iš jų 478 t surinktos naujose, 2013 metais pradėtose eksploatuoti aikštelėse. 

 

 

10 pav. Atliekų, surinktų stambiųjų atliekų aikštelėse kiekiai, t 
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11 pav.  Komunalinių atliekų kiekiai surinkti Alytaus 

regiono didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėse 2012 – 2013 m. 

 12 pav. Atliekų kiekiai surinkti stambiųjų atliekų aikštelėse 

pagal savivaldybes 

 

4.13. ATLIEKŲ KIEKIO DINAMIKA ALYTAUS REGIONO STAMBIŲJŲ BEI KITŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMO AIKŠTELĖSE 2012 – 2013 M. 

 

 Daugiausiai atliekų, surinkta Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje – 

1055 t.. Mažiausiai atliekų 2013 metais surinkta Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje 

esančioje Alytaus rajone Takniškių kaime – 216 t. Reikia pažymėti, kad projektinis pajėgumas 

neviršytas tik Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse, kitose projektinis pajėgumas 

viršytas  1,5-4,5 karto. 

 Alytaus regione eksploatuojamose stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2013 metais 

surinktų atliekų procentinė sudėtis pateikiami žemiau esančiame grafike. 

 

 

 

13 pav. Didelių gabaritų aikštelėse surenkamų atliekų procentinė sudėtis % 

 

 Didžiausią dalį surinktų atliekų Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose 

aikštelėse sudarė statybinės atliekos 53,2 % ir naudotos padangos 16,7 % . 
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4.14. ALYTAUS REGIONINIS NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ IR INERTINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAI 

 

 Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos tik apdorotos 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. Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne per 2013 metus buvo priimta       

56 031 t atliekų ( į šį kiekį neįtraukta atliekos priimtos į inertinių atliekų sąvartyną 3772 t ir atliekos, 

kurios buvo panaudotos atliekų sluoksnių perdengimui- gatvių valymo atliekos 1556 t ir gruntas ir 

akmenys 784 t ). Mišrių komunalinių atliekų sąvartyne 2013 metais  pašalinta 40214 t , t.y. 17 731 t 

mažiau negu 2012 metais. 

 

  

14 pav. Bendras pašalintas atliekų kiekis Alytaus 

regioniniame sąvartyne  

2011-2013 metais. 

 

15 pav. Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. 

 

 

  

 

16 pav. Mišrių komunalinių atliekų šalinimo dinamika sąvartyne mėnesiais 2011-2013 metais 
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Toliau esančiose histogramose ir lentelėse pateikiama 2011 – 2013 metais susidarę pas  

gyventojus ir organizacijose nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai. 

 

20 lentelė 

Gyventojų likutinių mišrių komunalinių atliekų susidarymo kiekiai savivaldybėse t. 

 

Savivaldybė 2011 2012 2013 

Alytaus miesto savivaldybė 12 292 12 413 11081 

Alytaus rajono savivaldybė 7 840 7 264 6061 

Druskininkų savivaldybė 5 866 4 846 4466 

Lazdijų rajono savivaldybė 6059 6 068 4685 

Birštono savivaldybė 995 1 182 1021 

Prienų rajono savivaldybė 6 827 6 321 5399 

Varėnos rajono savivaldybė 5 575 6 924 5491 

Viso regione: 45 454 45 018 38204 

  
 

  

17 pav. 

Gyventojų likutinių mišrių komunalinių atliekų kiekių 

dinamika 

2011-2013 metais 

18 pav. 

Organizacijų likutinių mišrių  komunalinių atliekų kiekių 

dinamika 

2011-2013 metais 

 

 

21 lentelė 

Likutinių mišrių komunalinių atliekų kiekiai organizacijose pagal savivaldybes 

 

Savivaldybė 
Atliekų kiekiai t. 

2011 2012 2013 

Alytaus miesto savivaldybė 5 606 5 326 4806 

Alytaus rajono savivaldybė 769 630 363 

Druskininkų savivaldybė 3 954 3 285 1575 

Lazdijų rajono savivaldybė 1 008 1 069 940 

Birštono savivaldybė 490 305 297 

Prienų rajono savivaldybė 1 535 1 343 1225 

Varėnos rajono savivaldybė 2 368 879 632 

Viso regione: 15 729 12 837 9838 
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22 lentelė 

Bendri pašalinti mišrių komunalinių atliekų kiekiai pagal savivaldybes 2011- 2013 metais 

 

 2011 2012 2013 

Alytaus miesto savivaldybė 17898 17739 11774 

Alytaus rajono savivaldybė 8609 7894 5742 

Druskininkų savivaldybė  9820 8131 5899 

Lazdijų rajono savivaldybė 7067 7137 4981 

Varėnos rajono savivaldybė 7943 7803 5350 

Birštono savivaldybė 1485 1486 1078 

Prienų rajono savivaldybė 8361 7665 5300 

Iš viso 61183 57855 40124 

 

 

 

19 pav. Pašalintas likutinių mišrių komunalinių atliekų kiekis t/ m 

 

 

 

5. KONTROLĖS PADALINIO VEIKLA 

 UAB ARATC nuo 2013 metų kovo mėnesio įsteigtas Atliekų rūšiavimo kontrolės padalinys 

(toliau - kontrolės padalinys).  

 Svarbiausias kontrolės padaliniui keliamas tikslas – kad į likutinių (likusių po rūšiavimo) 

atliekų konteinerius nepatektų pakuotės, žaliosios, statybų, pavojingos, elektros ir elektronikos atliekos 

– jos turi būti dedamos į toms atliekoms skirtus konteinerius arba išvežamos į specialiai tam skirtas 

aikšteles, kad gamybos atliekos būtų tvarkomos atliekų turėtojų lėšomis. Nuolatinė kontrolė turėtų 

skatinti fizinius ir juridinius asmenis atsakingiau rūšiuoti atliekas ir tai padėtų sumažinti į sąvartyną 

patenkančių komunalinių atliekų kiekį. 
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 5.1. INDIVIDUALIŲ NAMŲ LIKUTINIŲ  MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ 

TIKRINIMAS 

 

 Kontrolės padalinio kokybės inspektorius – padalinio vadovas ir kokybės inspektorius per 2013 

metų 9 mėnesius, talkinant regiono savivaldybių seniūnijų atstovams bei savivaldybių ekologams, 

apvažiavo 22038 individualius namus, patikrino 14620 likutinių atliekų konteinerių, kuriuose nustatė 

5155 pažeidimus. Nustačius pažeidimą, ant konteinerių buvo priklijuojamas įspėjamasis raudonos 

spalvos lapelis su informacija, kad konteineryje yra neleistinų atliekų bei informacija, kaip teisingai 

tvarkyti atliekas. 

 

  

20 pav. Apvažiuotų namų, patikrintų konteinerių , nustatytų 

pažeidimų ir neištuštinimų Alytaus regione proporcijos. 

 

21 pav. Patikrinimų rezultatai savivaldybėse 

 

 

 Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio buvo pradėta taikyti papildoma priemonė – konteinerių, 

kuriuose nustatyti dideli pažeidimai, netuštinimas. Per 3 mėnesius buvo neištuštinta 418 konteinerių.   

 2013 metų balandžio - gegužės mėnesiais vykdomų patikrinimų metu nuo 60 % iki 85% 

patikrintų konteinerių buvo nustatoma pažeidimų, birželio, liepos mėnesiais nuo 40% iki 50%, o nuo 

rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos pažeidimų sumažėjo ir buvo nustatoma tik 11% - 25% patikrintų 

konteinerių ( 20 - 21 paveikslėliuose.).     

 

5.2. DAUGIABUČIŲ NAMŲ LIKUTINIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ 

TIKRINIMAS 

 
 2013 metų lapkričio 11 – 14 dienomis buvo atliktas bandomasis likutinių atliekų konteinerių, 

priskirtų daugiabučiams gvenamiesiems namams, patikrinimas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 

200 konteinerių naudojasi 56 daugiabučių namų gyventojai, arba 2560 butų. Konteineriuose buvo rasta 

daug neišrūšiuotų atliekų. Prie daugiabučių namų laiptinių išplatinta informacija apie tai, kad  atliekos 

nerūšiuojamos. 

 Sulaukėme gyventojų priekaištų, kad rūšiuoti atliekas nesudarytos pakankamos sąlygos, t.y. 

arba varpo formos rūšiavimo konteinerių yra per mažai, arba jie ištuštinami nepakankamai dažnai, 

perpildyti, tad, antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų paparasčiausiai nėra kur dėti. Patikrinimo metu ši 

informacija pasitvirtino, todėl nutarta daugiabučių namų likutinių atliekų konteinerių patikrinimus tęsti 

2014 metais, po to, kai bus sudarytos geresnės sąlygos gyventojams rūšiuoti: bus pastatyta daugiau 

rūšiavimo konteinerių, arba jie bus dažniau ištuštinami. 
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5.3. ĮMONIŲ LIKUTINIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ KONTEINERIŲ TIKRINIMAS  

 2013 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo atlikti  juridinių asmenų  patikrinimai siekiant 

nustatyti, ar įmonės nešalina gamybos atliekų į likutinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patikrinimų 

metu patikrinta 232 įmonėms priskirtų 430 konteinerių iš kurių 109 konteineriai buvo neištuštinti, nes 

nustatyta, kad į juos pridėta gamybos atliekų.  

 Ši pasirinkta priemonė buvo efektyvi, kadangi po pakartotinių patikrinimų nustatyta, kad  

situacija pasikeitė, nes gamybos atliekų šalinimas pakartotinai tuose pačiuose konteineriuose 

nenustatytas. 

 2014 metais planuojama periodiškai tikrinti ne tik gamyba užsiimančius juridinius asmenis, bet 

ir švietimo įstaigas, ligonines, prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo objektus. 

 

5.4. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTROLĖ 

 2013 metų liepos – spalio mėnesiais buvo vykdoma pakuočių atliekų surinkimo kontrolė, 

siekiant nustatyti susidarančius pakuotės kiekius, kokybę bei apvažiavimo efektyvumą. 

     Kontrolinių važiavimų metu surinkta informacija leido atlikti esamos būklės analizę ir bus 

naudojama pakuočių atliekų kiekio susidarymui pagal regiono savivaldybes ir vietoves nustatyti, jų 

transportavimo išlaidoms paskaičiuoti, bei surinkimui optimizuoti. 

 

5.5. ATLIEKŲ VEŽĖJŲ KONTROLĖ 

 2013 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais ant Alytaus regioninio sąvartyno kaupo buvo 

patikrinta atliekų sudėtis 193 atliekas atvežusių automobilių, siekiant nustatyti, iš kurios regiono 

savivaldybės ar vietovės, kuriuo maršrutu vežamos nepakankamai išrūšiuotos atliekos, ar nevežamos 

gamybos atliekos, pakuotės atliekos, maišant jas su likutinėmis atliekomis, ar atliekų vežėjai teisingai 

užpildo atliekų atitikties deklaracijas. 

 Atsižvelgus į surinktus duomenis ir esamą situacijos analizės pagrindu buvo toliau planuojamos 

likutinių atliekų konteinerių patikrinimų vykdymo kryptys, atliekų vežėjai, dėl nustatytų nedidelių 

pažeidimų buvo įspėti, su regiono savivaldybėmis buvo priimtas sprendimas  dėl kapinių bei didelių 

gabaritų atliekų perrūšiavimo. 

 

5.6. ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ TIKRINIMAS  

 Individualių namų gyventojams 2012 – 2013 metais buvo išdalinti pakuočių atliekoms surinkti 

skirti konteineriai, todėl anksčiau naudoti varpo formos antrinių žaliavų konteineriai, stovintys 

individualių namų zonoje tapo nenaudojami (išskyrus konteinerius stiklui, kurie bus naudojami iki to 

laiko, kai individualių namų gyventojams bus išdalinti individualūs stiklo atliekų konteineriai). 

 2013 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais apvažiavimo būdu patikrinta 1600 vnt. antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerių Alytaus regione, nustatant užpildymo laipsnį ir išvežimo efektyvumą, siekiant 

pakeisti dislokacijos vietas. 

 Apbendrinus surinktus duomenis regiono savivaldybėms bus pateikti konteinerių, kurių 

dislokacijos vietą siūlome keisti, sąrašai. 
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6.VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2013 M. 

 
6.1. ATLIEKŲ TVARKYMO KAŠTAI IR RINKLIAVOS PANAUDOJIMAS 

 

     Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai regione, palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo 663 

tūkst. litų (4,3 proc.). Kaštai pagal savivaldybes pateikiami 23 lentelėje. 

 

23 lentelė 

Atliekų tvarkymo kaštai už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir apdorojimą Alytaus regiono 

savivaldybėse 2012-2013 m. 

 

Eil. 

Nr 

Savivaldybės 

pavadinimas 

2012m. Kaštai 

Lt (su PVM) 

2013m. Kaštai 

Lt (su PVM) 

Pokytis % 

Padidėjimas (+), 

sumažėjimas (-) 

1 Alytaus miesto 4.489.402 4.539.253 +1,1 

2 Alytaus rajono 2.105.673 1.912.221 -9,2 

3 Druskininkų 2.405.687 2.430.267 +1,0 

4 Lazdijų rajono 1.880.801 1.656.936 -11,9 

5 Varėnos rajono 1.959.064 1.821.673 -7,0 

6 Birštono 412.251 375.143 -9,0 

7 Prienų rajono 2.021.339 1.875.579 -7,2 

IŠ VISO 15.274.217 14.611.071 -4,3 

 

24 lentelė 

Rinkliavos lėšų panaudojimas komunalinių atliekų tvarkymo veikloms 2012-2013 metais 

 

Kaštų pavadinimas 
Suma Lt/metus (su PVM) % nuo bendros 

kaštų struktūros 2012 m. 2013 m. 

Atliekų surinkimas ir transportavimas 9.465.687 8.285.586 56,7 

Atliekų šalinimas (regioninis sąvartynas) 1.520.537 1.528.502 10,5 

Atliekų apdorojimas (rūšiavimas) 0 188.939 1,3 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 

kompostavimo aikštelių eksploatavimas 
582.494 1.146.316 7,8 

Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra 1.335.464 559.014 3,8 

ES finansuojamų projektų  įgyvendinimas 350.183 425.612 2,9 

Rinkliavos administravimas (įskait 

ekologinį šviet.) 
1.195.568 1.246.817 8,5 

Konkusinės dok. parengimas Lazdijų raj. 

surinkimo paslaugoms 
0 62.872 0,5 

Kompostavimo konteineriai 0 151.995 1,0 

Kontrolės padalinys 0 111.929 0,8 

Bendrosios ir sistemos administravimo 

sąnaudos 
824.284 903.489 6,2 

IŠ VISO 15.274.217 14.611.071 100,0 

 

2013 metais sumažėjus vietine rinkliava apmokestintų komunalinių atliekų kiekiui (14 proc.), 

sumažėjo  šių atliekų surinkimo  bei transportavimo išlaidos (1 mln. 180 tūkst. litų). 2013 metų birželio 

mėn. regioniniame sąvartyne pradėjo veikti atliekų rūšiavimo linija, kurios  veikla įmonei kainavo 189 
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tūkst .litų (su PVM). Atliekų šalinimo kaštai regioniniame sąvartyne išliko tokie patys, nes 2012 metų 

viduryje iš nuosavų lėšų pastatytos regioninio sąvartyno antros sekcijos nusidėvėjimas 2012 metų 

kaštuose sudarė 141 tūkst. litų (be PVM), o 2013 metų- 242 tūkst. litų (be PVM). Žymiai padidėjo 

didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių kaštai, nes praėjusiais metais užbaigta 

statyba ir įvesta į eksploataciją 10 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 5 žaliųjų atliekų kompostavimo 

aikštelės, iš jų viena su didelių gabaritų atliekų surinkimo zona. Taip pat 2013 metais įsteigtas 

kontrolės padalinys, kurio išlaikymas kainavo 112 tūkst. litų (su PVM). 

25 lentelė 

Regiono savivaldybių įsiskolinimai už vietine rinkliava apmokestintų mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymą Alytaus regione 

 

 

 

26 lentelė 

Bendrovės finansiniai rodikliai 2011-2013 metais 

 

Rodiklio pavadinimas 2011m. 2012m. 2013m. 

Finansinis rezultatas: 

 grynasis pelnas „+“,  

nuostolis „-„ 

+ 50.688 + 47.470 + 166.096 

 

 Įmonė grynasis pelningumas 2013 metais nuo bendros pardavimų apimties (įskaitant atliekų 

surinkimo bei atvežimo pajamas) yra 1,5 proc., o pelningumas tik  nuo įmonės  pajamų už atliekų 

apdorojimą  - 2,7 proc. 

 

6.2. RINKLIAVŲ ADMINISTRAVIMO PADALINIO VEIKLA 

6.2.1. NUMATYTŲ UŽDAVINIŲ VYKDYMAS: 

Bendrovė teikė ataskaitas: Alytaus r. savivaldybei atliekų apmokėjimo pagal faktinį 

komunalinių atliekų kiekį įtakos  tvarkymo kaštams Alytaus rajono savivaldybėje tarpinę ataskaitą;  

Alytaus m. savivaldybei atliekų deklaravimo įtakos tvarkymo kaštams tarpinę ataskaitą; Druskininkų 

savivaldybei atliekų apmokėjimo pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį įtakos tvarkymo kaštams 

Druskininkų savivaldybėje tarpinę ataskaitą; Prienų r. savivaldybei apmokėjimo už atliekų tvarkymą 

Prienų rajono savivaldybėje, proporcingumo principų taikymas, numatant atliekų deklaravimo 

Eil.

Nr. 

Savivaldybės 

pavadinimas 

2012.12.31 2013.12.31 

Pokytis % 

Padidėjimas (+), 

sumažėjimas (-) 
VISO 

t.tarpe 

laiku 

neapmokė

tas 

VISO 
t.tarpe laiku 

neapmokėtas 

1 Alytaus miesto 1.141.489 812.088 1.497.184 1.152.975 +31,2 

2 Alytaus rajono 45.507 8.041 150.602 106.159 +3,3 karto 

3 Druskininkų 157.728 121.736 242.842 193.250 +54,0 

4 Lazdijų rajono 178.292 67.442 140.614 34.768 -21,1 

5 Varėnos rajono 689.698 579.666 779.391 664.496 +13,0 

6 Birštono 52.240 25.841 60.519 30.755 +15,8 

7 Prienų rajono 935.851 812.660 364.896 249.776 -61,1 

IŠ VISO 3.200.805 2.427.474 3.236.048 2.432.179 +1,1 
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galimybes galutinę ataskaitą; Varėnos r. savivaldybei apmokėjimo už atliekų tvarkymą Varėnos rajono 

savivaldybėje, proporcingumo principų taikymas, numatant atsiskaitymą už faktinį atliekų kiekį 

galimybės tarpinę ataskaitą. 

Teikė pastabas: LR Aplinkos ministro įsakymu rengiamo Komunalinių atliekų turėtojų 

registravimo tvarkos aprašo projektui; informaciją bei pastabas dėl Aplinkos ministerijos užsakymu 

UAB „Ekokonsultacijos“ rengiamų rekomendacijų dėl diferencijuotų įmokų už rūšiuotų ir nerūšiuotų 

atliekų tvarkymą modelio įgyvendinimo savivaldybėse ir diferencijuotų įmokų skaičiavimo metodikos 

parengimui;  informaciją bei pastabas  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei 

šalinimą skaičiuoklės parengimui. 

Organizavo Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei šalinimą skaičiuoklės 

pristatymą Alytaus miesto ir Lazdijų rajono savivaldybėse. 

Skaičiavo Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Alytaus regiono 

savivaldybėse pagal savivaldybių tarybų patvirtintus nuostatus, formavo mokėjimo pranešimus, 

tikslino priskaitymus už ankstesnius laikotarpius, organizavo jų pateikimą Vietinės rinkliavos 

mokėtojams.  

Teikė pasiūlymus dėl  Vietinės rinkliavos administravimo programos skolų administravimo 

modulio, Vietinės rinkliavos administravimo programos atliekų rūšiavimo konteineriuose kontrolės 

modulio, Vietinės rinkliavos administravimo programos konteinerių valdymo modulio, Vietinės 

rinkliavos administravimo programos modifikavimui. 

Teikė siūlymus Alytaus regiono savivaldybėms dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos 

išieškojimo iš skolininko, patirtus kaštus priskaičiuojant skolininkui; dėl vienodų lengvatų visose 

Alytaus regiono savivaldybėse nustatymo; vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio indeksavimo.  

 6.2.2. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKESČIO SURINKIMAS: 

1. VYKDĖ MOKĖTOJŲ APSKAITĄ, FORMAVO MOKĖJIMO PRANEŠIMUS, TIKSLINO 

PRISKAITYMUS UŽ ANKSTESNIUS LAIKOTARPIUS, ORGANIZAVO JŲ PATEIKIMĄ 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS.  

Analizuojant mokėtojų pokyčius pastebima, kad Vietinės rinkliavos mokėtojų registre 2013 m. 

buvo 107849 mokėtojų, fizinių ir juridinių asmenų, o tai 1365 daugiau negu 2012 m. Padidėjimą 

sąlygojo tai, kad buvo tikslinami įsiskolinusių vietinės rinkliavos mokėtojų VĮ „Registrų centro“, 

Gyventojų registro duomenys ir vietinės rinkliavos mokestis buvo padalintas visiems nekilnojamojo 

turto savininkams, taip pat įtraukti/patikslinti faktiškai gyvenami, tačiau nepriduoti naudoti pastatai, 

bei Alytaus regiono savivaldybių sprendimais atleisti rinkliavos mokėtojai nuo Vietinės rinkliavos 

mokesčio. Alytaus regiono savivaldybių Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičiaus pokytis  nuo 

2008.01.01 iki 2013.12.01 pateiktas 27 lentelėje. 

27 lentelė 

Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičiaus pokytis Alytaus regione savivaldybėse 

  nuo 2008.01.01 iki 2013.12.01 

Laikotarpis Mokėtojų skaičius, iš viso 
Mokėtojų skaičius, kuriems 

skaičiuojama vietinė rinkliava 

2008.01.01 - 2008.01.31 8740 8740 

2008.12.01 - 2008.12.31 33396 31368 

2009.12.01 - 2009.12.31 87562 85455 

2010.12.01 - 2010.12.31 100527 95069 

2011.12.01 - 2011.12.31 103484 96471 

2012.12.01 - 2012.12.31 106484 98380 

2013.12.01 - 2013.12.31 107849 98833 
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Alytaus regione Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, 

rinkliavos dydis priklauso nuo pastato bendro ploto ir tikslinės jo naudojimo paskirties. Esant 

netikslumams patys atliekų turėtojai pateikia tai patvirtinančius dokumentus, pildo sąžiningumo 

deklaracijas. 

Alytaus regiono savivaldybių Vietine rinkliava apmokestinto pagal nekilnojamojo turto 

paskirtis dydžiai ir pasiskirstymas pagal  apmokestinamas grupes pateikiamas 28 lentelėje. 

 

28 lentelė 

Vietine rinkliava apmokestinami nekilnojamojo turto objektai pagal nekilnojamojo turto paskirtį m2 

Alytaus regiono savivaldybėse 2013 m. 

 

Objekto paskirtis Plotas m2 

Gyvenamoji 6.880.473,40 

Sandėliavimo 1.669.820,20 

Mokslo, Kultūros, Sporto 676.282,80 

Gamybos, pramonės 517.838,38 

Administracinė 346.173,25 

Specialioji 54.796,53 

Gydymo, Sveikatos priežiūros 315.889,19 

Prekybos 209.768,09 

Sodų 158.245,42 

Garažų 114.311,64 

Paslaugų 60.369,42 

Maitinimo 37.754,69 

Poilsio 70.165,93 

Viešbučių 35.741,38 

Religinė 16.123,07 

Kita, Pagalbinio ūkio, nenurodyta 506.554,48 

Viso 11.670.307,87 

 

Alytaus regione 2013 metais priskaičiuotos Vietinės rinkliavos mokesčio sumokėta 

14880106,05 Lt., tai sudaro 99,39 %.   

 Informacija apie Vietinės rinkliavos mokumą Alytaus regiono savivaldybėse  pavaizduota 29 

lentelėje bei 23 paveikslėlyje. 

 

 29 lentelė 

Vietinės rinkliavos mokumas % Alytaus regiono savivaldybėse  2008 -2013 m. 

 

Savivaldybė/metai 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 % % % % % % 

Alytaus m. sav. 0 80,17 100,66 100,25 96,39 99,26 

Alytaus r. sav. 0 58,58 91,07 99,19 102,25 100,05 

Birštono sav. 71,21 89,79 85,72 85,58 110,07 107,33 

Druskininkų sav. 86,04 93,94 93,18 96,53 95,67 104,7 

Lazdijų r. sav. 74,5 95,53 95,61 97,06 99 100,73 

Prienų r. sav. 44,84 87,05 90,53 90,84 94,43 94,78 

Varėnos r. sav. 0 54,99 92,2 102,02 96,61 94,2 

Iš viso: 77,86 85,52 94,6 97,52 97,4 99,39 
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23 pav. Vietinės rinkliavos mokumas Alytaus regiono savivaldybėse % 

 

2008-10-01 iki 2013-12-31 bendra visų Alytaus regiono atliekų turėtojų skola yra  4.183.399 

Lt., tame tarpe fizinių asmenų skola sudaro  3.089.069,83Lt., juridinių asmenų skola yra 1 094 330 Lt.  

2013 metais Bendrovė Alytaus regione vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiavo 

14.971.303,37  Lt, t. y. 145.172,41 Lt mažiau negu 2012 metais 15.116.475,78 Lt., kadangi buvo 

tikslinami ankstesnių metų priskaitymai, perskaičiuojamas mokestis pagal pateiktas sąžiningumo 

deklaracijas, bei taikomos kitos regiono savivaldybių numatytos lengvatos. Bendra priskaitymų, 

apmokėjimų ir įsiskolinimų Alytaus regione 2008 – 2013 m. suma Lt. pateikta  30 lentelėje. 

 

30 lentelė 

Priskaitymai, apmokėjimai ir įsiskolinimai Alytaus regiono savivaldybėse 2008 – 2013 m. suma Lt. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Iš viso 

Priskaičiuota 4633365,65 10211262,17 15348366,78 14773305,23 15116475,78 14971303,37 75054078,98 

Apmokėta 3607661,73 8732808,73 14519840,26 14407012,37 14723250,43 14880106,05 70870679,57 

Skola 1025703,92 1478453,44 828526,52 366292,86 393225,35 91197,32 4183399,41 

 

31 lentelė 

Įsiskolinimai Lt. Alytaus regiono savivaldybėse 2008 – 2013 m. 
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 Priskaičiuoti ir apmokėti įsiskolinimai Alytaus regiono savivaldybėse 2008 - 2013 metais 

pateikta 32 lentelėje 

32 lentelė 

Priskaitymai ir apmokėjimai Alytaus regiono savivaldybėse 2008-2013 m. 

 

Savivaldybė Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys 
Viso 

sumokėta 
% 

 
Priskaičiuota Apmokėta % Priskaičiuota Apmokėta % 

  

Alytaus m. sav. 13483858,54 13043690 96,74 6328183 6143305 97,08 19186995 96,85 

Alytaus r. sav. 8182312,06 7841848 95,84 944323,6 871963,1 92,34 8713811 95,48 

Birštono sav. 1234718,2 1122038 90,87 778218,5 766339,3 98,47 1888378 93,81 

Druskininkų sav. 7644103,04 7312819 95,67 7502701 7076725 94,32 14389544 95 

Lazdijų r. sav. 8264891,56 7762916 93,93 1912305 1817481 95,04 9580397 94,14 

Prienų r. sav. 8931837,7 7989400 89,45 2338899 2116635 90,5 10106034 89,67 

Varėnos r. sav. 6075499,73 5655441 93,09 1432229 1350081 94,26 7005521 93,31 

Sumokėta  viso: 53817220,83 50728151 94,26 21236858 20142528 94,85 70870680 94,43 

Priskaičiuota 

viso       
75054079 

 

 

33 lentelė 

Priskaitymai ir apmokėjimai Alytaus regiono savivaldybėse 2013 m. 

 

Savivaldybė 

 

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys Viso 

sumokėta 

 

% 

 Priskaičiuota Apmokėta % Priskaičiuota Apmokėta % 

Alytaus m. 

sav. 
2984903,53 2934481,69 98,31 1291449,77 1310067,85 101,44 4244549,54 99,26 

Alytaus r. sav. 1888169,99 1912892,87 101,31 218458,28 194856,64 89,2 2107749,51 100,05 

Birštono sav. 230752,4 217445,8 94,23 117951,21 156803,11 132,94 374248,91 107,33 

Druskininkų 

sav. 
1292268,07 1361140,05 105,33 1263780,12 1314991,67 104,05 2676131,72 104,7 

Lazdijų r. sav. 1387539,28 1392413,46 100,35 306684,17 314202,48 102,45 1706615,94 100,73 

Prienų r. sav. 1761750,98 1657028,34 94,06 437837,86 427772,72 97,7 2084801,06 94,78 

Varėnos r. 

sav. 
1450627,27 1383438,84 95,37 339130,44 302570,53 89,22 1686009,37 94,2 

Sumokėta 

viso: 
10996011,52 10858841,05 98,75 3975291,85 4021265 101,2 14.880.106,05 99,39 

Priskaičiuota viso: 
     

14.971.303,37 
 

 

2. VYKDĖ IKITEISMINĮ SKOLŲ ADMINISTRAVIMĄ. 

Bendrovė įpareigota  nesumokėtą Rinkliavą iš atliekų turėtojų išieškoti Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka įskaitant neteisminį bei teisminį skolos išieškojimą, todėl 2013 metais buvo 

tris kartus suformuoti ir išsiųsti 9991 vnt. priminimai/įspėjimai, 2012 metais - 7583 vnt.  

Remiantis sutartimi UAB “Gelvora“ atstovavo Bendrovės  finansinius interesus, išieškant 

finansinius įsiskolinimus iš skolininkų. Sumažėjusį išieškojimą įtakoja tai, kad objektų savininkai 

negyvena Lietuvoje ar yra mirę (paveldėtojų nėra) arba neturi pajamų. Pateikiame apibendrintus UAB 
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“Gelvora“ duomenis apie išieškojimą iš fizinių ir juridinių asmenų, perduotų 2012 m. ir 2013 m. 34 

lentelėje. 

34 lentelė 

Apibendrinti UAB “Gelvora“ duomenys apie išieškojimą iš fizinių ir juridinių asmenų Alytaus regiono 

savivaldybėse2012-2013 m. 

 

Metai 

Viso 

perduota 

(vnt.) 

Viso perduota 

(Lt) 

Viso 

išieškota 

(Lt) 

Viso 

neišieškota 

(Lt) 

Išieškota 

% 

2012 m. juridiniai asmenys 86 96387,81 63382,3 33005,51 65,76 

2012 m. fiziniai asmenys 2856 1.074.012,54 354.589,00 719.423,54 33,02 

Juridiniai asmenys+Fiziniai 

asmenys 
2942 1.170.400,35 417.971,30 752.429,05 35,71 

2013 m. juridiniai asmenys 23 25252,7 14929,29 10323,41 59,12 

2013 m. fiziniai asmenys 2246 608.059,46 66.170,26 541.889,20 10,88 

Juridiniai asmenys+Fiziniai 

asmenys 
2269 633.312,16 81.099,55 552.212,61 12,81 

 

 

 Bendrovės siūlymui nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimo iš skolininko kaštus 

priskaičiuoti skolininkui Alytaus regiono savivaldybės pritarė. 

 Vykdant teisminį Vietinės rinkliavos skolų administravimą Rinkliavų administravimo 

padalinys parengė ir teisminiam skolų išieškojimui perdavė dokumentus dėl skolų išieškojimo iš 780 

Alytaus regiono savivaldybių Vietinės rinkliavos skolininkų. Visi atlikti veiksmai įtakojo padidintą 

Vietinės rinkliavos mokumą. Informacija apie parengtų dokumentų perdavimą teisminiam skolų 

išieškojimui 2013 m. pateikiama 35 lentelėje 

35 lentelė 

Parengti dokumentai teisminiam skolų išieškojimui Alytaus regione savivaldybėse  2013 m. 

Savivaldybė 

Perduotų dokumentų skaičius 

teisminiam skolų išieškojimui, 

vnt 

Įsiskolinimas, Lt. 

Alytaus miesto sav. 72 38451 

Alytaus r. sav. 312 114459 

Druskininkų sav. 0 0 

Birštono sav. 0 0 

Prienų r. sav. 201 174669 

Lazdijų r. sav. 162 129928 

Varėnos r. sav. 33 23296 

Viso 780 480804 

 

 

 Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Alytaus regiono savivaldybių tarybos, todėl bendros 

atleidimo nuo įmokų tvarkos Alytaus regione nėra. Pagrindinės savivaldybių teikiamos lengvatos – 

vietinės rinkliavos  įmoka mažinama gaunantiems mažas pajamas asmenims, ne visus metus 

naudojamų objektų savininkams, rinkliavos dydis koreguojamas pasikeitus pastatų naudojimo 

paskirčiai ar sustojus gamybai.  Analizuojant vietinės rinkliavos lengvatų taikymą matyti, kad 2008-
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2013 m. pritaikyta lengvatų už 4.951.471,94 Lt. Lengvatų sistema mažina vietinės rinkliavos 

surinkimą, tačiau padeda išspręsti individualius rinkliavos taikymo aspektus.  

 Alytaus regiono savivaldybių Vietinės rinkliavos lengvatų suvestinė  pateikta 36 lentelėje. 

 

36 lentelė 

Lengvatos Vietinės rinkliavos mokėtojams Alytaus regiono savivaldybėse 2013 m. 

 

Savivaldybės Lengvatos, Lt. 

Alytaus m. sav. 71697,87 

Alytaus r. sav. 213267,96 

Birštono sav. 298701,68 

Druskininkų sav. 243816,76 

Lazdijų r. sav. 233686,16 

Prienų r. Sav. 276095,45 

Varėnos r. Sav. 129666,57 

Iš viso 1.466.932,45 

 

Išanalizavus Alytaus regiono savivaldybių Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarką, pastebėta, kad atskirose savivaldybėse 

skiriasi lengvatų sumos ir siekiant užtikrinti principą „teršėjas moka“ bei optimalų vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokų surinkimą, Bendrovė 

siūlė visose Alytaus regiono savivaldybėse nustatyti vienodas lengvatas, panaikinti 100 proc. atleidimą 

nuo įmokos tiems nekilnojamojo turto savininkams, kurie nesinaudoja nekilnojamuoju turtu, bet jiems 

priklausantys nekilnojamojo turto objektai yra tinkami naudoti pagal paskirtį bei turto savininkai turi 

galimybę naudotis atliekų tvarkymo sistema, tačiau šiam siūlymui nebuvo pritarta. 

 

3. VYKDĖ VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ SUMOKĖTŲ ĮMOKŲ PER BANKUS 

IR MOKĖJIMO TARPININKUS APSKAITĄ. 

Įmokų pasiskirstymas pagal įmokas priimančias įmones Alytaus regiono savivaldybėse 

pavaizduota 37 lentelėje ir 24 paveikslėlyje.  

37 lentelė 

Vykdytų Vietinės rinkliavos mokėtojų įmokų per bankus ir mokėjimo tarpininkus suma Lt. 

2013 m. 

 

Bankas / Mokėjimo įstaiga Suma, Lt 

Swedbank 4.497.230,85 

MAXIMA 2.730.707,55 

Perlas 2.412.957,77 

Lietuvos paštas 2.001.261,71 

SEB 1.357.977,65 

DNB 877.807,32 

DanskeBank 374.671,04 

Medicinos bankas 174.137,64 

Šiaulių bankas 163.967,08 

ARATC kasa 182.652,60 

Lietuvos spauda 83.249,56 

Citadele 19.175,08 

Ūkio bankas 4.310,20 

Iš viso: 14.880.106,05 
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24 pav. Vykdytų Vietinės rinkliavos mokėtojų įmokų per bankus ir mokėjimo tarpininkus suma % 

2013 m. 

 

 

 

 4. TEIKĖ ATSAKYMUS/PAAIŠKINIMUS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS. 

 Rinkliavų administravimo padalinys teikė Vietinės rinkliavos mokėtojams informaciją pagal 

gautus paklausimus. Daugiausia klientų kreipėsi vasario ir rugpjūčio mėnesiais, kada buvo išsiųsti ir 

Vietinės rinkliavos mokėtojus pasiekė  vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai. Detalesnė 

informacija apie gautus ir atsakytus prašymus pateikta  38 lentelėje. Rinkliavų administravimo 

padalinys 2013/ 2012 metais gavo panašų skaičių prašymų dėl Vietinės rinkliavos (lengvatų prašymai, 

prašymai keisti mokėtoją, siuntimo adresą ir kt.). Vadovaujantis prašymų, telefoninių skambučių ir 

Registro tikslinimais Rinkliavos padalinio darbuotojai 2013 metais atliko Eko Atris programoje 54328 

vnt. operacijų (lengvatos, korekcijos, plotų tikslinimas, nekilnojamojo turto savininko pakeitimas).  

38 lentelė 

Gauti ir atsakyti prašymai/paaiškinimai dėl Vietinės rinkliavos 2012-2013 m. 

 

Metai 
Viso gauti raštai, 

vnt. 
Atsakyti raštai 

Parašyti 

atsakymai el. 

paštu 

Pritaikytos 

lengvatos pagal 

gautus prašymus 

2012 5245 583 176 4662 

2013 5179 622 190 4557 

 

Swedbank. 30% 

MAXIMA. 18% 

Perlas. 16% 

Lietuvos paštas. 14% 

SEB. 9% 

DNB. 6% 

Danske Bank. 3% 

Medicinos bankas. 

1% 

Šiaulių bankas. 1% 
ARATC kasa. 1% Lietuvos spauda. 1% 

Citadele. 0% 

Ūkio bankas. 0% 
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6.3. 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.  

 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. Įspėjimo (-ų) siuntimas; 

2. Procesinių dokumentų rengimas ir pateikimas teismui;  

3. Atstovavimas teismuose;  

4. 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. Jeigu UAB ARATC byloje atstovauja advokatas – 

proceso pabaigoje reikalaujama iš skolininko priteisti visas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. 

Palankus teismo sprendimas dar nėra teigiamas rezultatas – realiam skolos išieškojimui 

bendradarbiaujama su antstoliais, kad užsitikrinti realų skolos susigrąžinimą skolininko nemokumo 

atveju. 

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. 

39 lentelė 

Teisminis skolų išieškojimas 2013 metais 

 

Savivaldybė 

Fizinių 

asmenų 

skolos suma 

Lt 

Juridinių 

asmenų skolos 

suma Lt 

Bendras 

įsiskolinimas 

Lt 

2013 m. 

Išieškota Lt 

Išieškota nuo 

skolų 

administravimo 

pradžios Lt iki 

2013 m. 

Prienų rajono 148800,05 12586,45 161386,5 14691,9 132761,45 

Birštono 5242,14 0 5242,14 673,43 13985,91 

Alytaus rajono 77341,47 6224,47 83565,94 38568,96 122327,09 

Alytaus miesto 13198,84 7986,42 21185,26 14466,2 84408,88 

Lazdijų rajono 72340,30 16827,70 89168 34091 66174,68 

Varėnos rajono 3804,36 0 3804,36 1332,27 48783,51 

VISO: 320727,16 43625,04 364352,2 103823,76 468441,52 

 

2013 metais Kauno apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas 543 skundai dėl 

nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą priteisimo: 
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    40 lentelė 

Pateikti skudai administraciniams teismams pagal savivaldybes 

 

Savivaldybė 

Pilnai 

tenkinti 

skundai 

Dalinai 

tenkinti 

skundai 

Atmesti 

skundai 

Nutrauktos 

bylos 

Apskųstos 

bylos 
Sustabdyta 

Perduota 

antstoliui 

Bylos 

eigoje 

Viso 

skundų 

Prienų raj.sav. 53 2 3 21 1 - 38 93 172 

Birštono sav. 7 - 1 4 1 - 4 - 12 

Alytaus raj. 

sav. 
67 - - 92 - 1 37 53 213 

Alytaus m. 

sav. 
15 1 - 2 1 - 13 12 30 

Lazdijų raj. 

sav. 
61 1 - 33 1 1 48 7 103 

Varėnos 

raj.sav. 
10 - - 3 1 - 6 - 13 

VISO 213 4 4 155 5 2 146 165 543 

 

Iš 2012 metų į 2013 metus buvo perkeltos 284 bylos, iš kurių:  

256 skundai tenkinti pilnai, 10 apskųsta (iš jų 228 bylos perduotos antstoliui sprendimo 

vykdymui); 

6 skundai tenkinti dalinai (susidaręs įsiskolinimas priteistas pilnai, nepriteistos palūkanos); 

5 skundai tenkinti dalinai, kadangi sprendimu buvo priteista mažesnė, nei buvo reikalaujama, 

suma; 

6 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas apmokėtas; 

1 byla nutraukta, kadangi pritaikius lengvatą, mokestis perskaičiuotas; 

10 bylų sustabdyta (9 iš jų – kol bus išspręstas klausimas dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo, 

kita 1 – išskirta į atskirą bylą). 

Palyginus bendrą 2013 metų teisminį skolų išieškojimą su 2012 metais, skolų išieškojimas iš 

skolininkų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, sumažėjo apie 17 % 

 

7. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

Vykdydama viešuosius pirkimus Bendrovė vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais 

įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais. 

Bendras 2013 metais vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 106, vertė – 

4881696,60 Lt. CVP IS priemonėmis vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius  – 7, vertė  - 

3624342,90 Lt. 

 Bendrovė aktyviai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamų  projektų įgyvendinime. Europos 

sąjungos lėšomis finansuojamų įvykdytų viešųjų pirkimų sutarčių vertė per 2013 metus  –    

1994274,68 Lt.  Didžiąją viešųjų pirkimų dalį sudaro mažos vertės pirkimai. 41 lentelėje pateikiama 

2013 m. vykdytų Bendrovės mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų 

skaičius. 

41 lentelė 
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 299188,74 38 

Paslaugos 820718,78 57 

Darbai 137446,18 4 

Viso 1257353,70 99 
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2013 metais Bendrovei buvo suteikti įgaliojimai atlikti Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos finansuojamus viešuosius pirkimus stiklo konteineriams Alytaus regione, bei pusiau 

požeminiams konteineriams Birštono savivaldybėje įsigyti. Viešųjų pirkimų procedūros atliktos. 

Taip pat pradėtos atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Lazdijų rajono savivaldybės 

teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos“ viešojo pirkimo procedūros. 
 

8. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS 

 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - UAB ARATC) 2013 metais 

visuomenei aktyviai skleidė informaciją apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, ekologiškus 

atliekų tvarkymo būdus bei svarbą aplinkos kokybės gerinimui naudodamas įvairias visuomenės 

informavimo priemones.  

2013 m. informacija susijusi su atliekų tvarkymu ir atliekų tvarkymo problemomis skelbta 

šiuose laikraščiuose: 

 „Alytaus naujienos“; 

  „Dainavos žodis“; 

 „Dzūkų žinios“; 

 „Druskininkų naujienos“; 

 „Giružis“; 

 „Gyvenimas“; 

  „Miesto laikraštis“; 

 „Naujasis Gėlupis“. 

 Informacija susijusi su atliekų rūšiavimu, antriniu atliekų panaudojimu ir kitomis atliekų 

tvarkymo problemomis taip pat buvo skelbiama ir per Alytaus regioninę televiziją bei Alytaus radiją 

„FM99“.  

 Gyventojai su aktualia informacija atliekų tvarkymo temomis nuolat supažindinami Alytaus 

regiono savivaldybių internetiniuose puslapiuose, bei nuolat atnaujinama informacija UAB ARATC 

internetiniame tinklapyje www.aratc.lt. 

 2013 metais vasario mėnesį buvo vykdomas eksperimentas „Kiek realiai sveria alytiškių 

atliekos?“. Šis eksperimentas buvo vykdomas siekiant išsiaiškinti kiek realiai sveria konkretaus dydžio 

konteinerio turinys ir apskaičiuoti, kiek laiko trunka atliekų svėrimas, norint nustatyti faktinį jų kiekį. 

Eksperimentą vykdė UAB ARATC ir bendrovės „Ekonovus“ specialistai. Eksperimentą stebėjo 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, žurnalistai. 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 2013 metais išplatinta 

spalvinimo knygelė „Žaliųjų 

akinių paslaptis“. 

 

 

 

 

Balandžio mėnesį  atidaryta netradicinė 

ekologiniam švietimui skirta paroda „Ir 

šiukšliadėžė  nori būti graži“ , kurios 

tikslas – parodyti kasdienio atliekų 

tvarkymo evoliuciją paskatinti žmones 

rūšiuoti atliekas ten, kur jos susidaro –

namuose, biuruose, įstaigose. 

http://www.aratc.lt/
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“Žaliųjų akinių paslaptis“– smagi istorija apie 

tinkamą atliekų tvarkymą. Spalvingoje knygelėje 

gausu užduočių, kurios ne tik moko rūšiuoti 

buityje susidarančias atliekas bei saugoti gamtą, 

bet ir lavina įvairius gebėjimus. 

 

 
25 pav. 

 

Alytaus regione ši knygelė išdalinta visiems 3 klasių besimokantiems moksleiviams - 1705 vienetai: 

Alytaus miesto savivaldybėje - 650 vnt.; 

Alytaus rajono savivaldybė - 160 vnt.; 

Birštono savivaldybė – 50 vnt.; 

Prienų rajono savivaldybės mokykloms perduota - 270 vnt.; 

Varėnos rajono savivaldybės mokykloms perduota - 200 vnt.; 

Druskininkų savivaldybės mokykloms perduota - 175 vnt.; 

Lazdijų rajono savivaldybės mokykloms perduota - 200 vnt. 

Visiems atliekų turėtojams su rinkliavos mokėjimo pranešimais buvo išplatinta atmintinė. 

26 pav. 

 

 2013 metais birželio 5 dieną Alytaus regioniniame sąvartyne, surengtas seminaras „Žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelės ir mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos veikla“, kuriame 
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dalyvavo aplinkos apsaugos specialistai. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Takniškių kaime 

veikiančios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos veikla 

bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginių statyba Alytaus regione. 

 

 

 

27 pav. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ GYVENDINIMAS 

ŠIUO METU VYKDOMI PROJEKTAI 
 

1. „ALYTAUS REGIONO ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMAS, DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMO IR KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS“, PROJEKTO KODAS VP3-3.2-

AM-01-V-01-016 

 

PROJEKTO TIKSLAS 

 Siekiant sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą būtina uždaryti 71 Alytaus regiono 

šiukšlynus, 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.  
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                  Šiukšlynas po sutvarkymo                                      28 pav.                           Šiukšlynas prieš sutvarkymą 

 

 

 

 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. 

 

 

Alytaus regioniniame sąvartyne esanti 

kompostavimo aikštelė 

 

29 pav. 

 

PAPILDOMAI PROJEKTE BUVO SKIRTA LĖŠŲ: 

 Šiukšlyno Pilvingių kaime uždarymas - 552 000 lt., UAB ARATC prisidėjimas – 0 lt. 

 Birštono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas - 1 529 824,60, 

UAB ARATC prisidėjimas – 15 proc. 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI: 

2014 sausio 1 d. buvo sutvarkyti visi šiukšlynai išskyrus vėliau į projektą įtrauktą Pilvingių šiukšlyną. 

2014 sausio 1 buvo įrengtos visos planuotos aikštelės išskyrus vėliau į projektą įtrauktą Birštono 

didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę. 

 

PROJEKTO FINANSAI:  

Projekto vertė – 23.233.006,35 Lt,  

Įsisavintų pinigų – 89.47 %  

 

PROJEKTO PABAIGA 

Projekto veiklų pabaiga numatyta 2014 m. balandžio 28 d. 
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2014 m. Alytaus regione veiks 17 didelių gabaritų ir 7 kompostavimo aikštelės. 

 

 

2. „ALYTAUS REGIONO TAKNIŠKIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMAS“ PROJEKTO KODAS NR. 

VP3-3.2-AM-01-V-01-007  

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.  

 

Uždarytas senasis kaupas 
 

 

30 pav. 

      

PROJEKTO FINANSAI:  

Projekto vertė – 9.189.041,45 Lt; 

 

PROJEKTO PABAIGA 

2013 gruodžio 4 d. projektas buvo pilnai įgyvendintas.  

 

3. „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 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. 

 įrengiamos aikštelės bus aptvertos tvora, padengtos skysčiams nelaidžia danga, bus įrengti 

privažiavimai prie aikštelių ir nukreipiamieji ženklai važiuojant link jų;  

 aikštelėse bus įrengtos personalo patalpos, paskelbtos atliekų priėmimo tvarkos, bus paskirti 

atsakingi asmenys, vizualiai tikrinantys atliekas, vykdantys jų apskaitą ir prižiūrintys aikštelę; 

 aikštelėse taip pat numatytos atskiros vietos gyventojų atvežtoms buityje susidarančioms 
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pavojingoms atliekoms; 

 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. 

 

  

31 pav. Įrengtų aikštelių pavyzdžiai 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI: 

2014 sausio 1 d. buvo baigtos statyti ir priduotos visos numatytos aikštelės. 

 

PROJEKTO FINANSAI: 

Projekto vertė – 5.050.710 Lt,:                          

Šiuo metu įsisavinta –  94.58 % 

 

PROJEKTO PABAIGA 

Projekto pabaiga numatyta 2014 m. rugpjūčio mėnesį.   

 

 

32 pav. 

 

 

4.  „ALYTAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SISTEMOS PLĖTRA“ PROJEKTO 

KODAS NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-003 

 

PROJEKTO TIKSLAS 

 Projekto metu Alytaus apskrityje, Takniškėse, yra statoma mechaniškai rūšiuojamų ir 

perdirbamų biologiškai skaidžių atliekų įrenginiai. Projektu siekiama ne tik gyventojams suteikti 
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visuotinai prieinamas ir kokybiškas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendintas projektas 

leis sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir 

panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. 

Naujaisiais įrenginiais bus galima operatyviai susidoroti su niekam nebetinkamomis po rūšiavimo 

atliekomis ir iš to dar gauti naudos. Taip pat tai leis atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo ir nedidinti 

atliekų tvarkymo kaštų.  

 

 

Mechaninio rūšiavimo ir biologinio 

apdorojimo įrenginių statybos pradžia 
 

33 pav. 

 

PROJEKTO FINANSAI:  

Projekto vertė– 49 811 925,14 Lt. 

Šiuo metu įsisavinta – 29.76 %  .  

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI: 

I darbų dalyje (Mechaninio Rūšiavimo Įrenginių statyba) šiuo metu vyksta statybos darbai. Įrenginių 

paleidimo ir derinimo darbai numatyti 2014 IV ketvirtį. 

 

 
34 pav. 
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II darbų dalyje (Biologinio apdorojimo įrenginių statyba) šiuo metu yra baigiama rengti Techninis 

projektas ir vykdomi statybvietės paruošimo darbai. Statybos leidimas numatytas 2014 vasario 28 d.  

 

PROJEKTO PABAIGA 

Projekto pabaiga - 2015 m. rugsėjo 30 d. 

 

7. RECO BALTIC 21 TECH IR LEONARDO DA VINCI PROJEKTAI   

 

 

 

  

Projektas RECO Baltic 21 Tech      

UAB ARATC 2011 metais birželio 30 diena Stokholme, Švedijoje pasirašė dalyvavimo projekte 

„RECO Baltic 21 Tech“ (RB21T) sutartį, pagal kurią numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 

114.000,00 EUR.  

2013 matais gruodzio 16 diena projektas baigėsi. Projekto rezultatai:  

1) Parengti ir patvirtinti  Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus m., Alytaus r., 

Birštono, Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r. ir Varėnos r.) atliekų tvarkymo planai; 

2) Parengtas TIPK leidimas komunalinių atliekų rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiams; 

3) Atliktas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 

4) Parengti komunalinių atliekų rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatuotojo 

parinkimo pirkimo dokumentai. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leonardo da Vinči projektas 

 2012 metais birželio mėn. UAB ARATC pateikė paraišką dalyvauti Leonardo Da Vinci 

projekte pagal programą “Towards a European qualification for Solid Waste Facilities’ Managers -

SWFM-QF”.  

Paraiška patvirtinta ir gautas 7 993 EUR finansavimas:  

Viso projekto vertė 533 171, EUR.  

Projekto trukmė: 2012 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. spalio 31.  

Projekte dalyvauja: 13 partnerių iš Lietuvos, Graikijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, 

Lenkijos, Bulgarijos ir Vengrijos. 

 Projekto metu analizuojama esama atliekų tvarkymo organizacijų specialistų mokymo sistema, 

atliekamas įvairių Europos Sąjungos šalių mokymo sistemų palyginimas, rengiama harmoninga 

kompetencijos ir mokymo sistema skirtingiems atliekas tvarkančių organizacijų specialistų lygmenims 

bei rengiama sistemos įgyvendinimo strategija.   

 2013 m. UAB ARATC kartu su projekto partneriu Kauno technologijos universiteto Aplinkos 

inžinerijos institutu  parengė specialius klausimynus apie atliekų tvarkymo specialistų profesinės 

kvalifikacijos įgijimą ir mokymą ir jį pateikė su atliekų tvarkymu susijusioms įmonėms, 

organizacijoms ir institucijoms. Gauti rezultatai yra analizuojami, lyginami su kitų projekto partnerių 
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rezultatais ir 2014 m. bus kuriamas bendras atliekų tvarkymo specialistų profesinės kvalifikacijos ir 

mokymo sistemos modelis.  

 

 

10. VEIKLOS PROGNOZĖS 

 
Bendrovė 2014 metais gali sėkmingai tęsti veiklą. 

 

 
Valdybos pirmininkė                                                                             Vilma Jurgelevičienė 

 

Direktorius                          Algirdas Reipas 


