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1.ĮŽANGINIS ŽODIS 

2012 metais bendrovė 

paminėjo savo veiklos 

dešimtmetį. Tai buvo puiki 

proga apžvelgti nuveiktus 

darbus, pasidalinti savo 

požiūriais ir nuomonėmis apie 

atliekų tvarkymo pažangą 

regione bei pasirinktus būdus tai 

pasiekti.  

Buvo pripažinta, kad 

savivaldybių bendradarbiavimas 

atliekų tvarkymo srityje buvo 

rimtas išbandymas visiems 

sistemos dalyviams, o 

aukščiausių aplinkosaugos 

standartų laikymasis, sėkmingas 

projektų įgyvendinimas, 

pamatuota sistemos plėtra, 

atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas, vieninga 

kainodara, solidarus kaštų padengimas, pagarbi partnerystė ir 

bendro sutarimo paieška tapo didžiausiais  sistemos laimėjimais. 

Prabėgę metai dar kartą patvirtino, kad tik vienijančios vertybės ir 

tikslai gali būti stabiliais bendros veiklos pagrindais ir tęstinumo 

prielaidomis. 

Aplinkos projektų įgyvendinimo agentūra 2012 metais Alytaus 

regiono atliekų tvarkymo centrą pripažino geriausiu dešimtmečio 

partneriu įgyvendinant ES remiamus projektus tarp visų regioninių 

centrų. Tokį patį apdovanojimą gavo ir bendrovės direktorius kaip 

geriausias projektų vykdytojo atstovas. 

Bendrovė didžiuojasi, kad valdybos narys, Varėnos 

savivaldybės administracijos direktorius Algis Miškinis 2012 metais 

tapo Auksinės krivūlės riteriu ir savo dalykinėmis bei žmogiškomis 

savybėmis labai svariai prisidėjo prie bendrovės sėkmingos veiklos. 

Kartu 2012 metai buvo pažymėti bekompromise kova už galimybę bendrovei išlikti ir toliau 

tęsti savo veiklą, nes Seimas atliekų tvarkymo įstatymo pataisomis, buvo atėmęs galimybę 

bendrovei užsiimti ūkine veikla. Tik Lietuvos Respublikos Prezidentės veto  dėka ir  pastangomis, 

Seimas iš naujo svarstė ir priėmė įstatymo pataisas, kuriomis neleido privatizuoti RATC vykdomos 

veiklos ir sudarė galimybes atliekų tvarkymu  užsiimti ir  viešojo sektoriaus įmonėms. 

Tikimės, kad regiono savivaldybės ir bendrovė savo atsakinga veikla, iškeltų atliekų 

tvarkymo užduočių sėkmingu įgyvendinimu, geru ES remiamų projektų įgyvendinimu, neduos 

pagrindo, pastaruoju metu pasigirstančioms idėjoms, nacionalizuoti regioninius centrus. O 

savivaldybės ir toliau liks atliekų tvarkymo šeimininkėmis savo teritorijose. Manome, kad tokios 

idėjos turėtų būti įgyvendinamos viename iš blogiausiai besitvarkančių regionų, o sukaupus patirtį 

ir ją apibendrinus, pereinama prie platesnių sprendimų. 

 

Valdybos pirmininkė                                                    Vilma Jurgelevičienė 

Direktorius                                                                   Algirdas Reipas 
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2. SVARBIAUSIEJI 2012 m. ĮVYKIAI 

 

 2012.01.05 pasirašyta sutartis Nr.1 su UAB „Ekspertika“ dėl ,,Techninės priežiūros, 

FIDIC ar analogiškos kvalifikacijos inžinieriaus, administravimo ir techninio projekto ekspertizės 

paslaugų“; 

 2012-01-25 pasirašyta sutartis Nr. 7 su UAB „Alkesta“ dėl „Alytaus regiono didelių 

gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimo“; 

 2012-02-07 pasirašyta sutartis Nr. 13 su „CSD Ingenieure AG Lietuvos filialas“ dėl 

„Pirkimo dokumentų rengimo ir eksperto pagalbos vykdant konkursą „Alytaus regiono komunalinių 

atliekų mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo su energijos gamyba ir virtuvės atliekų 

biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas, statyba““; 

 2012.09.19 – 2012.10.04 tarp UAB ARATC ir regiono savivaldybių bei UAB ,,OTTO 

Baltija Waste Management Solutions“ (Nr. 138, Nr. 139, Nr. 140) pasirašytos sutartys dėl 

„Pakuočių atliekų surinkimo konteinerių pirkimo“; 

 2012-11-19 pasirašyta sutartis Nr. 199 su UAB „ESE Baltija“ dėl „Buitinių atliekų 

kompostavimo konteinerių pirkimo“; 

 2012-11-25 UAB „Ekokonsultacijos“ parengė naująjį Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo planą ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus; 

 2012-12-11 pasirašyta sutartis su „Dzūkijos statyba“ dėl „Alytaus regiono 

komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo su energijos gamyba ir virtuvės 

atliekų biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, tiekimo ir statybos“; 

 2012-12-13 pasirašyta sutartis Nr. 214 su M&S Umweltprojekt GmbH dėl Techninės 

priežiūros, FIDIC ar analogiškos kvalifikacijos inžinieriaus, administravimo ir techninio projekto 

ekspertizės paslaugų projektui „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. 
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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;  

Janis Laurinaitis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

Vida Mačernienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus 

vedėja; 

Algis Miškinis - Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Romualdas Paulauskas - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo 

skyriaus vyriausiasis specialistas; 

Ilona Ramanauskienė - Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

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

skyriaus vedėjo pavaduotojas; 

Gintautas Salatka - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius; 

Aurimas Truncė - Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
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3.3. UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA IR PAREIGYBĖS 
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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 Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo planu ir  su Alytaus regiono savivaldybėmis pasirašytomis atliekų tvarkymo sistemų  

organizavimo sutartimis. 

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

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

gyventojų sveikatai komunalinių atliekų tvarkymą.  

Įmonė užsiregistravusi atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo 

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

 Bendrovė su Alytaus regiono savivaldybės 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.  

 

4.1.1. Alytaus atliekų tvarkymo regiono 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, įrengtos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės, išskyrus sodų ir 

garažų savininkų bendrijos teritorijose, įrengtos 5 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, 

įrengtos 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, skatinamas individualus kompostavimas, 2010 

metų biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis regionui įgyvendinta, atskirai pagal 

savivaldybes neįgyvendinta Alytaus rajono, Prienų rajono ir Varėnos rajono savivaldybėse. 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.  

Besibaigiant trumpalaikei Alytaus regioninio plano programai 2011 metais lapkričio 25 

dieną ARATC su  UAB „Ekokonsultacijos“ pasirašė sutartį dėl naujo Alytaus regiono ir Alytaus 

regiono savivaldybių atliekų tvarkymo planų parengimo. 

 

4.1.2. Atliekų tvarkymo sistemos planavimas 

 

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

30 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-4R-1 patvirtintą Alytaus regiono atliekų 
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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 2013 metais, planuojama pradėti eksploatuoti sąvartyne laikinąjį mechaninio 

apdorojimo įrenginį (rūšiavimo liniją), pastatyti ir pradėti eksploatuoti 5 žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikšteles  ir 10 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių. Tikimasi pradėti 

bendradarbiauti su gamintojais ir importuotojais. Įsteigus kontrolės  tarnybą  bus vykdoma 

biologinių atliekų rūšiavimo ir kompostavimo namų ūkio sąlygomis kontrolė. Bus tęsiamas 

visuomenės informavimas  atliekų tvarkymo klausimais.  

 

4.1.3. Atliekų tvarkymo būklė 2012 metais 

 

4.1.3.1. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų visuotinumas 

 

Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo 

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

teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai. Šio reikalavimo įgyvendinimas 

Alytaus regiono savivaldybėse yra pasiektas, viešųjų pirkimų būdu parinkus komunalinių atliekų 

surinkėjus ir įvedus visuotinę rinkliavą. Įgyvendintų priemonių efektyvumas yra pateikiamas 1 

lentelėje. 

1 lentelė 

Atliekų tvarkymo paslaugos teikimas Alytaus regione % 

Savivaldybė 2008 12 31 2011 12 31 2012 12 31 

Alytaus miesto 98 100 100 

Alytaus rajono 52 96 96 

Druskininku 63 99 99 

Lazdijų rajono 35 98 100 

Varėnos rajono 40 95 95 

Prienų rajono 54 98 98 

Birštono 83 99 99 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

 

Lazdijų rajono savivaldybėje 2012 metais atliekų surinkimo paslaugos teikimas padidėjo 

nuo 98%  iki 100%, o likusiose Alytaus regiono savivaldybėse paslaugos teikimas išliko toks pats. 

2012 metais buvo nupirkti 29000 pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualiems 

namams ir nuo 2013 metų bus visuotinai teikiama ir pakuočių atskiro surinkimo paslauga. 

 

4.1.3.2. Komunalinių atliekų tvarkymo apskaita 

 

2012 metais Alytaus regione susidarė ir buvo sutvarkyta 84768 tonų atliekų, iš jų 

komunalinių atliekų 74104 tonų (įskaitant ir organines bei popieriaus atliekas sukompostuotas, 

sudegintas ar panaudotas energijai gaminti namų ūkiuose). Pateko į komunalinių atliekų surinkimo 

sistemą ir buvo sutvarkyta 65104 tonų atliekų, iš jų pašalinta sąvartyne 57855 tonų, o perdirbta ir 

panaudota 7249 tonų, įskaitant elektroniką ir padangas . 
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2 lentelė 

Komunalinių atliekų apskaita pagal jų sutvarkymo būdus Alytaus regione t. 
   

Metai Komunalinių atliekų kiekiai t/metus 

2010 2011 2012 

1 Išrūšiuota ir perdirbta komunalinių atliekų 3528 4065 4549 

2 Panaudota energijos gamybai 1000 1000 1000 

3 Sukompostuota įrenginiuose 2000 1600 1700 

4 Sukompostuota namų ūkiuose 7000 8000 9000 

5 Pašalinta komunalinių atliekų sąvartyne 

-           tame skaičiuje gyventojų 

62267 61183 57855 

47036 45454 45018 

6 Viso komunalinių atliekų 75795 75848 74104 

7 Viso atliekų 85167 84368 84768 

8 Perdirbta ir panaudota komunalinių atliekų % 17 19 22 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

 

Komunalinių atliekų kiekiai tenkantys vienas statistiniam gyventojui geriausiai 

reprezentuoja atliekų tvarkymą, nes juos galima palyginti su ES valstybėse esančiais rodikliais. 

 

3 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 

1 
Surinkta ir perdirbta 

antrinių žaliavų 
18 21 24 122 35 

2 Sukompostuota 46 50 57 73 8 

3 
Panaudota energijos 

gamybai 
5 5 5 111 2 

4 Pašalinta sąvartyne 324 318 306 179 387 

 T. sk. gyventojų atliekų 244 236 238 - - 

5 
Viso komunalinių 

atliekų 
394 395 392 503 441 

Šaltinis: UAB „ARATC“ ir Eurostat duomenys, 2012 m. 

 

Duomenys rodo, kad atsiradus Lietuvoje deginimo pajėgumams ir termiškai apdorojus apie 

100 kg./gyv/metus komunalinių atliekų, galima būtų priartėti prie Europos Sąjungos šalių vidurkio. 

 

4.1.4. 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 2012 metais buvo atlikti 

mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai. Bendri šalinamų komunalinių atliekų Alytaus regione 

rezultatai laikais pateikiami 4 lentelėje.  

Remiantis atliktų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimų ataskaitomis, 

pildomos Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos kiekvienos Alytaus regionui priklausančios 

savivaldybės atskirai ir bendra viso Alytaus regiono mastu.  
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4 lentelė 

Alytaus regiono mišrių komunalinių atliekų šalinamų sąvartyne sudėtis 2012 metais 

Eil. 

Nr. 
Atskirtos komunalinių atliekų rūšys MKA sudėtis % 

1 2 3 

1 Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos 6,47 

2 Žaliosios atliekos 6,6 

3 Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos 2,23 

4 Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos 7,43 

5 Natūralaus pluošto audinių atliekos 0 

6 Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 5,34 

7 Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 28,06 

8 Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos 11,9 

9 Kombinuotų pakuočių atliekos 1,18 

10 Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos 1,92 

11 Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos 4,33 

12 Inertinės atliekos (keramika, betonas, 2,26 

13 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios nepavojingosios atliekos 
3,13 

14 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos 
1,19 

15 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos 
0,01 

16 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios pavojingosios atliekos 
0,36 

17 Kitos komunalinės atliekos 45,65 

  VISO 100 

 

4.2. Atliekų tvarkymas ir užduočių įgyvendinimas 

 

Pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas- toliau PAKUOTĖ) tvarkymas Alytaus regione 

 

5 lentelė 

Surinkta ir perdirbta pakuočių ( įskaitant antrines žaliavas) Alytaus regione 2011-2012 m. 

Savivaldybė 
Pakuotės  

2011 m. , t 

Procentais nuo 

bendro komunalinių 

atliekų kiekio 2011 

m. 

Pakuotės  

2012 m. , t 

Procentais nuo 

bendro 

komunalinių 

atliekų kiekio 

2012 m. 

Pokytis +/- 

t 

Alytaus miesto  2459,57 13,74 % 2337,09 13,17 % - 122,48 

Alytaus rajono  155,32 1,80 % 180,72 2,29 % +25,4 

Druskininku  210,79 2,15 % 485,71 5,97 % +274,92 

Lazdijų rajono 71,13 1,01 % 188,78 2,65 % +117,65 

Varėnos rajono 311,37 3,92 % 442,61 5,67 % +131,24 

Prienų rajono 215,81 2,58 % 305,17 3,98 % +89,36 

Birštono  39,19 2,64 % 48,19 3,24 % +9 

Viso: 3463,18 5,66 % 3988,28 6,89 % +525,1 

Šaltinis: UAB „ARATC“ ir atliekų tvarkytojų duomenys 2012 m. 

 

Alytaus regione per 2012 metus atskirta, surinkta ir perdirbta 978,517 t popieriaus, 

popieriaus ir kartono pakuotės- 1635,867 t, plastiko – 140,456 t,  plastikinės pakuotės- 372,855, 
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stiklo – 182,61 t, stiklo pakuotės- 411,621 t, medinės pakuotės- 118,2 t, metalo pakuotės- 1,697 t, 

kombinuotosios pakuotės- 0,823 t, mišrių pakuočių- 145,63 t. 

 

  
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m.  

1 pav. 2008 – 2012metais sutvarkyti pakuočių atliekų kiekiai Alytaus regione 

 

Daugiausiai pakuočių iš miesto tipo savivaldybių kaip ir 2012 metais surinkta Alytaus 

mieste – 13,17 %  nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio savivaldybėje. Bet palyginus su 

2011 metų duomenimis, Alytaus miesto savivaldybėje pakuočių surinkta 122,48 t mažiau.  

Druskininkų savivaldybėje surenkama tik 5,97 % nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio, bet 

palyginus su 2011 metų duomenimis  pakuočių Druskininkų savivaldybėje 2012 metais surinkta 

274,92 t daugiau nei 2011metais. 

 Iš kaimiškųjų savivaldybių pirmauja Varėnos rajono savivaldybė, surinkusi 5,67 % 

pakuočių nuo bendro komunalinių atliekų kiekio. 2012 metais labiausiai padidėjo surenkamų ir 

perdirbamų pakuočių kiekis Lazdijų rajono savivaldybėje 2011 surinkta ir perdirbta 71,13 t, o 2012 

metais 188,78 t pakuočių.  

Nežymus pakuočių surinkimo ir perdirbimo sumažėjimas iš duomenų pateiktų 2 lentelėje 

pastebimas tik Alytaus miesto savivaldybėje, visose kitose savivaldybėse surenkamų pakuočių 

kiekis augo nuo 9 t – 274,92 t.   

Bendrai visame Alytaus regione pakuočių, 2012 metais surinkta 6,89 % nuo bendro mišrių 

komunalinių atliekų kiekio regione. Palyginus su 2011 metais pakuočių regione buvo surinkta 525,1 

t daugiau.  

6 lentelė 

Pakuočių atliekų surinkimo priemonės Alytaus regione 

 

Savivaldybė 
Antrinių žaliavų konteineriai vnt. 2012 m. Gauti pakuočių 

konteineriai 

2012 m. Stiklas Popierius Plastikas 

Alytaus miesto savivaldybė 214 201 200 3360 

Alytaus rajono savivaldybė 87 88 90 6930 

Druskininkų savivaldybė 61 60 60 2100 

Lazdijų rajono savivaldybė 55 55 55 6265 

Varėnos rajono savivaldybė 61 61 61 4060 

Prienų rajono savivaldybė 106 101 112 5500 

Birštono savivaldybė 21 21 22 520 

Viso regione: 605 587 600 28735 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2012 m. 12 

Manoma, kad 2013 įdiegus naują pakuočių surinkimo sistemą Alytaus regione, kai bus 

atskirai surenkamos pakuotės individualiuose namuose, bus galima surinkti apie 30 kg/gyv/metus 

pakuočių ir antrinių žaliavų. 

 

4.3. Didelių gabaritų bei kitų komunalinių atliekų tvarkymas 

 

Didelių gabaritų atliekos Alytaus regione surenkamos šiais pagrindiniais būdais – didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, akcijų metu pavasarį ir rudenį apvažiuojant atliekų turėtojus ir 

didelių gabaritų konteineriais nuolat stovinčiais seniūnijų centruose. 

Šiuo metu Alytaus regione veikia 6 stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės, taip pat 

vyksta statyba dar 11 aikštelių, kurios bus priduotos eksploatuoti 2013 metų pradžioje. Atlikus šiuos 

darbus gyventojams nereikės vežti šio tipo atliekų toliau kaip 10 km.  

 Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri 

suteikia teisę stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse rinkti ir saugoti buities pavojingas 

atliekas iki jų perdavimo pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Įmonės darbuotojai, dirbantys 

su pavojingomis atliekomis, yra išsilaikę atestatus, kurie suteikia teisę dirbti pavojingų atliekų 

tvarkymo vadovais ar vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus. 

 

  

2 pav. Pakuočių surinkimas Alytaus mieste 
3 pav. Pavojingų buities atliekų saugykla 

Takniškių kaime 

 

Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės Alytaus regione veikia Druskininkuose, 

Lazdijuose, Prienuose, Varėnoje, Alytuje ir Alytaus rajone. Į šias aikšteles gyventojai ir smulkios 

įmonės gali atvežti didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos 

atliekas, liuminescencines lempas, buityje susidarančias statybines atliekas, naudotas padangas, 

akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingas atliekas, biologiškai suyrančias atliekas. Šiose 

aikštelėse surinktos atliekos saugojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones. 
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   Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m.  

 

4 pav. Bendri komunalinių atliekų kiekiai surinkti Alytaus regiono didelių gabaritų bei kitų 

atliekų surinkimo aikštelėse 2006 – 2012 m. 

 

 
     Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

 

5 pav. Atliekų kiekio dinamika Alytaus regiono stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėse 2006 – 2012 m. 

 

Daugiausiai atliekų, kaip ir 2008 - 2011 m., surinkta Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų 

surinkimo aikštelėje – 606 t.. Mažiausiai atliekų 2012 metais surinkta Alytaus stambiųjų bei kitų 

atliekų surinkimo aikštelėje esančioje Alytaus rajone Takniškių kaime – 169 t. Reikia pažymėti, kad 

projektinis pajėgumas neviršytas tik Lazdijų ir Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo 

aikštelėse, kitose projektinis pajėgumas viršytas  1,5-2,5 karto. 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2012 m. 14 

Alytaus regione eksploatuojamose stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse 2012 

metais surinktų atliekų kiekiai ir procentinė sudėtis pateikiami lentelėje. 

7 lentelė 

Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse surinktų atliekų kiekiai 2012 m. 

Atliekų pavadinimas Atliekų kiekis, t % 

Didžiosios atliekos 118,195 5,281 

Stiklas 75,99 3,395 

Stiklo pakuotės 13,347 0,596 

Tekstilė 30,24 1,351 

Statybinės atliekos 1195,801 53,428 

Plastmasė  33,818 1,511 

Polietilenas 3,223 0,144 

PET buteliai 5,95 0,266 

Popierius 16,605 0,742 

Fotografijos atliekos 0,075 0,003 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos 82,427 3,683 

Metalas 5,252 0,235 

Žaliosios atliekos 71,06 3,175 

Mašinų plastmasė 27,576 1,232 

Medžio atliekos 97,56 4,359 

Švino akumuliatoriai 0,2616 0,012 

Baterijos ir akumuliatoriai 0,288 0,013 

Naudotos padangos 451,2 20,159 

Liuminescencinės lempos 0,77545 0,035 

Naudoti tepalai 1,336 0,060 

Tepalų filtrai 0,462 0,021 

Dažytas medis 0,82 0,037 

Ruloninė plėvelė  0,8 0,036 

Dažai rašalai 3,3314 0,149 

Užteršta plastikinė tara 0,955 0,043 

Pašluostės 0,204 0,009 

Gyvsidabris 0,021365 0,001 

Tirpikliai, skiedikliai 0,0607 0,003 

Cheminiu medžiagų atliekos 0,3505 0,016 

Panaudotas sorbentas 0,121 0,005 

Pakuotės kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 0,051 0,002 

Aušinamieji skysčiai 0,016 0,001 

VISO 2238,1730 100,00 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

 

Didžiausią kiekį UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose 

aikštelėse iš priimtų atliekų 2012 metais kaip ir 2011 metais sudarė naudotos padangos ir mišrios 

statybinės ir griovimo atliekos. 

 

4.4 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane yra nustatytos komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys regionui ir savivaldybėms (8 lentelė) 
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8 lentelė 

Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys 

Eil. 

Nr. 
Regionas 

2000 m. pašalintas komunalinių 

BSA* kiekis, tonų per metus 

Didžiausias leistinas šalinti komunalinių 

BSA kiekis, tonų per metus 

2010 metai 2013 metai 2020 metai 

1. Alytaus regionas 

34 000 

25 500 17 000 11 900 

 2. Alytaus m. sav. 10 700 7 200 5 000 

 3. Alytaus r. sav. 1 500 1 000 700 

 4. Birštono sav. 900 600 400 

 5. Druskininkų sav. 4 300 2 900 2 000 

 6. Lazdijų r. sav. 3 400 2 200 1 500 

 7. Varėnos r. sav. 2 300 1 500 1 100 

 8. Prienų r. sav. 2 400 1 600 1 200 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m.  

9 lentelė 

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2012 metais pašalintų 

komunalinių  biologiškai skaidžių atliekų kiekiai 
Eil. 

Nr. 
Regionas 2012 metai 2013 metų užduotis 

Užduoties vykdymas 

+/- 

1. Alytaus regionas 16 229 17 000 -771 

 2. Alytaus m. sav. 5782 7 200 -1418 

 3. Alytaus r. sav. 2227 1 000 1227 

 4. Birštono sav. 315 600 -285 

 5. Druskininkų sav. 2446 2 900 -454 

 6. Lazdijų r. sav. 1579 2 200 -621 

 7. Varėnos r. sav. 2382 1 500 882 

 8. Prienų r. sav. 1493 1 600 -107 

Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys 2012 m. 

 

Jau 2012 metais Alytaus regionas įvykdė Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 

plane nustatytas 2013 metams nustatytas užduotis. Tačiau nustatytų užduočių nepavyko įvykdyti 

Alytaus rajono ir Varėnos rajono savivaldybėms.  

Alytaus regione šiuo metu veikia tik 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Druskininkų 

organinių atliekų kompostavimo aikštelėje ir Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje 2012 

metais šiose apdorota 1691,88 t biologiškai skaidžių atliekų. Per 2012 metus į Alytaus žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelę priimta ir sutvarkyta 1263,78 t arba 13,27 % daugiau atliekų 

biologiškai skaidžių atliekų, į Druskininkų organinių atliekų kompostavimo aikštelę 428,1 tonos 

arba 27,26 % mažiau atliekų lyginant su 2011 metais. Tai lėmė, kad Druskininkuose atsidarė nauja 

nuotėkų dumblo kompostavimo aikštelė, kuri kaip struktūrinę medžiagą naudoja medžių lapus ir 

šakas. 

Šiuo metu regione statomos dar 5 kompostavimo aikštelės, kurios bus pradėtos eksploatuoti 

2013 metų pradžioje, tai dar turėtų padidinti kompostuojamų atliekų kiekį ir paslaugos 

prieinamumą. 

Siekiant įvykdyti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis 2012 metais buvo nupirkti 

biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteineriai miesto individualių namų gyventojams. 

Visame regione šių konteinerių bus išdalinta 6000 vnt. Tokiu būdu yra siekiama skatinti  

kompostavimą namuose, ir pigiau tvarkyti jų susidarymo vietoje. 

Bendrovės valdyba patvirtino ir biologiškai skaidžių atliekų mažinimo programą, kurioje nustatė 

savivaldybėms užduotis ir maksimalų šalinamų atliekų kiekį. Vadovaujantis šia biologiškai skaidžių 

atliekų mažinimo programa, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Lazdijų rajono ir Prienų rajono 

savivaldybės pasitvirtino savivaldybių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo 

2012-2013 metų priemonių planus. 
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Kaip papildoma priemonė yra įrenginėjama laikina rūšiavimo stotis sąvartyne, kuri leis 

atskirti ir biologiškai skaidžias atliekas ir jas kompostuoti aikštelėje. 

Todėl tikimės, kad įgyvendinę šias priemones 2013 metais sėkmingai įvykdysime BSA 

tvarkymo užduotis ir be mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių. Bet šie įrenginiai yra 

būtini 2020 užduotims įgyvendinti. 

  
6 pav. Apdorotų biologiškai skaidžių atliekų 

kiekiai kompostavimo aikštelėse 2006-2012 

metais 

7 pav. Smulkinamos šakos Druskininkų 

kompostavimo aikštelėje 

 

  
8 pav. Sukompostuotų atliekų kiekiai 

Druskininkų kompostavimo aikštelėje 

9 pav. Sukompostuotų atliekų kiekiai Alytaus 

kompostavimo aikštelėje 

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama kiek kuri savivaldybė gaus individualių 

kompostavimo konteinerių 2012 metais. 

10 lentelė 

Eil. 

Nr. 

 

Savivaldybė Kompostavimo konteineriai 2012 m. 

1. Alytaus miesto savivaldybė 2210 

2. Alytaus rajono savivaldybė 360 

3. Druskininkų savivaldybė 790 

4. Lazdijų rajono savivaldybė 830 

5. Varėnos rajono savivaldybė 345 

6. Prienų rajono savivaldybė 1295 

7. Birštono savivaldybė 170 

8. Viso regione: 6000 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 
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Kaimų ir gyvenviečių gyventojai beveik neturi ribojančių veiksnių  biologiškai skaidžių 

atliekų kompostavimui ir jas gali tvarkyti savos gamybos įrenginiuose arba kartu su žemės ūkio ar 

gyvulininkystės atliekomis ir mėšlu. 

 

4.5. 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. 

 

  
10 pav. Pirmosios regioninio sąvartyno darbo 

dienos 
11 pav. Darom akcija Varėnoje 

 

2012 metais baigta eksploatuoti Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno I sekcija 

ir liepos mėnesį pradėta eksploatuoti II sekcija. Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 

per 2012 metus buvo priimta  68 519 t atliekų ( į šį kiekį neįtraukta atliekos priimtos į inertinių 

atliekų sąvartyną 4366,545 t). Lyginant su 2011 metais  į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų 

sąvartyną atliekų priimta  1 184 t – 1,7 % mažiau, o į inertinių atliekų sąvartyną 2012 metais 

priimta 1527,25 t  arba 53,79 % daugiau atliekų, kadangi 2012 metais Alytaus regiono gyventojai 

dalyvavo asbesto šalinimo programoje ir senas asbestines stogo dangas vežė į inertinių atliekų 

sąvartyną. 
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        Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

12 pav. Bendras pašalintas atliekų kiekis Takniškių sąvartyne mėnesiais  

2010-2012 metais 

 

 
      Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

13 pav. Bendras pašalintas atliekų kiekis Takniškių sąvartyne  

2008-2012 metais 

 

Toliau esančiose histogramose ir lentelėse pateikiama 2009 - 2012 metais susidarę pas  

gyventojus ir organizacijose nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai. 
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11 lentelė 

Gyventojų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai savivaldybėse ir jų kitimo dinamika t. 

Savivaldybė 2009 2010 2011 2012 

Alytaus miesto savivaldybė 16 252,1 12 823,96 12 292 12 413 

Alytaus rajono savivaldybė 2 861,333 7 611,38 7 840 7 264 

Druskininkų savivaldybė 5 361,87 6 303,23 5 866 4 846 

Lazdijų rajono savivaldybė 6 528,8 6 174,6 6059 6 068 

Birštono savivaldybė 1 093,29 1 013,2 995 1 182 

Prienų rajono savivaldybė 6 996,01 7 128,73 6 827 6 321 

Varėnos rajono savivaldybė 4 081,98 5 981,6 5 575 6 924 

Viso regione: 43 175,383 47 036,7 45 454 45 018 

 

 
   Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

14 pav. Gyventojų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai savivaldybėse ir jų kitimo 

dinamika t. 

12 lentelė 

Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai organizacijose pagal savivaldybes t. 

 Savivaldybė 
Atliekų kiekiai t. 

2009 2010 2011 2012 

Alytaus miesto savivaldybė 5 580 5 250 5 606 5 326 

Alytaus rajono savivaldybė 1 054 821 769 630 

Druskininkų savivaldybė 4 167 3 271 3 954 3 285 

Lazdijų rajono savivaldybė 1 640 1 067 1 008 1 069 

Birštono savivaldybė 593 487 490 305 

Prienų rajono savivaldybė 1 939 1 713 1 535 1 343 

Varėnos rajono savivaldybė 2 449 2 620 2 368 879 

Viso regione: 17 427 15 231 15 729 12 837 
Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 
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  Šaltinis: UAB „ARATC“ duomenys, 2012 m. 

15 pav. Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai organizacijose pagal savivaldybes t. 

 

13 lentelė 

Bendri mišrių komunalinių atliekų kiekiai pagal savivaldybes 

 

2009 2010 2011 2012 

Alytaus m. 21834 18075 17898 17739 

Alytaus raj. 3916 8433 8609 7894 

Druskininkų  9530 9574 9820 8131 

Lazdijų raj. 8169 7242 7067 7137 

Varėnos raj. 6532 8602 7943 7803 

Birštono  1687 1501 1485 1488 

Prienų raj. 8936 8842 8362 7665 

Iš viso 60603 62268 61184 57857 

 

Alytaus regione, pagal 2012metais pašalintų nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekį, 

komunalinių atliekų kiekis Palyginus 2011 metų  ir 2012 metų duomenis matyti, kad vienam 

statistiniam gyventojui (naudojamasi 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis)  per metus 

svyravo atskirose savivaldybėse nuo 205 kg/metus iki 271 kg/metus. Keturiose Alytaus regiono 

savivaldybėse nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui per  

metus sumažėjęs nuo 1 iki 26 kg. Alytaus miesto, Varėnos rajono ir Birštono savivaldybėse 

nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui per  metus padidėjęs 

nuo 2  iki 53 kg. 
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14 lentelė 

Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekis susidaręs vienam statistiniam gyventojui ir 

gyvenamojo ploto vienetui pagal savivaldybes Alytaus regione 2010 - 2012m. 

Savivaldybė 
Šalinamų atliekų kiekiai kg/gyv/ m 

Šalinamų atliekų kiekiai 

kg/1m²/m 

2010 2011 2012 2012 

Alytaus miesto  212 203 205 8,5 

Alytaus rajono  268 278 256 7,81 

Druskininkų  291 270 224 7,59 

Lazdijų rajono  276 271 270 7,97 

Birštono  219 215 255 8,44 

Prienų rajono  241 231 214 6,74 

Varėnos rajono  234 218 271 8,72 

Vidurkis 249 241 242 7,95 

 

15 lentelė 

Nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekiai susidarę nekilnojamojo turto ploto vienetui  

organizacijose 2010 - 2012 m.  

Savivaldybė 
Atliekų kiekiai kg/1m²/metus 

2010 2011 2012 

Alytaus miesto  3,54 3,68 3,28 

Alytaus rajono  1,11 1,15 0,97 

Druskininkų  5,92 7 5,71 

Lazdijų rajono  3,02 2,75 2,99 

Prienų rajono  2,43 2,39 2,3 

Birštono  3,76 3,33 2,14 

Varėnos rajono  3,75 4,41 1,66 

Vidurkis 3,3 3,54 2,88 

 

4.6. Atliekų tvarkymo paslaugos 

 

2012 m. Alytaus regione atsirado kelios naujos atliekų tvarkymo paslaugos: 

Nuo 2012 m. vasario mėn. apvažiavimo būdu iš gyventojų pradėtos rinkti pavojingos 

atliekos. Kartu su pavojingomis atliekomis yra renkama ir elektros bei elektroninės įrangos atliekos 

mažiausiai du kartus per metus. Šia paslaugą teikia UAB „Žalvaris“. 

 

 

16 pav. Atliekų surinkimo automobilis 
17 pav. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų 

supirktuvės 
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2012 m. II pusmetyje 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). 

Taip pat 2012 m gruodžio mėn., plečiant pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą,  

individualių namų savininkams pradėti dalinti iš Aplinkos ministerijos gauti ~ 29 000 pakuočių 

atliekų konteinerių. Šiais metais spėta išdalinti Druskininkų, Alytaus m.,  daliai Varėnos, Birštono 

savivaldybių gyventojų. Į šiuos konteinerius gyventojai turės mesti visas pakuočių atliekas kartu su 

antrinėmis žaliavomis, išskyrus stiklą. 

 

  
18 pav. Kompostavimo konteineris 19 pav. Pakuočių atliekų konteineris 

 

2012 m. Alytaus regione pagal su UAB ARATC pasirašytas sutartis atliekų tvarkymo 

paslaugas atliko: 

16 lentelė 

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

Data Sutarties pavadinimas 
Paslaugos 

teikėjas 
Savivaldybė 

2008-02-11 

Nr. 29 

Dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo 

Lazdijų rajono aptarnavimo zonoje ir 

transportavimo šalinti į Alytaus regioninį 

sąvartyną paslaugos teikimo 

UAB 

„Komunalinių 

įmonių 

kombinatas“ 

Lazdijų r. 

2008-09-03 

Nr. 166 

Dėl nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo 

Prienų rajone ir Birštone ir jų transportavimo 

šalinti į Alytaus regioninį sąvartyną paslaugos 

teikimo 

UAB 

„Ekonovus“ 

Prienų r., 

Birštono 

2009-07-16 

Nr. 198 

Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas 

Varėnos rajone ir transportavimas šalinti 

sąvartyne 

UAB 

„Komunalinių 

įmonių 

kombinatas“ 

Varėnos r. 

2009-08-06 

Nr. 218 

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas Alytaus 

miesto savivaldybės teritorijoje ir 

transportavimas šalinti sąvartyne 

UAB 

„Ekonovus“ 
Alytaus m. 

  Antrinių žaliavų surinkimo paslaugos 

Data Sutarties pavadinimas 
Paslaugos 

teikėjas 
Savivaldybė 
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2011-10-05 

Nr. 165 

Dėl antrinių žaliavų atliekų surinkimo 

paslaugos Druskininkų ir Lazdijų savivaldybių 

teritorijoje 

UAB 

„Marijampolės 

švara“, UAB 

„Komunalinių 

įmonių 

kombinatas“ 

Lazdijų r., 

Druskininkų 

2009-04-15 

Nr. 91 

Dėl antrinių žaliavų surinkimo bei konteinerių 

aikštelių eksploatavimo Alytaus m., Alytaus r., 

Prienų r. bei Birštono savivaldybių teritorijoje 

UAB 

„Ekonovus“ 

Alytaus m., 

Alytaus r., 

Prienų r., 

Birštono 

2009-10-01 

Nr. S-

214/159 

Dėl antrinių žaliavų surinkimo paslaugos 

Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje 

UAB 

„Komunalinių 

įmonių 

kombinatas“ 

Varėnos r. 

 

17 lentelė 

Kitų atliekų surinkimo paslaugos 

Data Sutarties pavadinimas 
Paslaugos 

teikėjas 
Savivaldybė 

2011-04-

21  Nr. 90 

Dėl bendradarbiavimo surenkant elektros ir 

elektroninės įrangos (EEĮ) atliekas Alytaus 

regione 

Asociacija 

EEPA 

Alytaus 

regiono 

stambiųjų 

atliekų 

aikštelės 

2012-02-

07 Nr. 15 

Pavojingų atliekų surinkimo iš Alytaus regiono 

gyventojų apvažiavimo būdu paslaugos teikimo 

sutartis 

UAB „Žalvaris“ 
Alytaus 

regionas 

2011-08-

09 Nr. 149 

Padangų atliekų surinkimo ir perdirbimo 

paslaugų teikimo sutartis (galiojimas baigėsi 

2012-09-01) 

UAB 

„Metaloidas“ 

Alytaus 

regionas 

2012-11-

15 Nr. 193 

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos teikimo 

sutartis 

UAB 

„Metaloidas“ 

Alytaus 

regionas 

2012-11-

15 Nr. 196 

Padangų atliekų surinkimo ir transportavimo 

paslaugos teikimo sutartis 

UAB 

„Metaloidas“ 

Alytaus 

regionas 

2012-03-

01 Nr. 32 

ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus 

regione paslaugų teikimo sutartis 

UAB 

„Ekonovus“ 

Alytaus 

regiono  

2011-05-

13 Nr. 103 
Pavojingų atliekų surinkimas ir tvarkymas UAB „Toksika“ 

Alytaus 

regiono  

2010-06-

08 Nr. 128 

Žemės ūkio bendrovių plastikinių pakuočių 

atliekų utilizavimo bendradarbiavimo sutartis 

UAB 

„Monmarkas“ 

Alytaus 

regionas 

 

 

 

 

 

 
 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2012 m. 24 

5. VIETINĖ RINKLIAVA ALYTAUS REGIONE 2012 m. 
 

5.1. Atliekų tvarkymo kaštai ir rinkliavos panaudojimas 

 

Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai, finansuojami iš rinkliavų, Alytaus regione 

2012 metais sudarė 15,27 mln. Lt. Be šioje ataskaitoje nurodytų kaštų, savivaldybės savarankiškai 

finansavo ir kitas atliekų tvarkymo priemones - tvarkė užterštas teritorijas, įrenginėjo atliekų 

surinkimo aikšteles, pirko rūšiavimo konteinerius, tvarkė bešeimininkes atliekas ir didelių gabaritų 

atliekas paliktas prie konteinerių. 

Kaip išlaidos pagal savivaldybes buvo pasiskirsčiusios regione pateikiama 18 lentelėje. 

 

18 lentelė 

Atliekų tvarkymo kaštai už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus 

regiono savivaldybėse 2012 m. 

Savivaldybės pavadinimas Lt (su PVM) 

Alytaus miesto 4.489.402 

Alytaus rajono 2.105.673 

Druskininkų 2.405.687 

Lazdijų rajono 1.880.801 

Varėnos rajono 1.959.064 

Birštono 412.251 

Prienų rajono 2.021.339 

Iš viso 15.274.217 

 

19 lentelė 

Rinkliavos lėšų panaudojimas komunalinių atliekų tvarkymo veikloms 2011-2012 metais  

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

bendros kaštų 

struktūros 
2011 m. 2012 m. 

Atliekų surinkimas ir transportavimas 9.261.254 9.465.687 62 

Atliekų šalinimas 1.170.439 1.520.537 10 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 

kompostavimo aikštelių eksploatavimas 
565.460 582.494 3,8 

Sąvartynų uždarymas ir priežiūra 464.252 1.335.464 8,7 

ES finansuojamų projektų  įgyvendinimas 244.572 350.183 2,3 

Rinkliavos administravimas 1.014.136 1.195.568 7,8 

Bendrosios ir sistemos administravimo sąnaudos 638.967 824.284 5,4 

IŠ VISO 13.359.080 15.274.217 100 

 

2012 metais kaštai žymiai didėjo komunalinių atliekų šalinimo kaštai, nes buvo pastatyta 

naujoji sekcija, kurios statyba buvo finansuota iš paskolos lėšų, todėl padidėjo amortizacinės 

išlaidos, taip pat didėjo kaštai senų sąvartynų uždarymui. 

 Pagal 2010 metų perskaičiuotas  techniniame projekte kainas, naujojo uždarymas kainuotų 

9044,06 tūkst. Lt (be PVM), t.y.13,67 Lt/t. Į pirmą atliekų kaupo sekciją nuo jos eksploatavimo 

pradžios t.t. 2007m gruodžio 1.d iki 2012 metų pabaigos atvežta apie 342,3 tūkst. tonų atliekų. 

Pagal šiuos duomenis atidėjiniai Alytaus regioninio sąvartyno uždarymui 2012 metų gruodžio 31 

dienai turėtų sudaryti 4,6 mln. litų, o faktiškai yra sukaupta tik 2,8 mln. litų, nes pirmaisiais 

eksploatavimo metais atidėjiniai nebuvo kaupiami, kad nebūtų staigaus kaštų augimo.  
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2012 metais atidėjiniams skirta žymiai didesnė suma, bet kol nelikviduotos savivaldybių 

skolos atidėjiniai yra tik priskaičiuota, o ne realiai sukaupta suma, kurią planuojama investuoti į 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo įrenginių statybą. 

20 lentelė 

Regiono savivaldybių įsiskolinimai už vietine rinkliava apmokestintų mišrių 

komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus regione Lt 

Savivaldybės 

pavadinimas 
2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 

Alytaus miesto 236.671 715.043 1.141.489 

Alytaus rajono 126.342 134.380 45.507 

Druskininkų 21.791 31.418 157.728 

Lazdijų rajono 64.718 108.466 178.292 

Varėnos rajono 466.034 534.502 689.698 

Birštono 61.104 22.900 52.240 

Prienų rajono 724.413 814.513 935.851 

IŠ VISO 1.701.073 2.361.222 3.200.805 

 

Savivaldybių įsiskolinimai už vietine rinkliava apmokestintų komunalinių atliekų tvarkymą 

kas metai didėja. Per 2012 metus skolos padidėjo 839,6 tūkst. litų (35,6 proc.), o per 2011-2012  

metus padidėjo 1,5 mln. litų arba beveik dvigubai. 

21 lentelė 

Bendrovės finansinis rezultatas 2010-2012 metais Lt 

Rodiklio pavadinimas 2010m. 2011m 2012m 

Finansinis rezultatas: 

grynasis pelnas „+“,  
86.799 50.688 39.398 

 

Įmonė grynasis pelningumas nuo bendros pardavimų apimties (įskaitant atliekų surinkimo 

bei atvežimo pajamas) nesiekia 1 proc., o pelningumas tik  nuo įmonės  pajamų už atliekų šalinimą  

yra nuo 2,2 proc. 2010 metais iki 0,4 proc. 2012metais. 

 

5.2. Rinkliavos mokėtojai ir rinkliavų bazė 

 

Bendrovei pagal sutartis su kiekviena savivaldybe yra patikėta administruoti vietinę 

rinkliavą ir vykdyti jos išieškojimo funkcijas. Visos vietinės rinkliavos lėšos sumokamos 

(pervedamos) į specialiąsias debetines sąskaitas ir kiekvieną penktadienį automatiškai pervedamos į 

savivaldybių biudžetus. Tai nėra lėšos, kuriomis bendrovė galėtų disponuoti. 

Atliekų turėtojai Alytaus regione už atliekų tvarkymą moka pagal valdomo nekilnojamojo 

turto dydį, diferencijuojant rinkliavą pagal jo naudojimo paskirtį, kurią, esant netikslumams, gali 

tikslinti patys atliekų turėtojai, pildydami sąžiningumo deklaraciją.  
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22 lentelė 

Vietine rinkliava apmokestinamas plotas m
2 

Savivaldybė 

Apmokestintas plotas m² 

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys 

Gyvenamoji 

paskirtis (iki 

100 m²) 

Kitos 

paskirties m² 

Kitos 

paskirties 

vnt. 

Gyvenamoji 

paskirtis (iki 

100 m²) 

Kitos 

paskirties m² 

Kitos 

paskirties 

vnt. 

Alytaus m.  1.453.949 89.969 3.615 6.031 1.534.719 54 

Alytaus r.  922.895 275.349 5.629 6.656 375.542 3 

Druskininkų m.  625.052 19.934 1 13.432 555.124 2.046 

Lazdijų m.  755.359 58.450 412 5.540 299.293 1 

Birštono m.  135.148 39.918 42 5.036 102.423 302 

Prienų r.  933.081 186.421 3.149 4.785 396.974 5 

Varėnos r.  788.528 76.686 957 5.511 453.473 1.064 

Viso pagal 

paskirtis 
5.614.012 746.727 13.805 46.990 3.717.548 3.475 

Iš viso - 

gyvenamosios 

paskirties 

5.661.002 

Iš viso - kitos 

paskirties  
4.481.554 

I6 viso 10.142.557 

 

Lyginant vietinės rinkliavos mokėtojų registre esančių fizinių ir juridinių asmenų skaičių 

nuo rinkliavos įvedimo pradžios, 2012 m. į mokėtojų registrą įtraukta 1183 naujų vietinės rinkliavos 

mokėtojų ir šiuo metu jų yra 106484. Tai įvyko todėl, kad atskirai buvo apmokestinti sodų valdų 

naudotojai, į mokėtojų registrą įtraukti faktiškai gyvenami, tačiau nepriduoti naudoti pastatai, 

tikrinant įregistruotus adresus su Nekilnojamojo turto registre užregistruotais nekilnojamojo turto 

objektais bei atliekant patikras vietoje. Tai sąlygojo Vietinės rinkliavos priskaitymų padidėjimą, 

nežiūrint į tai, kad savivaldybės gana aktyviai taikė rinkliavos lengvatas.  

23 lentelė 

Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius 2012 m. 

Savivaldybė 
Mokėtojų skaičius 

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys 

Alytaus m. sav. 28004 1047 

Alytaus r. sav. 19502 382 

Prienų r. sav. 15743 471 

Birštono sav. 2119 83 

Druskininkų sav. 10565 444 

Lazdijų r. sav. 11157 323 

Varėnos r. sav. 16196 448 

Viso 103286 3198 

Iš viso 106484 

 

Alytaus regione 2012 metais vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota 15.116.475,8 Lt 

vietinės rinkliavos mokesčio, sumokėta 14.723.250,4 Lt, t. y. 97,4 proc. priskaičiuotos sumos, 

palyginus Alytaus regione 2011 metais Vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota vietinės 

rinkliavos 14.773.305,23 Lt., sumokėta – 14.407.012,37 Lt., t. y. 97,52 % priskaičiuotos sumos. 

Analizuojant vietinės rinkliavos surinkimo dinamiką nuo 2008-01-01 iki 2012-12-31, bendra visų 

Alytaus regiono atliekų turėtojų skola yra 4.092.202.09 Lt. Ją sudaro fizinių asmenų skola 

2.951.899,11 Lt., ir juridinių asmenų skola 1.140.302,98Lt. 
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24 lentelė 

Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika nuo rinkliavos pradžios procentais 

Savivaldybė 

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys Viso 

sumokėta nuo 

rinkliavos 

įvedimo, % 

2010m. 

% 

2011m. 

% 

2012m. 

% 

2010m. 

% 

2011m.  

% 

2012m. 

% 

Alytaus m.  94,99 97,28 96,66 107,69 105,66 95,8 96,18 

Alytaus r.  89,11 98,05 102,52 111,31 111,05 99,81 94,1 

Birštono 87,91 86,3 102,21 82,96 84,64 125,52 90,98 

Druskininkų  92,71 95,53 94,79 93,67 97,56 96,56 93,03 

Lazdijų r.  95,65 94,69 98,72 95,44 109,22 100,33 92,82 

Prienų r.  88,64 88,92 93,78 98,3 99,27 96,88 88,43 

Varėnos r.  91,76 97,99 94,73 93,94 121,14 106,03 93,03 

Iš viso: 82,77 95,54 97,07 99,49 103,12 98,29 93,19 
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20 pav. Vietinės rinkliavos surinkimo dinamika nuo rinkliavos pradžios procentais 

 

25 lentelė 

Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2012m. 

Savivaldybė 
Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys Viso 

sumokėta 
% 

Priskaičiuota Apmokėta % Priskaičiuota Apmokėta % 

Alytaus m. sav. 2996084,29 2896127,8 96,66 1403541,5 1344610,4 95,8 4240738,2 96,39 

Alytaus r. sav. 1844667,19 1891181,7 102,5 208515,6 208116,67 99,81 2099298,4 102,25 

Birštono sav. 225743,12 230725,62 102,2 114908,33 144236,37 125,5 374961,99 110,07 

Druskininkų sav. 1299108,56 1231430,9 94,79 1269737,87 1226065 96,56 2457495,9 95,67 

Lazdijų r. sav. 1416455,62 1398385,7 98,72 297080,41 298060,97 100,3 1696446,6 99.00 

Prienų r. sav. 1793149,49 1681653,3 93,78 470690,69 456013,43 96,88 2137666,7 94,43 

Varėnos r. sav. 1480648,36 1402645,3 94,73 296144,75 313997,36 106 1716642,7 96,61 

Iš viso: 11055856,6 10732150 97,07 4060619,15 3991100 98,29 14723250 97,4 

Iš viso 

priskaičiuota 
            15116476   
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26 lentelė 

Vietinės rinkliavos surinkimo suvestinė 2008-2012m. 

Savivaldybė 
Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys Viso 

sumokėta 
% 

Priskaičiuota Apmokėta % Priskaičiuota Apmokėta % 

Alytaus m. sav. 10498955 10109209 96,29 5036732 4833236 95,96 14942446 96,18 

Alytaus r. sav. 6294142 5928954 94,2 725865 677106 93,28 6606061,3 94,1 

Birštono sav. 1003965 904592 90,1 660267 609536 92,32 1514128,9 90,98 

Druskininkų sav. 6351834 5951678 93,7 6238920 5761733 92,35 11713412 93,03 

Lazdijų r. sav. 6877352 6370502 92,63 1605620 1503278 93,63 7873781,2 92,82 

Prienų r. sav. 7170086 6332371 88,32 1901061 1688861 88,84 8021233,2 88,43 

Varėnos r. sav. 4624872 4272001 92,37 1093098 1047510 95,83 5319511,7 93,03 

Iš viso: 42821209 39869310 93,1 17261566 16121263 93,4 55990574 93,19 

Iš viso 

priskaičiuota 
            60082776   

 

5.3. Rinkliavos lengvatos ir korekcijos 

 

Vietinės rinkliavos lengvatas nustato kiekvieno rajono savivaldybės taryba, todėl bendros 

atleidimo nuo įmokų tvarkos Alytaus regione nėra. Tačiau analizuojant vietinės rinkliavos lengvatų 

taikymą matyti, kad 2012 m. atlikta korekcijų bei pritaikyta lengvatų už 1399755,99 Lt, kai tuo 

tarpu 2011 m. – už 2315396,10 Lt. Pagrindinės savivaldybių lengvatos – įmoka mažinama 

gaunantiems mažas pajamas asmenims, ne visus metus naudojamų pastatų savininkams, rinkliavos 

dydis koreguojasi pasikeitus pastatų naudojimo paskirčiai ar sustojus gamybai. Reikia pripažinti, 

kad lengvatų sistema veikia gana efektyviai ir padeda išspęsti individualius rinkliavos taikymo 

aspektus. 

  27 lentelė 

Vietinės rinkliavos lengvatos ir korekcijos 2012 m. 

Savivaldybė 
Fiziniams asmenims 

pritaikytos lengvatos Lt. 

Juridiniams 

asmenims pritaikytos 

lengvatos  Lt. 

FA + JA pritaikytos 

lengvatos Lt. 

Alytaus m. sav. 62.093,72 9.165,46 71.259,18 

Alytaus r. sav. 216.529,76 6.313,93 222.843,69 

Birštono sav. 77.344,77 136.611,98 213.956,75 

Druskininkų sav. 42.428,61 209.350,61 251.779,22 

Lazdijų r. sav. 120.124,26 121.700,87 241.825,13 

Prienų r. sav. 206.787,01 88.596,62 295.383,63 

Varėnos r.sav. 32.222,96 70.505,43 102.728,39 

Viso 757.531,09 642.244,90 1.399.775,99 
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21 pav. Vietinės rinkliavos lengvatos ir korekcijos 2012 m. 

 

5.4. Prašymų ir pretenzijų nagrinėjimas 

 

Vietinės rinkliavos mokėtojai 2012 m. į bendrovę dėl rinkliavos administravimo ar paslaugų 

teikimo raštu kreipėsi 630 kartų. Analizuojant 2011 m. ir 2012 m. duomenis matyti, kad gautų 

prašymų skaičius sumažėjo. Pretenzijų dėl paslaugos tiekėjo kaltės 2011 m. buvo gauta 150 vnt., o 

2012 m. – 156 vnt. Vis dar pasitaiko atvejų, kai nėra pastatytų atliekų surinkimo konteinerių, tačiau 

tokių pretenzijų ženkliai sumažėjo. 

Rinkliavos savitarnos svetainės naudotojai 2012 m. atsiuntė 176 elektroninius laiškus 

įvairiais vietinės rinkliavos klausimais. Į visus užklausimus atsakyta elektroniniu paštu. 

 Reikia pažymėti, kad visų pretenzijų skaičius sumažėjo ir sudarė tik 0,02%  nuo bendro 

suteikto ar ištuštintų konteinerių skaičiaus. Šią žiemą viena iš aktualiausių problemų savivaldybėse 

buvo neprivažiuojami keliai ir atliekų išvežimas. Su šia problema susidūrė paslaugos teikėjai 

daugelyje Europos valstybių. Akivaizdu, kad reikia keisti savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles, 

numatant išimtis paslaugų teikimui dėl neprivažiuojamų kelių. 

28 lentelė 

Gauti ir išnagrinėti prašymai ir pretenzijos 2012 m. 

Savivaldybė 
Gauta prašymų 

ir pretenzijų 

Persiųsta 

savivaldybėms, 

seniūnijoms, 

kitoms 

institucijoms  

Persiųsta 

paslaugų 

teikėjams 

Išnagrinėta, 

išsiųsti 

atsakymai  

Elektroniniu 

paštu gauti 

pranešimai 

Alytaus m.  102 8 34 102 

176 

Alytaus r.  102 11 39 102 

Birštono  33 1 3 33 

Lazdijų r.  94 12 46 94 

Prienų r. 143 10 13 143 

Varėnos r. 109 9 21 109 

 Iš viso: 583 59 156 583 176 

 

5.5. 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    
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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.  

2012 03 15 UAB „Alytaus regiono atliekų centras“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. 47 

su UAB „Gelvora“ dėl ikiteisminio įsiskolinimų išieškojimo. UAB „Gelvora“ 2012 metais 

skolininkams išsiuntė apie 5600 vnt. įspėjimų.  

Skolų išieškojimo procedūra priklauso ne tik nuo įsiskolinimo dydžio, bet ir nuo 

neapmokėjimo už paslaugas termino. Skolininkui sistemingai neatsiskaitant už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą, nepasinaudojant jam suteiktomis galimybėmis apmokėti savo skolą be 

teisminio bylinėjimosi ir atitinkamai papildomų išlaidų, skolos išieškojimas vykdomas teisminiu 

būdu.  

Vykdant teisminį skolų išieškojimą atliekamas: 

1. 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. 

29 lentelė 

Teisminis skolų išieškojimas 2012 metais 

Savivaldybė 
Fizinių asmenų 

skolos suma 

Juridinių 

asmenų skolos 

suma 

Bendras 

įsiskolinimas 
Išieškota 

Prienų rajono sav. 66900,79 26902,69 93803,48 25660,77 

Birštono sav. 8681,16 0 8681,16 1031,66 

Alytaus rajono sav. 35834,59 3704,93 39539,52 35024,86 

Alytaus miesto sav. 29635,07 12040,38 41675,45 21952,61 

Lazdijų rajono sav. 34526,31 1131,61 35657,92 17929,4 

Varėnos rajono sav. 22230,58 1486,5 23717,08 8024,8 

VISO: 197808,5 45266,11 243074,6 109624,1 

 

2012 metais Kauno apygardos administraciniam teismui buvo pateikti 478 skundai dėl 

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

Prienų rajono savivaldybės (117 fizinių asmenų ir 9 juridiniai asmenys) viso 126 

skundai: 

68 sprendimai tenkinti pilnai (iš jų 49 bylos perduotos antstoliui sprendimo vykdymui);  

25 skundai atsiimti, kadangi įsiskolinimas apmokėtas;  
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16 bylų nutraukta, kadangi įsiskolinimas sumokėtas arba, pritaikius lengvatą ar sąžiningumo 

deklaraciją, mokestis perskaičiuotas;  

17 bylų eigoje. 

Birštono savivaldybės (10 fizinių asmenų) viso 10 skundų: 

4 skundai tenkinti pilnai (iš jų 3 bylos perduotos antstoliui sprendimo vykdymui);  

4 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas sumokėtas arba, pritaikius lengvatą ar 

sąžiningumo deklaraciją, mokestis perskaičiuotas;  

2 bylos eigoje.  

Alytaus rajono savivaldybės (128 fiziniai ir 3 juridiniai asmenys) viso 131 skundas: 

66 skundai tenkinti pilnai (iš jų 46 bylos perduotos antstoliui sprendimo vykdymui);  

34 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas sumokėtas; 

10 bylų nutraukta, kadangi pritaikius lengvatą ar sąžiningumo deklaraciją, mokestis 

perskaičiuotas;  

21 byla eigoje.  

Alytaus miesto savivaldybės (81 fizinis asmuo ir 4 juridiniai asmenys) viso 85 skundai: 

54 skundai tenkinti pilnai (iš jų 42 bylos perduotos antstoliui sprendimo vykdymui);  

1 skundas netenkintas, kadangi iki sprendimo priėmimo skolininkas įsiskolinimą sumokėjo;   

23 bylos nutrauktos, kadangi įsiskolinimas sumokėtas; 

4 bylos nutrauktos, kadangi pritaikius lengvatą ar sąžiningumo deklaraciją, mokestis 

perskaičiuotas;  

3 bylos eigoje. 

Lazdijų rajono savivaldybės (74 fiziniai asmenys ir 2 juridiniai asmenys) viso 76 

skundai: 

45 skundai tenkinti pilnai, 1 apskųstas (iš jų 23 bylos perduotos antstoliui sprendimo 

vykdymui);  

1 byla sustabdyta (norminio akto teisėtumo ištyrimas). 

1 skundas tenkintas dalinai, kadangi sprendimu buvo nurodytas terminas įvykdyti teismo 

sprendimą. Skolininkas įsiskolinimą sumokėjo pilnai;   

17 bylų nutraukta, kadangi įsiskolinimas sumokėtas; 

4 bylos nutrauktos, kadangi pritaikius lengvatą ar sąžiningumo deklaraciją, mokestis 

perskaičiuotas;  

8 bylos eigoje. 

Varėnos rajono savivaldybės (49 fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo) viso 50 skundų: 

19 skundų tenkinti pilnai (iš jų 12 bylų perduota antstoliui sprendimo vykdymui);  

3 bylos sustabdytos (norminio akto teisėtumo ištyrimas); 

16 bylų nutraukta, kadangi įsiskolinimas sumokėtas; 

3 bylos nutrauktos, kadangi pritaikius lengvatą ar sąžiningumo deklaraciją, mokestis 

perskaičiuotas;  

9 bylos eigoje. 

Iš 2011 metų į 2012 metus buvo perkeltos 142 bylos, iš kurių:  

98 skundai tenkinti pilnai (iš jų 73 bylos perduotos antstoliui sprendimo vykdymui); 

16 skundų tenkinta dalinai (susidaręs įsiskolinimas priteistas pilnai, nepriteistos palūkanos); 

Priimti 2 teismo įsakymai;  

13 bylų nutraukta, kadangi įsiskolinimas apmokėtas; 

4 skolininkai moka dalimis; 

2 skolos pripažintos beviltiškomis, bylos nutrauktos, įmonės bankrutavo; 

7 bylos sustabdytos (iš jų - 5 dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo, kitos 2 – kol paaiškės 

teisių perėmėjai, kadangi skolininkai mirę). 

Palyginus bendrą 2012 metų teisminį skolų išieškojimą su 2011 metais, skolų išieškojimas iš 

skolininkų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, padidėjo apie      

35 %. 
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6.VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS 
 

2012 m. pabaigoje UAB ARATC atnaujino savo internetinę svetainę www.aratc.lt. Naujiena 

ta, kad yra parengtas komunalinių atliekų rūšiavimo vadovas. Atliekų turėtojai gali sužinoti kaip 

rūšiuoti ir tvarkyti visas buityje susidariusias atliekas. O jei kyla daugiau neaiškumų dėl atliekų 

tvarkymo, yra sukurta speciali KLAUSK! skiltis, kurioje atsakoma į visus užduotus klausimus.  

                                       

22 pav. www.aratc.lt pradinis puslapis 

2012 metais UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ aktyviai skleidė informaciją 

gyventojams apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, ekologiškus  atliekų tvarkymo būdus 

bei svarbą aplinkos kokybės gerinimui naudodamas įvairias visuomenės informavimo priemones.  

2012 metais buvo parengtas ir išleistas informacinis leidinys „ 10 metų atliekų tvarkymo 

keliu“. Šis leidinys skirtas Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo dešimtmečiui 

paminėti.   

  

23 pav. Leidinio „10 metų atliekų tvarkymo 

keliu“ viršelis 

24 pav. Renginio konkursas „Viskas anksčiau 

ar vėliau virsta atlieka. O kas toliau?“ 

akimirkos 

http://www.aratc.lt/
http://www.aratc.lt/
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Leidinys, išleistas 300 egzempliorių tiražu. 

Siekiant skatinti Alytaus regiono žiniasklaidos priemonių, jose dirbančių žurnalistų 

domėjimąsi atliekų tvarkymo sistemos raida, regione įgyvendinamais projektais, gyventojų elgsenos 

pokyčiais atliekų tvarkymo srityje, siekiant, kad regiono visuomenė būtų gerai informuota apie 

atliekų tvarkymo svarbą aplinkai ir gyvenimo kokybei buvo organizuojamas   susitikimas su 

žurnalistais ir žiniasklaidos priemonių bei žurnalistų rašinių konkursas „Viskas anksčiau ar vėliau 

virsta atlieka. O kas toliau?“. 
 Ekologiškiausia  Alytaus regiono žiniasklaidos priemone buvo išrinktas Alytaus radijas FM 

99. Visi dalyvavę apdovanoti rūšiavimui skirtomis dėžėmis. 

2012 metų balandžio 16-30 dienomis Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 

buvo organizuojamos atvirų durų dienos, siekiant visuomenei parodyti, kad atliekų tvarkymo 

sistema – tai ne tik konteineriai prie namų ir visuotinė rinkliava. Tai – daug laiko ir pastangų 

reikalaujantis procesas, kurio tikslas – kurti švaresnę aplinką, kurioje gyvename patys ir kurią 

paliksime kitiems. 

 Šiomis dienomis sulaukėme didelio susidomėjimo iš Alytaus regiono mokyklų  pamatyti 

sąvartyno atvyko moksleiviai iš Lazdijų  rajono, Varėnos rajono, Alytaus miesto savivaldybių. 

Alytaus regiono vaikams buvo organizuojamas  laiškų konkursas „Mano šeima rūšiuoja“. 

Šio konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į aktualias aplinkosaugos problemas, ugdyti aktyvius 

piliečius, formuoti deramą vaikų supratimą bei požiūrį į jų gyvenamą aplinką. Vaikai skatinami 

aprašyti savo šeimos patirtį, kaip jie rūšiuoja atliekas namuose, su kokiais nepatogumais susiduria, 

ko trūksta, kad rūšiavimas taptų patogesnis ir kokią naudą rūšiavimas duoda. 

 Šio konkurso metu buvo išrinkti laimėtojai ir apdovanoti rūšiavimo dėžėmis. 

Mokiniai į atliekų tvarkymo centrą pasiklausyti paskaitėlių apie atliekų tvarkymą ir 

ekskursijos į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną atvyksta iš visų Alytaus regiono 

savivaldybių. 

 

  
25 pav. Mokiniai Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 

 

2012 metais Alytaus regiono paruošiamųjų klasių moksleiviams išplatinta spalvinimo 

knygelė „ ŠVARI ŽEMĖ“: 

Alytaus miesto savivaldybė - 535 vnt; 

Alytaus rajono savivaldybė - 114 vnt; 

Birštono savivaldybė - 36 vnt; 

Prienų rajono savivaldybės mokykloms perduota- 231 vnt; 

Varėnos rajono savivaldybės mokykloms perduota- 316 vnt; 

Druskininkų savivaldybės mokykloms perduota- 172 vnt; 

Lazdijų rajono savivaldybės mokykloms perduota- 175 vnt. 
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26 pav. Spalvinimo knygelės „Švari žemė“ 

viršelis 

27 pav. Knygos „Žalia klasė – žalia 

mokykla“ viršelis 
 

Alytaus regiono 4 klasių moksleiviams išplatinta knygelė „ ŽALIA KLASĖ- ŽALIA 

MOKYKLA“.  Joje galima rasti informaciją apie rūšiavimą:  kaip rūšiuoti ir kodėl verta rūšiuoti bei 

įdomių faktų apie atliekas. 

2012 metais informacija susijusi su atliekų rūšiavimu, antriniu atliekų panaudojimu ir 

atliekų tvarkymo problemomis buvo skelbiama ne tik visoje Alytaus regiono spaudoje, bet taip pat 

ir per Alytaus regioninę televiziją bei Alytaus radiją „FM99“. 

2012 m. Alytaus regiono spaudoje 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“. 

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. 

Individualių namų gyventojams parengtos ir išleistos skrajutės (29 000 vnt.), skrajutės 

platinamos dalijant mėlynuosius konteinerius pakuočių atliekoms surinkti. 

 

http://www.aratc.lt/
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28 pav. Skrajutės apie atliekų rūšiavimo konteinerius 

 

Skrajutėse pateikta informacija ką galima mesti į mėlynuosius konteinerius ir kaip elgtis su 

atliekomis, kurios į šį konteinerį netinka. 

2012 metais baigtas įgyvendinti projektas Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų 

informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“. Šio projekto finansavimo ir 

administravimo sutartis Nr. VP3-1.4.-AM-09-K-01-049  buvo pasirašyta 2010 m. lapkričio 25 d. 

Projektą koordinavo VšĮ  Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (toliau – ECAT). Projekto 

parneriai: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 

centras, Alytaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė. Jis yra finansuojamas Europos 

regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžetas – 375247,33 Lt, iš kurių 300247,33 Lt – ES 

fondo lėšos. 

Projekto tikslas – pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimo ir švietimo 

aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai palankaus 

gyvenimo būdo skatinimas. Projekto metu įgyvendinta visa eilė veiklų – televizijos ir radijo laidos, 

apklausos, spektakliai, akcijos ir konkursai, kuriais projekto įgyvendinimo komanda stengėsi 

paskatinti visuomenę tausoti aplinką ir keisti savo kasdienius įpročius taip, kad jie padėtų taupyti 

savo ir gamtos išteklius. 

2012 metais šio projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos: 

1. Parengtos 2 TV laidos apie Alytaus regiono aplinkosaugines aktualijas buvo sukurtos ir 

transliuotos per Alytaus regioninę TV. Laidose paliestos aplinkai palankaus gyvenimo būdo, atliekų 

rūšiavimo ir tvarkymo temos, pristatyta Alytaus  regiono atliekų tvarkymo sistema. Laidose 

dalyvavo UAB „ARATC“, Alytaus miesto savivaldybės atstovai, atliekų tvarkymo konsultantai.  

2. 2012 vasario-gegužės mėn. Alytaus regiono mokyklose organizuoti 21 interaktyvus 

užsiėmimas moksleiviams.  
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29 pav. Interaktyvių užsiėmimų moksleiviams akimirkos 

 

Alytaus rajono savivaldybėje užsiėmimai vyko Butrimonių ir Simno gimnazijose. 

Alytaus miesto savivaldybėje- Šaltinių, Likiškėlių ir Piliakalnio pagrindinėse mokyklose, 

Adolfo –Ramanausko Vanago ir Šv. Benedikto gimnazijose.  

Druskininkų savivaldybėje- Leipalingio ir Viečiūnų pagrindinėse mokyklose. 

Lazdijų rajono savivaldybėje- Seirijų, Veisiejų ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijose. 

Varėnos rajono savivaldybėje- Merkinės ir Varėnos Ąžuolo gimnazijose bei Matuizų 

vidurinėje mokykloje. 

Prienų rajono savivaldybėje- Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje, Prienų „Žiburio“ 

gimnazijoje  ir Kunigiškių pagrindinėje mokykloje. 

Birštono savivaldybėje- Birštono gimnazija. 

3. Interaktyvių užsiėmimų metu moksleiviai buvo supažindinti su aplinkai palankaus 

vartojimo principais, kiekvienas dalyvis gavo šio projekto metu pagamintą atliekų rūšiavimo 

atmintinę. Kiekvienoje mokykloje užsiėmime dalyvavo po 30 vyresnių klasių moksleivių.  

4. 2012 m. kovo – gegužės mėn. organizuota maišelių mainų akcija, kurios tikslas - 

atkreipti pirkėjų dėmesį į vartojimo mažinimą, tuo pačiu saugant gamtos išteklius bei mažinant taršą 

atliekomis. Akcijos metu Alytaus  regione išdalinta 916 vnt. medžiaginių maišelių.  

 

 
30 pav. Alytaus rajono savivaldybės maišelių mainų akcija 

 

Alytaus rajono savivaldybėje maišelių mainų akcija vyko Simne ir Dauguose. 

Alytaus miesto savivaldybėje - Alytaus mieste. 

Druskininkų savivaldybėje - Leipalingyje ir Viečiūnuose. 

Lazdijų rajono savivaldybėje - Lazdijuose. 

Varėnos rajono savivaldybėje - Varėnoje. 

Prienų rajono savivaldybėje - Prienuose. 
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Birštono savivaldybėje - Birštono viensėdyje 

Susirinkusius į šią akciją gyventojus aktualiais aplinkosaugos klausimais konsultavo UAB 

„ARATC“, regiono savivaldybių ir VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro specialistai, 

buvo dalijama informacinė medžiaga apie aplinkai palankų gyvenimo būdą, atliekų rūšiavimą ir 

tvarkymą.  

5. 2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn. bendradarbiaujant su profesionaliais „Teatriuko“ 

teatro aktoriais organizuota originali visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais 

priemonė – interaktyvūs aplinkai draugiški spektakliai jaunesnių klasių moksleiviams, kurių 

metu žaismingą forma, įtraukiant į veiksmą žiūrovus, atskleidžiami tausojančio vartojimo, atliekų 

vengimo, rūšiavimo ir atsakingo tvarkymo principai.  

 

 
31 pav. Interaktyvūs aplinkai draugiški spektakliai 

 

Renginiuose Alytaus regione dalyvavo  1532 pradinių klasių moksleivių. 

6. 2012 m. rugsėjo - lapkričio mėnesiais buvo vykdoma gyventojų apklausa apie tausojantį 

vartojimą bei atliekų tvarkymą. Tai antroji šio projekto apklausa. Šios apklausos tikslas -  įvertinti 

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

rajono savivaldybių gyventojų informuotumo ir žinių lygio pokytį projekto įgyvendinimo metu.  

2012 m. 10-ies klausimų elektroninė apklausa atlikta patalpinus ją prieš tai minėtų 

savivaldybių internetiniuose puslapiuose: http://www.druskininkai.lt/, http://www.birstonas.lt/, 

http://alytus.lt/, http://www.arsa.lt/, http://www.lazdijai.lt/, http://www.varena.lt/, 

http://www.prienai.lt/, Taip pat UAB Alytau regiono atliekų tvarkymo centro internetiniame 

puslapyje www.aratc.lt/. Klausimai buvo periodiškai keičiami kas 5 dienos.  Klausimai parinkti iš 

2011 m. sausio 25 d. – vasario 6 d. naudoto klausimyno.  

Vertinant apklausos pokytį, pastebima, kad, gyventojų nuomonė apie tausojantį gyvenimo 

būdą pakito. Jei 2011 m. respondentai tausojantį gyvenimo būdą suvokė kaip taupymą, mažesnį 

vartojimą (45 proc.), tai 2012 m. daugiau respondentų prioritetu pasirinko ekologiškų ar vietinių 

produktų vartojimą, atliekų vengimą, rūšiavimą ir perdirbimą (40 proc.). 

Apibendrinant elektroninių apklausų duomenis galima daryti prielaidą, kad gyventojų 

sąmoningumas tausojančio vartojimo ir buitinių atliekų tvarkymo srityje kito į teigiamą pusę.  

7. Parengti 5 informaciniai elektroniniai biuleteniai.  Ketvirtasis elektroninis biuletenis 

„Atliekų tvarkymas Alytaus regione 2011 metais“ , penktasis „ Rūšiuokime ir tvarkykime atliekas“, 

šeštasis „Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai Alytaus regione“, septintasis „ 

Alytaus regione dalijami individualūs atliekų rūšiavimo konteineriai“ ir aštuntasis biuletenis 

parengtas apie visą projekto įgyvendinimą ir vykdytas veiklas. Visi 5 parengti elektroniniai 

biuleteniai Alytaus regiono savivaldybių pagalba buvo patalpinti savivaldybių internetinėse 

svetainėse ir išplatinti regiono mokykloms bei įmonėms. 

 

 

http://www.druskininkai.lt/
http://www.birstonas.lt/
http://alytus.lt/
http://www.arsa.lt/
http://www.lazdijai.lt/
http://www.varena.lt/
http://www.prienai.lt/
http://www.aratc.lt/
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7. PROJEKTŲ FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ ĮGYVENDINIMAS IR 

VEIKLOS TĘSTINUMAS 

 
 

7.1. „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 

šiukšlyną, esantį dviejose apskrityse: 

 Alytaus apskrities - Alytaus rajono (25), Lazdijų rajono (6) ir Varėnos rajono (38)  

savivaldybėse, 

 Kauno apskrities - Prienų rajono (2) savivaldybėje. 

Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas numatyta: 

 šešiasdešimt aštuonių šiukšlynų likvidavimas, išvežant atliekas į 3 uždarytus sąvartynus 

(juos rekonstruojant), bei teritorijos rekultivavimas, 

 trijų šiukšlynų uždarymas ir sutvarkymas esamose vietose.  

 
    32 pav. Šiukšlynas prieš sutvarkymą          33 pav. Sutvarkytas šiukšlynas 

 

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. 

 



UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“                                                                      Metinis pranešimas 
________________________________________________________________________________________________________________________                                   

2012 m. 39 

  

34 pav. Didelių gabaritų aikštelė Prienų raj. 
35 pav. Uždarytas senasis kaupas Takniškių 

kaime 

 

Įgyvendinant projektą, buvo sutaupyta lėšų, todėl 2012 m. buvo gautas Aplinkos projektų 

valdymo agentūros pritarimas ir šiuo projektu papildomai bus uždarytas šiukšlynas esantis Pilvingių 

km. bei įrengta didelių gabaritų ir kompostavimo aikštelės Birštone.  

Rangos darbų viešųjų pirkimų konkursai jau yra įvykę. Šiuo metu vyksta derinimo 

procedūros ir 2013 m. II ketvirtyje bus pradėtos aikštelių statybos ir šiukšlyno sutvarkymo darbai. 

Papildomiems Rangos darbams numatytos išlaidos: 

Šiukšlyno Pilvingių kaime uždarymas – 552.000,00 lt. ARATC prisidėjimas – 0 lt. 

Birštono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas – 

1.529.824,60 Lt, UAB ARATC prisidėjimas – 15 proc. 

 

Projekto įgyvendinimo rodikliai: 
 

2013 sausio 1 d. buvo sutvarkyti 3 rekonstruojami vietoje ir 29 išvežami šiukšlynai. 

Didelių gabaritų ir kompostavimo aikštelės planuojamos priduoti 2013 m. pradžioje. 

 

Projekto finansai:  
Projekto vertė – 23.233.006,35 Lt,  

Įsisavintų pinigų suma – 16.511.223,77 Lt.  
 

Projekto pabaiga 

Projekto pabaiga numatyta 2013 m. spalio mėnesį. 
 

7.2. „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. 
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Projekto įgyvendinimo rodikliai: 

Takniškių sąvartyne visi rangos darbai buvo baigti 2012 m. kovo 6 d.. Galutinis 

apmokėjimas bus atliktas po to kai sueis terminas nustatyti defektus ir bus išduota atlikimo pažyma.  

 

Projekto finansai:  
Projekto vertė – 9.189.041,45 Lt,: 

Įsisavintų pinigų suma – 3.797.481,86 Lt.   

 

Projekto pabaiga. 

Projekto pabaiga numatyta 2013 m. gegužės mėnesį.  

 

7.3. „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 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. 

 

Projekto įgyvendinimo rodikliai: 

2013 sausio 1 d. buvo praengtos priduoti 2 didelių gabaritų aikštelės, likusios bus baigtos 

statyti ir priduotos 2013 metais. 

 

Projekto finansai: 
Projekto vertė – 5.050.710 Lt,: 

Šiuo metu įsisavinta – 2.379.592,62 Lt. 

 

Projekto pabaiga. 

Projekto pabaiga numatyta 2014 m. kovo mėnesį.  

2014 m. Alytaus regione veiks 15 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. 
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36 pav. Atskiros didelių gabaritų aikštelės Alytaus regione 

 

7.4.  „Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra“ projekto kodas Nr. VP3-

3.2-AM-01-V-02-003 

 

PROJEKTO TIKSLAS 

 

 Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V-02-003 „Atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

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

perdirbamų biologiškai skaidžių atliekų stotis. Projektu bus siekiama ne tik gyventojams suteikti 

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. 

 

Projekto įgyvendinimo rodikliai: 
2012 m. gruodžio 19 d. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pirmieji Lietuvoje 

pasirašė projekto „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo plėtra“ mechaninio rūšiavimo 

įrenginių statybos sutartį su UAB „Dzūkijos statyba“ jungtine veikla su UAB „Alkesta“ ir „Colubris 

Technologies B. V.“. Šia sutartimi duota pradžia biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros įgyvendinimui Alytaus regione. Kontrakto vertė – 18.448.000,00 Lt be PVM. 
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37 pav. MBA sutarties pasirašymas 
38 pav. MBA gamyklos pvz. iš rangovo 

pasiūlymo 
 

Biologinio apdorojimo rangos darbų sutartis planuojama pasirašyti 2013 m. I ketvirtyje. 

Projekto statybų techninę priežiūrą atliks M&S Umweltprojekt GmbH jungtine veikla su UAB 

„Ekspertika“, kontrakto vertė 399.500,00 lt be PVM. 

Projekto metu Alytaus rajone, Alovės sen., Takniškių km., bus statoma mechaniškai 

rūšiuojamų ir perdirbamų biologiškai skaidžių atliekų stotis. Projektu bus siekiama ne tik 

gyventojams suteikti 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. Įgyvendinta pirma tokia atliekų tvarkymo strategija padės 

atskirti, išrūšiuoti organines ir biologiškai skaidžias atliekas. 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. 

Iš šio projekto lėšų taip pat buvo įsigyta 6000 vnt. kompostavimo konteinerių. Sutartis su 

tiekėju UAB „ESE Baltija“ buvo pasirašyta 2012 m. lapkričio mėn. Sutarties vertė – 942000 lt be 

PVM. Buitinių atliekų kompostavimo konteineriai bus naudojami buityje susidarančioms 

biologiškai skaidžioms atliekoms (žaliosioms, maisto, sąšlavoms ir kt.) kompostuoti.  Konteineriai 

bus dalijami Alytaus regione miestų individualių namų gyventojams, kur yra sąlyginai mažos namų 

valdos ir todėl kompostavimo procesai turi vykti aukštame technologiniame lygyje, nedarant 

neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai bei  kaimynų teisėtiems interesams. 

 

Projekto finansai:  
Projekto vertė – 36.506.839,63  Lt. 

Projekto vertė gavus papildomą finansavimą – 49.811.925,14 Lt. 

 

Šiuo metu įsisavinta – 212.669,01 Lt., tačiau yra gautas projekto avansas  – 6.993.056,34 Lt, 

kuris bus naudojamas rangovams pradėjus vykdyti darbus. 

 

Projekto pabaiga. 

Projekto pabaiga numatyta 2015 m. rugsėjo mėnesį. 
 

 

7.5. „Alytaus regioninio sąvartyno II sekcijos statyba“ 

 

PROJEKTO TIKSLAS 

Įrengti Alytaus regioniniame sąvartyne naują sekciją atliekoms pilti. Pagrindiniai sąvartyno 

2 sekcijos statybos darbai yra šie: 

 sąvartyno sekcijos dugno konstrukcijos įrengimas;  

 sąvartyno paviršinio vandens nuvedimo sistemos įrengimas; 

 sąvartyno filtrato drenažo sistemos įrengimas. 
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Projekto veiklų finansavimas:  

Projekto vertė – 1 951 393,15 Lt, iš kurių: 

UAB ARATC lėšos - 100 proc. 

 

Projekto įgyvendinimo terminas:  
2012 m. gegužės 14 d. sąvartyno II sekcija buvo priduota ir šiuo metu yra eksploatuojama. 

 

 
      39 pav. Kompostavimo konteinerio 

pavyzdys 

40 pav. Regioninio nepavojingų atliekų 

sąvartyno II sekcijos statyba 
 

7.6. Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai 

 
PROJEKTO TIKSLAS 

 

 aplinkos taršos mažinimas ir taršos prevencija; 

 visuotinos, kokybiškos, vartotojui patogios ir priimtinos pakuotės atliekų tvarkymo 

paslaugos užtikrinimas; 

 visiško principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo skatinimas; 

 pirminis atliekų rūšiavimas. 
 

Paskirtis 

Pakuočių konteineriai skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms – popieriaus, 

plastiko, metalo atliekoms bei makulatūrai. Į juos negalima mesti stiklo atliekų: jas reikia mesti į 

specialiai stiklo atliekoms skirtus konteinerius, vežti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, o 

apmokestinamą stiklo tarą grąžinti į jos pardavimo vietas. 

 

Projekto veiklų finansavimas 
Projektas yra finansuojamas vadovaujantis 2011m. gruodžio 21 d. aplinkos ministro 

įsakymu Nr. D1-1004 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų 

priemonių teikiant dotacijas savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“.  

UAB ARATC prisidėjimas – 0 proc. 

 

Projekto įgyvendinimo terminas 
Sutartys su 7 Alytaus regiono savivaldybėmis buvo pasirašytos 2012 m. rugsėjo – lapkričio 

mėn. Laimėjęs tiekėjas UAB ,,OTTO Baltija Waste Management Solutions“ įsipareigojo pateikti 28 

785 vnt. pakuočių atliekų surinkimo konteinerių individualiems namams. 

Naujuosius pakuočių konteinerius žmonės gaus 2013 m. I – II ketvirtyje nemokamai, bet 

turės juos saugoti ir naudoti pagal paskirtį. Konteineriai bus atvežami prie individualių namų ir su 

jų šeimininkais pasirašomos sutartys. 

Sutarties vertė – 2.327.267,25 lt be PVM. 
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7.7. Projektas RECO Baltic 21 Tech 

 

  
 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (UAB ARATC) 2011 m. birželio 30 d. 

Stokholme, Švedijoje pasirašė dalyvavimo projekte „RECO Baltic 21 Tech“ (RB21T) sutartį, pagal 

kurią numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 114.000,00 EUR. Iš numatytų veiklų, jau yra 

parengtas Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus m., Alytaus r., Birštono, 

Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r. ir Varėnos r.) atliekų tvarkymo planų projektai, kuriuos 2013 m. 

turi patvirtinti Alytaus regiono plėtros taryba ir  savivaldybių tarybos. 

Taip pat yra rengiama paraiška gauti TIPK leidimą komunalinių atliekų rūšiavimo ir 

biologinio apdorojimo įrenginiams.  Šiuo metu vyksta pirkimo procedūros komunalinių atliekų 

rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatuotojo parinkimo pirkimo dokumentų 

parengimui. 

Įgyvendinus šias veiklas RECO Baltic 21 Tech projektas bus sėkmingai  baigtas. 

RB21T projekte be Lietuvos dalyvauja ir kitos šalys – Švedija, Latvija, Estija, Lenkija, 

Vokietija, Baltarusija. 

 

7.8.Leonardo da Vinči projektas 

 

  
 

2012 m. birželio mėn. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 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. 

Šio projekto tikslas – sukurti bendrą atliekų tvarkymo specialistų profesinės kvalifikacijos ir 

mokymo sistemos modelį, atitinkantį ES atliekų tvarkymo politikos kryptis ir tikslus.  Projekto 

metu numatyta: 

1) išanalizuoti atliekų tvarkymo specialistų profesinės kvalifikacijos įgijimo ir mokymo 

sistemos struktūrą, turinį  ir teisinį reguliavimą. 

2) ištirti ir palyginti skirtingų Europos Sąjungos profesinio mokymo procesus. 

3)  aprašyti gebėjimus reikalingus atliekų tvarkymo sektoriaus specialistams. 

4) sukurti suderintų gebėjimų ir mokymo modelį įvairių lygių atliekų tvarkymo 

specialistams. 

5) palaikyti sukurto modelio įgyvendinimo strategiją remiant kvalifikacijų pripažinimą ir 

perkėlimą visose Europos šalyse. 

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ užduotis šiame projekte: kartu su kitais 

partneriais parengti specialų klausimyną apie atliekų tvarkymo specialistų profesinės kvalifikacijos 

įgijimą ir mokymą, jį pateikti su tuo susijusioms įmonėms, organizacijoms ir institucijoms ir 

dalyvauti apibendrinant gautus rezultatus. 
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8. UAB ARATC POSĖDŽIAI 
30 lentelė 

8.1. Akcininkų susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 
Data Akcininkų susirinkimų darbotvarkė 

Akcininkų susirinkimuose priimti 

sprendimai 

1. 2012-04-26 1. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų. 

 

 

2. Dėl Bendrovės 2011 metų metinio pranešimo. 

 

 

3. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

 

4. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

 

1.SPRENDIMAS: pritarti Bendrovės 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkinio audito 

išvadoms. 

 

2.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 

metų metiniam pranešimui. 

 

3. SPRENDIMAS: tvirtinti Bendrovės 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

4. SPRENDIMAS: tvirtinti Bendrovės 2011 

metų pelno (nuostolių) paskirstymą: 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje – 303 216 litų; 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų 

pelnas (nuostoliai) – 50 688 litai; 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) - nėra; 

4) pervedimai iš rezervų - nėra; 

5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams 

padengti - nėra; 

6) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių 

metų pabaigoje  – 353 904 litų; 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 

10 000 litų; 

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms 

akcijoms įsigyti - nėra; 

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

10) pelno dalis, paskirta dividendams 

išmokėti - nėra; 

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 

(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems 

tikslams - nėra; 

12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus 

finansinius metus – 343 904 litų.  

2. 2012-08-02 1. Dėl audito įmonės parinkimo ir audito 

paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 

Bendrovės 2012-2013 metų finansinių ataskaitų 

auditui atlikti.  

 

 

 

 

 

2. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo. 

 

3. Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo. 

1. SPRENDIMAS: 2012 - 2013 metų 

finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti 

audito įmonę UAB „Baltijos auditas“ ir 

įgalioti Bendrovės direktorių pasirašyti 

paslaugų teikimo sutartį su UAB „Baltijos 

auditas“ dėl 2012 - 2013 metų finansinių 

ataskaitų audito atlikimo, apmokant už 

paslaugas –  14 036,00 Lt su PVM. 

 

2. SPRENDIMAS: Atšaukti Oną Balevičiūtę 

iš Bendrovės valdybos narių. 

3. SPRENDIMAS: Bendrovės valdybos nariu 

išrinkti Janį Laurinaitį. 
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31 lentelė 

8.2. Valdybos posėdžiai 

 

Eil. 

Nr. 
Data Valdybos posėdžių darbotvarkė 

Valdybos posėdžiuose priimti 

sprendimai 
1. 2012-02-22 1. Dėl Bendrovės 2011 metų metinio 

pranešimo. 

 

2. Dėl Bendrovės 2011 metų inventorizacijos 

rezultatų. 

 

3. Dėl audito įmonės Bendrovės 2012-2013 

metų finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimo. 

 

 

 

 

 

 

4. Dėl sutarties sudarymo su gamintojų 

importuotojų organizacija VŠĮ „Žaliasis taškas“ 

dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 

Alytaus regione. 

 

 

 

 

 

 

5. Dėl atidėjinių Alytaus regioninio sąvartyno 

atliekų kaupo uždarymui. 

 

 

6. Dėl Bendrovės sandorių nuo 2011-06-01 iki 

2011-12-31. 

 

7. Kiti einamieji klausimai: 

7.1. Dėl rinkliavos mokėjimų surinkimo. 

 

 

7.2. Dėl naujo darbuotojo priėmimo 

terminuotam laikotarpiui. 

1. Atskiras sprendimas šiuo klausimu 

nepriimtas. 

 

2. Išklausyta informacija. Pastabų nepateikta. 

 

 

3. SPRENDIMAS: pavesti Bendrovei atlikti 

audito įmonės 2012-2013 metų finansinių 

ataskaitų auditui atlikti parinkimą viešojo 

pirkimo būdu. Į viešojo pirkimo komisiją 

paskirti valdybos narį R.Paulauską. Sutartį su 

audito įmone sudaryti 2 metams su galimybe 

pratęsti dar 1 metams.  

 

4.SPRENDIMAS: teikti Regiono plėtros 

tarybai spręsti klausimą dėl komunalinių 

atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų 

tvarkymo organizavimo regioniniu principu, 

įgaliojant bendrovės direktorių A.Reipą 

pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kurioje 

būtų aiškiai įvardinta, kaip savivaldybės 

apsisprendžia parinkti pakuočių tvarkytoją 

savo teritorijai. 

 

5. SPRENDIMAS: 2011 metais skirti 4 

Lt/tonai ilgalaikiams atidėjiniams sąvartyno 

atliekų kaupo uždarymui formuoti. 

 

6. Išklausyta informacija. Pastabų nepateikta. 

 

 

 

7.1. Išklausyta informacija. Atskiras 

sprendimas šiuo klausimu nepriimtas. 

 

7.2. Valdybos nariai pasiūlė priimti žmogų iš 

Darbo biržos. 

2. 2012-03-14 1. Dėl viešojo pirkimo „Nerūšiuotų 

komunalinių atliekų surinkimo ir  

transportavimo šalinti į Alytaus regioninį 

sąvartyną paslaugų pirkimas“ dokumentų 

parengimo paslaugų įsigijimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

sistemos 10 – mečio  paminėjimo. 

 

1.SPRENDIMAS: pritarti viešojo pirkimo 

„Nerūšiuotų komunalinių atliekų surinkimo ir  

transportavimo šalinti į Alytaus regioninį 

sąvartyną paslaugų pirkimas“ dokumentų 

parengimo paslaugų įsigijimui, atsisakant 

analizės dėl apmokėjimo būdo parinkimo 

SWOT palyginamuoju būdu paslaugų, o 

duomenų surinkimą apie gyventojų skaičių ir 

apie atliekų surinkimo konteinerių kiekius  

konkrečioje savivaldybėje pagal kiekvieną 

gyvenamąją teritoriją; žemėlapių sudarymą su 

apvažiavimo maršrutais naudojant vektorinį 

duomenų modelį; bei žemėlapių sudarymą su 

kolektyvinių konteinerių aikštelių išdėstymu 

naudojant vektorinį duomenų modelį parengti 

visoms savivaldybėms. 

 

2.SPRENDIMAS: pritarti Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo sistemos 10 – mečio 

paminėjimui. 
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3. Kiti einamieji klausimai: 

3.1. Dėl Bendrovės valdybos narių kelionės į 

Švediją. 

 

3.1. SPRENDIMAS: organizuoti Valdybos 

narių kelionę į Švediją. 

3. 2012-03-28 1. Dėl Bendrovės 2011 metų metinio pranešimo 

tvirtinimo. 

 

 

2. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio. 

 

 

 

3. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo projekto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų. 

 

 

 

5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

sušaukimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2011 

metų metinį pranešimą ir teikti eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

2. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkiniui ir teikti 

tvirtinti eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

  

3.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 m. 

pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir 

teikti eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo projektas: 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje – 303 216 litų; 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) – 50 688 litai; 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) - nėra; 

4) pervedimai iš rezervų - nėra; 

5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams 

padengti - nėra; 

6) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių 

metų pabaigoje  – 353 904 litų; 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 

10 000 litų; 

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms 

akcijoms įsigyti - nėra; 

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

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 

- nėra; 

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 

(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems 

tikslams - nėra; 

12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus 

finansinius metus – 343 904 litų.  

 

4.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkinio audito 

išvadoms ir teikti eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui. 

 

5. SPRENDIMAS: eilinį visuotinį akcininkų 

susirinkimą sušaukti 2012 m. balandžio 26 d. 

(ketvirtadienį) 14
00

 val. Bendrovės būstinėje, 

adresu Vilniaus g. 31, Alytus, ir siūlyti 

susirinkimui darbotvarkės projektą:  

1. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų. 

2. Dėl Bendrovės 2011 metų metinio 

pranešimo. 

3. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

4. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) 
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6. Dėl naujo Bendrovės logotipo. 

 

 

7. Kiti einamieji klausimai: 

7.1. Dėl 2012 m. kovo 22 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo patvirtintų Atliekų 

tvarkymo įstatymo pataisų. 

paskirstymo. 

Sprendimų projektai: 

1. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio audito išvadų. 

SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms. 

2. Dėl Bendrovės 2011 metų metinio 

pranešimo. 

SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2011 metų 

metiniam pranešimui. 

3. Dėl Bendrovės 2011 metų finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2011 

metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

4. Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

SPRENDIMAS: Tvirtinti 2011 metų 

Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą: 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje – 303 216 litų; 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) – 50 688 litai; 

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) - nėra; 

4) pervedimai iš rezervų - nėra; 

5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams 

padengti - nėra; 

6) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių 

metų pabaigoje  – 353 904 litų; 

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 

10 000 litų; 

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms 

akcijoms įsigyti - nėra; 

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

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 

- nėra; 

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms 

(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems 

tikslams - nėra; 

12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus 

finansinius metus – 343 904 litų. 

 

6.Valdybos nariai susipažino su siūlomais 

logotipais. Atskiras sprendimas šiuo klausimu 

nepriimtas. 

 

7.1. Bendrovės valdybos nariai išklausė 

informaciją. Atskiras sprendimas šiuo 

klausimu nepriimtas. 

4. 2012-04-26 1. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo 

Bendrovės direktoriui Algirdui Reipui. 

 

 

 

2. Dėl Valdybos pirmininko pavaduotojo 

rinkimo. 

 

3. Kiti einamieji klausimai: 

3.1. Dėl vienkartinio priedo skyrimo Bendrovės 

1.SPRENDIMAS: Suteikti Bendrovės 

direktoriui A.Reipui kasmetines atostogas nuo 

2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 4 

d. (imtinai).  

 

2. Klausimo svarstymas atidėtas. 

 

 

 

3.1. SPRENDIMAS: Skirti Bendrovės 
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vadovui. 

 

vadovui A.Reipui vienkartinį 1300 Lt (vieno 

tūkstančio trijų šimtų litų) priedą.  

5. 2012-07-05 1. Dėl pakuočių atliekų konteinerių 
aptarnavimo paslaugų įsigijimo. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dėl audito įmonės Bendrovės 2012-2013 
metų finansinių ataskaitų auditui atlikti 
išrinkimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dėl neeilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo 
Bendrovės direktoriui Algirdui Reipui. 
 
 
 
5. Dėl Bendrovės sandorių nuo 2012-01-01 iki 
2012-06-30. 

1. SPRENDIMAS: Siūlyti pakuočių atliekų 
surinkėjams, teikiantiems paslaugą šiuo metu, 
išdalinti pakuočių atliekų surinkimo 
konteinerius gyventojams nemokamai ir juos 
aptarnauti iki pakuočių atliekų surinkėjų 
parinkimo įstatymų nustatyta tvarka kaip tai 
numatyta LR Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymuose.   
 
2. SPRENDIMAS: siūlyti neeiliniam 
visuotiniam akcininkų susirinkimui 
darbotvarkės klausimą:  
 
„Dėl audito įmonės parinkimo ir audito 
paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 
Bendrovės 2012-2013 metų finansinių 
ataskaitų auditui atlikti“.  
 
SPRENDIMO PROJEKTAS: 2012 - 2013 
metų finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti 
audito įmonę UAB „Baltijos auditas“ ir 
įgalioti Bendrovės direktorių pasirašyti 
paslaugų teikimo sutartį su UAB „Baltijos 
auditas“ dėl 2012 - 2013 metų finansinių 
ataskaitų audito atlikimo, apmokant už 
paslaugas – 14 036,00 Lt su PVM. 
 
3. SPRENDIMAS: Sušaukti neeilinį visuotinį 
akcininkų susirinkimą 2012 m. rugpjūčio 2 d. 
(ketvirtadienį) 14

00
 val. Bendrovės būstinėje, 

adresu Vilniaus g. 31, Alytus, ir siūlyti 
susirinkimui darbotvarkės projektą: 
  
1. Dėl audito įmonės parinkimo ir audito 
paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 
Bendrovės 2012-2013 metų finansinių 
ataskaitų auditui atlikti.  
2. Dėl Bendrovės valdybos nario atšaukimo. 
3. Dėl Bendrovės valdybos nario rinkimo. 
 
Sprendimų projektai: 
1. 2012 - 2013 metų finansinių ataskaitų 
auditui atlikti išrinkti audito įmonę UAB 
„Baltijos auditas“ ir įgalioti Bendrovės 
direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį 
su UAB „Baltijos auditas“ dėl 2012 - 2013 
metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, 
apmokant už paslaugas –     14 036,00 Lt su 
PVM. 
2. Atšaukti Oną Balevičiūtę iš Bendrovės 
valdybos narių. 
3. Bendrovės valdybos nariu išrinkti Janį 
Laurinaitį. 
 
4. SPRENDIMAS: suteikti Bendrovės 
direktoriui Algirdui Reipui kasmetines 
atostogas nuo     2012 m. rugpjūčio 6 d. iki 
2012 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai). 
 
5. Išklausyta informacija. Pastabų nepateikta. 

6. 2012-09-26 1. Dėl diferencijuotos vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą. 
 
2. Dėl Bendrovės išlaidų sąmatos ir mišrių 
komunalinių atliekų apdorojimo kainų 2013 

1. Išklausyta informacija. Sprendimas šiuo 
klausimu nepriimtas.  
 
 
2. Sprendimas nepriimtas. 
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metams. 
 
3. Dėl Alytaus regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos sąnaudų, vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo ir 
solidaraus kaštų išlyginimo (per sąvartyno 
tarifą) metodikos pakeitimo. 
 
4. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. korupcijos 
rizikos analizės  išvados. 
 
5. Dėl Bendrovės Biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo padalinio, Stambiųjų atliekų 
surinkimo ir kompostavimo aikštelių 
eksploatavimo padalinio ir Atliekų rūšiavimo 
kontrolės padalinio formavimo nuo 2013 m. 
sausio 1 d. 
 
6. Dėl informacijos apie atvirą konkursą 
„Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo ir 
perdavimo perdirbti ir/ar panaudoti paslaugų 
pirkimas“. 

 
 
3. Sprendimas nepriimtas. 
 
 
 
 
 
4. Išklausyta informacija. 
 
 
 
5. Sprendimas nepriimtas. 
 
 
 
 
 
 
6. Išklausyta informacija. Pastabų nepateikta. 
 

7. 2012-10-24 1. Dėl Bendrovės išlaidų sąmatos ir mišrių 
komunalinių atliekų apdorojimo kainų 2013 
metams. 
 
 
 
 
2. Dėl Alytaus regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos sąnaudų, vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo ir 
solidaraus kaštų išlyginimo (per sąvartyno 
tarifą) metodikos pakeitimo. 
 
3. Dėl Bendrovės Biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo padalinio, Stambiųjų atliekų 
surinkimo ir kompostavimo aikštelių 
eksploatavimo padalinio ir Atliekų rūšiavimo 
kontrolės padalinio formavimo nuo 2013 m. 
sausio 1 d. 
 
 
 
4. Dėl paraiškos teikimo Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūrai dėl papildomo finansavimo 
skyrimo projektui „Alytaus regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.     

1.SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės išlaidų 
sąmatai ir mišrių komunalinių atliekų 
apdorojimo kainoms 2013 metams su išlyga, 
kad darbuotojus į naujus padalinius priimti tik 
esant faktiniam poreikiui ir pateikiant 
Valdybai ataskaitą apie visas sutaupytas lėšas. 
 
2. SPRENDIMAS: Teikti šį klausimą svarstyti 
Alytaus regiono plėtros tarybai. 
 
 
 
 
3. SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
padalinio, Stambiųjų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių eksploatavimo 
padalinio ir Atliekų rūšiavimo kontrolės 
padalinio formavimui nuo 2013 m. sausio 1 d. 
su išlyga, kad darbuotojai priimami tik esant 
faktiniam poreikiui. 
 
4. SPRENDIMAS: Teikti šį klausimą svarstyti 
Alytaus regiono plėtros tarybai. 
 

8. 2012-12-05 1. Dėl Alytaus regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos sąnaudų, vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo ir 
solidaraus kaštų išlyginimo (per sąvartyno 
tarifą) metodikos pakeitimo. 
 
 
 
2. Dėl Bendrovės Atliekų rūšiavimo kontrolės 
padalinio veiklos nuostatų. 

1.SPRENDIMAS: Pritarti Alytaus regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
sąnaudų, vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų tvarkymą skaičiavimo ir solidaraus 
kaštų išlyginimo (per sąvartyno tarifą) 
metodikos pakeitimui (pakeitimas 
pridedamas). 
 
2. Išklausyta informacija. Sprendimas šiuo 
klausimu nepriimtas.  
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9.VEIKLOS PROGNOZĖS 

 
Jeigu bendrovė nebus nacionalizuota, gali sėkmingai tęsti veiklą 2013 metais. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                     Algirdas Reipas 


