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1. ĮŽANGINIS ŽODIS
2006 metai UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo svarbūs, rezultatyvūs bei
produktyvūs. Šiais metais finišo tiesiąją pasiekė Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros
projekto įgyvendinimas, baigiami arba užbaigti statyti projekto Finansiniame memorandume
2001/LT/16/P/PE/003 numatyti objektai.
Aktyviai vyko parengiamieji projekto II etapo įgyvendinimo

darbai, kurio metu bus

uždaromi seni atliekų sąvartynai bei šiukšlynai, kurie neatitinka Europos Sąjungos atliekų sąvartynų
direktyvos reikalavimų, plečiama stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo, žaliųjų atliekų kompostavimo
sistemos. Vyko planavimo, ekonominio ir techninio pagrindimo, žemės skyrimo, projektavimo paslaugų
pirkimo konkursinės procedūros.
Bendrovė gavo visus reikiamus leidimus ir licenzijas, kurie yra reikalingi pastatytiems
atliekų tvarkymo objektams eksploatuoti, veikla 2006 metais išliko stabili, pelninga.
Bendrovės valdymo organai toliau svarstė bendrovės funkcijų plėtrą, galimas veiklos sritis,
atsižvelgiant į regiono savivaldybių sprendimus ir pavedimus, bei Aplinkos ministerijos rekomendacijas.
Šiuo metu regiono savivaldybės svarsto galimybę perduoti bendrovei atliekų tvarkymo
funkcijas ir užduotis, o Prienų rajono, Birštono bei Alytaus miesto savivaldybių tarybos jau priėmė
sprendimus dėl atliekų tvarkymo funkcijų ir užduočių perdavimo, likusios regiono savivaldybės rengiasi
tai padaryti artimiausiu metu.
2007 metų pradžioje buvo pateiktas svarstyti valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano
projektas. Pažymėtina, kad plane numatomas

atliekų tvarkymo užduotys yra nepaprastai didelės,

numatytos valstybės investicijos atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai yra nepakankamos,
nenumatytas visuomenės įtraukimas į atliekų tvarkymo procesus, neįvardintos atliekų tvarkymo sistemą
reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimo priemonės. Atsižvelgiant į anksčiau išvardintas aplinkybes
galima teigti, jog susidariusi situacija nėra palanki regioninių atliekų tvarkymo sistemų plėtrai.
Apibendrinant galima teigti, jog anksčiau išvardinti faktai bei prielaidos verčia bendrovės
valdybą ir administraciją nuolat koreguoti bendrovei keliamus tikslus ir uždavinius.
UAB ARATC veikla ateinančiais metais tampriai susijusi su valstybiniame strateginiame
atliekų tvarkymo plane numatomomis atliekų tvarkymo užduotimis ir investicijomis, regioninių atliekų
tvarkymo centrų veiklą reglamentuojančių teisinių dokumentų bazės pokyčiais bei regiono savivaldybių
tarybų sprendimais dėl atliekų tvarkymo funkcijų ir užduočių perdavimo UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centrui.
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2. SVARBIAUSIEJI 2006 M. ĮVYKIAI
2006-03-30 pasirašyta stambiagabaričių atliekų aikštelės, esančios Alytuje, Alovės gatvėje,
eksploatacijos sutartis su Alytaus miesto savivaldybės administracija.
2006-07-03 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – atliekų tankintuvo (kompaktoriaus)
pirkimo sutartis Nr.2006/10/A/PT/LT bendra sutarties vertė 867.538,17Lt.
2006-07-03 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – buldozerio

pirkimo sutartis

Nr.2006/11/A/PT/LT bendra sutarties vertė 514.900,00 Lt.
2006-07-03 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – kaušo-komposto smulkintuvosijotuvo pirkimo sutartis Nr.2006/12/A/PT/LT bendra sutarties vertė 108.789,00 Lt.
2006-07-04 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – ratinio fronatlinio krautuvo
pirkimo sutartis Nr.2006/13/A/PT/LT bendra sutarties vertė 376.500,00 Lt.
2006-07-04 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – sijotuvo - būgninio rėčio pirkimo
sutartis Nr.2006/15/A/PT/LT bendra sutarties vertė 264.200,00 Lt.
2006-12-19 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – krovininio automobilio

pirkimo

sutartis Nr.2006/16/A/PT/LT bendra sutarties vertė 51.627,00 Lt.
2006-12-19 pasirašyta Mobiliosios technikos sąvartynams – kompostuojamų atliekų smulkintuvo
pirkimo sutartis Nr.2006/14/A/PT/LT 486.400,00 Lt.
Pastatytos ir priduotos Varėnos, Lazdijų ir Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės.
2006-12-19 pasirašyta

rangos darbų sutartis „ Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos

sukūrimas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. statyba
Nr. V/2006/A40“. Sutartie bendra vertė 2.637.159,58 Lt.
2006-11-14 pasirašytas susitarimas dėl sutarties nutraukimo su UAB „Vilnius Consult“ Nr.
ISPA/10/SV/LT Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas : Techninė pagalba UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
2007-02-07 pasirašyta paslaugų pirkimo sutartis „Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių
regionų buitinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo II etapas: techninių projektų ir pirkimo
dokumentų rengimas Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymui“. Sutarties bendra vertė
364.000 Lt
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3. UAB ARATC VALDYMAS
3.1 Bendrovės akcininkai

UAB „ARATC“ įstatinis kapitalas – 1 600 000 Lt.
Bendrovė 100% priklauso Alytaus regiono savivaldybėms - akcininkams.
UAB „ARATC“ akcijos paskirstytos tarp akcininkų pagal gyventojų skaičių:
§ Alytaus miesto savivaldybei tenka 31 % įstatinio kapitalo;
§ Alytaus rajono savivaldybei tenka 14 % įstatinio kapitalo;
§ Birštono savivaldybei tenka 2 % įstatinio kapitalo;
§ Druskininkų savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
§ Lazdijų rajono savivaldybei tenka 12 % įstatinio kapitalo;
§ Prienų rajono savivaldybei tenka 15% įstatinio kapitalo;
§ Varėnos rajono savivaldybei 14% įstatinio kapitalo;
Akcininkai renka devynių narių valdybą.

3.2 Bendrovės valdyba

UAB ARATC valdybą sudaro 9 narai – 3 Alytaus miesto savivaldybės atstovai ir po 1
atstovą iš kiekvienos kitos Alytaus regiono savivaldybės.
Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:
Sigitas Stumbras, valdybos pirmininkas-Alytaus m. sav. adm. Miesto ūkio departamento direktorius;
Romualdas Paulauskas - Alytaus m. sav. adm. Juridinės tarnybos vyr. specialistas;
Vida Mačernienė - Alytaus m. sav. adm. Miesto ūkio departamento, aplinkos apsaugos skyriaus vedėja;
Vytautas Mikelionis - Alytaus r. sav. Administracijos direktorius;
Rimas Bukartas- Birštono sav. adm. Ūkio ir turto valdymo sk. vedėjo pavaduotojas;
Ilona Asakavičiūtė - Druskininkų sav. adm. Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė;
Algis Miškinis -Varėnos r. sav. Administracijos direktorius;
Valentas Ražanskas - Prienų r. sav. adm. Statybos ir ekonomines plėtros skyriaus sk. vedėjas;
Alvidas Gabrys - Lazdijų r. sav. adm. Vietinio ūkio sk. vedėjas.
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3.3 UAB ARATC planuojama organizacinė valdymo struktūra
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Atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr.T-196, Birštono
savivaldybės tarybos Nr. TS-164 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-270 „Dėl
pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“, kuriais remiantis minėtos savivaldybės
nusprendė pavesti (kaip privalomą užduotį) UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui organizuoti
savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir vykdyti šias funkcijas:
• tvarkyti savivaldybių atliekas taip, kad būtų įvykdytos valstybiniame atliekų tvarkymo
plane numatytos užduotys;
• eksploatuoti naują pastatytą regioninį sąvartyną Takniškių kaime bei vykdyti sąvartyno
priežiūrą po jo uždarymo, eksploatuoti ir uždaryti seną nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių kaime;
• atlikti atliekų tvarkymo paslaugų rinkliavų skaičiavimus ir teikti juos savivaldybių
taryboms;
• administruoti rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;
• organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą;
• prižiūrėti ir kontroliuoti atliekų surinkimo operatorių darbą;
• rengti savivaldybėse susidarančių atliekų srautų apskaitos kontrolę;
• kartu su savivaldybių administracija rengti ir teikti savivaldybių tarybai dokumentų
projektus atliekų tvarkymo klausimais;
• vykdyti visuomenės informavimo (švietimo) apie atliekų tvarkymo programą.
Bendrovės ūkinės veiklos plėtra bei naujų atliekų tvarkymo funkcijų ir užduočių vykdymas
reikalauja didinti žmogiškuosius išteklius bei samdyti naujus kvalifikuotus darbuotojus.
Siekiant užtikrinti efektyvų naujojo sąvartyno bei Alytaus, Varėnos, Prienų, Lazdijų bei
Druskininkų stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimą bus formuojami šių objektų
kolektyvai.
Regiono savivaldybių taryboms priėmus sprendimą įvesti rinkliavas gyventojams už atliekų
tvarkymą bus formuojama rinkliavų grupė, kurią sudarys 5 darbuotojai (keturi rinkliavų administravimo
specialistai bei rinkliavų grupės vadovas) bei atliekų surinkimo paslaugų kokybės priežiūros grupė.
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Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas: Techninė priežiūra Nr.
2004/2ND/P/LT

Įgyvendinimo eiga

Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir
stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės
No. A/2004/A03.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas: Techninė pagalba Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrui
No. ISPA/10/SV/LT
Įgyvendinimo eiga

Projekto pavadinimas
Ataskaita apima laikotarpį
Pradinė informacija

UAB Baltijos konsultacinė
grupė (BKG)

2004-09-30
iki
2006-09-30

Techninė priežiūra statybos darbams 652.306, 70 Lt.
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2001-12-13 Europos komisija
2002-03-13 Finansų ministerija
2002-12-23 Europos komisija
2003-03-23 Finansų ministerija
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra
2006 metai
Šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinę atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią Europos ir Lietuvos Respublikos
teisės aktų nuostatas, Alytaus apskrityje ir dviejose Kauno apskrities savivaldybėse. Projektas apima komunalinių atliekų
rinkimą ir gabenimą bei atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginių statybą. Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant su
privataus sektoriaus įmonėmis, kurios atliks komunalinių atliekų rinkimo, gabenimo, rūšiavimo bei perdirbimo funkcijas
ir investuos į įrangą bei specialiąsias transporto priemones bei įrangą.
Projektas susideda iš dviejų etapų: pirmajame bus sukurta atliekų surinkimo sistema, bei pastatytas regioninis sąvartynas,
dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, penkios stambiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, nupirkta reikiama
technika.
Antrajame etape uždaryti senieji atliekų sąvartynai Alytaus regione.
Techninė pagalba Alytaus regiono 177 922, 78 Lt
2004-01-13
atliekų tvarkymo centrui
UAB Vilnius Consult
iki
2006-01-13
APVA įgyvendinimo agentūros sprendimu 2004-12-06 priėmė sprendimą suspenduoti sutartį. Kontraktas yra
nutrauktas. 2006-11-14 pasirašytas susitarimas prie sutarties Nr.ISPA/10/SV/LT, remiantis šiuo susitarimu UAB
Vilnius Consult grąžino kontraktuojančiai organizacijai 20164,6 EUR perviršį atsiradusį po atliktų mokėjimo
įskaitymų.
Druskininkų organinių atliekų
1 035 802,02 Lt
2004-04-22
kompostavimo ir stambiųjų bei
AB ALKESTA
iki
kitų atliekų surinkimo aikštelių
2005-04-22
statyba
Projekto darbai yra baigti.

Finansavimo memorandumas pasirašytas

Finansavimo memorandumo pakeitimai

2001/LT/16/P/PE/003

ISPA/Sanglaudos fondo projekto Nr.

4. ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTROS PROJEKTO METINĖ 2006 M. DARBŲ
EIGOS ATASKAITA

Iš viso įgyvendinant projektą yra įsisavinta

Įgyvendinimo eiga

Kaušas – komposto smulkintuvas –sijotuvas
Sijotuvas -- būgninis rėtis
Krovininis automobilis Ford Tourneo Connect
Kompostuojamų atliekų smulkintuvas
Įgyvendinimo eiga
Rangos sutartis:
Alytaus regioninio atliekų tvarkymo
centro administracinio pastato statyba
Įgyvendinimo eiga
Senų regiono sąvartynų uždarymas

Ratinis frontalinis krautuvas

Įgyvendinimo eiga
Mobiliosios sąvartyno technikos pirkimas.
Atliekų tankintuvas (kompaktorius)
Buldozeris

Rangos kontraktas
Didžiųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių
statyba Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose

Įgyvendinimo eiga
Rangos kontraktas
Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir
senojo sąvartyno uždarymas Nr. A/2005/A06
Įgyvendinimo eiga

Konkursinės dokumentacijos
parengimas komunalinių atliekų
surinkimo paslaugų pirkimui

159. 400 EUR
(550.376,32 Lt)

Mobiliosios sąvartyno technikos
įsigijimas.

14 184 231 Lt

Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro administracinio pastato
statyba.
2007-01-22 gautas statybos leidimas. Pradėti statybos darbai vyksta pagal grafiką.
UAB Kelprojektas
2007-02-07
Projektavimas ir konkursinės
dokumentacijos parengimas
Vyksta projektavimo darbai senų sąvartynų uždarymo techninei dokumentacijai parengti.

2006-07-03
UAB „Oksata“
2006-06-22
UAB „Baltijos statybinės
mašinos“
2006-07-04
UAB “Baltijos statybinės
mašinos“
2006-06-22
UAB „Kelių mašinos“
2006-12-19
UAB „Oksata“
2006-12-19
UAB „Alytaus Vista“
2006-12-19
UAB „Balžuva“
Sąvartyno mobilioji technika nupirkta.
UAB „Dzūkijos statyba“
2006-12-19

Projekto darbai yra baigti.

UAB Skirnuva

364 000 Lt

2.234 881Lt

108.789,00Lt
264.200,00Lt
51.627,00Lt
486.400,00Lt

376.500,00Lt

2 669 954Lt
867.538,17Lt
514.900,00Lt
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2005-09-02
Alytaus regioninio sąvartyno statyba 12 939 141 Lt
iki
2007-04-02
Vyksta statybos darbai pagal grafiką, iki 2006-12-31 įsisavinta 6 695 999 Lt
2007-04-02 baigiasi statybos terminas, tačiau rangovas be konkrečių motyvų paprašė inžinieriaus sutartį pratęsti dar 4
mėnesiams. Sprendimas dar nepriimtas.
2005- 09-21
Didžiųjų ir kitų atliekų surinkimo
1 869 840 Lt
iki
aikštelių statyba Varėnoje,
UAB Alkesta
2007-04-21
Lazdijuose ir Prienuose

Projektas yra baigtas.

2004-07-27
iki
2006-03-01

Visi sutarties komponentai įgyvendinami pagal grafiką, atlikta darbų už 344 775,5Lt

Pavyzdinė konkursų dokumentacija komunalinių
atliekų surinkimo paslaugoms teikti ir konkurso UAB COWI Baltic
organizavimo pagalba No. ISPA/8/SV/LT

Įgyvendinimo eiga

5. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA
2005 m., Alytaus miesto savivaldybės administracijai perdavus Takniškių sąvartyną, UAB
ARATC atlieka sąvartyno operatoriaus funkcijas ir eksploatuoja perduotą sąvartyną iki jo uždarymo.
Ūkinė veikla taip pat vykdoma Druskininkų organinių atliekų kompastavimo ir stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėje, Alytaus stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje bei naujai pastatytose
Lazdijų, Varėnos ir Prienų stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse.
5.1 Takniškių sąvartynas
Takniškių sąvartyne per metus buvo priimta ir sutvarkyta 38.806,915 tonų atliekų, iš jų
20.630,189 t sudarė gyventojų atliekos, likusio 18.176,726 t buvo pristatytos iš Alytaus regiono įmonių.
Lyginant su 2005 metais atliekų Takniškių sąvartyne priimta 3,34 proc. daugiau.
Atliekų kiekių dinamika Takniškių sąvartyne 2005-2006 metais

37553,08

38806,92

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2005

2006

Atliekų kiekis Takiniškių sąvartyne, tonomis

Atlikus atliekų kiekių srautų pagal atskiras atliekų rūšis analizę galima teigti, jog didžiąją
dalį priimamų atliekų sudaro komunalinės ir buitinės nepavojingos atliekos, jos sudaro 92,39 proc.
priimamų atliekų, 6,47 proc. atliekų sudaro statybinės griovimo atliekos, tuo tarpu likusių atliekų
kiekiai pastebimai mažesni.
Atliekų šalinimas Takniškių sąvartyne nuo 2006- 01-01 iki 2006-12-31
Atliekų rūšis

Kiekis, t

Kiekis, %

35.853,085

92,39

Statybos griovimo atliekos

2.509,43

6,47

Gatvių valymo liekanos
Tekstilės atliekos
Atliekos turinčios asbesto
Medžių genėjimo atliekos

195,81
204,52
37,57
6,5
38.806,915

0,50
0,53
0,10
0,02
100,00

Komunalinės ir buitinės nepavojingos atliekos

VISO:
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Pateikiame atliekų kiekių analizę pagal atskirus mėnesius.
Atliekų kiekiai pagal mėnesius, tūkst.t
4.500,00
4.000,00
3.500,00

500,00

3.642,45

3.972,20

4.008,44

3.452,24

2.908,46

3.213,78

2.079,05

1.000,00

1.755,36

1.500,00

2.344,62

2.000,00

3.324,99

3.752,99

2.500,00

4.352,33

3.000,00

0,00
Sausis Vasaris

Kovas Balandis Gegužė Birželis

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

Spalis Lapkritis Gruodis

4.500,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis Gegužė Birželis

Komunalinės ir buitinės nepavojingos atliekos
Gatvių sąšlavos
Turinčios asbesto atliekos

Liepa

Rugpjūtis Rugsėjis

Spalis

Lapkritis Gruodis

Statybos griovimo atliekos
Tekstilės atliekos
Medžių genėjimo atleikos

Šaltinis: UAB ARATC duomenys, 2006 m.

5.2 Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės
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Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių paskirtis -- stambiųjų bei kitų atliekų, kurias
pristato Lazdijų, Varėnos, Druskininkų, Alytaus ir Prienų gyventojai bei įmonės, priėmimas ir laikinas
saugojimas iki išvežimo į atliekų tvarkymo įrenginius ir įmones.
Per 2006 m. Druskininkų organinių atliekų kompostavimo bei stambiųjų bei kitų atliekų
surinkimo aikštelėje buvo priimta ir išrūšiuota 214,7958 t atliekų, iš jų naudotos padangos 40,13 t,
variklių ir kita tepalinė alyva 0,075 t, statybos ir griovimo atliekos 18,8 t, dienos šviesos lempos 0,0668t,
baterijos ir akumuliatoriai 0,025 t, elektros ir elektronikos atliekos 6,35 t, dažai ir klijai 0,009 t,
popierius ir kartonas 1,73 t, stiklas 1,5 t, plastikai 1,18 t, užterštas gruntas 0,07 t, sukompostuota 144.68
t sodo ir parkų atliekų. 2006 m. buvo nupirkta žaliųjų atliekų kompostavimo technika, kuri padidina
atliekų tvarkymo efektyvumą.

Atliekų kiekiai Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir stambiųjų bei
kitų atliekų surinkimo aikštelėje

Sodų ir parkų atliekos 67,36%
Naudotos padangos 18,86%
Dienos šviesos lempos 0,03%
Elektros ir elektronikos atliekos 2,96%
Popierius ir kartonas 0,81%
Plastikai 0,55%

Variklio ir kita tepalinė alyva 0,03%
Statybos- griovimo atliekos 8,75%
Baterijos ir akumuliatoriai 0,10%
Dažai,klijai 0,004%
Stiklas 0,70%
Užterštas gruntas 0,03%

Šaltinis: UAB ARATC duomenys, 2006 m.

Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėje per 2006 metus priimta 96,565 t
atliekų, iš jų baldų atliekos 36,8 t, naudotos padangos 33,2 t, tekstilės atliekos 5,6 t, plastikai 5,2 t,
popierius 1,6 t, stiklas 8,1 t, liuminicensinės lempos 0,195 t, elektros ir elektronikos atliekos 5,87 t.
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Atliekų kiekiai Alytaus stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo
aikštelėje 2006 metais

6,08%
38,11%
34,38%

0,20%

8,39%

1,66%

5,38%

5,80%

Baldai

Tekstilės atliekos

Plastikai

Popierius

Stiklas

Liuminiscensinės lempos

naudotos padangos

Elektros ir elektronikos atliekos

Šaltinis: UAB ARATC duomenys, 2006 m

Lazdijų, Varėnos ir Prienų stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės yra Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto sudedamoji dalis, aikštelės užbaigtos 2006 m. pabaigoje.
Lazdijų, Varėnos ir Prienų stambiųjų bei kitų atliekų aikštelės pradėtos eksploatuoti 2007 m. sausio
mėn.

6. ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAVIMAS
Vykdant Alytaus regiono plėtros tarybos 2006m. gegužės 22 d. sprendimą UAB ARATC kartu
su Alytaus apskrities viršininko admininistracija rengia Alytaus regiono atliekų tvarkymo planą. Šis
planas apima Alytaus apskrities teritoriją, į kurią įeina Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono
savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų savivaldybė, Varėnos savivaldybė ir dalis Kauno
apskrities teritorijos, į kurią įeina Birštono savivaldybė ir Prienų savivaldybė. Pagrindinis šio regioninio
atliekų tvarkymo plano tikslas yra: numatyti priemones ir jų diegimo eiliškumą (ilgalaikę ir trumpalaikę
strategijas), kurios užtikrintų valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių
įgyvendinimą bei skatintų atliekų kiekio mažinimo, rūšiavimo, rinkimo ir tvarkymo racionalizavimą
Alytaus regione.
Šiuo metu parengta pirmoji Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano dalis – atlikta esamos
situacijos apžvalga bei atliekų srautų prognozė. Atliekant esamos situacijos apžvalgą surinkti bendrojo
pobūdžio duomenys: tai duomenys apie geografinę teritoriją (Alytaus regiono aprašymas), duomenys
apie gyventojus: bendras gyventojų skaičius, gyventojų skaičius atskiruose administraciniuose
vienetuose( miestuose, miesteliuose, kaimuose), duomenys apie būstus: namų ūkių skaičius atskiruose
administraciniuose vienetuose( miestuose, miesteliuose, kaimuose), namų ūkio klasifikacija pagal būsto
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tipą( individualūs namai, individualaus namo dalis, butai), natūralus gyventojų judėjimas apskrityse ir
savivaldybėse.
Informacijos apie savivaldybių gyventojų skaičių ir namų ūkių skaičių bei pasiskirstymą analizė yra
svarbi, kadangi nuo šių veiksnių priklauso dabartiniai ir būsimi atliekų kiekiai. Apžvelgus atliekų
tvarkymo būklę ir surinkus duomenis apie pagrindinius atliekų susidarymui ir tvarkymui įtaką darančius
veiksnius,

nustatytos

atliekų tvarkymo užduotys planuojamam laikotarpiui. Šiuo metu rengiama

trumpalaikė Alytaus regiono atliekų tvarkymo veiklų programa, apimanti 2007-2010 metų laikotarpį.
Regioninis atliekų tvarkymo planas rengiamas, bendradarbiaujant su švedų konsultantais
įgyvendinant INTEREG III projektą „Regioninis bendradarbiavimas atliekų tvarkymo srityje“ (RECO).

7. EKOLOGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAS
Kuriant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą didžioji dalis investicijų yra skiriama
infrastruktūros kūrimui. Siekiant, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie diegiamą atliekų
tvarkymo sistemą bei kad ji noriai dalyvautų ir teiktų paramą būtinos vietinio lygio šviečiamosios
kampanijos. Elgsenos pokyčiai gali būti pasiekti tik derinant infrastruktūros plėtrą ir šviečiamąją veiklą.
Atsižvelgiant į anksčiau minėtas aplinkybes UAB ARATC 2006 metais, naudodama įvairias
visuomenės informavimo priemones, aktyviai skleidė informaciją apie Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimo projektą, atliekų tvarkymo sistemos plėtros problemas, ekologiško atliekų tvarkymo
būdus bei svarbą aplinkos kokybės gerinimui. Per 2006 metus buvo atlikti tokie projekto viešinimo bei
ekologinio švietimo darbai:
•

Straipsniai spaudoje:
ü

„Alytaus naujienos“ 2006-12-12 Nr.230(10844) straipsnis „Alytaus regione moderniai

tvarkant atliekas trigubai sumažės klimato šiltėjimą skatinančių dujų“;
ü

„Alytaus naujienos“ 2006-05-18 Nr.89(10703) straipsnis „Meras domėjosi regiono

sąvartyno statyba“;
ü

„Alytaus naujienos“ 2006-03-29 Nr.57 straipsnis „Ministras Arūnas Kundrotas nepabūgo

purvo“;
ü

Prienų rajono laikraštis „Gyvenimas“ 2007-01-17 Nr.5(8957) straipsnis „Prienuose

atsidaryta pirmoji stambiųjų ir kitų atliekų aikštelė“
ü

Druskininkų krašto savaitraštis „Druskonis“ 2007.02.02-08 Nr.(5) straipsnis „Įrengta

moderniausia šalyje atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelė“;
ü

Alytaus miesto savivaldybės administracijos išleistas informacinis leidinys „Aplinkos

būklė Alytaus mieste“ straipsnis „Atliekų tvarkymas Alytaus mieste“
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ü

10 000 vnt. tiražu išlietas ir išplatintas informacinis lankstinukas apie stambiųjų ir kitų

atliekų surinkimo aikštelės Prienuose, Varėnoje ir Lazdijuose.
•

Informacija internete:
ü

Informacija Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje: 2007-02-01 „Druskininkuose

įrengta stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo bei – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė –
moderniausia Lietuvoje“ (http://www.druskininkai.lt/index.php/lt/35642/;
ü
•

Informacija Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Reportažai televizijoje:
ü

VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ 2006-09-29 reportažas žinių laidoje.

ü

UAB „Druskininkų televizija“ 2007-01-31 reportažas žinių laidoje.

Nuo 2006m. lapkričio 30 d. UAB ARATC kartu su VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų
centru (ECAT)“ vykdo projektą „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos
apsaugą: atliekų tvarkymas“. Projekto veikla apima visą Alytaus regiono teritoriją t.y. septynias
savivaldybes – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono ir
Varėnos rajono. Projekto rezultatai pasieks tiek miesto, tiek kaimo gyventojus bei bus perduoti regiono
savivaldybių atitinkamiems padaliniams, kad jie būtų toliau vystomi ir taikomi praktikoje. Pagrindinis
projekto tikslas – didinti Alytaus regiono visuomenės supratimą apie atliekų tvarkymo reikšmę, formuoti
atsakingą požiūrį į aplinkos vertybes, skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius bei visuomenės
dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje, siekiant išsaugoti aplinkos kokybę bei užtikrinti darnų regiono
vystymąsi.
Skiriami šie projekto tikslai:
•

Naudojat visuomenės informavimo vaizdo ir garso, šiuolaikines IT ir kitas priemones informuoti
Alytaus regiono visuomenę apie atliekų keliamą grėsmę, jų tvarkymo svarbą ir būdus;

•

Įtraukti gyventojus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą;

•

Tobulinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą;

•

Sukurti efektyvią visuomenės informavimo ir mokymo apie atliekų tvarkymą sistemą Alytaus
regione.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai :
•

parengtas ir išplatintas 1 lankstinukas apie projektą(viso 2000vnt.);

•

parengta ir išplatinta 4 informacinių plakatų serija( viso 800vnt.);

•

parengti ir išlieti lankstinukai apie atliekų tvarkymą regiono savivaldybėse ir atliekų rūšiavimą
(apie 120 000vnt.), kurie pasiek 60 000 namų ūkių;

•

parengtos TV bei radijo laidos, išspausdinti straipsniai spaudoje;

•

sukurta Alytaus regiono atliekų tvarkymo informacinė svetainė;

•

suorganizuoti 3 regioniniai renginiai, į kuriuos aktyviai įtraukiami gyventojai;
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•

Alytaus regiono bendruomenių centrai įtraukti į švarios kaimynystės judėjimą, patirties sklaida;

•

suorganizuotas nacionalinis patirties mainų seminaras;

•

atlikta gyventojų apklausa dėl projekto veiklos bei diegiamos atliekų tvarkymo sistemos
efektyvumo;

•

parengtos rekomendacijos Alytaus regiono gyventojų švietimo atliekų tvarkymo klausimais
programos.
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8. UAB ARATC POSĖDŽIAI
8.1. Akcininkų susirinkimai
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmuo yra apsvarstyti ir tvirtinti bendrąją bendrovės sutartinę
ir finansinę santykių struktūrą bei stebėti bendrovės veiklą atstovaujant savo, kaip akcininkų,
interesus. Akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimai reikalingas šiais atvejais:
§
§
§

Keičiant ar papildant bendrovės įstatus;
Esant esminiams bendrovės akcinio kapitalo dydžio ir struktūros pokyčiams;
Esant esminiams bendrovės vidaus organizacijos pokyčiams;

§

Formuojant ir įvertinant bendrovės aktyvus.

Eil.
Nr.
1.

Data
2006-01-30

2.

2006-02-09

3.

2006-04-28

Akcininkų susirinkimų
darbotvarkė
Neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl susirinkimo pirmininko,
sekretoriaus rinkimo;
2. Dėl akcininko, kuris pasirašys
susirinkimo protokolą;
3. Dėl balsavimo procedūros
patvirtinimo.
Neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl audito įmonės rinkimo ir
apmokėjimo sąlygų.
Eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl auditoriaus išvadų;
2.Dėl bendrovės 2005 metų
veiklos ataskaitos tvirtinimo;
3.Dėl bendrovės 2005 metų
finansinės atskaitomybės
tvirtinimo;
4.Dėl bendrovės 2005 metų
pelno (nuostolio) paskirstymo;
5.Dėl bendrovės valdybos
rinkimo

Akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai
1.Kvorumo nėra, kadangi dalyvauja akcininkai,
kuriems priklausančios akcijos suteikia mažiau kaip ½
visų balsų. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
laikomas neįvykusiu, kadangi nėra kvorumo.

1. Bendrovės 2005 -2006 metų veiklos ataskaitos ir
finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito
įmonę UAB Baltijos auditas. Už audito paslaugas
mokėti 7788,00 Lt. su pridėtinės vertės mokesčiu.
1.Atsižvelgti į audito įmonės UAB „Baltijos auditas“
išvadą, tvirtinant 2005 metų finansinės atskaitomybės
dokumentus ir bendrovės veiklos ataskaitą.
2.Patvirtinti bendrovės 2005 metų veiklos ataskaitą.
3.Patvirtinti bendrovės 2005 metų finansinės
atskaitomybės dokumentus.
4.Patvirtinti 2005 metų bendrovės pelno (nuostolio)
paskirstymą:
1)Nepaskirstytasis nuostolis 2005 metų pradžioje
290750 litai,
2)Grynasis 2005 finansinių metų pelnas 136255
litai,
3)Paskirstytinasis nuostolis iš viso 154495 litų,
4)Nepaskirstytasis nuostolis 2005 metų pabaigoje
154495 litų perkeliamas į kitus finansinius metus ir
dengiamas būsimų metų pelnu.
5.Į bendrovės valdybą išrinkti:
Sigitą Stumbrą; Vidą Mačernienę; Romualdą
Paulauską; Vytautą Mikelionį; Rimą Bukartą; Iloną
Asakavičiūtę; Alvidą Gabrį; Valentą Ražanską; Algį
Miškinį.
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8.2. Valdybos posėdžiai
Valdyba yra kolegialus valdymo organas, t.y. jos nariai dalijasi atsakomybe ir teisėmis.
Valdyba susitinka ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką,
kuris šaukia ir vadovauja valdybos posėdžiams. Valdybos sprendimai reikalingi šiais atvejais:
§

tvirtinant bendrovės strategines nuostatas;

§

tvirtinant metinius veiklos planus;

§

tvirtinant metinius finansinius planus;

§

vykdant pagrindines investicijas;

§

perleidžiant, išnuomojant ar įkeičiant didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės
ilgalaikio turto dalį;

§

tvirtinant UAB ARATC metinės veiklos ataskaitos projektą;

§

tvirtinant UAB ARATC direktoriaus paskyrimą ir pareiginius nuostatus;

§

tvirtinant direktoriaus pateiktą bendrovės vidinės struktūrą;

§

steigiant bet kokius regioninius ar vietinius bendrovės filialus;

§

esant kitų bendrovių prijungimo prie UAB ARATC atvejams.

Eil.
Nr.
1.

Data

Valdybos posėdžių darbotvarkė

Valdybos posėdžiuose priimti
sprendimai

2006-01-30

1.Dėl pakartotinio neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo.

1.Pakartotinį neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą sušaukti 2006 m. vasario 9 d.,
1500 val., UAB ARATC patalpose Merkinės
g. 16 a., Alytus, kuriame galios neįvykusio
visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė.

2.

2006-03-01

1.Dėl bendrovės 2006 metų veiklos
ataskaitos ir finansinės atskaitomybės;
2.Dėl kaštų išlyginimo ir sąvartyno tarifo;
3.Dėl stambiagabaričių atliekų aikštelės
eksploatacijos;
4.Dėl informacijos pateikimo apie sudarytas
sutartis;

3.

2006-03-22

1. Dėl
eilinio
visuotinio
akcininkų
susirinkimo sušaukimo;
2. Dėl bendrovės 2006 metų veiklos
ataskaitos ir finansinės atskaitomybės
teikimo visuotiniam akcininkų susirinkimui;
3. Dėl sąvartyno tarifo;
4. Dėl verslo plano rengimo;

1.Teikti 2005 m. veiklos ataskaitą ir
finansinę atskaitomybę audito įmonei
„UAB Baltijos auditas“.
2.Atmesti trečią kaštų išlyginimo variantą.
Toliau nagrinėti pirmą ir antrą variantus.
3.Stambiagabaričių atliekų aikštelę, esančią
Alovės g., Alytuje UAB Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrui pradėti
eksploatuoti nuo 2006 m. balandžio 1 d.
4.Pateikti informaciją kiekvieną ketvirtį
apie UAB ARATC sudarytus sandorius iki
20 tūkst. Lt.
1. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
sušaukti 2006 m. balandžio 28 d., 14 val.
UAB ARATC patalpose Merkinės g. 16a,
Alytus. Darbotvarkė ir sprendimų projektai
pridedami.
2. Pritarti 2005 metų bendrovės veiklos
ataskaitai ir finansinei atskaitomybei ir
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5. Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo teikti ją tvirtinti eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui (pridedama).
plano;
3.Bendru sutarimu nutarta:
6. Dėl žemės pirkimo karjerui įrengti.

4.

2006-05-18

1. Dėl ARATC valdybos pirmininko ir
valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimo;
2. Dėl studijinės kelionės į miesto plėtros
planavimo ir aplinkosaugos parodą
Ispanijoje;
3. Dėl UAB ARATC visuomenės
informavimo programos paraiškos teikimo
ES struktūrinių fondų finansavimui gauti;
4. Dėl projekto 2001/LT/16/P/PE/003
vidaus audito ataskaitos projekto.

5.

2006-06-23

1.Dėl lėšų investavimo;
2.Dėl direktoriaus kasmetinių atostogų;
3.Dėl pritarimo sąvartyno technikos pirkimo
sutarčių pasirašymui;
4.Dėl ekologo etato įsteigimo.

1) Atliekų šalinimo kainą nustatyti
direktoriaus įsakymu.
2) Bendru sutarimu siūlyti pasirinkti
kaštų išlyginimo būdą, kai išlyginami
bendrieji atliekų surinkimo ir pervežimo
kaštai vienam gyventojui (3 variantas).
4.Nutarta:
1) Įpareigoti direktorių derėtis dėl atliekų
tvarkymo plano ekonominės dalies
parengimo su konkurse dalyvavusia ir
mažiausią kainą pasiūliusia kompanija.
2)Sudaryti sutartį su konsultacine
kompanija UAB „Ekokonsultacijos“ dėl
Alytaus regiono atliekų tvarkymo plano,
ekonominės dalies parengimo.
3) Pateikti informaciją valdybai apie
sudarytą sutartį.
5. Tęsti regioninio atliekų tvarkymo plano
rengimą.
6. Pradėti žemės pirkimo procedūras pagal
galiojančius teisės aktus bei parinkti
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
1.1UAB ARATC valdybos pirmininku
išrinkti Sigitą Stumbrą.
1.2 UAB ARATC valdybos pirmininko
pavaduotoju išrinkti Algį Miškinį.
2.1 Organizuoti studijinę kelionę į miesto
plėtros planavimo ir aplinkosaugos parodą
Ispanijoje bendrovės valdybos nariams;
2.2 Skirti 9 vietas bendrovės valdybos
nariams ir 1 vietą bendrovės direktoriui;
2.3 Pritarti sutarčiai su VšĮ „Ditmos
projektai“ dėl kelionės organizavimo;
2.4 Negalint vykti į kelionę valdybos nariui
Rimui Bukartui, leisti Birštono savivaldybei
paskirti kitą atstovą vykti į studijinę kelionę
Ispanijoje.
3.1 Pritarti paraiškos teikimui gauti ES
finansinę paramą visuomenės informavimui
ir ekologiniam švietimui. 3.2 Pritarti
sutarčiai su VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir
technologijų centru (ECAT).
4.Valdybos nariai susipažįsta su ataskaitos
projekte pateiktomis išvadomis ir
informuoja, kad nepritaria rekomendacijai
įsteigti projekto administratoriaus etatą.
1.1 Pritarti UAB ARATC lėšų investavimui,
sudarant likvidaus terminuoto indėlio
sutartį;
1.2 Likvidaus terminuoto indėlio sutartį
pasirašyti su AB SAMPO banku vieniems
metams (sutarties projektas pridedamas).
2. Išleisti direktorių kasmetinių atostogų
nuo 2006 m. liepos 10 d. iki 2006 m.
rugpjūčio 7 d. (imtinai).
3.1.Pritarti pateiktų sąvartyno technikos
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pirkimo sutarčių pasirašymui.
3.2. Pritarti likusių sutarčių pasirašymui dėl
sąvartyno technikos pirkimo su viešojo
konkurso pripažintais laimėtojais.
4. Įsteigti UAB ARATC ekologo etatą.

6.

2006-09-19

1.Dėl naujų etatų įsteigimo;
2.Dėl specialios paskirties technikos
aprūpinimo kuru;
3.Dėl UAB ARATC direktoriaus pareiginių
nuostatų papildymo;
4.Dėl informacijos apie UAB ARATC
sudarytus sandorius;
5.Kiti einamieji klausimai.

1.Įsteigti tris naujas aikštelių vedėjų ir dvi
mechanizatorių- mašinistų pareigybes
2.Valdybos nariai išklausė UAB ARATC
pateiktą informaciją apie galimybes
specialiąją techniką aprūpinti kuru.
3.Papildyti UAB ARATC vadovo
(direktoriaus) pareiginius nuostatus 2.16
punktu: Vykdyti projekto administratoriaus
(vadovo) pareigas.
4.Valdybos nariai išklausė UAB ARATC
pateiktą informaciją apie 2006 metais
įmonės sudarytus sandorius.

7.

2006-11-08

1.Dėl pritarimo Simno nepavojingų atliekų
sąvartyno perėmimo sutarčiai;
2.Aptarti ir suformuluoti pavedimus UAB
ARATC administracijai dėl Alytaus miesto
tarybos sprendimo dėl pavedimo vykdyti
atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis
sutarčių pasirašymo ir vykdymo;
3.Dėl draudimo sutarčių pasirašymo;
4.Dėl pritarimo 2007-2013m. investiciniai
programai

1.Pritarti Simno nepavojingų atliekų
sąvartyno perėmimui;
2.Susipažinta ir aptarta su Alytaus miesto
tarybos sprendimu dėl pavedimo vykdyti
atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis.
Įpareigoti UAB ARATC direktorių rengti
sutarties projektą kartu su Alytaus miesto
tarybos administracija, parengtą sutarties
projektą pateikti valdybai.
3.Pritarti draudimo sutarčių pasirašymui.
4.Pritarti 2007 - 2013m. investiciniai
programai.

8.

2006-12-20

1.Dėl UAB ARATC inventorizacijos
rezultatų (2006 m. gruodžio 1 d. būklė);
2.Dėl atliekų tvarkymo funkcijų bei
užduočių perdavimo sutarčių projektų
svarstymo.;
3.Kiti einamieji klausimai.

1.Pritarti UAB ARATC inventorizacijos
rezultatams.
2.UAB ARATC bendradarbiaujant su
savivaldybėmis parengti oficialų atliekų
tvarkymo funkcijų ir užduočių perdavimo
sutarties bei atliekų tvarkymo taisyklių
projektą ir perduoti jį tarybai derinimui.
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9. VEIKLOS PROGNOZĖS
Veiklos prielaidos:
1. Bendrovė disponuojamas turtas sudaro 17.641.000 Lt.
2. UAB ARATC dirba kvalifikuoti specialistai, darbuotojai nuolat gilina žinias bei tobulina
profesinius įgydžius seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. 2007 metais numatoma
didinti bendrovės žmogiškuosius išteklius.
3. Ateinančiais metais bus pradėtas įgyvendinti

projekto Alytaus regionų buitinių atliekų

tvarkymo sistemos sukūrimas sut. Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 II etapas. 2007 metais bus
paruošti techniniai projektai ir pirkimo dokumentai Alytaus regiono senų sąvartynų
uždarymui.
4. 2006m. lapkričio 8 d. bendrovės valdybos posėdyje, protokolo Nr.PR-11, pritarta 2007-2013
metų finansinei perspektyvai, kurioje numatyta investuoti į Alytaus regioninės atliekų
tvarkymo sistemos plėtrą 93.148.000 Lt.
5. Birštono, Prienų bei Alytaus miesto savivaldybės priėmė sprendimą dėl pavedimo vykdyti
atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui, kas
sąlygoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro veiklos plėtrą.

Veiklos ribojimai ir rizikos
1. Nėra valstybinės atliekų tvarkymo užduočių vykdymo politikos.
2. Nėra aiškaus patvirtinimo dėl 2007-2013 metų investicijų į atliekų tvarkymo infrastruktūros
vystymą, iškyla grėsmė, jog skirtos investicijos bus nepakankamos siekiant užtikrinti ES
teisės aktuose bei valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plano projekte numatytų
atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą.
3. Alytaus regione labai silpna atliekų tvarkymo rinka ir gyventojų mokumas.

Išvada: bendrovė gali vykdyti tolimesnę veiklą ir siekti užsibrėžtų tikslų ateinančiais
metais.

Direktorius

Algirdas Reipas
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10. 2006 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Į.k.250135860, Merkinės g. 16a, Alytus

2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2007 m. kovo 06 d.

I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
2002 m. vasario 18 d. septynių savivaldybių (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono,
Varėnos rajono, Druskininkų, Prienų rajono ir Birštono) merai pasirašė Jungtinės veiklos sutartį
Nr.5/44, kuria susitarė kooperuoti savo turtą, darbą, žinias bendrai įdiegiant ir eksploatuojant
regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Partneriai įsteigė SP UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centrą, kurio akcijos paskirstytos proporcingai partnerių įnašams. SP UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (toliau – Bendrovės) įstatai buvo įregistruoti 2002 m. balandžio mėn. 10 d. ,
rejestro Nr.SPAB2002-1 , kuri 2003 m. kovo 24 d.
(rejestro Nr.AB2003-13) įregistruota kaip UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
2. Finansiniai metai
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes bei dukterines įmones
Bendrovė filialų ir atstovybių bei dukterinių įmonių neturi.
4. Bendrovės veikla
Bendrovės pagrindinė veikla – Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši
veikla. Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas.
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla, apimanti savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų
rengimą, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių
administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir
organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir
eksploatavimas; konkurso dokumentų rengimas; konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas
bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir
registravimas, steigėjų-savivaldybių administruojamose teritorijose atliekų tvarkymo įmokų
rinkimas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką..
Kita bendrovės veikla – bendrovė gali užsiimti ir kita, įstatuose nenurodyta veikla įstatymų
nedraudžiama veikla. Veiklai, kuria verstis reikalinga licencija, bendrovė gali vykdyti tik gavusi
atitinkamus leidimus (licencijas).
5. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė, ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą
Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas: vykdyti atliekų tvarkymo užduotis ir funkcijas, kurias
bendrovei skiria akcininkai- savivaldybės. Alytaus regiono savivaldybės įsteigė UAB Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrą, norėdamos pasinaudoti Europos Sąjungos ISPA/Sanglaudos
fondų lėšomis, įgyvendinant Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą. UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras šiame projekte yra galutinis paramos gavėjas, vykdo
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užsakovo funkcijas, disponuoja visu projekto eigoje sukurtu turtu, bei atsako už projekto
indikatorių įvykdymą.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto finansavimo paraišką 2001-05-30
pasirašė LR Finansų ministras Jonas Lionginas ir visų Alytaus regiono savivaldybių merai.
Finansinis memorandumas Nr.2001/Lt/16/P/PE/003 „Dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemos plėtros projekto, finansavimo tarp Europos komisijos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo pasirašytas 2002-03-13. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro funkcijos
suformuluotos Alytaus regiono savivaldybių 2002-02-18 pasirašytoje Jungtinės veiklos sutartyje ir
2004-06-03 įregistruotuose bendrovės įstatuose. Pagal pasirašytą finansinį memorandumą 66 %
lėšų projekto finansavimui skiriama iš Europos Sąjungos, 6 % projekto finansavimo lėšų (469.548
EUR) turi sudaryti banko paskola ir likusi dalis skiriama iš valstybės biudžeto. Be to numatyta 1.
897. 166 EUR privataus kapitalo lėšos.
Projekto Nr.2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
vykdymas 2006 metais
Įgyvendinant projektą Nr.2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas“ 2006 metais pasirašytos septynios mobilios technikos sąvartynui (įskaitant mobilią
kompostavimo techniką) įsigijimo sutartys. Pasirašytos sutartys ir jų vykdymas pateikiamas
lentelėje:
Iš jų

Atliekų tankintuvas
(kompaktorius)
Kaušas -komposto
smulkintuvassijotuvas

Metai

Bendra
suma

sanglaudos
fondo dalis

valstybės
biudžetas

PVM
(18%)

Viso

156,156.87

1,023,695.04

Pagal sutartį
2006

867,538.17

572,575.19

2006

867,538.17

572,575.19

294,962.98

156,156.87

1,023,695.04

867,538.17

572,575.19

294,962.98

156,156.87

1,023,695.04

19,582.02

128,371.02

294,962.98

Faktinis vykdymas

VISO
Įvykdymo
%

100.00
Pagal sutartį

2006

108,789.00

71,800.74

2006

108,789.00

71,800.74

36,988.26

19,582.02

128,371.02

108,789.00

71,800.74

36,988.26

19,582.02

128,371.02

92,682.00

607,582.00

36,988.26

Faktinis vykdymas

VISO
Įvykdymo
%

100.00

Ratinis frontalinis
krautuvas

Buldozeris

Pagal sutartį

Sijotu
vas būgni
nis
rėtis

Sutarti
es
Nr.200
6/15/A/
PT/LT

Sutarties
Nr.2006/13/A/PT/LT

Sutarties
Nr.2006/11/A/PT/LT

Sutarties
Nr.2006/12/A/PT/LT

Sutarties
Nr.2006/10/A/PT/LT

Sutarties
Nr.

Sutarties
pavadinimas

2006

514,900.00

339,834.00

2006

514,900.00

339,834.00

175,066.00

92,682.00

607,582.00

514,900.00

339,834.00

175,066.00

92,682.00

607,582.00

67,770.00

444,270.00

175,066.00

Faktinis vykdymas

VISO
Įvykdymo
%

100.00
Pagal sutartį

2006

376,500.00

248,490.00

128,010.00

Faktinis vykdymas
2006
VISO
Įvykdymo
%

376,500.00

248,490.00

128,010.00

67,770.00

444,270.00

376,500.00

248,490.00

128,010.00

67,770.00

444,270.00

47,556.00

311,756.00

100.00
Pagal sutartį

2006

264,200.00

174,372.00

89,828.00
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Faktinis vykdymas
2006

Sutarties
Nr.2006/14/A/PT/LT

Kompostuojamų
atliekų smulkintuvas
Jen AZ 460

VISO
Įvykdymo
%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,552.00

573,952.00

0.00
Pagal sutartį

2006

486,400.00

321,024.00

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,292.86

60,919.86

165,376.00

Faktinis vykdymas

VISO
Įvykdymo
%

0.00

Krovininis
automobilis

Sutarties
Nr.2006/16/A/PT/LT

Pagal sutartį
2006

51,627.00

34,073.82

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480,591.75

3,150,545.92

336,190.89

2,203,918.06

17,553.18

Faktinis vykdymas

VISO
Įvykdymo
%

0.00
Pagal sutartis

VISO

2,669,954.17

1,762,169.75

907,784.42

Faktinis vykdymas

IŠ VISO
VISO
Įvykdymo
%

1,867,727.17

1,232,699.93

635,027.24
69.95

Šio projekto vykdymas pagal statybų-rangos, techinės priežiūros ir techninės pagalbos sutartis
pateikiamas lentelėje:
Iš jų

Didžiųjų atliekų
priėmimo aikštelių
Varėnoje,
Lazdijuose ir
Prienuose statyba

Sutarties
pavadinimas

Alytaus regioninio
sąvartyno statyba ir
senojo sąvartyno
uždarymas

Sutarties
Nr.A/2005/A06

Sutarties
Nr.A/2005/A07

Sutarties
Nr.

sanglaudos
fondo dalis

valstybės
biudžetas

Metai

Bendra suma

2005

2,056,105.00

2006

1,869,840.00

1,234,094.40

575,709.40

VISO

1,869,840.00

1,234,094.40

575,709.40

Paskolos
dalis

PVM (18%)

Viso

370,098.90

2,426,203.90

Pagal sutartį
1,357,029.30

575,709.40

123,366.30

Faktinis vykdymas

Įvykdymo %

60,036.20

336,571.20

2,206,411.20

60,036.20

336,571.20

2,206,411.20

1,312,544.83

2,329,045.38

15,268,186.38

90.94
Pagal sutartį

2005

12,939,141.00

8,539,833.06

3,086,763.11

2005

2,054,929.00

1,356,253.14

698,675.86

369,887.22

2,424,816.22

2006

3,474,976.00

2,293,484.16

1,181,491.84

625,495.68

4,100,471.68

VISO

5,529,905.00

3,649,737.30

1,880,167.70

0.00

995,382.90

6,525,287.90

0.00

186,444.36

1,222,246.38

186,444.36

1,222,246.38

Faktinis vykdymas

Įvykdymo %

Sutarties
Nr.A/2004/
A03
atliekų
surinkimo
aikštelių
statyba
Druskininku
ose

finansinį
memorand
umą
viršijanti
suma

42.74
Pagal sutartį

2005

1,035,802.02

683,629.33

352,172.69

2005

1,035,802.02

683,629.33

352,172.69

Faktinis vykdymas
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VISO

1,035,802.02

683,629.33

352,172.69

Sutarties
Nr.EUROPAID/11
4244/D/SV/LT

Sutarties
Sutarties
Sutarties
Nr.V/2006/A40 Nr.ISPA/10/SV/LT Nr.2004/2ND/P/LT
Alytaus regiono
Desingn and tender atliekų tvarkymo
centro
documents
administracinio
preparation at
pastato Vilniaus g.
Alytus Region,
Techninė pagalba
Techninė priežiūra
statyba
Lituania

Įvykdymo %

186,444.36

1,222,246.38

99,504.41

652,306.70

100.00
Pagal sutartį

2004

552,802.29

364,849.51

187,952.78

0.00

Faktinis vykdymas
2005

197,775.00

130,531.50

67,243.50

35,599.50

233,374.50

2006

147,000.00

97,020.00

49,980.00

26,460.00

173,460.00

VISO

344,775.00

227,551.50

117,223.50

62,059.50

406,834.50

32,026.10

209,948.88

Įvykdymo %

62.37
Pagal sutartį

2006

177,922.78

117,429.04

60,493.74

2006

177,922.78

117,429.03

60,493.75

32,026.10

209,948.88

VISO

177,922.78

117,429.03

60,493.75

32,026.10

209,948.88

402,278.58

2,637,159.58

Faktinis vykdymas

Įvykdymo %

100.00
Pagal sutartį

2006

2,234,881.00

685,534.97

167,808.64

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VISO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173,511.49

1,137,464.19

1,196,193.19

185,344.20

Faktinis vykdymas

Įvykdymo %

0.00
Pagal sutartį

2003

963,952.70

636,208.78

327,743.92

2006

963,952.70

636,208.78

327,743.92

173,511.49

1,137,464.19

VISO

963,952.70

636,208.78

327,743.92

173,511.49

1,137,464.19

3,592,909.22

23,553,516.01

Faktinis vykdymas

Įvykdymo %

100.00
Pagal sutartis
19,960,606.79

12,384,514.00

4,758,644.28

1,196,193.19

1,621,255.33

2005

3,288,506.02

2,170,413.97

1,118,092.05

0.00

0.00

591,931.08

3,880,437.10

2006

6,633,691.48

4,378,236.38

2,195,418.90

0.00

60,036.20

1,194,064.47

7,827,755.95

VISO

9,922,197.50

6,548,650.35

3,313,510.95

1,785,995.55

11,708,193.05

Faktinis vykdymas
IŠ VISO

Įvykdymo %

0.00

60,036.20

49.71

6. Įstatinis kapitalas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro įstatinis kapitalas 1.600.000 litų Bendrovės įstatinis
kapitalas padalintas į 1000 Lt nominalios vertės akcijas, kurios priklauso Alytaus regiono
savivaldybėms. Pagal 2005 metais pasirašytas akcijų įsigijimo sutartis, 2006 metų pradžioje buvo
likusi neapmokėta įstatinio kapitalo dalis 735 000 litų. Akcijų apmokėjimas 2006 metais ir
akcininkų turimas akcijų skaičius pateikiami lentelėje:
Turimų akcijų
skaičius

Eil Nr.

Akcininko pavadinimas, vertybinių
popierių sąskaitos numeris

Prienų rajono savivaldybės
1 taryba, 8864084-6

vnt
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%

15

2006 metais apmokėta įstatinio kapitalo dalis Lt

Apmokėta
suma Lt

Pavedimo Nr. Ir data

2006.02.27 mok. Pav. Nr. 180

112,500 2006.05.24 mok. Pav. Nr. 1233
2006.08.31 mok. Pav. Nr.1924
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2006.03.17 mok. Pav. Nr.327
2006.05.19 mok. Pav. Nr.738
2006-07.24 mok. Pav. Nr.1157
2006.02.10 mok. Pav. Nr. 496
2006.04.28 mok. Pav. Nr. 2104
2006.11.08 mok. Pav. Nr.6294
ir 6295

Druskininkų savivaldybės
2 taryba, 8868151-5

192

12

90,000

Alytaus miesto savivaldybės
3 taryba, 8864027-1

496

31

232,500

Varėnos rajono savivaldybės
4 taryba, 8863073-4

224

14

105,000 2006.04.25 mok. Pav. Nr.107

Alytaus rajono savivaldybės
5 taryba, 8865243-2

224

Lazdijų rajono savivaldybės
6 taryba, 8863767-3
Birštono savivaldybės
7 taryba, 8864429-7
IŠ VISO

192

12

90,000

32

2

0

1,600

100

2006.03.27 mok. Pav. Nr.75

2006.07.31 mok. Pav. Nr.211

14

2006.03.07 mok. Pav. Nr.134

105,000 2006.05.02 mok. Pav. Nr.243
2006.07.24 mok. Pav. Nr.103
2006.02.27 mok. Pav. Nr.323
2006.05.26 mok. Pav. Nr.1084
2006.08.25 mok. Pav. Nr.2110

735,000

7. Darbuotojų skaičius
Bendrovės darbuotojų skaičius nuo 10 darbuotojų metų pradžioje padidėjo iki 15 darbuotojų metų
pabaigoje. 2006 metais į darbą priimti 4 aikštelių vedėjai (Alytaus, Varėnos, Lazdijų ir Prienų),
mašinistas- mechanizatorius.

II. APSKAITOS POLITIKA
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
1.1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
2. Bendrovės apskaitos politikos
Ilgalaikio nematerialiojo turto
Bendrovėje nematerialiuoju turtu laikoma šis turtas: Plėtros darbai, prestižas, patentai, licencijos,
programinė įranga ir kitas nematerialus turtas. Nematerialiojo turto apskaitai naudojama sąskaita 11
Nematerialus turtas, kuri detalizuota į subsąskaitas. Bendrovėje nenustatoma minimali
nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina (be PVM). Išankstiniai apmokėjimai,
avansinės įmokos už ketinamą įsigyti nematerialų turtą registruojami kaip ilgalaikis turtas 115
sąskaitoje- Išankstiniai apmokėjimai. Nematerialiojo turto sukurto iš ISPA aplinkos apsaugos
projekto 2001/Lt/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ lėšų apskaitai
skirtos sąskaitos pažymėtos simboliu (ARATSP). Ilgalaikio nematerialiojo turto naudingo
tarnavimo laikas pateiktas priede „Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas“. 2006 metais
įsigyta programinės įrangos už 4082 litus ir Alytaus regiono sąvartyno ir atliekų aikštelių
naudojimo taršos integruotos prevencijos leidimai (TIPK) už 16100 litų . Nematerialiojo turto
pokyčiai 2006 metais pateikti priede „Nematerialus turtas“.
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ilgalaikio materialiojo turto
Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina (be PVM). Jo apskaitai
naudojama 12 sąskaita Materialus turtas. Nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina:
1. Kompiuterinei technikai ir ryšių priemonėms
- 500 Lt
2. Baldams
- 200 Lt
3. Kitam ilgalaikiam materialiam turtui
- 500 Lt
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai pateikti priede „ Materialiojo turto naudingo
tarnavimo laikas“. Nustatyta ilgalaikio turto likvidacinė vertė- 1 litas. Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitinių įvertinimų pakeitimų 2006 metais nebuvo atlikta. Išankstiniai apmokėjimai, avansinės
įmokos už ketinamą įsigyti ilgalaikį turtą registruojami kaip ilgalaikis turtas.
Materialiojo turto, sukurto iš ISPA aplinkos apsaugos projekto 2001/Lt/16/P/PE/003 „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ lėšų, apskaitai skirtos sąskaitos pažymėtos simboliu
(ARATSP).
Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai 2006 metais pateikti priede „Ilgalaikis materialus turtas“.
Nebaigtos vykdyti statybos sutartys 12,788,594 Lt .
Atsargų
Atsargomis laikomas bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per
vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargomis bendrovėje laikomas šis
trumpalaikis turtas: žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta
produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti, materialusis turtas, įmonės veikloje naudojamas
ilgiau kaip vienerius metus, priskiriamas atsargoms, kai jo vertė mažesnė už bendrovėje nustatytą
minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę. Apskaitoje atsargos registruojamos jas
įvertinant įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į įsigijimo savikainą neįskaitomas pirkimo PVM.
Nuolat apskaitomų atsargų būdas taikomas apskaitant visas atsargas. Apskaičiuojant sunaudotų
atsargų savikainą, visoms atsargoms taikomas FIFO būdas Atsargų apskaitai naudojama 201
sąskaita Atsargos, kuri detalizuota į subsąskaitas. 2006 metų atsargų pokyčiai pateikti priede
„Atsargos“.
Išankstinių apmokėjimų
2004 metais sumokėtas avansas 279573 Lt iš projekto lėšų UAB Vilnius Consult už techninę
pagalbą UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo priskirtas trumpalaikio turto grupei
„Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“. Nuo 2004 metų gruodžio 31 d. kontraktas buvo
suspenduotas ir iki 2006 metų lapkričio mėnesio dėl jo nepriimtas joks sprendimas. 2006 metų
lapkričio 14 d. pasirašytas UAB Vilnius Consult, LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūros ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro susitarimas prie šios sutarties
(sutarties Nr.ISPA/10/SV/LT Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Techninė
pagalba) kuriuo patvirtinta, kad UAB Vilnius Consult (konsultantas) atliko dalį sutartyje numatytų
projektinių užduočių už 177 922,78 litus. Bendra suma su PVM 209 948,88 litai. Nepanaudotą
avanso dalį 69 624.34 litus UAB Vilnius Consult buvo įpareigoti grąžinti. 2006 metų lapkričio 30 d
UAB Vilnius Consult grąžino reikalaujamą avanso dalį. Pagal techninės pagalbos sutartį pripažinta
atlikta projektinių užduočių dalis buvo nurašyta į 2006 metų sąnaudas, taip pat šia dalimi pripažinta
panaudota jai apmokėti skirta dotacija.
Išankstiniams trumpalaikiams apmokėjimams priskirti 16877 litai, sumokėti už turto, darbuotojų
draudimą, spaudos prenumeratą:

Gautinų sumų
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Gautinomis sumomis bendrovėje laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės –
gautini pinigai už suteiktas paslaugas ar kitos pagal sutartis užregistruotos skolos įmonei. 2006
metų gruodžio 31 d. pirkėjų skola už jiems suteiktas paslaugas (atliekų deponavimą sąvartyne ir
atliekų priėmimo aikštelėse) sudarė 131 778 litus. Debitorinio įsiskolinimo inventorizacija
(įsiskolinimų tarpusavio suderinimas) atlikta 2006 metų gruodžio 01 d. būklei. Beviltiško
debitorinio įsiskolinimo nera.
Piniginio turto
Piniginiam turtui bendrovėje priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų
ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – litais. Piniginio turto
apskaitai naudojama sąskaita Nr.27, kuri detalizuota į subsąskaitas. Bendrovės 2006 metų balanse
nurodytą pinigų likutį (1 242 666 Lt) sudaro banko sąskaitose (1 241 940 Lt) ir įmonės kasoje (424
Lt) bei kasos aparato kasoje (303 Lt) laikomi pinigai.
2006 metais su Sampo banku buvo pasirašytos dvi likvidaus indėlio sutartys.

Indėlio rūšis

Sutarties Nr.

Pradžia

Suma Lt

2006-06-23

Likvidus indėlis sutartinėmis
palūkanomis

VIP-2006/34552

Likvidus indėlis sutartinėmis
palūkanomis

VIP-2006/34552

750,000
2006-09-12
300,000

Nuosavo kapitalo
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:
a) apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
b) akcijų priedai;
c) perkainojimo rezervas (rezultatai);
d) privalomasis rezervas;
e) rezervas savoms akcijoms įsigyti;
f) kiti rezervai;
g) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 1.600.000 litų. Įstatinio kapitalo struktūra pateikta priede
„Įstatinio kapitalo struktūra“. Akcijų pasidalinimas tarp akcininkų pateiktas bendroje dalyje
„Įstatinio kapitalo pakitimai“. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektas pateiktas
priede „Pelno paskirstymo projektas“.
Dotacijų ir subsidijų
Dotacijų ir subsidijų apskaitai naudojama 35 sąskaita, kuri skirstoma į subsąskaitas. Dotacijų ir
subsidijų, gautų ISPA aplinkos apsaugos projektui 2001/Lt/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemos plėtra“ finansuoti, apskaitai skirtos sąskaitos pažymėtos simboliu (ARATSP).
Balanse parodyta nepanaudota dotacijų (subsidijų) dalis. Bendrovė yra gavusi dotacijas, susijusias
su ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu. Dotacija, susijusi su ilgalaikiu turtu pripažįstama panaudota tiek,
kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama iš dotacijų įsigyto turto nusidėvėjimo. Gautų dotacijų
ir subsidijų pokyčiai 2006 metais pateikiami lentelėje:

28

Sąskaitos Nr.

likutis metų
pradžioje

Pavadinimas

Apyvarta 2006m
Debetas

Likutis metų
pabaigoje

Kreditas

3501(ARATSP)

Gautinos dotacijos ir subsidijos iš valstybės
biudžeto

593,066.29

593,066.29

0.00

3502(ARATSP)

Gautinos dotacijos ir subsidijos iš Sanglaudos
fondo

724,858.79

724,858.79

0.00

3511(ARATSP)

Gautos dotacijos ir subsidijos iš valstybės biudžeto

1,879,800.74

81,469.68

2,277,585.22

4,075,916.28

3512(ARATSP)

Gautos dotacijos ir subsidijos iš Sanglaudos fondo

4,070,298.51

176,867.27

4,669,210.68

8,562,641.92

352(ARATSP)

Gautų dotacijų ir subsidijų PVM dalis (valstybės
biudžetas)

377,749.90

45,026.83

1,501,446.07

1,834,169.14

7,645,774.23

1,621,288.86

8,448,241.97

14,472,727.34

Dotacijos ir subsidijos viso

Įsipareigojimų
Bendrovėje įsipareigojimai pagal jų įvykdymo terminą skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
Bendrovės įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per dvylika mėnesių ir visada
kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę). Įmonės
įsipareigojimų būklė pateikta priede „Įmonės įsipareigojimų būklė“. 2005m. sausio 27 d. buvo
pasirašyta Kredito sutartis su AB Sampo bankas dėl 470.000 EUR projekto finansavimui ir 145.000
EUR bendrovės apyvartinėms lėšoms. Kredito lėšomis 2006 metais iš AB Sampo banko paskolinės
sąskaitos buvo apmokėta UAB Alkesta už atliktus darbus pagal sutartį Nr.A/2005/A07 „Didžiųjų
atliekų priėmimo aikštelių Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose statyba“:

Banko sąskaitos Nr.
LT307400000234611860

Paskirtis
Paskolinė

Banko pavadinimas
AB SAMPO bankas

banko kodas
74000

Kokia
valiuta
laikomi
pinigai

Įsiskolinimo
likutis 2006-1231

litai

44,255.06

Skolos tiekėjams už gruodžio mėnesį atliktus darbus ir paslaugas 16 265 Lt, tai įsiskolinimai už
praėjusio mėnesio paslaugas ir darbus.

Už projekto Nr.2001/LT/16/P/PE/003 „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
vykdymą įsiskolinimai rangovams 2006 metų gruodžio 31 d :

Sutarties Nr
Eil.
Nr.
1

Rangovas
S&E Consulting und
Engineering GmbH

2

UAB Alkesta

3

UAB SWECO BKG

EUROPAID/11424
4/D/SV/LT
A/2005/A07
2004/2ND/P/LT
A/2005/A06

4
VISO

UAB Skirnuva

Sutarties pavadinimas
Desingn and tender documents preparation at
Alytus Region, Lituania
Didžiųjų atliekų priėmimo aikštelių Varėnoje,
Lazdijuose ir Prienuose statyba
Techninė priežiūra
Alytaus regioninio sąvartyno statyba ir senojo
sąvartyno uždarymas

Įsiskolinimo likutis
2006-12-31
559,092.57
393,831.51
59,251.50
552,990.49
1,565,166.07

Pajamų
Bendrovėje pajamos pripažįstamos kaupimo principu ir įvertinamos tikrąja verte. Pajamų apskaitai
naudojama 5 klasės pajamų sąskaitos. Bendrovės pajamos pagal objektus ir pajamų rūšis
pateikiamos lentelėje:
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Eil.
Nr.

1
2

3
3
4

Pajamos pagal rūšis ir objektus

Gauta pajamų Lt

2005 metai
Atliekų
deponavimo
Takniškių 516.764
nepavojingų atliekų sąvartyne pajamos
Žaliųjų atliekų kompostavimo ir stambiųjų 4.935
bei kitų atliekų
surinkimo
pajamos
Druskininkų aikštelėse
Stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo pajamos Alytaus aikštelėje
Kitos veiklos pajamos (konkursinė 18.586
dokument. ir kita)
Finansinės veiklos pajamos (banko 111
palūkanos)
VISO
540.396

2006 metai
651.475

Padidėjimas
(+) sumaž (-)

134.711

7.804

2.869

2.190

2.190

937

-17.649

2.230

2.119

664.637

124.241

Sąnaudų
Bendrovėje sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo
vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja
nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažėjimą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų
dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su
ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams
laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei ekonominės naudos.
Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudų apskaitai
naudojamos 6 klasės Sąnaudų sąskaitos. 2006 metų bendrovės sąnaudos 571661.25 Lt
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos pateiktos priede „Finansinės ir investicinės veiklos
rezultatai“. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos pateiktos priede
„Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis“.

3. Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse
2004 metais Alytaus regiono savivaldybės pagal patikėjimo sutartis perdavė žemės sklypus
projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui. Patikėjimo teisė
naudotis turtu (žeme) įregistruota nekilnojamo turto registre. Perduotų žemės sklypų vertė
apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje 070 „Ilgalaikės teisės naudotis turtu“. Atskirų sklypų vieta
ir vertė pateikiama lentelėje:
Informacija apie ilgalaikes teises naudotis turtu
Eil. Nr. Žemės sklypo pavadinimas
Vertė Lt
1
2
3
4
5
6
7

0,3265 ha sklypas Gėlyno gt. Nr.12 Lazdijuose, Lazdijų rajono savivaldybė
0,3030 ha sklypas Pramonės gt. Nr.3 Prienuose, Prienų rajono savivaldybė
26,2415 ha sklypas Takniškių kaime , Alytaus rajono savivaldybė
0,0694 ha sklypas Vilniaus gt. Nr.31 Alytuje, Alytaus miesto savivaldybė
0,3030 ha sklypas Geležinkelio gt. Nr.65 Varėnoje, Varėnos rajono savivaldybė
0,4643 ha sklypas Gardino gt. Nr.102 Druskininkuose, Druskininkų savivaldybė
0,8000 ha sklypas Gardino gt. Nr.100 Druskininkuose, Druskininkų savivaldybė
BENDRA VERTĖ

37328
74611
566822
7639
35293
50557
87110
859360
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2006 metais sudarytos panaudos sutartys:

Panaudos davėjas

Panaudos
gavėjas

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

UAB Alytaus
regiono atliekų
tvarkymo centras

Turto pavadinimas
Aikštelė (kietųjų atliekų
sąvartynas) Giluičių
kaime, Alytaus r.
Unikalus Nr.4400-00384156, plotas 25044
kv.m.

Turto
naudojimo
paskirtis
Panaudos
gavėjo
įstatuose
numatytai
veiklai
vykdyti

Balansinė
vertė Lt

Panaudos
laikotarpio
pradžia

Panaudos
laikotarpio
pabaiga

37, 987.12

2006-08-22

2013-08-22

Direktorius
Algirdas Reipas

Vyr. finansininkė

Nijolė Naujokaitienė
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