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2014 m. Rugsėjo 18 d. Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, oficialiai 

paskelbta mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos 

pradžia. 

Iškilmėse ir kapsulės užkasimo ceremonijoje dalyvavo ir raštą su linkėjimu ateities kartoms 

pasirašė LR aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius 

Vidmantas Vansavičius, UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Mindaugas     

Bobelis ir UAB „Manfula“ direktorius Virginijus Štiormer. Dokumentas buvo patalpintas į kapsulę 

su statybų pradžią žyminčiu įspaudu ir įbetonuotas būsimo statinio pamate. 

 

 

1 pav.  Utenos regiono mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 

įrenginių statybos pradžios aktas 
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2 pav. Kapsulės įkasimo ceremonija 

 

2. APIE BENDROVĘ 

2004-09-29 buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis Nr. S1-526 tarp Anykščių, Ignalinos, 

Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų savivaldybių. Partneriai  susitarė kurti ir plėtoti bendrą Utenos 

regiono atliekų tvarkymo sistemą. Aukščiau minėtos sutarties partneriai yra patvirtinę Danijos 

kompanijos Kamsax A/S su Baltijos konsultacine grupe paruoštą Utenos regiono atliekų tvarkymo 

sistemos galimybių studiją ir pasirašę paraišką Sanglaudos fondo lėšoms gauti investiciniam 

projektui „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansuoti Sanglaudos fondo 

lėšomis. 

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras buvo įsteigtas 2004 m. spalio 22 d., įvykus 

steigiamajam akcininkų susirinkimui, kurio metu buvo patvirtinti UAB Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras įstatai bei išrinkta Valdyba iš septynių narių. 2005 m. sausio 28 d. UAB Utenos 

regiono atliekų tvarkymo centras buvo įregistruota LR juridinių asmenų registre. Pagrindinis 

įmonės  tikslas- įgyvendinti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kaip numatyta Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane, bei užtikrinti šios sistemos gyvybingumą. 
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3. UAB UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYMAS 

3.1. Bendrovės akcininkai 

                     

 

UAB URATC įstatinis kapitalas – 100 000 Lt. 

Bendrovė 100 % priklauso Utenos regiono savivaldybėms – akcininkams. 

UAB URATC akcijos paskirstytos tarp akcininkų pagal gyventojų skaičių: 

Anykščių rajono savivaldybei tenka- 18,86 % įstatinio kapitalo; 

Ignalinos rajono savivaldybei tenka- 12,38 % įstatinio kapitalo; 

Molėtų rajono savivaldybei tenka- 13,65 % įstatinio kapitalo; 

Utenos rajono savivaldybei tenka- 26,95 % įstatinio kapitalo; 

Visagino miesto savivaldybei tenka- 15,89 % įstatinio kapitalo; 

Zarasų rajono savivaldybei tenka- 12,28 % įstatinio kapitalo. 

 

3.2. Bendrovės valdyba 

Remiantis bendrovės įstatais, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų               

susirinkimas, bendrovės valdyba ir bendrovės direktorius. Stebėtojų taryba nesudaroma bei         

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų       

bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jis turi šias 

pagrindines teises: 

 Keisti bendrovės įstatus. 

 Rinkti ir atšaukti valdybą bei jos narius. 

 Rinkti ir atšaukti audito įmonę. 

 Priimti sprendimus, susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo bei akcijų keitimu. 

 Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę. 

 Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. 

 Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo. 
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 Priimti sprendimus dėl bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo, restruktūrizavimo, 

likvidavimo. 

Bendrovės valdybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos 

pagrindinės funkcijos apima : 

 Bendrovės veiklos strategijos tvirtinimą. 

 Bendrovės valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių tvirtinimą. 

 Sprendimų dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo priėmimą. 

 Bendrovės vadovo rinkimą ir atšaukimą, jo atlyginimo nustatymą, pareiginių nuostatų 

tvirtinimą. 

 Bendrovės pateikiamos medžiagos apie veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos 

organizavimą, finansinę būklę, analizavimą ir vertinimą. 

 Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projekto bei pelno (nuostolių) paskirstymo 

projekto analizavimą ir vertinimą bei pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

UAB URATC valdybą sudaro 7 nariai – 2 Utenos miesto savivaldybės atstovai ir po 1        

atstovą iš kiekvienos kitos Utenos regiono savivaldybės. 

Šiuo metu UAB URATC valdybą sudaro: 

Vaclovas Seniūnas, valdybos pirmininkas – Molėtų savivaldybė; 

Valentina Raubiškienė – Zarasų savivaldybė; 

Henrikas Zabiela – Utenos savivaldybė; 

Jonas Spietinis – Utenos savivaldybė; 

Valentinas Patumsis – Anykščių savivaldybė; 

Vidas Kreivėnas – Ignalinos savivaldybė; 

Vytautas Šlaustas – Visagino savivaldybė. 

 

3.3. Bendrovės valdymo organizacinė struktūra bei pareigybės 

 

Informacija apie Bendrovės valdymo organizacinę struktūrą bei pareigybes pateikiama      

schemoje Nr. 1                 
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Schema Nr. 1 

  

 

4. BENDROVĖS ŪKINĖ VEIKLA 

 

4.1. Bendrovės teikiamos paslaugos 

Įmonė, veikdama pagal patvirtintus įstatus, vykdo: 

 Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių projektavimo, statybos ir statybos 

priežiūros veiklą. 

 Parengia teisinius dokumentus (regioninį atliekų tvarkymo planą, atliekų tvarkymo taisyklių 

projektą, pritaikytą visoms savivaldybėms, kitus dokumentus). 

 Eksploatuoja regioninius atliekų tvarkymo įrenginius. 

 Organizuoja regiono sąvartynų uždarymo projektavimo darbus. 

 Organizuoja sąvartynų (šiukšlynų) uždarymą, priežiūrą po uždarymo (šienavimas, filtrato 

išvežimas ir t.t.) bei monitoringą. 

 Vykdo visuomenės informavimo ir švietimo programą visame Utenos regione. 

 Koordinuoja savivaldybių veiksmus dėl naujų regioninių atliekų tvarkymo įrenginių        

planavimo, projektavimo ir statybos. 

 Kaupia informaciją apie atliekų tvarkymą Utenos regione ir teikia ataskaitas  savivaldybėms. 

 Vykdo kitas Steigėjų nustatytas privalomas užduotis ir funkcijas. 

 Teikia paramą savivaldybėms, sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione. 
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UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro  teikiamos paslaugos: 

 1. Nepavojingų atliekų priėmimas, svėrimas ir registravimas sąvartyne. 

 2. Nepavojingų atliekų kaupimas (šalinimas) sąvartyne. 

 3. Vienuolikos uždarytų ir rekultivuotų sąvartynų, monitoringas ir  priežiūra. 

 4. Sąvartyno dujų surinkimas ir apdorojimas.  

 5. Pavojingų atliekų priėmimas 

 6. Komposto gamyba ir pardavimas 

 

4.2. Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinti atliekų kiekiai 2014 m. 

 

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras yra sudaręs atliekų tvarkymo sutartis su 

visais     Utenos regione veikiančiais atliekų tvarkymo operatoriais: UAB „Anykščių komunalinis 

ūkis“ (2008-03-31), UAB „Kompata“ (2008-03-06), UAB „Molėtų švara“ (2008-03-18), UAB 

„Utenos komunalininkas“ (2008-02-29), UAB „Visagino būstas“ (2008-02-20), bei UAB „Zarasų            

komunalininkas“ (2008-02-26). Šios įmonės buitines atliekas surenka iš gyventojų bei įmonių ir 

pristato į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.  

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną atliekas pristato ne tik Utenos regione 

veikiantys atliekų tvarkymo operatoriai, bet ir įmonės bei gyventojai individualiu transportu iš viso 

Utenos regiono. 

Žemiau pateikiami duomenys apie atliekų kiekius susidariusius ir pašalintus Utenos          

regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne ir jo infrastruktūros objektuose per 2014 metus. 

 

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir jo infrastruktūros objektus per 

2014 m. pristatytų atliekų kiekiai tonomis pagal atliekų rūšis (žr. Lentelė Nr. 1). 

1. Mišrios komunalinės atliekos (atliekų kodas 20 03 01). Atliekos šalinamos I-oje regioninio 

sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

2. Statybos ir griovimo atliekos (atliekų kodas 17 09 04). Atliekos šalinamos I-oje regioninio 

sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

3. Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (atliekų kodas 17 06 05). Atliekos  šalinamos I-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje atskirai nuo 

komunalinių atliekų; 

4. Perdirbto tekstilės pluošto atliekos (atliekų kodas 04 02 22). Atliekos šalinamos I-oje regioninio 

sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 
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5. Gatvių valymo liekanos (atliekų kodas 20 03 03). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

6. Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (atliekų kodas 10 01 01). Atliekos šalinamos I-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

7. Mediena (atliekų kodas 20 01 38). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 

2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

8. Kitos Biologiškai nesuyrančios atliekos (atliekų kodas 20 02 03). Atliekos šalinamos I-oje      

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

9. Izoliacinės medžiagos (atliekų kodas 17 06 04). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

10. Gumos atliekos (atliekų kodas 19 12 04). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno         

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

11. Medis (dažytas, lakuotas) (atliekų kodas 17 02 01). Atliekos šalinamos I-oje regioninio          

sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

12. Tekstilės gaminiai (atliekų kodas 20 01 11 ). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno     

sekcijoje; 

13. Plastikas (atliekų kodas 17 02 03 ). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 

2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

14. Plastikas (atliekų kodas 16 01 19). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 

2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

15. Mišrios pakuotės (atliekų kodas 15 01 06 ). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno     

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

16. Pašluostės (skudurai) (atliekų kodas 15 02 03). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

17. Rūšiavimo atliekos (atliekų kodas 19 08 01). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

18. Didžiosios atliekos (atliekų kodas 20 03 07). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje; 

19. Gruntas ir akmenys (atliekų kodas 17 05 04). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

20. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (atliekų kodas 17 06 01). Atliekos šalinamos I-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

21. Gruntas ir akmenys (atliekų kodas 20 02 02). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje; 
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22. Stiklo pakuotės (atliekų kodas 15 01 07). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

23. Suvirinimo atliekos (atliekų kodas 12 01 13). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

24. Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos (atliekų kodas 12 01 21). Atliekos šalinamos 

I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

25. Drabužiai (atliekų kodas 20 01 10). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

26. Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 (atliekų kodas 17 01 

07). Atliekos šalinamos statybinių atliekų aikštelėje; 

27. Stiklas (atliekų kodas 17 02 02). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 

2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

28. Plastikai (atliekų kodas 20 01 39). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 

2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

29. Plastiko drožlių ir nuopjovų atliekos (atliekų kodas 12 01 05). Atliekos šalinamos I-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

30. Bituminiai mišiniai (atliekų kodas 17 03 02). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno 

sekcijoje; 

31. Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos (atliekų kodas 04 02 21). Atliekos šalinamos I-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje ir nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

32. Stiklas (atliekų kodas 16 01 20). Atliekos šalinamos II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

33. Betonas (atliekų kodas 17 01 01). Atliekos šalinamos statybinių atliekų aikštelėje; 

34. Biologiškai skaidomos atliekos (atliekų kodas 20 02 01). Atliekos šalinamos biologiškai 

skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje. 

35. Medžio žievės ir medienos atliekos (atliekų kodas 03 03 01). Atliekos šalinamos biologiškai 

skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje. 

36. Augalų audinių atliekos (atliekų kodas 02 01 03). Atliekos šalinamos biologiškai skaidžių 

atliekų kompostavimo aikštelėje. 

37. Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyta 03 01 04 

(atliekų kodas 03 01 05). Atliekos šalinamos biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje.
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Lentelė Nr. 1 

   
  2014 m., t 2013 m., t 

1 (20 03 01) 29846,26 29659,06 

2 (17 09 04) 5077,14 3292,01 

3 (17 06 05) 1658,75 1155,06 

4 (04 02 22) 148,76 131,28 

5( 20 03 03) 260,12 450 

6 (10 01 01) 124,84 183,08 

7 (20 01 38) 354,41 282,31 

8 (20 02 03) 712,39 1164,36 

9 (17 06 04) 115,14 18,1 

10 (19 12 04) 61,06 4,94 

11 (17 02 01) 98,54 47,18 

12 (20 01 11) 72,36 75,53 

13 (17 02 03) 37,32 131,14 

14 (16 01 19) 68,86  

15 (15 01 06) 9,44 0,2 

16 (15 02 03) 2,06 0,16 

17 (19 08 01) 273,34 325,76 

18 (20 03 07) 32,34 25,9 

19 (17 05 04) 231,48 357,84 

20 (17 06 01) 22,28 69,84 

21 (20 02 02) 66,2 0 

22 (15 01 07) 0,02 0 

23 (12 01 13) 4,94 13,5 

24 (12 01 21) 1,56 0 

25 (20 01 10) 4,19 0,68 

26 (17 01 07) 133,56 0 

27 (17 02 02) 1,54 0 

28 (20 01 39) 67,68 0 

29 (12 01 05) 14,72 0 

30 (17 03 02) 3,16 15,96 

31 (04 02 21) 47,86 0 

32 (16 01 20) 13,36 0 

33 (17 01 01) 65,96 0 

34 (20 02 01) 1311,48 1827,22 

35 (03 03 01) 8,5 0 

36 (02 01 03) 23,74 0 

37 (03 01 05) 4,26 11,52 

Viso: 40979,62 39242,63 
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Per 2014 metus Utenos reginiame nepavojingų atliekų sąvartyne ir jo infrastruktūrose buvo 

pašalinta 40 979,62  tonos atliekų, o per 2013 metus 39 242,63 tonos atliekų. 

 

4.3. Atliekų kiekiai pristatyti į pavojingų atliekų priėmimo ir  

laikino saugojimo aikšteles 2013 -2014 m. 

 

Į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles per 2013 - 2014 m. pristatytų atliekų rūšys ir 

kiekiai tonomis (žr. Lentelė Nr. 2-7). 

 

Lentelė Nr. 2. Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil. 

Nr. 
Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 
189,38 

175,24 

2 
17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 125,51 

102,86 

3 
16 01 03 naudotos padangos 11,706 

26,462 

4 
20 01 39 plastikai 16,775 

6,905 

5 
20 01 11 tekstilės gaminiai 20,29 

20,196 

6 
20 01 38 mediena 66,04 

38,773 

8 
20 01 01 popierius ir kartonas 2,68 

3,3 

9 
20 03 07 didžiosios atliekos 0,55 

11,9 

10 
13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,128 

0,007 

11 
16 01 07* tepalų filtrai 0,006 

0,001 

12 
20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga  
6,452 

3,929 

13 
20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
2,302 

0,417 

14 20 01 23* 
Nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
4,012 

1,447 

15 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio 
0,031 

0,036 

16 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,12 

0,239 

17 
20 01 02 

stiklas 
8,32 

6,595 

18 
20 01 40 

metalai 
0,02 

0,09 
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19 20 01 34 
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 

01 33 
0,015 

0,003 

20 

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 

0,007 
0,048 

Viso: 454,344 398,448 

 

Lentelė Nr.3. Ignalinos atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil. Nr. Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t  

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 116,37 119,67 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 89,86 86,45 

3 16 01 03 naudotos padangos 14,94 45,14 

4 20 01 39 plastikai 27,48 17,18 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 16,02 11,48 

6 20 01 38 mediena 53,27 40,8 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 1,66 2,52 

8 02 01 08* 

Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 
0,021 0 

9 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,269 0,184 

10 16 01 07* tepalų filtrai 0,018 0,054 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3,899 2,119 

12 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 1,743 0,28 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
2,715 1,246 

14 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
0,019 0,039 

15 20 01 27* 

dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų 
0,018 0 

16 20 01 02 stiklas 7,8 4,66 

17 20 01 40 metalai 0,14 0,19 

18 15 02 02* 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

0,002 0,007 

19 15 01 11* 

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro 

talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų 

rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius konteinerius 

0 0,015 

20 20 01 14* rūgštys 0,004 0,001 

21 20 03 07 didžiosios atliekos 0 0,15 

22 17 05 03* 

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 
0,001 0 

                                                                   Viso: 336,249 332,185 
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Lentelė Nr. 4. Molėtų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

 

Eil.Nr. 
Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 137,76 131,68 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 77,93 64,68 

3 16 01 03 naudotos padangos 7,6 14,05 

4 20 01 39 plastikai 16,18 18,77 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 17,17 13,36 

6 20 01 38 mediena 38,13 28,14 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 0,92 1,495 

8 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,13 0,1 

9 16 01 07* tepalų filtrai 0,013 0 

10 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 4,496 3,213 

11 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1,37 1,537 

12 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
2,92 1,063 

13 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio 
0,055 0,055 

14 20 01 02 stiklas 7,56 4,12 

15 20 03 07 didžiosios atliekos 0 1 

16 20 01 40 metalai 0,005 0 

                                                                                                  Viso: 312,239 283,263 

 

Lentelė Nr.5. Utenos atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 54,72 44,41 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 14,79 37,64 

3 16 01 03 naudotos padangos 13,93 20,16 

4 20 01 39 plastikai 1,05 1,37 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 9,05 6,37 

6 20 01 38 mediena 30,01 33,19 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 0,36 1,1 

8 20 03 07 didžiosios atliekos 10,9 12,35 

9 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,117 0,033 

10 16 01 07* tepalų filtrai 0 0,01 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0,456 0,879 

12 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0,862 2,196 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
0,612 0,938 

14 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
0,051 0,006 

15 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,005 0,015 

16 20 01 02 stiklas 7,225 6,855 

17 20 01 40 metalai 0,951 1,859 
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18 

15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 

0,001 0 

19 

15 01 11* Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro 

talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų 

rišamųjų medžiagų (pvz. asbesto), įskaitant 

tuščius slėginius konteinerius 

0,006 0 

 Viso: 145,096 196,381 

 

Lentelė Nr.6. Visagino atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil.Nr.  Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 64,05 69,66 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 9,98 11,27 

3 16 01 03 naudotos padangos 8,04 8,74 

4 20 01 39 plastikai 3,88 3,05 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 2,93 3,47 

6 20 01 38 mediena 146,92 112,79 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 1,64 2,61 

8 13 02 08* 
kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 

alyva 
0 0,028 

9 16 01 07* tepalų filtrai 0,009 0,002 

10 20 01 35* 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
2,347 0,69 

11 20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
0,711 0,895 

12 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
0,16 0,682 

13 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio 
0,021 0,004 

14 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,031 0,065 

16 20 01 02 stiklas 3,01 2,57 

17 20 01 40 metalai 0,085 0,445 

18 20 01 27* 
dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriuose 

yra pavojingų cheminių medžiagų 
0,031 0,07 

 15 01 10* 

pakuotės, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų likučių arba kurios 

yra jomis užterštos 

0,012 0 

 Viso: 243,857 217,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metinis pranešimas 2014 m. 

 

 

17 

Lentelė Nr.7. Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

 Eil.Nr. Kodas Pavadinimas 2014 m., t 2013 m., t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 59,82 75,44 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 41,55 65,1 

3 16 01 03 naudotos padangos 11,22 10,42 

4 20 01 39 plastikai 4,592 14,91 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 4,725 13,895 

6 20 01 38 mediena 34,37 33,14 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 0,35 1,75 

8 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,034 0,176 

9 16 01 07* tepalų filtrai 0,002 0,004 

10 20 03 07 didžiosios atliekos 0,25 0,4 

11 20 01 35* 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
3,267 3,967 

12 20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
0,287 3,293 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
2,25 1,881 

14 20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 

kuriose yra gyvsidabrio 
0,022 0,062 

15 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,098 0,257 

17 20 01 02 stiklas 7,29 6,075 

18 20 01 40 metalai 0,35 0,15 

19 20 01 33* 

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 

01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos 

baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos 

baterijos 

0 0,002 

20 20 01 32 vaistai, nenurodyti 20 01 31 0 0,003 

 15 01 10* 

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 

0,04 0 

 20 01 34 
Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 

01 33 
0,022 0 

                                                                                      Viso: 170,539 230,925 

 

Į Utenos regiono atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles per 2014 metus iš gyventojų 

priimta 1662,324 tonos atliekų, per 2013 metus iš gyventojų iš viso priimta 1631,243 tonos atliekų. 

 

4.4. Kompostuojamų atliekų kiekiai 2013 -2014 metais 

 

Į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikšteles per 2013 - 2014 metus pristatytų atliekų 

rūšys ir kiekiai tonomis (žr. Lentelę Nr. 8-13) 
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Lentelė Nr. 8. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Mockėnų k. Utenos r. 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m. 2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos (20 02 01) 
1311,48 

1771,8 

Medžio žievės ir medienos atliekos (atliekų kodas 03 03 01) 
8,5 

0 

Augalų audinių atliekos (02 01 03) 
23,74 

0 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės 

ir fanera, nenurodyta 03 01 04 (atliekų kodas 03 01 05). 
4,26 

11,52 

Viso : 1347,98 1783,32 

 

 

Lentelė Nr. 9. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Karlų k. Visagino r. 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m.  2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
62,3 27,65 

                                            Viso : 62,3 27,65 

 

Lentelė Nr.10. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Šeimyniškių k., Anykščių sen., 

Anykščių r. 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m. 2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
1184,19 1211,455 

Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos 

(02 07 01) 
44,48 31,84 

                                            Viso : 1228,67 1243,295 

 

Lentelė Nr. 11. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Ažušilių vs., Luokesos sen., 

Molėtų r. 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m. 2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
632,57 636,885 

                                            Viso : 632,57 636,885 
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Lentelė Nr. 12. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Agarinio g. 15, Ignalina 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m. 2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
586,837 433,26 

                                            Viso : 586,837 433,26 

 

 

Lentelė Nr. 13. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Statybininkų g. 13, Zarasai 

Atliekų pavadinimas ir kodas 2014 m. 2013 m. 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
360,7 466,01 

                                            Viso : 360,7 466,01 

 

                      2014 metais į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikšteles priimta -  4219,057 

tonos atliekų, o per 2013 metus  - 4590,42 tonos atliekų. 

 

4.5. Rūšiavimo linijos 2014 metų veiklos rezultatai  

 

2014 metais privati rūšiavimo linija, veikianti Utenos regioniniame nepavojingų atliekų 

sąvartyne, išrūšiavo -  19573,14 t atliekų. 2014 m. iš srauto patekusio į rūšiavimo įrenginį išrūšiuota - 

1295,22 t antrinių žaliavų arba 6,62% nuo srauto patekusio į rūšiavimo įrenginį.    

  

Lentelė Nr. 14 

 

2014 m. 2013 m. 2012 m. 

Paimta rūšiavimui mišrių 

komunalinių atliekų 

T % T % T % 

19573,14   18328.6   15387.8   

Atskirta  antrinių žaliavų pagal rūšis:             

Popierius 347,72 1,78 338,2 1,85 333,8 2,17 

Plastikas, pakuotės 89,88 0,46 170,08 0,93 239,26 1,55 

Stiklas 410,64 2,10 423,06 2,31 407,46 2,65 

PET 266,44 1,36 273,69 1,49 262,78 1,71 

Metalas 164,08 0,84 143,79 0,78 143,1 0,93 

Elektronika 16,46 0,08 14,45 0,08 19,59 0,13 

Iš viso atskirta antrinių žaliavų: 
1295,22 6,62 1363,27 7,44 1405,99 9,14 

Biologiškai skaidžios  7213,43 36,85 7325,94 39,97 5672,61 36,86 

Atliekos, liekančios po rūšiavimo 11064,49 56,53 9639,41 52,59 8309,18 54,00 
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4.6. Informacija apie atliekų sudėtį 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių         

atliekų 2014 m. vertinimo ataskaitos: 

 

Lentelė Nr. 15. Anykščių rajono savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 35,82 4353,66       1559,481 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50   

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50            25,68    12,84 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100     65,76    65,76 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01 100 5,20    5,20 

 

Lentelė Nr. 16. Ignalinos rajono savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 29,38 3160,48 928,549 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50   

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50 17,3 8,65 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 55,12 55,12 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01    
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Lentelė Nr. 17. Molėtų rajono savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 27,41 4304,48 1179,858 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50   

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50 16,52 8,26 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 39,34 39,34 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01 100 81,86 81,86 

  20 03 03 70   

Lentelė Nr. 18. Utenos rajono savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 34,81 10653,64 3708,532 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50 4,19 2,095 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50 4,28 2,14 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 23,29 23,29 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01 100 1224,42 1224,42 

 Gatvių valymo liekanos 20 03 03 70 260,12 182,084 
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Lentelė Nr. 19. Visagino miesto savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 30,48 4629,56 1411,09 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50   

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50   

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 138,36 138,36 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01 100   

 

Lentelė Nr. 20.  Zarasų rajono savivaldybė 

Eil. 

Nr. 

Pašalintos biologiškai 

skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

Atliekų 

biologinis 

skaidumas, 

% 

Pašalintas 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų bendras 

kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 

grynasis 

biologiškai 

skaidžių 

komunalinių 

atliekų kiekis, 

tonomis, t 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 29,55 2744,44 810,982 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100   

4. Drabužiai 20 01 10 50   

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50 8,58 4,29 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 32,54 32,54 

7. 

Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 

atliekos*** 

20 02 01 100   

  20 03 03 70   
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5. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ ES LĖŠŲ, VYKDYMAS 

 

5.1. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006 „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra“ 

 

Projekto tikslas – sukurti techniniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu optimalią             

biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo infrastruktūrą Utenos regione. 

Vykdant projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“                   

Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras su rangovu               

UAB „Manfula“ 2013 m. rugpjūčio 29 d. sudarė rangos sutartį „Utenos regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių 

projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 16 505 500 litų be PVM. Sutarties           

vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, statinių ir įrenginių bei 

visos bendros mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros techniniai ir 

darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai, pastatai ir          

statiniai bei visa bendra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalinga infrastruktūra.  

 

3 pav. Komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginių statyba 

  

Įgyvendinant rangos sutartį jau atlikti šie darbai: parengti techniniai projektai,                        

2014 m. birželio 23 d. gautas statybos leidimas, atlikti paruošiamieji darbai, įrengti pamatai rūšiavimo 
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pastatui, pradėtos montuoti kolonos ir santvaros, įrenginėjami lauko inžinieriniai tinklai, įrengti pamatai 

kietojo atgautojo kuro pastogei. 

2013 m. gruodžio 30 d. su rangovu UAB „Manfula“ sudaryta antroji rangos sutartis „Utenos    

regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir       

biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“, kurios vertė – 22 305 100 

litų be PVM. Šios sutarties vykdymo metu bus parengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios    

frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, pastatų, statinių ir    

įrenginių techniniai ir darbo projektai, pastatyti ir įrengti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios 

frakcijos      biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant, įrenginiai ir statiniai.  

Įgyvendinant rangos sutartį jau atlikti šie darbai: parengti techniniai projektai,                        

2014 m. rugpjūčio 1 d. gautas statybos leidimas, atlikti paruošiamieji darbai, iškirstas miškas, šalinti 

silpni gruntai.  Išbetonuota biologiškai skaidžių atliekų fermentacijos tunelių pagrindo plokštė,          

betonuojamos fermentacijos tunelių sienos. Išbetonuoti bioreaktorių pagrindai, įrengti pamatais bei   

pradėtas montuoti kogeneracinės jėgainės pastatas.  

 

4 pav. Atliekų fermentacijos tunelių statyba 

 

Numatoma mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo pradžia                 

2015 m. spalio 1 d. Šių įrenginių eksploatacijai užtikrinti parengta paraiška TIPK leidimui gauti.  
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5.2. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-012 ,,Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas 

bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ 

 

Šio projekto metu įrengtos Anykščių, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų kompostavimo aikštelės     

2014 m. veikė pilnu pajėgumu. Į šias aikšteles per 2014 m. buvo pristatyta 2808,78 tonos biologiškai 

skaidžių atliekų.  

2014 m. sausio 30 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta ataskaita po projekto        

užbaigimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Žaliosios atliekos Anykščių kompostavimo aikštelėje 

 

5.3. Projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 

 

2014 m. IV ketvirtį Utenos regiono savivaldybės informavo UAB ,,Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl projekto  Nr. 2004/LT/16/C/PE/003           

,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Europos komisijos sprendimo tikslų pasiekimo. 

2014 m. Utenos apkirtiems savivaldybės patvirtino, kad Utenos regione atliekų surinkimo procentas 

siekė 98,5 proc. Ženklus rodiklio didėjimas rodo, kad Utenos regiono savivaldybės imasi veiksmingų 
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priemonių, kad būtų užtikrintas atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumo principas, todėl galima teigti, 

kad visi Europos komisijos sprendime iškelti fiziniai tikslai yra pasiekti.  

 

5.4. Prekių ir paslaugų sutartys 

 

2013 m. gruodžio 16 d. su UAB „Keluva“ sudaryta kompostavimo konteinerių pirkimo sutartis, 

kurios vertė – 613 740 litų be PVM. Pagal šią pirkimo sutartį įsigyta 6 000 vienetų kompostavimo    

konteinerių, kurie, pagal kartu su savivaldybėmis nustatytus kriterijus, dalinami Utenos regiono         

gyventojams nemokamai.  

2014 m. gruodžio 31 dienai Utenos regione išdalinta 5190 vnt. kompostavimo konteinerių. 

Kompostavimo konteinerių dalijimo tvarka buvo skelbiama viešai spaudoje, UAB Utenos regiono     

atliekų tvarkymo centras ir savivaldybių internetinėse svetainėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteineris „Thermoquick Express 600“ 
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Lentelė Nr. 21. Kompostavimo dėžių paskirstymas pagal savivaldybes: 

Savivaldybė Perduota dėžių Išdalinta Liko neišdalintų 

Anykščių r. sav. 1740 1357 383 

Ignalinos r. sav. 940 940 0 

Molėtų r. sav. 1140 782 358 

Utenos r. sav. 1040 1032 8 

Zarasų r. sav. 840 840 0 

Visagino sav. 300 239 61 

Iš viso: 6000 5190 810 

 

Įvertinus gyventojų pageidavimus ir papildomų kompostavimo konteinerių poreikį 2014 m. 

gruodžio mėn. vykdytos konkursinės procedūros papildomam 2500 vnt. kompostavimo konteinerių   

kiekiui įsigyti. Šie kompostavimo konteineriai taip pat bus dalinami Utenos regiono gyventojams      

nemokamai.   

2014 m. gruodžio mėn. pradėtos konkursinės procedūros projekto ,,Utenos regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra"  mobilios įrangos įsigijimui. Planuojama pirkimo vertė – 1 481 654 

Lt. Šiuo pirkimu bus įsigyta:  

 Ratinis krautuvas su teleskopine strėle. Krautuvo paskirtis - biologinių atliekų ir          

struktūrinės medžiagos pakrovimui į biologiškai skaidžių atliekų frakcijos pakrovimo sumaišymo    

įrenginį, biologiškai skaidžių atliekų pakrovimui į frakcijos mobilų sijotuvą, mechaninio rūšiavimo 

įrenginiuose mišrių komunalinių atliekų stumdymui, pakrovimui ir perkrovimui atliekų priėmimo      

zonoje.  

 Ratinis teleskopinis krautuvas su hidrauliškai pakeliama kabina. Krautuvo paskirtis -      

atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių aptarnavimas: mechaninio rūšiavimo įrenginiuose priėmimo 

zonoje - medžio šakų, didžiųjų ir kitų tolimesniam apdorojimui mechaninio rūšiavimo įrenginiuose    

netinkamų atliekų išgriebimui bei mišrių komunalinių atliekų krovimui į bunkerį, iš kurio atliekos     

nukreipiamos į mechaninį rūšiavimą. 

 Ratinis traktorius ir puspriekabė, turinti multiliftingo sistemą. Traktoriaus su įrenginiais 

bus naudojamas mechaninio rūšiavimo įrenginiuose atskirtos biologiškai skaidžių atliekų frakcijos 

transportavimo į biologinio apdorojimo įrenginius, po rūšiavimo likusių atliekų pervežimo į sąvartyną 

(konteineriuose, užtraukiamuose ant traktoriaus puspriekabės) bei pagaminto techninio komposto      

pervežimo darbams.   

 Mini ratinis krautuvas su priedais bus naudojamas kaip pakrovėjas mechaninio apdorojimo      

įrenginių aptarnavimui (atliekų ir antrinių žaliavų perkrovimui ir stumdymui iš aruodų į konvejerius), surūšiuotų 
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atliekų/antrinių žaliavų perkrovimui ir stumdymui į konteinerius, atliekų/antrinės žaliavos gabenimui į degių   

atliekų aikštelę, atliekų/antrinės žaliavos pakrovimui į priekabą/puspriekabę, rūšiavimo pastato valymui/šlavimui, 

teritorijos sniego valymui. 

2013 m. spalio 9 d. sudaryta viešinimo paslaugų sutartis su UAB „Utenos diena“ projektui   

„Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurios vertė – 52 066 litų be PVM.  

Per ataskaitinį 2014 m. laikotarpį vykdant šią sutartį buvo atlikti šie darbai:  

 Išspausdinti straipsniai apie projekto naudą ir eigą Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, 

Zarasų ir Visagino laikraščiuose; 

 Publikacija www.uratc.lt svetainėje; 

  Publikacija BNS (Baltic New Service) naujienų tarnyboje; 

 Sukurta, atspausdinta  ir Utenos regione išplatinta 33 000 vnt. lankstinukų; 

 Informavimas apie projektą per vietinę radijo stotį; 

 Surengtas seminaras ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ tikslinėms       

grupėms.  

2014 m. IV ketvirtyje pradėtos rengti konkurso sąlygos mechaninio ir biologinio apdorojimo 

įrenginių eksploatavimo operatoriui parinkti.  

 

6. PROJEKTAS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE“ 

 

UAB ,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, kartu su kitais Lietuvos regioniniais atliekų 

tvarkymo centrais, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija dalyvavo projekte               

Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-159 ,,Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių 

žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas“, kurio tikslas - stiprinti įmonių darbuotojų 

bendrus ir specifinius gebėjimus bei skatinti lyčių lygybę ir nediskriminavimo principą.  

2014 m. įvykdžius konkursines procedūras, kurias sudarė dvi pirkimo dalys (specialieji          

mokymai ir bendrieji mokymai), pasirašytos dvi paslaugų teikimo sutartys.  

2014 m. sausio 24 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. SU-11, su  VšĮ ,,Vilniaus verslo 

konsultacinis centras“, sutarties vertė – 343 282 Lt, kuris vykdė specialiuosius mokymus. 

 2014 m. sausio 30 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. SU-12, su UAB ,,ID Consulting“, 

sutarties vertė –25 752,19 Lt. Ši įmonė vykdė bendruosius mokymus.  

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras prisidėjimas sudarė 7110Lt. 

Specialieji mokymai buvo skirti įmonių veikloje reikalingiems atestatams gauti (nepavojingų   

atliekų sąvartynų eksploatuojančių įmonių vadovams, specialistams, pavojingas atliekas surenkančių, 

vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių vadovų, specialistų mokymai, mechaninio biologinio atliekų 

http://www.uratc.lt/
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apdorojimo įrenginių eksploatavimo mokymai, atliekų identifikavimo mokymai, statinių techninės 

priežiūros specialistų, statybų techninės priežiūros specialistų mokymai, kokybės/procesų/audito 

vadovų mokymai, darbuotojų, atliekančių pavojingus darbus mokymai), bendrų inžinierinių 

komunikacijų  eksploatacijos mokymai (elektros šildymo sistemų mokymai, valymo įrenginių 

mokymai, sąvartyno dujų surinkimo ir panaudojimo mokymai), aplinkosaugos mokymai (atliekų 

sudėties tyrimo, aplinkos monitorinio, atliekų apskaitos, reglamentavimo mokymai), projektų valdymo 

mokymai (statybos       projektų ir FIDIC sutarčių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo), buhalterių 

mokymai ir t.t.  

Taip pat tobulino žinias bendruosiuose mokymuose: bendri raštvedybos, psichologijos,           

kompiuterinio raštingumo didinimo mokymai, lyčių lygybės ir nediskriminavimo mokymai ir t.t.  

Iš viso 2014 m. mokymuose dalyvavo ir kvalifikacijos kėlimo atestatus gavo 28 UAB Utenos 

regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai. Iš viso mokymuose dalyvavo 174 regioninių atliekų          

tvarkymo centrų darbuotojai.  

 

7. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Vykdydama viešuosius pirkimus įmonė vadovaujasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu,                 

Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, LR civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir juos              

įgyvendinančiais teisės aktais. 

Per 2014 m. laikotarpį įmonė įvykdė 295 mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus, kurių bendra 

vertė 240 313,21 Lt su PVM. 

8 pirkimai atlikti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), kurių bendra   

vertė 1 828 652,33 Lt su PVM*:  

Lentelė Nr. 22.  

Eil. 

Nr. 

Pirkimo pavadinimas Sutarties sudarymo data, numeris, tiekėjo 

pavadinimas 

1. Mažos vertės pirkimas ,,10 uždarytų 

sąvartynų aplinkos monitoringo vykdymo 

paslaugos“  

Sutartis Nr. 74, sudaryta 2014-09-16 d. 

Paslaugos teikėjas UAB DGE Baltic Soil and 

Environment 

2. Mažos vertės pirkimas ,,Fizinės ir 

nekilnojamojo turto objektų apsaugos 

paslaugos“  

Sutartis Nr. 1177019A/22, sudaryta 2014-03-14 

d. Paslaugos teikėjas  UAB Ekskomisarų biuras 

3. Mažos vertės pirkimas ,,Gelžbetonio ir betono 

atliekų smulkinimo paslaugų atlikimas“ 

Pasiūlymų negauta.  

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=198036
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=198036
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=198036
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=170714
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=170714
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=170714
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=206850
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=206850
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4. Mažos vertės pirkimas ,,Paviršinių nuotekų 

bandinių paėmimo ir laboratorinių tyrimų 

atlikimo paslaugos“  

Sutartis Nr. 49, sudaryta 2014-06-16 d. 

Paslaugos teikėjas UAB DGE Baltic Soil and 

Environment 

5. Supaprastintas atviras pirkimas ,,Paviršinių 

nuotekų valymo įrenginių valymo paslaugos“ 

Sutartis Nr. 34, sudaryta 2014-05-19 d.  

Paslaugos teikėjas UAB Ekovalis 

6. Supaprastintas neskelbiamas pirkimas 

,,Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 

2014-2020 m. rengimas“ 

Sutartis Nr. 24, sudaryta 2014-03-26 d. 

Paslaugos teikėjas UAB Hidroterra“ 

7.  Supaprastintas atviras konkursas ,,Utenos 

regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra: kompostavimo dėžių 

pirkimas“ 

Vyksta konkursinės procedūros. Sutartis su 

prekių tiekėju bus pasirašyta 2015 m.  

8. Atviras konkursas ,,Mobilios įrangos 

įsigijimas projektui ,,Utenos regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra"  

Vyksta konkursinės procedūros. Sutartis su 

prekių tiekėju bus pasirašyta 2015 m. 

*suma nurodyta kartu su kompostavimo dėžių ir mobilios įrangos įsigijimo suplanuotu pirkimų biudžetu.  

  

Pirkimai atlikti pagal preliminariąsias sutartis (iš CPO katalogo), pirkimų vertė 88 599 Lt su 

PVM:  

Lentelė Nr. 23 

Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas Sutarties sudarymo data, numeris, tiekėjo 

pavadinimas 

1. Biuro popierius 2014-06-19 d. Sutartis Nr. CPO39444, Prekių 

tiekėjas UAB ,,Offiseday“ 

2. Higieninis popierius  2014-06-23 d. Sutartis Nr. CPO39863. Prekių 

tiekėjas UAB Biuro pasaulis 

3. Buities ir elektros prekės 2014-08-14 Sutartis Nr. CPO39864, Prekių 

tiekėjas UAB Charlot LT  

4. Judriojo ryšio paslaugos  2014-09-25 d. Sutartis Nr. CPO45309. 

Paslaugos teikėjas UAB TELE2 

5. Įprastos klasės mobilieji telefonai  2014-10-28, Sutartis Nr.CPO46712. 

Paslaugos teikėjas UAB Omnitel 

6. Elektros energijos tiekimas 2014-12-17, Sutartis Nr. CPO52269, 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=174608
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=174608
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=175113
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=207057
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=210849
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=210849
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=210849
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=210849
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Paslaugos teikėjas UAB Elektrum Lietuva 

 

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras vykdydamas bet kokios vertės pirkimą pildo     

paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti. Ši informacija apie pradedamus, planuojamus 

pirkimus ir sudarytas sutartis nuolatos skelbiama www.uratc.lt svetainėje. 

 

8. BANKŲ PASKOLOS 

 

AB „Šiaulių bankas“ paskola  II sekcijos statybai. Paskola gauta pateikiant bankui daugiašalį 

visų UAB „URATC“ akcininkų susitarimą, kuriuo akcininkai įsipareigojo kredito galiojimo laikotarpiu 

nemažinti galiojančio „Vartų“ mokesčio.  

Lentelė Nr. 24 

Likutis 2014-01-01 Gauta per 2014 m. Grąžinta per 2014 m. Likutis 2014-12-31 

6.030.958 0 1.130.808 4.900.150 

 

AB „Šiaulių bankas“ perskolinama paskola Projektui „Utenos regiono kompostavimo aikštelių 

įrengimas bei Anykščių bei Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ užbaigti, nes bankrutavęs bankas 

„Snoras“ paskolą šiam projektui buvo suteikęs tik dalinai. 

Lentelė Nr. 25 

Likutis 2014-01-01 Gauta per 2014 m. Grąžinta per 2014 m. Likutis 2014-12-31 

310.019 0 44.394 265.625 

 

LR finansų ministerijos paskola projektui „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra“ finansuoti. Ši paskola suteikta iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko 

paskolos lėšų. Paskolos užtikrinimo garantas  savivaldybių garantijos ir UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras“ užstatomas turtas. Ši paskola bus grąžinama per 18 metų, grąžinimo pradžia 2017 m. 

gruodžio 1 d., paskolos palūkanos 3.36%.    

 

 

http://www.uratc.lt/
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Likutis 2014-01-01 Gauta per 2014 m. Grąžinta per 2014 m. Likutis 2014-12-31 

720.000 1.239.780 0 1.959.780 

 

9. TEISMINIAI GINČAI 

 

2014 m. tęsėsi teisminis ginčas tarp bendrovės ir Lietuvos Respublikos ministerijos aplinkos 

projektų valdymo agentūros (toliau- APVA), žemiau pateikiama proceso eiga: 

1. APVA atlikusi projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ pažeidimų tyrimą, nustatė netinkamų finansuoti ir grąžintinų lėšų sumą, kurią sudaro 240 

530, 99 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt litų, 99 ct) Lt su PVM pagal APVA 

direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. T1-47. 

2. UAB „URATC“ pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai dėl APVA 

direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. T1-47 panaikinimo. 2013 m. gegužės 6 d. Vyriausioji 

administracinių ginčų komisija pripažino pagrįstu APVA direktoriaus įsakymą dėl grąžintinų lėšų. 

3. UAB „URATC“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT). VAAT 

2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu panaikino Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. 

gegužės 6 d. sprendimą bei APVA direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. TI-47 „Dėl Europos 

Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 

2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“. 

4. 2013 m. lapkričio 22 d. APVA pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui (toliau – LVAT) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. 

lapkričio 4 sprendimo panaikinimo. 

5. 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi LVAT panaikino VAAT 2013-11-04 sprendimą ir bylą    

perdavė tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo. 

Skolų išieškojimas: 

1. 2014 m. sausio 2 d. kreiptasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl teismo įsakymo         

išdavimo UAB „Salvus Baltija“ dėl 886,59 Lt skolos priteisimo. Pareiškimas atsiimtas, kadangi     

bendrovė sumokėjo skolą. 

2. 2014 m. gegužės 6 d. kreiptasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl teismo įsakymo         

išdavimo UAB “Inovus“ dėl 5004,62 Lt skolos priteisimo. Bendrovė restruktūrizuojama. 

3. 2014 m. gegužės 6 d. kreiptasi į Utenos apylinkės teismą dėl teismo įsakymo išdavimo            

UAB „Baumano padėklai“  dėl 1561,63 Lt skolos priteisimo.  Skolos išieškojimas baigtas.    
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10. INFORMACIJA APIE PASIRUOŠIMĄ ĮVESTI VIETINĘ RINKLIAVĄ 

 

Ruošiantis rinkliavos įvedimui, bei rinkliavos ar kitos  įmokos už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimui, per 2014  metus atlikta: 

1. Paruošti ir  su Visagino savivaldybės administracijai suderinti Vietinės rinkliavos už          

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, vietinės rinkliavos už             

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo Visagino              

savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas. 

2. 2014-06- 26 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS - 93 patvirtinti Visagino        

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

nuostatai ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

lengvatų skyrimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas. 

3. 2014 – 10 - 30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 149 UAB Utenos regiono 

atliekų tvarkymo centras paskirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi Visagino 

savivaldybėje. 

4. 2014-12-31 pasirašyta UAB  Utenos regiono atliekų tvarkymo centro ir Visagino savivaldybės 

administracijos sutartis  Nr. 95 „Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos          

administravimo sutartis“.  

 

11. INFORMACIJA APIE ĮMONĖJE VYKDOMUS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMUS 

 

Vienas iš svarbiausių UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro prioritetų yra užtikrinti, kad 

atliekų tvarkymo veikla nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Aplinkosauginiu atžvilgiu       

pagrindinis taršos šaltinis yra Utenos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. Utenos regioninio     

sąvartyno teritorijoje yra uždarytas senasis Utenos miesto buitinių atliekų sąvartynas su biodujų         

deginimo fakelu. Sąvartyne veikiant mikroorganizmams, iš organinių atliekų skiraisi dujos. Dėl       

vykstančių reakcijų, sąvartyno viduje kyla temperatūra ir slėgis. Sąvartyno dujų surinkimui ir deginimui 

įrengta dujų surinkimo ir šalinimo sistema. 

Siekiant stebėti ir valdyti galimą taršos sklidimą už sąvartyno teritorijos ribų yra vykdomas      

Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringas pagal 2013-2017 m. Utenos 

regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo programą. 

Pastovus Utenos regioninio sąvartyno įtakos aplinkos būklės sekimas, užtikrina kad iškilus    

grėsmei, laiku bus imtasi prevencinių priemonių galimam teršimui sustabdyti. 
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UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro eksploatuojamose atliekų priėmimo ir laikino      

saugojimo aikštelėse yra atliekami paviršinių nuotekų bandinių laboratoriniai tyrimai kiekvieną ketvirtį. 

Utenos regiono 10-ies uždarytų sąvartynų požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal 

UAB „Krige Investicija“ 2009 m. parengtą „Požeminio vandens monitoringo 2010-2014 metų                  

programą“. 

 

12. PAGRINDINĖS SU BENDROVE SUSIJUSIOS RIZIKOS 

 

Atliekų kiekiai – atliekų kiekiai tiesiogiai įtakoja įmonės pajamas, o jų negalima tiksliai nustatyti, 

įmonė rizikuoja negauti prognozuojamų pajamų. Įmonės sąnaudos prognozuojamu laikotarpiu gali būti 

didesnės nei numatytos. 

Politinė rizika – sąvartyno „vartų“ mokesčio dydžio pakeitimams turi pritarti regiono 

savivaldybės. Esant tam tikroms aplinkybėms, savivaldybės gali nedidinti, didinti nepakankamai arba 

vėluoti patvirtinti reikalingo dydžio sąvartyno „vartų“ mokestį.  

Atliekų tvarkymo įstatymo įtaka- keičiantis atliekų tvarkymo įstatymui lieka neaiškios įmonės 

veiklos kryptys. 

Finansinė rizika- reikalingų investicijų vertė prognozuojamu laikotarpiu gali būti didesnė nei 

planuojama. Vykdomi projektai ir jų investicijos didele dalimi yra finansuojamos ES paramos lėšomis ir 

gaunant bankų paskolas. Kadangi skirtų paramos lėšų dydis yra žinomas, didesnės nei numatytos 

investicijos turėtų būti finansuojamos gaunant didesnes arba papildomas bankų paskolas. Esant 

didesnėms investicijoms , sąvartyno „vartų“ mokestis turėtų būti peržiūrėtas laiku ir nustatytas toks, kad 

būtų užtikrintas dabartinės įmonės veiklos ir numatomų įgyvendinti projektų finansinis tęstinumas.  

Aplinkosauginė rizika – regione sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra ir pajėgumai gali būti 

nepakankami atliekų tvarkymo užduočių ir kitų tikslų pasiekimui. 

 Įmonės veiklos sutrikimai gali sukelti neigiamą poveikį aplinkai. 

Ruošiant atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų techninius dokumentus, pagal reikalavimus 

buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas. Esant nenumatytiems veiklos poveikio aplinkai padariniams, 

turės būti skiriami atitinkami resursai neigiamo poveikio aplinkai likvidavimui. 

 

13. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

Finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. 
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UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo 

apskaitos standartais. 

Bendrovė parengė pilną 2014 metų finansinę atskaitomybę vadovaujantis naujaisiais Viešosios 

įstaigos LR Apskaitos instituto standartų tarybos parengtais Verslo apskaitos standartais, įsigaliojusiais 

nuo 2004 m. sausio 1 d. Taip pat, rengiant šią finansinę atskaitomybę, buvo vadovaujamasi LR Pelno 

mokesčio įstatymu (2001-12-20 Nr. IX-675), LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu           

(2001-11-06 Nr. IX-575), LR Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 Nr. IX-574) ir kitais 

poįstatyminiais aktais. 

2014 m. bendrovė pardavimo ir suteiktų paslaugų pajamas gavo už sąvartyno eksploatavimą bei 

atliekų deponavimą. 2014 m. gauta pajamų: už atliekų deponavimą 3.578.601 Lt., už asbesto             

deponavimą pagal programą 99.336 Lt., už įrangos nuomą 2.518 Lt., už parduotą kompostą 8.523 Lt., 

už biodujų pardavimą 8.102 Lt., už patalpų nuomą 265 Lt.,  kitos netipinės veiklos (ilgalaikio turto    

vertės padidėjimas) pajamos 58.720 Lt. delspinigių pajamos 16 Lt. Pajamos iš finansinės veiklos 965 

Lt., 

2014 m. bendrovė patyrė  6.751.551 Lt sąnaudų, iš kurių 3.201.786 Lt. sudaro kompensuotos 

sąnaudos. T. sk. kompensuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2.732.062 Lt, projekto „Utenos regiono 

plėtra“ projekto viešinimo sąnaudos – 18.472 Lt.; kompostavimo dėžių, išdalintų regiono gyventojams 

sąnaudos 451.252 Lt.  

Bendrovės 2014 m. paslaugų savikaina sudaro 1.575.128 Lt.,  veiklos sąnaudos - 1.605.116 Lt., 

finansinės veiklos sąnaudos -  369.520 Lt. Viso nekompensuotos sąnaudos sudaro 3.549.765 Lt.           

2014 metų visų sąnaudų pagrindinę dalį sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 894.476 Lt., su 

darbo santykiais susiję sąnaudos – 924.910 Lt., sąvartyno ir aikštelių eksploatavimo sąnaudos – 650.121 

Lt., - (t. sk. nuotekos – 118.562 Lt., degalai – 121.970 Lt., technikos remontas ir aptarnavimas – 28.095 

Lt., apsaugos paslaugos – 54.342 Lt., APLSA aikštelėse surinktų atliekų tvarkymas – 118.848 Lt.,   

kompostavimo sąnaudos – 47.945 lt.; elektra – 75.439 Lt., naftos gaudyklių aptarnavimas – 17.458 Lt., 

ūkio prekės ir kitos paslaugos – 67.462 Lt.), atidėjiniai sąvartyno I ir II sekcijų uždarymui – 327.116 

Lt., palūkanos ir bankų paslaugos – 369.520 Lt., įvairių mokesčių sąnaudos – 34.535 Lt., monitoringas 

– 79.126 Lt., visuomenės informavimo sąnaudos 25.732 Lt., veiklos administracinės sąnaudos – 

171.086 Lt. – ( t. sk. patalpų išlaikymas (elektra, vanduo, šildymas, ryšio paslaugos, apsauga) – 22.917 

Lt., lengvųjų transporto priemonių nuoma, degalai, eksploatacinės medžiagos – 108.497 Lt., mokymai, 

seminarai, konsultacinės paslaugos – 24.560 Lt., nario mokesčiai – 6.070 Lt., kanceliarinės prekės,   

ūkinės prekės ir paslaugos – 9.042 Lt.) Pelno (nuostolių) ataskaitoje įprastinės veiklos pelnas sudaro 

207.282 Lt. Už 2014 m. paskaičiuota 42.370 Lt. pelno mokesčio. Skaičiuojant pelno mokestį buvo 
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pasinaudota investicinio projekto lengvata. Pripažinus atidėtojo pelno mokesčio turtą, kuris sudaro 

50.820 Lt., grynasis 2014 metų pelnas 215.733 Lt.  

    Bendrovė 2014-12-31 neturi jokių pradelstų įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais 

(darbuotojų darbo užmokestis, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos sumos valstybiniam 

socialiniam draudimui, įmokos į garantinį fondą), paslaugų tiekėjais. 

Finansinės atskaitomybės sudarymo dieną finansinėms institucijoms įmonė skolinga -             

7.125.555 Lt. 

 

14. POBALANSINIAI ĮVYKIAI 

 

2015 m. vasario 6 d. UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ir   UAB „ESE Baltija“   

sudarė sutartį dėl 2500 vnt. kompostavimo dėžių įsigijimo vykdant projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-

006 „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Sutarties vertė – 60 700,00 Eur be 

PVM.  

Vyksta vertinimo procedūros konkursui „Mobilios įrangos įsigijimas projektui                              

Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006 „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.           

         

15. 2015 METŲ VEIKSMŲ PLANAS  

 

          Bendrovė 2015 m. tikisi sėkmingai užbaigti projektą Utenos regiono komunalinių atliekų        

tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, kurio metu bus pastatyti 45.200 t pajėgumo 

komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai, kogeneracinė jėgainė,    

gaminanti elektrą ir šilumą MBA įrangos ir jau veikiančio sąvartyno poreikiams. 

          Per 2015 metus planuojama pasiruošti atliekų sistemos administravimo funkcijų atlikimui         

Visagino savivaldybėje,  įsigyjant programinę įrangą, duomenų bazes, parengti konkursą vežėjui,     

perskaičiuoti  atliekų susikaupimo normas ir atsižvelgiant į jas, patikslinti rinkliavos dydį. 

          2015 m. bendrovė gali sėkmingai tęsti savo veiklą. 

 

 

Direktorius                                                                                                Mindaugas Bobelis

       


