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1. Bendra informacija apie įmonę 

 

 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ - Utenos regiono savivaldybių įsteigta įmonė 

tikslu įgyvendinti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, kaip numatyta Valstybiniame strateginiame atliekų 

tvarkymo plane, bei užtikrinti šios sistemos gyvybingumą. 

 Jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-526, pasirašytos 2004-09-29 partneriai: Anykščių, Ignalinos, 

Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų savivaldybės 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“       steigiamojo   akcininkų     susirinkimo      

metu 2004-10-22 steigėjai nutarė suformuoti 100 000 Lt įstatinį kapitalą, padalinant jį į 100 000 paprastųjų 

vardinių akcijų, kurių nominali vertė lygi 1 Lt. Akcijos tarp steigėjų padalintos pagal gyventojų skaičių 

steigėjų administruojamose teritorijose: 

Duomenys apie UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų struktūrą pateikiami lentelėje 

žemiau: 
 

Akcininkai Kapitalo dalis, proc. 

Anykščių raj. sav. 18,86 

Ignalinos raj. sav. 12,38 

Molėtų raj. sav. 13,65 

Utenos raj. sav. 26,95 

Visagino miesto sav. 15,89 

Zarasų raj. sav. 12,28 

Iš viso 100,00 

 

 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo įsteigta 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. 

 

Bendrovės valdymas ir personalas: 

 

Remiantis 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. 

 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. 

 

Bendrovės vadovas–direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas: 

 Atstovauja bendrovę santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, turi teisę bendrovės vardu 

vienvaldiškai sudaryti sandorius arba įgalioti tai atlikti kitą asmenį. 

 Organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su 

jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. 

 Nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus. 

 

Bendrovės valdymo organizacinė struktūra pateikiama žemiau. 

 

 
                                          UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdymo organizacinė struktūra 

 

 
 

 

 

 

Duomenys apie UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pareigybes ir darbuotojų skaičių pateikiami 

lentelėje žemiau.  

 



Pareigybių pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai 1 

Vyr. buhalteris 1 

Buhalteris–apskaitininkas  1 

Projektų vadovas 1 

Biuro administratorė 1 

Teisininkas 1 

Sąvartyno eksploatacijos vadovas 1 

Meistras 1 

Sąvartyno atliekų tvarkymo operatorius 3 

Buldozerio–tankintuvo mašinistas 2 

Frontalinio krautuvo mašinistas 1 

Aikštelės operatorius 6 

Pagalbinis darbininkas 1 

Valytoja 1 

Darbuotojai iš viso 23 

 

 Bendrovėje 2010 m. pabaigoje dirbo 23 darbuotojai, 2011 m. pabaigoje 23 darbuotojai. 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 1 visuotinis akcininkų susirinkimas ir 5 valdybos posėdžiai. 

 Valdybą ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 7 valdybos nariai. Iš Utenos rajono savivaldybės 2 nariai, 

iš kitų projekte dalyvaujančių savivaldybių po 1 narį. 

 

Pagrindiniai duomenys: 

Įmonės pavadinimas:  UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 

Įstatinis kapitalas  100 000 Lt 

Būstinės adresas  J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena 

Telefonas  (8 389) 50 440 

Faksas  (8 389) 50 440 

Elektroninis paštas  info@uratc.lt 

Teisinė forma  Uždaroji akcinė bendrovė  

 

Asmenys atsakingi už ataskaitoje pateiktus duomenis: 

Mindaugas Bobelis – UAB ,, Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius 

Alvyda Pampuškienė – UAB ,, Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vyr. buhalterė 

 

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 

 

 Ataskaita parengta už 2011 metus, visi skaičiai pateikti 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

jeigu nenurodyta kitaip. 

 Šiame pranešime UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ dar gali būti vadinamas 

bendrove, įmone. 

 

3.  Įmonės būklės apibūdinimas, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir 

neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, apibūdinimas 

 

Vadovaujantis „Utenos regiono atliekų tvarkymo planu“ bendrovė, 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. 

 

 

Šiuo metu pagrindinis UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ tikslas yra sukurtos atliekų tvarkymo 

sistemos efektyvios veiklos užtikrinimas. 

1. Projekto ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas - sukurti aplinkosaugos 

požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir 

tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir 

už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams. 

2. Bendra įgyvendinto projekto vertė 12.945.680 EUR. Iš šios sumos 75%  lėšų projekto finansavimui 

skirta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 25% finansavimo sudaro valstybės biudžeto lėšos. 

Papildomai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto įgyvendinimui skirta 4.534.372.56 

EUR. 

3. Darbai, pagal tris rangos darbų, vieną paslaugų, šešias technikos pirkimo ir vieną konteinerių pirkimo 

sutartis pilnai įvykdyti. Mokėjimai buvo vykdomi pagal sutarčių sąlygas. 

4. Įgyvendinus projektą Utenos regione pastatyta ir eksploatuojama: 

 Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartynas Mockėnų k. Utenos raj.; 

 6 atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės; 

 2 kompostavimo aikštelės; 

 Uždaryti ir rekultivuoti 102 aplinkosauginių reikalavimų neatitinkantys sąvartynai;  

 Uždarytas Utenos miesto senasis sąvartynas Mockėnų kaime; 

 Uždarytas Visagino miesto senasis sąvartynas Karlų kaime; 

 Įsigyta reikalinga technika ir įranga.  

5. Visuomenė informuota ir   formuota jos palanki nuomonė apie investicinio projekto uždavinius ir 

tikslus, šio projekto sudėtyje vykdomų užduočių eigą ir rezultatus, atsirasiančią naudą vietos 

bendruomenei bei pagerėsiančią aplinkos būklę, ES paramos reikšmę šio projekto įgyvendinime.  

6. Po projekto užbaigimo visame Utenos regione yra taikoma vieninga tarifų nustatymo metodika, kuri 

realiai atitiktų įmonės sąnaudas, reikalingas naujo sąvartyno, kompostavimo ir atliekų priėmimo ir 

laikino saugojimo  aikštelių eksploatacijai bei priežiūrai.  

7. Projektas yra gyvybingas, kadangi akumuliuotas pinigų srautas yra teigiamas. Ekonominės analizės 

rezultatas leidžia teigti, kad projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.  

8. Užbaigtas projektas valdomas pagal galiojančius ES ir LR teisės aktus ir kitus norminius dokumentus. 

            Projektas ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendintas ir atitinka ES keliamus 

reikalavimus . 

 

Šiuo metu bendrovėje vykdomi 2007-2013m. projektai 

 

Projektas „ Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų 

šiukšlynų uždarymas“ 

  

           Projekto tikslas-sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, 

sukurti prielaidas komunalinių, biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui sąvartynuose. 



           Projekto metu jau statomos  4 kompostavimo aikšteles Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje ir Zarasuose 

bei uždaromi 10 šiukšlynų Anykščių ir Molėtų rajonuose. Taip pat projekto lėšomis  yra finansuojama pirkimo 

dokumentų ir projektinių pasiūlymų rengimo, paraiškos rengimo, techninio projekto ekspertizės ir techninės 

priežiūros paslaugos. Dėl ribotų UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ išteklių, projekto 

įgyvendinimas be ES lėšų būtų neįmanomas. ES parama leidžia įgyvendinti projektą pilna apimtimi bei 

greičiau nei tai būtų įmanoma padaryti be paramos. 

            UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ turima patirtis administruojant ES paramos projektus 

leidžia užtikrinti tinkamą projekto administravimą bei projekto veiklų atitikimą ES parama reglamentuojančių 

dokumentų nuostatoms. 

            Projekto įgyvendinimo metu uždaryti 10 šiukšlynų papildomos priežiūros po projekto įgyvendinimo 

nereikalaus. Pastatytos 4 žaliųjų  atliekų kompostavimo aikštelės bus eksploatuojamos taip pat kaip ir iki šiuo 

metu turimos kompostavimo aikštelės. Eksploatacijos išlaidos , susijusios su minėtų naujų aikštelių išlaikymu 

bus finansuojamos iš UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ lėšų.   Projekto įgyvendinimas prisidės 

prie ES reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo sistemos diegimo Lietuvoje. 

             2010 m. rugpjūčio 30 pasirašytoje finansavimo administravimo sutartyje VP3-3.2-AM-01-V-01-012 

pagal projektą „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų 

šiukšlynų uždarymas“ projekto biudžetas sudaro  8.013.245 Lt. Iš ES Sanglaudos fondo skiriama – 7.098.177 

Lt., likusi projekto suma 915.068 Lt numatyta finansuoti URATC lėšomis.  

2011m. kovo 14 d. pasirašyta projektavimo ir statybos rangos sutartis su AB „Panevėžio keliai“.  

 

Projekto rangos ir paslaugų vertė pagal pasirašytas sutartis ir vykdomas veiklas: 

 
 

 

FINANSUOJAMOS LĖŠOS PAGAL SUTARTIS   

Sutarties                  Sutarties           

Veiklos Sutarties vertė 
Finansuojama 
suma 

Nefinansuojama 
suma pavadinimas          vykdytojas                                                                

Projektavimas 
ir statybos 
darbai 

AB “Panevėžio 
keliai“ 

10 šiukšlynų 
uždarymas 1.147.829,00 1.147.829,00 0 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 4.829.004,00 4.721.516,00 107.488,00 

Viso sutartis 5.976.833,00 5.869.345,00 0 

Lauko 
elektros 
tinklai iki 
aikštelės AB "Lesto" 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 15.082,40 15.082,40 0 

Viso sutartis 15.082,40 15.082,40 0 

Techninė 
priežiūra 

UAB „Prie 
Lėvens“ 

10 šiukšlynų 
uždarymas 20.699,16 20.699,16 0 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 85.416,54 85.416,54 0 

Viso sutartis 106.115,70 106.115,70 0 

Pirkimo 
dokumentai 

UAB „Kauno 
komprojektas“ 

10 šiukšlynų 
uždarymas 3.341,90 2.446,75 895,15 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 10.658,10 7.803,25 2.854,85 



Viso sutartis 14.000,00 10.250,00 3.750,00 

Paraiškos 
rengimas UAB „Finovus“ 

10 šiukšlynų 
uždarymas 3.580,61 3.461,25 119,36 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 11.419,39 11.038,75 380,64 

Viso sutartis 15.000,00 14.500,00 500,00 

  Viso: 

10 šiukšlynų 
uždarymas 1.175.450,67 1.174.436,16 1.014,50 

4 
kompostavimo 
aikštelių 
statyba 4.951.580,43 4.840.856,94 110.723,49 

Iš viso: 6.127.031,10 6.015.293,10 111.738,00 

 

 

Planuojama  projekto pabaiga – 2012 m. gegužės 14 d. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pilnumoje uždaryti 10 šiukšlynų Molėtų bei Anykščių raj.  Per 2011m. 10 šiukšlynų 

uždarymo išlaidos sudaro 1.158.321,15 Lt. Iš jų  ES struktūrinių fondų finansavimas – 983.710.64 Lt. Valstybės 

biudžeto lėšos – 173.596 Lt ir 1.014.51 Lt įmonės nuosavos lėšos.  Taip pat ataskaitinio laikotarpio pabaigai   atlikta 

50% 4 kompostavimo aikštelių statybos darbų.             

 

Projektas „ Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra sukuriant biologiškai 

skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą“ 

  

Projekto „Utenos regiono komunalinių  atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo infrastruktūrą“  pagrindinis tikslas- sukurti Utenos regione komunalinių biologiškai skaidžių 

atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kuri leistų užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. 

nutarimu Nr.1224 patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas biologiškai 

skaidžių atliekų tvarkymo užduotis. 

Įgyvendinus projektą numatoma iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35 % biologiškai skaidžių atliekų, 

 iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau 50% visų komunalinių atliekų. Taip pat viso projekto 

metu bus stengiamasi skatinti individualių namudinių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimą. 

Šiuo metu Utenos regione atskirai surenkamos ir tvarkomos tik žaliosios atliekos , stambiagabaritės atliekos, 

antrinių žaliavų atskiras surinkimas siekia tik mažą procentą, likusios atliekos šalinamos į Utenos regioninį 

sąvartyną. Nemažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekių, dėl išsiskiriančių Šiltnamio dujų daromas neigiamas 

poveikis aplinkai, reikalingos papildomos investicijos naujų sekcijų įrengimui. 

Projekto rezultatai bus naudingi kiekvienam visuomenės nariui atskirai. Visų pirma , įdiegtas projektas neleis 

labai ženkliai padidėti gyventojų išlaidoms už atliekų tvarkymą, kas butų neišvengiama, jei projektas nebūtų 

įdiegtas.  Atitinkamai savivaldybėms būtų skiriamos baudos dėl užduočių neįvykdymo iki nustatytų terminų. 

Visų antra, sutvarkius bioskaidžių atliekų surinkimą pagerėja gyvenamosios aplinkos higieninės sąlygos, 

formuojami gyventojų atliekų rūšiavimo įgūdžiai. 

Šio projekto dėka bioskaidžios atliekos bus panaudojamos energijos gamybai. Sumažinus šių atliekų šalinimą 

sąvartyne bus sumažintas Šiltnamio dujų išskyrimas ir neigiamas poveikis klimato kaitai. 

                 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2010 m. gruodžio 30d. pasirašė administravimo ir 

finansavimo sutartį Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006 “Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra”. Bendra 

projekto vertė 30 864 279,00 Lt.  Projektui  skirtas 85 %  ES  Sanglaudos  fondo  finansavimas  -  26 234 

637,00 Lt,  likusi   projekto suma  –  4 629 642,00 Lt finansuojama URATC lėšomis.  Šiam finansavimui 

bendrovė naudos banko paskolą. 

                 2011 m. liepos 1 d. paskelbtas konkursas ,,Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra: mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir 

statyba Utenoje“ . Gavus daug Tiekėjų  paklausimų, pretenzijų ir teismo ieškinį 2011 m. spalio 4 d. kreipėsi į 



Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu nutraukti konkurso procedūras. 2011 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. 4S-4694 

gautas sutikimas nutraukti pirkimo procedūras.  

Kadangi pagal sutartį UAB ,,AF-Consult“ teikė nepilnas teisines ir konsultacines paslaugas konkurso ,,Utenos 

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

apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ vykdymo metu, 2011 m. lapkričio 4 d. 

papildomai pasirašyta sutartis Nr. 62  su Advokatų profesine bendrija MAQS Law Firm. 

                   Vykdant projektą ,,Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“  2011 m. 

rugsėjo 23 d. pradėtos ,,Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: kompostavimo dėžių 

įsigijimas“ konkursinės procedūros. Atviro konkurso „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“: kompostavimo dėžių įsigijimas“ pirkimo procedūros bus užbaigtos gavus Viešųjų pirkimų tarnybos 

išaiškinimą, dėl pirkimo dokumentuose nustatyto pažeidimo. Planuojama, kad sutartis su konkursą laimėjusiu 

tiekėju bus pasirašyta 2012 m. II ketv.. Pirkimas apima 6000 individualių kompostavimo dėžių įsigijimą, kurie 

bus perduodami savivaldybių gyventojams naudotis panaudos sutartimi .  

 

II sekcijos statyba 

 

Remiantis techniniu projektu Nr.1005085/1 „Naujo sąvartyno Mockėnuose statyba“ bei Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. TU (1)-59.Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno projektinis 

pajėgumas yra 1.045 mln. tonų per 20 metų 5 sekcijoms,  kurių bendras plotas 11.33 ha. 

Pagal I-osios sekcijos uždarymo planą, apskaičiuota, kad  I-osios sekcijos tikslus plotas yra 2.4362 ha ir visas 

nuo sekcijos eksploatacijos pradžios iki uždarymo planuojamas pašalinti atliekų kiekis – 216,000 tūkst. m
3 

(207,144 tūkst. t). Per 2008-2011 m. viso į I sekciją patalpinta 174.022,47 t atliekų arba 77,33% I sekcijos 

tūrio. Tam, kad nepritrūktų vietos atliekų šalinimui iškilo   būtinybė statyti II sąvartyno sekciją Numatoma, 

kad II-os sąvartyno sekcijos plotas sudarys 2,96 ha, o jos talpa sudarys apie 247 tūkst. t.  

II-ąją sekciją numatyta įrengti prijungiant prie jau esančios I sekcijos. Projektuojamos II-osios sekcijos plotas - 

29600 m
2
. Bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis – 25 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir AB „Utenos melioracija“ 2011 m. spalio 10 d. pasirašė 

rangos sutartį Nr.56 „Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II-osios  sekcijos statyba“. Sutarties vertė 

7.182.024,82 Lt be PVM. 

2011m. spalio 11 d. pasirašyta sutartis Nr.56 su  UAB „Pastatų konstrukcijos“ dėl „Utenos regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos statyba: techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugos“. Sutarties 

vertė 73.900 Lt be PVM . 

Šiems II sekcijos darbams atlikti bus naudojama banko paskola. 

II-osios sekcijos statybos metu bus naudojami I –osios sekcijos statybos technologiniai sprendimai, t.y. įrengta 

atskira gruntinio vandens surinkimo sistema bei atskira filtrato surinkimo sistema. 

 

Verslo plano atnaujinimas 

 

            2011 m. bendrovė atnaujino verslo planą parengtą 2008 sausio 25 d.  Rengiant atnaujintą UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ verslo planą buvo sudarytas ilgalaikis įmonės veiklos finansinis 

modelis, kurio pagrindinis tikslas buvo URATC veiklos finansinių prognozių sudarymas ir sąvartyno tarifo 

įvertinimas. 

               Esamos situacijos finansinės analizės pagrindą sudarė įmonės 2005–2006 metų finansinės atskaitos ir 

informacija apie ES Sanglaudos fondo finansuojamo projekto „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas” įgyvendinimą. Finansinių skaičiavimų prognozės buvo sudarytos atsižvelgus į tuometinę 

finansinės situacijos analizę, Utenos regiono atliekų tvarkymo planą, įmonės pateiktas prielaidas, bei 

analogiškų objektų veiklos rezultatais ir atliktais skaičiavimais. Verslo plano prognoziniai finansiniai 

skaičiavimai buvo atlikti 15 metų (2007–2021 m). 

               Viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių verslo plano atnaujinimo poreikį, buvo ta, kad faktiniai 

bendrovės veiklos rezultatai skiriasi nuo planuotų anksčiau. Ankstesnis bendrovės verslo planas buvo 

parengtas 2008 m. pradžioje, o pagrindinius faktinių įmonės finansinių rezultatų skirtumus nuo planuotų lėmė 

faktinių atliekų tvarkymo sąnaudų ir priimtų atliekų kiekių skirtumai nuo planuotų. Kadangi 2010 m. 

sąvartyno „vartų“ mokestis, atsižvelgiant į šiuos skirtumus, peržiūrėtas nebuvo, tai lėmė, kad tiek 2010m tiek 



šiais metais bendrovės  veikla tapo nuostolinga. Atsižvelgiant į realią situaciją ir kitas aplinkybes, įmonės 

sąnaudos, priimamų atliekų kiekiai ir kitos prielaidos, lemiančios tam tikro sąvartyno „vartų“ mokesčio 

poreikį, turėjo būti peržiūrėtos ir patikslintos. 

                Kita svarbi verslo plano atnaujinimo priežastis buvo ta, kad bendrovė įgyvendina stambius atliekų 

tvarkymo sistemos plėtros projektus, kurių pilnam arba daliniam finansavimui yra ir bus naudojamos bankų 

paskolos. Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra yra būtina, siekiant užtikrinti 

Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano užduočių įgyvendinimą ir kitus komunalinių atliekų tvarkymo 

reikalavimus, o taip pat užtikrinti sukurtos atliekų tvarkymo sistemos efektyvią veiklą. 

                 Pagrindiniai Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektai, kuriuos šiuo metu 

įgyvendina  UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“yra: 

 Regioninio sąvartyno II-osios sekcijos statyba. 

 Kompostavimo aikštelių įrengimas ir senų šiukšlynų uždarymas. 

 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas. 

Atsižvelgiant į dabartinius įmonės veiklos rezultatus ir esamą padėtį, anksčiau parengtas verslo planas ir jame 

numatytas sąvartyno „vartų“ mokestis buvo peržiūrėtas ir nustatytas toks, kad būtų užtikrintas dabartinės 

įmonės veiklos ir numatomų įgyvendinti projektų tęstinumas bei tiesioginių ir veiklos sąnaudų 

padengimas.t.y.: 

 regioninio sąvartyno eksploatacija; 

 uždarytų sąvartynų priežiūra ir monitoringas; 

 atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių eksploatacija; 

 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija; 

 RATC veiklos administravimas; 

 visuomenės informavimas ir švietimas; 

 investicijos ir / arba nusidėvėjimas; 

 palūkanos; 

 regioninio sąvartyno  I sekcijos uždarymas; 

2011m. rugsėjo mėn. 30 d. bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą verslo planą.  

2011 m. spalio 20 d. įmonės direktorius įsakymu VK-113  patvirtino naują Utenos regioninio atliekų sąvartyno 

tarifą pagal solidarumo principą už 1 tonos komunalinių atliekų šalinimą fiziniams ir juridiniams asmenims, 

kurie naudojasi komunalinių paslaugų operatoriaus paslaugomis atskiroms savivaldybėms: 

 

1 Anykščių rajono savivaldybė  92.70 Lt  be PVM 

2 Ignalinos rajono savivaldybė  84.10 Lt  be PVM 

3 Molėtų rajono savivaldybė  94.70 Lt   be PVM 

4 Utenos rajono savivaldybė 117.80 Lt  be PVM 

5 Zarasų rajono savivaldybė   86.10 Lt  be PVM 

6 Visagino savivaldybė  70..20 Lt  be PVM 

 

Juridiniams ir fiziniams asmenims atvežantiems komunalines atliekas šalinimui į Utenos regioninį 

nepavojingų atliekų sąvartyną savo transporto priemonėmis, taikomas vidutinis 96 Lt be PVM tarifas už 1 

tonos komunalinių atliekų šalinimą. 
 

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2011  m. teikiamos paslaugos: 

 

       1. Nepavojingų atliekų priėmimas, svėrimas ir registravimas sąvartyne. 

       2. Nepavojingų atliekų kaupimas (šalinimas) sąvartyne. 

       3. Filtrato, gamybinių nuotekų surinkimas ir perdavimas į nuotekų valymo įrenginius. 

       4. Vienuolikos uždarytų ir rekultivuotų sąvartynų, kuriuose įrengtos monitoringo sistemos, monitoringas 

ir  priežiūra. 

       5. Sąvartyno dujų surinkimas ir apdorojimas. 

 

Informacija apie atliekų kiekius 

 



Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną pristatyta  mišrių komunalinįų atliekų per paskutinius 3 

metus pagal savivaldybes: 

 

Rajonas/miestas 

     2011                         2010                    2009 

Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Anykščių raj. 4.710    4.439    4.954    

Ignalinos raj. 3.154    3.217    3.327    

Molėtų raj. 4.530    4.461    4.740    

Utenos raj. 11.214    10.256    10.830    

Visagino m. 5.181    5.199    5.618    

Zarasų raj. 3.296    3.124    3.453    

Kiti miestai 195    1.386    1.701    

Gyventojai savo transp. 202    184    162    

Viso: 32.481    32.266    34.785    

 

 

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir jo infrastruktūros objektus per 2011 m. pristatytų atliekų 

kiekiai tonomis pagal atliekų rūšis ir savivaldybes (žr. Lentelė Nr. 1). 

 

Lentelė Nr. 1Utenos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas 

Rajo- 

nas/ mies- 

tas 
Anykšči

ų 

r. 

Ignalino

s 

r. 

Molėtų 

r. 

Utenos 

r. 

Visagin

o 

m. 

Zarasų 

r. 

Kiti 

miestai 

Iš 

APLSA 

nemoka

mai 

Gyvent

ojai 

savo 

transpor

tu 

Viso: 

Atliekų 

pavadinimas 

Mišrios komunalinės 

atliekos 4710.26 3153.94 4530.3 11213.62 5180.98 3295.66 
194.62 

 201.56 32480.94 

Statybos ir griovimo 

atliekos 591.94 83.3 762.34 3504.28 224.44 155.68 24.86 852.9 13.12 6212.86 

Statybinės atliekos 

turinčios asbesto 0.72 9.94 2.94 47.78 1.86 0 0.28 543.72 0 607.24 

Perdirbto tekstilės 

pluošto atliekos    43.46 40.04     83.5 

Gatvių valymo atliekos   159.02 482.42      641.44 

Dugno pelenai, šlakas    720.6  203.86   0.32 924.78 

Mediena        210.2  210.2 

Kitos biologiškai 

nesuyrančios atliekos   430.3 874.62  28.52    1333.44 

Izoliacinės medžiagos    112.82 26  21.06   159.88 

Gumos atliekos    12   8.98  0.26 21.24 

Bituminiai mišiniai    0.84      0.84 

Medis (dažytas, 

lakuotas)   2.46 24.27  1.02  14.34  42.09 

Tekstilės gaminiai    7.46    112.44 6.98 126.88 

Plastikas 4.52   25.42 35.14 0.76 7.48 82.74  156.06 

Drabužiai    17.02      17.02 

Mišrios pakuotės    4.96      4.96 

Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių 

mišiniai    1.96      1.96 



 

Per 2011 metus UAB „Ekobazė“ išrūšiavo 16335.29 t atliekų arba 37.86% visų į sąvartyną patekusių atliekų 

kiekio. Per 2011 m. iš srauto patekusio į UAB „Ekobazė“ rūšiavimo įrenginį išrūšiuota 1481,42 t antrinių 

žaliavų arba 9.07% nuo srauto patekusio į rūšiavimo įrenginį.     

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuoja 6 didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir 

laikino saugojimo aikšteles. Į šias aikšteles  gyventojai gali atvežti didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, 

elektros ir elektroninės įrangos atliekas, liuminiscenzines  lempas, buityje susidarančias statybines atliekas, 

naudotas padangas, akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingas atliekas. Surinktos atliekos saugojamos ir 

apdorojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones. Į Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles 

per 2011 m. pristatytų atliekų rūšys ir kiekiai tonomis.(žr. Lentelės Nr.2-7): 
 

Lentelė Nr. 2. Anykščių didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 

Eil.Nr. Pavadinimas Pristatyta tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 125.56 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 107.2 

3 naudotos padangos 31.76 

4 plastikai 12.32 

5 tekstilės gaminiai 39.85 

6 mediena 17.96 

7 popierius ir kartonas 2.99 

8 didžiosios atliekos 23.19 

9 kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0.507 

10 tepalų filtrai 0.025 

11 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,  7.387 

12 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 2.476 

13 vaistai 0.00435 

14 dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.084 

15 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 1.04 

16 stiklo pakuotės 0.6 

17 stiklas 3.36 

18 metalai 0.435 

19 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 3 

20 absorbentai, filtrų medžiagos  0.01 

21 medis 0 

                                                                                                                                        Viso:  379.76 

 

 

 

 

 

Lentelė Nr.3. Ignalinos didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 

Eil.Nr Pavadinimas Pristatyta tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 161.36 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 126.04 

3 naudotos padangos 38.09 

Pašluostės (skudurai)    21.7   4   25.7 

Stiklas    0.5      0.5 

Rūšiavimo atliekos 98.62      2.3   100.92 

Viso: 5406.06 3247.18 5887.36 17115.7 5508.46 3685.5 263.58 1816.34 222.24 43152.45 



4 plastikai 35.28 

5 tekstilės gaminiai 10.26 

6 mediena 33.52 

7 popierius ir kartonas 1.63 

8 didžiosios atliekos 2.28 

9 kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0.109 

10 tepalų filtrai 0.043 

11 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3.135 

12 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, 1.04 

13 nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 0.146 

14 dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.135 

15 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 0 

16 stiklo pakuotės 0.05 

17 stiklas 5.545 

18 metalai 0.05 

19 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 2 

20 absorbentai, filtrų medžiagos  0.01 

21 

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių 

medžiagų 
0.002 

                                                                                                                                               Viso:  420.725 

Lentelė Nr. 4. Molėtų didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Pristatyta tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 177.43 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 97.55 

3 naudotos padangos 15.71 

4 plastikai 16.12 

5 tekstilės gaminiai 11.18 

6 mediena 28.91 

7 popierius ir kartonas 0.78 

8 didžiosios atliekos 5.37 

9 kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0.12 

10 tepalų filtrai 0.001 

11 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1.373 

12 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1.827 

13 nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 0.973 

14 dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.092 

15 stiklo pakuotės 0.35 

16 stiklas 6.63 

17 metalai 0.4 

18 aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 0.029 

19 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 2 

20 absorbentai, filtrų medžiagos 0.01 

21 vaistai, nenurodyti 20 01 31 0.031 

                                                                                                                                            Viso:  366.866 

 

Lentelė Nr.5. Utenos didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 



Eil.Nr. Pavadinimas Pristatyta tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 287.34 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 172.9 

3 naudotos padangos 34 

4 plastikai 2.28 

5 tekstilės gaminiai 22.58 

6 mediena 30.54 

7 popierius ir kartonas 0.99 

8 didžiosios atliekos 8.08 

9 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1.143 

10 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 2.001 

11 nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 1.666 

12 dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.056 

13 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 0.118 

14 stiklo pakuotės 0.026 

15 stiklas 8.02 

16 metalai 1.616 

17 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 5 

18 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 

filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

0.03 

19 

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba 

kurios yra jomis užterštos  
0.01 

20 vaistai,  0.005 

21 atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.032 

                                                                                                                                              Viso:  578.433 

 

Lentelė Nr.6. Visagino  didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 

 

Eil.Nr.  Pavadinimas 

Pristatyta 

tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 45.863 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 7.12 

3 naudotos padangos 7.073 

4 plastikai 2.6 

5 tekstilės gaminiai 16.08 

6 mediena 92.037 

7 popierius ir kartonas 1.361 

8 didžiosios atliekos 2.18 

9 kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0.004 

10 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1.745 

11 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0.71 

12 nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 0.202 

13 stiklo pakuotės 0.005 

14 stiklas 2.025 

15 metalai 0.772 



16 baterijos ir akumuliatoriai 0.001 

17 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 1 

18 absorbentai, filtrų medžiagos  0.01 

19 medis 0.96 

                                                                                                                                            Viso:     181.75 

  

Lentelė Nr.7. Zarasų  didelių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė 

 

 Eil.Nr. Pavadinimas 

Pristatyta 

tonų 

1 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 55.12 

2 statybinės medžiagos, turinčios asbesto 53.7 

3 naudotos padangos 13.902 

4 plastikai 14.65 

5 tekstilės gaminiai 11.46 

6 mediena 15.35 

7 popierius ir kartonas 0.26 

8 didžiosios atliekos 6.76 

9 kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0.067 

10 tepalų filtrai 0.005 

11 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3.8995 

12 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0.192 

13 dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0.118 

14 plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės 0.17 

15 stiklo pakuotės 0.23 

16 stiklas 5.93 

17 metalai 0.28 

18 baterijos ir akumuliatoriai 0.001 

19 

nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų 

cheminių medžiagų arba jų turinčios 
0.057 

20 naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo 1 

21 absorbentai, filtrų medžiagos  0.01 

22 medis 1.92 

                                                                                                                                          Viso:  185.0815 

 

 Į Utenos regiono didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles per 2011 metus iš 

gyventojų iš viso priimta 2112.65  tonų atliekų. 

 

Į Kompostuojamų atliekų aikšteles per 2011 metus pristatytų atliekų rūšys ir kiekiai tonomis (žr. Lentelę Nr.8-

9) 

 

 

Lentelė Nr.8. Kompostuojamų atliekų aikštelė Mockėnų k. Utenos sen., Utenos raj. 

 

Rajonas/ 

miestas 

Anykščių 

r. 

Ignalino

s r. 

Molėtų 

r. 

Utenos 

r. 

Visag

ino 

m. 

Zarasų 

r. 

 

Viso: 

Atliekų 

pavadinimas 

ir kodas 

Gyventoja

i savo 

transportu 



Biologiškai 

skaidomos 

atliekos 

11.44  80,9 923.52  62 439.24 1436.2  

Pjūvenos, 

drožlės 5.4   1.64   2.56 9.6 

Viso : 16.84  80.9 925.16  62 441.8 1526.7 

 

 

Lentelė Nr.9. Kompostuojamų atliekų aikštelė Karlų k. Visagino raj. 

 

Rajonas/ 

miestas 

Anykščių 

r. 

Ignalinos 

r. 

Molėtų 

r. 

Utenos 

r. 

Visag

ino 

m. 

Zarasų 

r. 

 

Viso: 

Atliekų 

pavadinimas 

ir kodas 

Gyventoja

i savo 

transportu 

Biologiškai 

skaidomos 

atliekos 

    

26.70   26.70 

 

Viso :     26.70   26.70 

 

 

Per 2011 metus į kompostuojamas aikšteles buvo priimta 1553.4 tonų atliekų. 

 

Pagrindinės su įmonės veikla susijusios rizikos:  

 

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

planuojama, taip pat nėra žinomi tikslūs  palūkanų normos dydžiai. 

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

įmonė  rizikuoja  negauti prognozuojamų pajamų. 

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. 

Techninės įrangos tarnavimas  - projektų metu įsigyta techninė įranga gali tarnauti mažiau nei planuojama. 

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

atliekų tvarkymo užduočių ir kitų tikslų pasiekimui. 

 

4.   Veiklos planas 2012 metams 

 

 Naujajame 2007-2013m. projektų įgyvendinimo etape, bus užbaigti statybos darbai įrengiant 4  

kompostuojamų atliekų aikšteles Anykščiuose, Ignalinoje, Molėtuose ir Zarasuose. Statybos darbų pabaiga 

planuojama 2012-05-14. 

                     „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ 2012 m. vasario 20 d. atlikus 

pirkimo dokumentų korekcijas ir atitinkamus derinimus su Aplinkos projektų valdymo agentūra bus 

skelbiamas naujas pirkimas ,,Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių 

komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba 

Utenoje“. 

                     Atviro konkurso „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“: kompostavimo 

dėžių įsigijimas“ pirkimo procedūros bus užbaigtos gavus Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, dėl pirkimo 



dokumentuose nustatyto pažeidimo. Planuojama, kad sutartis su konkursą laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta 

2012 m. II ketv. 

                   Nuo 2012 m. II pusmečio užbaigus kompostavimo aikštelių statybą Anykščiuose, Molėtuose, 

Ignalinoje bei Zarasuose bus pradėta jų eksploatacija. 

                      2010m. buvo parengta galimybių studija dėl vietinės rinkliavos įvedimo regione, kuri buvo 

pristatyta visų savivaldybių taryboms. Kadangi rinkliava iki šiol neįvesta, 2012 m. bus toliau dirbama šiuo 

klausimu, kad būtų įgyvendintas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumo principas ir užtikrintas 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytų tikslų įgyvendinimas.     

                   Planuojama pagaminto komposto realizacija, taip uždirbant papildomų pajamų. 

  

 

5.  Aplinkosauga 

 

 Projekto ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas - sukurti aplinkosaugos 

požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių 

standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį 

teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams. 

  Projekto “Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” rezultatai:  

Pastatytas naujas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Mockėnų kaime (Utenos raj.).  

Rekonstruotas privažiavimo kelias į Mockėnų sąvartyną.  

Utenos apskrityje įrengtos 6 atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės. 

Utenoje ir Visagine įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.  

Uždarytas Utenos miesto senasis sąvartynas Mockėnuose. 

Uždarytas Visagino miesto senasis sąvartynas Karlų kaime.   

Utenos apskrityje uždaryti ir sutvarkyti 102 mažieji sąvartynai (šiukšlynai).  

Įsigyta reikalinga įranga.  

Vienas iš svarbiausių UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ prioritetų yra užtikrinti, kad atliekų 

tvarkymo veikla nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Aplinkosauginiu atžvilgiu pagrindinis įmonės 

veiklos baras -  Utenos regioninio sąvartyno eksploatacija. Utenos regioninio sąvartyno teritorijoje yra 

uždarytas senasis Utenos m. buitinių atliekų sąvartynas su biodujų deginimo fakelu. Sąvartyne veikiant 

mikroorganizmams, iš organinių atliekų skiriasi dujos. Dėl vykstančių reakcijų, sąvartyno viduje kyla 

temperatūra ir slėgis. Sąvartyno dujų surinkimui ir deginimui įrengta dujų surinkimo ir šalinimo sistema. 

2010m. atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacija. 

 Siekiant stebėti ir valdyti galimą taršos sklidimą už sąvartyno teritorijos ribų, toliau vykdoma 

požeminio ir paviršinio vandens monitoringo programa. Šio monitoringo programa skirta gruntinio vandens 

taršos  dinamikos daugiausiai užterštame plote (taršos arsenale) tyrimui. Projekto metu vykdomos priemonės 

leidžia nustatyti taršos pradžią ir tikslią vietą, tuo būdu turint šią informaciją, galima imtis  efektyvių 

priemonių užkirsti kelią taršai ir apsaugoti aplinką nuo neigiamo poveikio. 

 Be to, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuoja didelių ir pavojingų atliekų  

priėmimo aikšteles. Atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės paskirtis – stambiagabaritinių, statybinių, 

elektrotechninių, antrinių ir buities pavojingų atliekų surinkimas iš karto patalpinant į konteinerius ir laikinas 

saugojimas iki išvežimo. Aikštelė yra tik atliekų surinkimo objektas, kuriame nėra vykdomi pavojingų atliekų 

tvarkymo ar pertvarkymo darbai. Neigiamo poveikio gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai bei gyventojų 

sveikatai nėra. Išlaikoma 50 m sanitarinė apsaugos zona. Teritorijos sklypas asfaltuotas, paviršinės lietaus 

nuotekos surenkamos ir nuvedamos į naftos purvo gaudyklę, po valymo išleidžiamos į aplinką. Šiose aikštelės, 

kurių Utenos apskrityje yra 6, vykdomas paviršinio vandens monitoringas, jose paviršinio vandens ir nuotekų 

tyrimai atliekami kiekvieną ketvirtį. Oro tarša neviršija leistinų normų.  

                     Kadangi naujas regioninis sąvartynas įrengtas naudojantis naujausiomis techninėmis 

priemonėmis bei technologijomis, jo eksploatavimas nedaro poveikio vietovės hidrologiniam režimui. Naujai 

Įrengtame sąvartyne susidarantis filtratas praktiškai negali patekti į požeminį vandenį ir jį teršti.  

                                 Kompostavimo aukštelių paskirtis – kompostuojamų atliekų priėmimas , pagamintos 

kompostinės žemės sandėliavimas iki išvežimo.  Teritorijos sklypas asfaltuotas. Paviršinės nuotekos nuo 



kompostavimo surenkamos lietaus vandens rezervuare ir panaudojamos kompostuojamų atliekų laistymui Oro 

tarša neviršija leistinų normų. Sąlygų dirvožemio erozijai nėra. Kompostavimo aikštelės darbas – sezoninis. 

                      2011 m.  atnaujinti  Mockėnų sąvartyno, atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelių , o 

taip pat kompostavimo aikštelių, esančių Utenoje ir Visagine  leidimai TIPK Nr.TU(1)-59. 

                       Per 2011 m. galutinai uždaryti 10 ES reikalavimų neatitinkančių šiukšlynų Anykščių ir Molėtų 

rajonuose. Senų šiukšlynų egzistavimas, netinkamas atliekų tvarkymas lemia visos regioninės atliekų 

tvarkymo sistemos egzistavimo riziką.   

 

3. Analizė, informacija apie įmonės įsigytas ir turimas akcijas,  įstatinį kapitalą, filialus ir atstovybes, 

darbuotojus 

 

 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įregistruotas įstatinis kapitalas yra 100 000 Lt. 

Kapitalas padalintas į 100 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios nominali vertė yra 1 Lt.  

 Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė nei įsigijo , nei perleido savas akcijas.  

 Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

 Bendrovė nenaudoja finansinių priemonių,  nenaudoja numatomų sandorių apsidraudimo 

priemonių. Bendrovė tikisi iš sąvartyno eksploatacijos gautų pajamų, padengti  eksploatavimo išlaidas. 

 Atskaitinių metų pradžiai įmonėje dirbo 23 darbuotojai. Metų pabaigoje įmonėje dirbo 23 

darbuotojai. 

 

Finansinių ir nefinansinių rezultatų analizė 

 

 Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. 

 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 2011 metų finansinę atskaitomybę vadovaujantis naujaisiais Viešosios įstaigos LR 

Apskaitos instituto standartų tarybos parengtais Verslo apskaitos standartais, įsigaliojusiais nuo 2004-01-01. 

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. 

 2011 m. pagrindinis bendrovės tikslas buvo projekto „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ tolimesnis vykdymas, bendrovės ūkinė finansinė veikla  pilnai vykdoma atidarius naująjį 

sąvartyną nuo 2008 m. vasario 1 d. 2011 m. bendrovė pardavimo ir suteiktų paslaugų pajamas gavo už 

sąvartyno eksploatavimą bei atliekų deponavimą  Per 2011 m. gauta pajamų už atliekų deponavimą 1.903.261 

Lt. už įrangos nuomą 3.219 Lt., už administracines paslaugas iš UAB „Ekobazė“ gauta 15.664 Lt. už parduotą 

metalo laužą gauta 1.591 Lt., už parduotą kompostą 10.031 Lt. Pajamos iš finansinės veiklos, tai palūkanos, 

gautos už banko sąskaitoje laikomus pinigus. Šios pajamos sudaro 17.365 Lt. Gautos draudimo išmokos – 663 

Lt, delspinigių pajamos – 236 Lt. Per 2011 m. bendrovė patyrė  5.562.339 Lt sąnaudų (be pelno mokesčio 

sąnaudų), iš kurių 3.503.090 Lt. sudaro kompensuotos sąnaudos t. t kompensuotas ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 2.345.783 Lt, sąvartynų uždarymo sąnaudos – 1.157.307. Atėmus kompensuotas sąnaudas, 

veiklos sąnaudos sudaro 585.633 Lt., paslaugų savikaina 1.464.887 Lt. finansinės veiklos sąnaudos 8.729 Lt. 

Viso nekompensuotos sąnaudos sudaro 2.059.249 Lt.  2011 metų visų sąnaudų pagrindinę dalį sudarė 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, su darbo santykiais susiję sąnaudos, sąvartyno ir aikštelių 

eksploatavimo sąnaudos, atidėjimų I sekcijos uždarymui sąnaudos, palūkanų ir įvairių mokesčių sąnaudos. 

Pelno(nuostolių) ataskaitoje įprastinės veiklos nuostolis sudaro 107.219 Lt. Už 2011 m. paskaičiuota 22.182 

Lt. pelno mokesčio. Skaičiuojant pelno mokestį buvo pasinaudota  investicinio  projekto lengvata. Pripažinus 

atidėtojo mokesčio turtą , kuris sudaro 61.794 litus, grynasis 2011 metų nuostolis – 67.607  litai. 

 Bendrovė 2011-12-31 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. 

2011m. paimta 750.000 Lt. paskola iš banko 5m. laikotarpiui. Paskolos grąžinimo terminas 2015m. birželio 

mėn. Paskolos paėmimui turtas neikeistas. Kadangi paskola buvo gauta iš AB banko Snoras, bankui paskelbus 



bankrotą dalis paskolos liko nepanaudota., todėl vyksta paskolos refinansavimo procedūros.    Finansinės 

atskaitomybės sudarymo dieną  finansinėms institucijoms įmonė skolinga 231.455 Lt. 

 

7. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus 

duomenis 

 

 Visi šioje metinėje finansinėje atskaitomybėje ir metiniame pranešime pateikti duomenys yra 

pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami. 

 Bendrovės auditorius – UAB „Tezaurus auditas“. 

 

 

 

8.  Pobalansiniai  įvykiai 

 

              Pasirašius sutartis su rangovais ir paslaugų tiekėjais, paaiškėjo galutinė planuojama projekto vertė ir 

galima finansavimo suma. Todėl LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra šalių 

susitarimu pakeitė finansavimo ir administravimo sutartį ST/2010/FA/71 ir nustatė didžiausią Projekto 

„Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių bei Molėtų rajonų senų šiukšlynų 

uždarymas“ tinkamų finansuoti išlaidų sumą 6.015.293,10 Lt. Taip pat sutarties pakeitime išaiškinta , kaip bus 

paskirstytos finansuojamos lėšos pagal vykdomas veiklas: 

a. 10 šiukšlynų Anykščių bei Molėtų rajonuose  uždarymas (veikla 1.1.); 

b. 4 kompostavimo  aikštelių  Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje ir Zarasuose įrengimas (veikla 

1.2.1) 

 

 

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai pagal veiklas 

  

Veiklos 

Viso  skirta pagal fondus 10 šiukšlynų uždarymas 
4 kompostavimo 
aikštelių statyba 

ES struktūrinių fondų 
finansavimas 

% 85% 85%   

Lt 998.270,73    4.114.728,40    5.112.999,13    

Valstybės biudžeto 
lėšos 

% 15%     

Lt 176.165,43      176.165,43    

Privačios lėšos 
(URATC) 

%   15%   

Lt   726.128,54    726.128,54    

Viso: 

% 100% 1,000      

Lt 1.174.436,16    4.840.856,94    6.015.293,10    

  % 6.015.293,10      

 

 

               Pobalansiniu laikotarpiu bendrovė planuoja paimti 7.2 mln. Lt. banko paskolą 7 metams. Gauta 

paskola sudarytų 100% lėšų vykdant II sekcijos statybą ir techninę priežiūrą. Taip pat planuojama 4.6 mln. Lt 

paskola komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio  apdorojimo  įrenginio statybai  pagal projektą “Utenos 

regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Taip pat bus kreipiamasi į bankus dėl paskolos 5.18 



tūkst. Lt refinansavimo projektui , pagal kurį būtų įrengiamos keturios kompostavimo aikštelės ir uždaroma 10 

šiukšlynų.  

 

 

Direktorius                                                     Mindaugas Bobelis 
 


