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1. ĮŽANGA 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ yra įsteigtas siekiant sukurti ir įdiegti 

Utenos regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat ir ja galėtų 

naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai tenkinant viešuosius interesus atliekų 

tvarkymo srityje. 

2. UAB „UTENOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  2013 M. SVARBIAUSI 

ĮVYKIAI 

1. 2013-01-17 pasirašyta sutartis su LR Finansų ministerija dėl paskolos (sutarties Nr. 801) 

reikalingos projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, projekto Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-006, įgyvendinimui. 

2. 2013-03-28 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos posėdžio metu 

(valdybos posėdžio protokolas Nr. V-50), buvo patvirtinta bendrovės valdymo organizacinė 

struktūra įvedant ekologo pareigybę. 

3. 2013-04-10 pasirašyta sutartis su UAB „Verslo aljansas“ dėl galimų pavojų ir ekstremalių 

situacijų rizikos analizės ir ekstremalių situacijų valdymo plano parengimo bei darbuotojų civilinės 

saugos mokymų. (sutarties Nr. UT/130410/1). Taip įmonė užtikrino LR galiojančių ir civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.  

4. 2013-05-20 pasirašyta sutartis su UAB „Infoauditas“ dėl finansinių ataskaitų audito 

atlikimo (sutarties Nr. 41). 

5. 2013-08-21 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos posėdžio metu 

(valdybos posėdžio protokolas Nr. V-52), buvo nutarta pritarti paraiškos teikimui dėl 9 111 941,35 

Lt (be PVM) papildomo finansavimo projektui „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006. LR aplinkos ministerijai pritarus paraiškai dėl 9 111 941,35 Lt (be 

PVM) papildomo finansavimo projektui „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-006, pritarti papildomoms 1 607 989,65 LT (be PVM) paskolos ėmimui, 

projekto „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui, prisidedant  UAB 

„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ iki 15 proc. nuo projektui įgyvendinti trūkstamų lėšų. 

6. 2013-08-29 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Manfula“ (sutarties Nr. VP3-3.2-AM-01-

V-02-006/4) „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių 

atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ I 

dalis. Sutarties vertė – 16 505 500 litų be PVM. 

7. 2013-10-09 pasirašyta sutartis su UAB „Utenos diena“ (sutarties Nr. VP3-3.2-AM-01-V-

02-006/6) „Viešinimo paslaugos projektui „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“. Sutarties vertė – 52 066 litų be PVM. 
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8. 2013-10-10 pasirašyta trišalė sutartis su VšĮ „Elektros gamintojų ir importuotojų 

organizacija“ bei VŠĮ „Ekošviesa“ (sutarties Nr. 131021-1) dėl buityje naudojamos elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. 

9. 2013-12-16 pasirašyta sutartis su UAB „Keluva“ (sutarties Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-

006/3) „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: kompostavimo dėžių 

pirkimas“. Sutarties vertė – 613 740 litų be PVM. 

10. 2013-12-18 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos posėdžio metu 

(valdybos posėdžio protokolas Nr. V-54), buvo nutarta pasiruošimo darbų atlikimui dėl 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijų vykdymo įvesti vyr. specialisto 

pareigybę. 

11. 2013-12-30  pasirašyta rangos sutartis su UAB „Manfula“ (sutarties Nr. VP3-3.2-AM-01-

V-02-006/5) „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių komunalinių 

atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ II 

dalis. Sutarties vertė – 22 305 100 litų be PVM. 

 

3. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

3.1.  Įmonės akcininkai 

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. 

2004-10-22 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“  steigiamojo akcininkų  

susirinkimo metu steigėjai nutarė suformuoti 100 000 Lt įstatinį kapitalą, padalinant jį į 100 000 
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paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė lygi 1 Lt. Akcijos tarp steigėjų padalintos pagal 

gyventojų skaičių steigėjų administruojamose teritorijose: 

 

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; 

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. 

3.2.  Įmonės valdyba 

Įmonės valdybą sudaro 7 nariai: 

- Vaclovas Seniūnas, valdybos pirmininkas - Molėtų rajono savivaldybės administracijos 

direktorius  

- Valentinas Patumsis - Anykščių rajono savivaldybės- administracijos direktoriaus 

pavaduotojas  

- Vidas Kreivėnas - Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  

- Henrikas Zabiela - Utenos rajono mero patarėjas  

- Jonas Spietinis - Utenos rajono tarybos narys  
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- Vytautas Šlaustas - Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

- Valentina Raubiškienė – Zarasų savivaldybės statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja 

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. 

 

3.3.  Įmonės valdymo struktūra ir pareigybės  

Įmonės 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. 

Informacija apie Bendrovės valdymo organizacinę struktūrą bei pareigybes pateikiama 

schemoje Nr. 1               
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 Bendrovėje 2012 m. pabaigoje dirbo 26 darbuotojai, 2013 m. pabaigoje 29 darbuotojai. 

 

4. ĮMONĖS ŪKINĖ VEIKLA 

4.1.  Įmonės 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. 

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“  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.  Atliekų kiekiai pašalinti Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne per 2013 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 
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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 2013 metus. 

Į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir jo infrastruktūros objektus per 2013 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, 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, 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 atskirai nuo komunalinių atliekų; , nuo 2013-04 II-

oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

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

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

5. Gatvių valymo liekanos (atliekų kodas 20 03 03). Atliekos šalinamos I-oje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regioninio sąvartyno sekcijoje, nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 
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13. Tekstilės gaminiai (atliekų kodas 20 01 11 ). Atliekos šalinamos I-oje regioninio 

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

14. Plastikas (atliekų kodas 17 02 03 ), plastikai (atliekų kodas 16 01 19) ir plastikai 

(atliekų kodas 20 01 39). Atliekos šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje, nuo 2013-04 II-oje 

regioninio sąvartyno sekcijoje; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje; 

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

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

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

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

22. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (atliekų kodas 17 06 01). Atliekos 

šalinamos I-oje regioninio sąvartyno sekcijoje, nuo 2013-04 II-oje regioninio sąvartyno sekcijoje; 

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

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

24. 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

Rajonas/miestas 
Anykščių r. Ignalinos r. Molėtų r. Utenos r. Visagino m. Zarasų r. Iš APLSA 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų numeris 

1 4250,26 2989,94 4081,88 10660 4810,50 2815,50  50,98 29659,06 

2 97,24 151,72 288,62 1830,04 - 159,1 603,94 161,35 3292,01 

3 5,34 20,08 14,2 104,22 - 3,74 372,2 

85,24 

Programa: 

550,04 
1155,06 

4 19,02 - - 48,48 60,8 - - 2,98 131,28 

5 - - 26,02 423,98 - - - - 450 

6 - - - 0,16 - 180,12 - 2,8 183,08 

7 - - - - - - 282,31 - 282,31 

8 6,48 - 320,9 623,76 - 213,22 - - 1164,36 

9 2,8 - - 15,16 - - - 0,14 18,1 

10 - - - 2,44 - - 2,5 - 4,94 

11 - - - 15,96 - - - - 15,96 

12 - - 6,98 39,9 - - - 0,3 47,18 

13 - 1,7 - - - - 72,19 1,64 75,53 

14 3,86 - - 37,26 - - 62,38 27,64 131,14 

15 - - - 0,2 - - - - 0,2 

16 - - - 0,16 - - - - 0,16 

17 183,56 - - 142,2 - - - - 325,76 

18 25,12 - 0,78 - - - - - 25,9 

19 23,04 - 61,44 1464,52 - - - 278,22 1827,22 

20 - - - 13,5 - - - - 13,5 

21 - - - 356,1 - - - 1,74 357,84 

22 - 2,02 - 67,82 - - - - 69,84 

23 - - - 0,1 - - - 0,58 0,68 

24 - - - 7,64 - - - 3,88 11,52 

Viso: 4616,72 3165,46 4800,82 15853,6 4871,3 3371,68 1395,52 1167,53 39242,63 
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4.3. Atliekų kiekiai pristatyti į pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles per 

2013 m.  

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, dienos šviesos 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.  

Anykščių didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

 

Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 175,24 177,18 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 102,86 103,3 

3 16 01 03 naudotos padangos 26,462 25,08 

4 20 01 39 plastikai 6,905 7,7 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 20,196 20,3 

6 20 01 38 mediena 38,773 38,86 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 3,3 3,94 

8 20 03 07 didžiosios atliekos 11,9 0 

9 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,007 0 

10 16 01 07* tepalų filtrai 0,001 0 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga  3,929 1,832 

12 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0,417 0,394 

13 20 01 23* 
Nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
1,447 1,242 

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

kuriose yra gyvsidabrio 
0,036 0 

15 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas) pakuotės 
0,239 0,26 

16 15 01 07 stiklo pakuotės 1,292 1,597 

17 20 01 02 stiklas 5,303 5,243 

18 20 01 40 metalai 0,09 0 

19 20 01 33* 

baterijos ir akumuliatoriai, nerūšiuotos 

baterijos ir akumuliatoriai, kuriose yra tos 

baterijos 

0,003 0 

20 

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 

0,048 0 

Viso: 398,448 386,928 

 

Ignalinos didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 119,67 114,12 
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2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 86,45 87 

3 16 01 03 naudotos padangos 45,14 43,16 

4 20 01 39 plastikai 17,18 18,4 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 11,48 11,1 

6 20 01 38 mediena 40,8 38,4 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 2,52 2,15 

8 20 03 07 didžiosios atliekos 0,15 0 

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

10 16 01 07* tepalų filtrai 0,054 0 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 2,119 2,499 

12 20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, 
0,28 0,349 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
1,246 1,006 

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

kuriose yra gyvsidabrio 
0,039 0 

15 15 01 07 stiklo pakuotės 0,66 0,66 

16 20 01 02 stiklas 4 4 

17 20 01 40 metalai 0,19 0,19 

18 15 02 02* 

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti 

pavojingomis cheminėmis medžiagomis 

0,007 0 

19 15 01 11* 

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro 

talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų 

poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), 

įskaitant tuščius slėginius konteinerius 

0,015 0 

20 20 01 14* rūgštys 0,001 0 

                                                                   Viso: 332,185 323,034 

 

Molėtų didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 131,68 127,28 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 64,68 65,66 

3 16 01 03 naudotos padangos 14,05 16,78 

4 20 01 39 plastikai 18,77 16,7 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 13,36 15,18 

6 20 01 38 mediena 28,14 26,74 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 1,495 1,28 

8 20 03 07 didžiosios atliekos 1 0 

9 13 02 08* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 0,1 0 

10 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3,213 2,953 

11 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 1,537 1,187 

12 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
1,063 1,119 

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

kuriose yra gyvsidabrio 
0,055 0 

14 15 01 07 stiklo pakuotės 0,83 0,82 
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15 20 01 02 stiklas 3,29 3,39 

                                                                                                  Viso: 283,263 279,089 

 

Utenos didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 44,41 48,04 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 37,64 46,24 

3 16 01 03 naudotos padangos 20,16 18,56 

4 20 01 39 plastikai 1,37 1,1 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 6,37 7,25 

6 20 01 38 mediena 33,19 30,73 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 1,1 0,78 

8 20 03 07 didžiosios atliekos 12,35 0 

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

10 16 01 07* tepalų filtrai 0,01 0 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 0,879 0,916 

12 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 2,196 1,926 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
0,938 0,958 

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

yra gyvsidabrio 
0,006 0 

15 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas) pakuotės 
0,015 0 

16 15 01 07 stiklo pakuotės 0,07 0,15 

17 20 01 02 stiklas 6,785 6,39 

18 20 01 40 metalai 1,859 1,85 

 Viso: 169,381 164,89 

 

Visagino didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

 

Eil.Nr.  Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 69,66 67,24 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 11,27 11,42 

3 16 01 03 naudotos padangos 8,74 7,74 

4 20 01 39 plastikai 3,05 2,32 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 3,47 7,84 

6 20 01 38 mediena 112,79 114,64 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 2,61 3,27 

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

alyva 
0,028 0 

9 16 01 07* tepalų filtrai 0,002 0 

10 20 01 35* 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
0,69 0,6 

11 20 01 36 
nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga 
0,895 0,891 

12 20 01 23* nebenaudojama įranga, kurioje yra 0,682 0,622 
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chlorfluorangliavandenilių 

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

kuriose yra gyvsidabrio 
0,004 0 

14 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,065 0,07 

15 15 01 07 stiklo pakuotės 0,07 0,095 

16 20 01 02 stiklas 2,5 2,85 

17 20 01 40 metalai 0,445 0,41 

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

yra pavojingų cheminių medžiagų 
0,07 0 

 Viso: 217,041 220,008 

 

Zarasų  didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė 

 

 Eil.Nr. Kodas Pavadinimas Gauta, t Perduota, t 

1 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos 75,44 70,08 

2 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 65,1 58,58 

3 16 01 03 naudotos padangos 10,42 10,24 

4 20 01 39 plastikai 14,91 16,16 

5 20 01 11 tekstilės gaminiai 13,895 10,52 

6 20 01 38 mediena 33,14 32,94 

7 20 01 01 popierius ir kartonas 1,75 1,55 

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

9 16 01 07* tepalų filtrai 0,004 0 

10 20 03 07 didžiosios atliekos 0,4 0 

11 20 01 35* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3,967 1,723 

12 20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 3,293 0,452 

13 20 01 23* 
nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
1,881 0,771 

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

kuriose yra gyvsidabrio 
0,062 0 

15 15 01 02 
plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės 
0,257 0,21 

16 15 01 07 stiklo pakuotės 1,115 1,165 

17 20 01 02 stiklas 4,96 4,37 

18 20 01 40 metalai 0,15 0 

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 

0,002 0 

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

                                                                                        Viso: 230,925 208,761 
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4.4.   Kompostuojamų atliekų kiekiai per 2013 m. 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Mockėnų k. Utenos sen., Utenos r. 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
1493,58 278,22 1771,8 

Pjuvenos, drožlės (03 01 05) 7,64 3,88 11,52 

                                            Viso : 1501,22 282,1 1783,32 

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Karlų k. Visagino r. 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
27,65 - 27,65 

                                            Viso : 27,65 - 27,65 

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Šeimyniškių k., Anykščių sen., Anykščių r. 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
1065,925 145,53 1211,455 

Žaliavų  plovimo, valymo ir mechaninio 

smulkinimo atliekos (02 07 01) 
31,84 - 31,84 

                                            Viso : 1097,765 145,53 1243,295 

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Ažušilių vs., Luokesos sen., Molėtų r. 

 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
501,055 135,83 636,885 

                                            Viso : 501,055 135,83 636,885 
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Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Agarinio g. 15, Ignalina 

 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
1,13 432,13 433,26 

                                            Viso : 1,13 432,13 433,26 

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Statybininkų g. 13, Zarasai 

 

Įmonės/privatūs 
Įmonės 

Gyventojai savo 

transportu 
Viso: 

Atliekų pavadinimas ir kodas 

Biologiškai skaidomos atliekos  

(20 02 01) 
455,71 10,3 466,01 

                                            Viso : 455,71 10,3 466,01 

 

4.5.  Rūšiavimo linijos veiklos rezultatai per  2013 m.  

Per 2013 metus privati rūšiavimo linija veikianti Utenos regioniniame nepavojingų atliekų 

sąvartyne išrūšiavo 18328,62 t atliekų arba  62% visų į sąvartyną patekusių mišrių komunalinių 

atliekų kiekio. Per 2013 m. iš srauto patekusio į rūšiavimo įrenginį išrūšiuota 1363,27 t antrinių 

žaliavų arba 7,44% nuo srauto patekusio į rūšiavimo įrenginį.    

  

 

2013 m. 2012 m. 2011 m. 

Paimta rūšiavimui mišrių T % T % T % 

 komunalinių atliekų 18328.6   15387.8   16335.3   

Atskirta  antrinių žaliavų pagal 

rūšis:     
  

  
  

  

Popierius 338.2 1.85 333.8 2.17 395.46 2.42 

Plastikas, pakuotės 170.08 0.93 239.26 1.55 225.67 1.38 

Stiklas 423.06 2.31 407.46 2.65 366.55 2.24 

PET 273.69 1.49 262.78 1.71 273.56 1.67 

Metalas 143.79 0.78 143.1 0.93 194.26 1.19 

Elektronika 14.45 0.08 19.59 0.13 25.9 0.16 

Iš viso atskirta antrinių žaliavų: 
1363.27 7.44 1405.99 9.14 1481.4 9.07 

Biologiškai skaidžios  7325.94 39.97 5672.61 36.86 5989.5 36.67 

Atliekos, liekančios po rūšiavimo 9639.41 52.59 8309.18 54.00 8864.37 54.27 
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4.6. Informacija apie atliekų sudėtį 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 "Dėl 

regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 

nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo"  Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne  per 2013 m. 4 kartus vyko 

sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai. 

Siekiant nustatyti kiekvienos savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, buvo 

parenkama po vieną šiukšliavežį iš Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų bei Visagino 

savivaldybių. Darbai vyko stebint Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, Utenos regiono 

savivaldybių bei savivaldybių įsteigtų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių 

atstovų. 

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami žiemą, pavasarį, vasarą ir 

rudenį, siekiant nustatyti sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų sudėties kitimą skirtingais metų 

laikais. 

Lentelėse pateikiama regiono savivaldybių 2013 m. rezultatai.  

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 

4250,86 1522,65 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

3. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

20,3 10,15 

4. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
38,86 38,86 

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 
29,38 

2997,56 880,68 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 
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3. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

11,1 5,55 

4. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
38,4 38,4 

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 
27,41 

4083,58 1119,31 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

15,18 7,59 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
26,74 26,74 

7. 
Kitos komunalinės biologiškai 

skaidžios atliekos*** 
20 03 03 

70 
26,2 18,34 

  20 02 01 
100 

55,42 55,42 

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 
34,81 

10700,8 3724,95 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

4. Drabužiai 20 01 10 
50 

0,68 0,34 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

10,59 5,29 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
30,73 30,73 

7. 
Kitos komunalinės biologiškai 

skaidžios atliekos*** 
20 03 03 

70 
423,98 296,78 

  20 02 01 
100 

1771,8 1771,8 

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 
30,48 

4810,5 1466,24 
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2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

7,84 3,92 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
114,64 114,64 

Visagino 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 

2815,76 832,06 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 
50 

10,52 5,26 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 

100 
32,94 32,94 

Zarasų rajono savivaldybė 

5. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMJŲ IŠ ES LĖŠŲ, VYKDYMAS 

 

5.1. Projektas VP3-3.2-AM-01-V-01-012 „ 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 pastatytos  4 kompostavimo aikštelės Anykščiuose, Molėtuose, 

Ignalinoje ir Zarasuose bei uždaryti 10 šiukšlynų Anykščių ir Molėtų rajonuose. Projekto 

įgyvendinimas prisidės prie ES reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo sistemos diegimo 

Lietuvoje. 

             2010 m. rugpjūčio 30 d. sudarytoje projekto „Utenos regiono kompostavimo aikštelių 

įrengimas bei Anykščių ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų uždarymas“, projekto kodas-VP3-3.2-AM-

01-V-01-12 finansavimo administravimo sutartyje Nr. ST/2010/FA/71, 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.  

2013 m. rugsėjo 20 d.  šalių susitarimu atliktas galutinis šios sutarties keitimas ir nustatyta 

didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 

                ES fondų lėšos – 5.101.364.34 Lt 

                LR valstybės biudžeto lėšos – 176.165.42 Lt 
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                URATC lėšos – 724.075.34 Lt 

Šio projekto metu įrengtos kompostavimo aikštelės 2013 m. veikia pilnumoje. Į šias aikšteles yra 

priimama nemokamai įmonių ir gyventojų  žaliosios kompostuojamos atliekos: 

 želdynų ir sodo atliekos, medžių lapai, žolė, gėlės, piktžolės; 

 medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros; 

 smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos 

Žaliųjų atliekų  kompostavimo aikštelės yra eksploatuojamos taip pat kaip ir kitos, anksčiau 

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

išlaikymu yra finansuojamos iš UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ lėšų, t.y. iš „vartų 

mokesčio“.   

 

Projekto galutinė ataskaita patvirtinta 2013 m. spalio 23 d. Aplinkos projektų valdymo agentūros 

raštu Nr. APVA-3169 

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

sistemos plėtra“ 

 Atviro konkurso „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mechaninio 

ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ konkursinės 

procedūros paskelbtos 2013 m. vasario 25 d.  Vokų su techniniais pasiūlymais plėšimo procedūra 

įvyko 2013 m. balandžio 29 d. Pirmai konkurso daliai pasiūlymus pateikė UAB „Manfula“, UAB 

„Plungės lagūna“ ir ,,RTS Infra construction“. Antrajai pirkimo daliai- UAB „Manfula“. Pasiūlymai 

buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo balą. Įvykdžius vokų su kainomis plėšimo 

procedūras, konkurso balai išsidėstė taip :  

I pirkimo dalis: 
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1. UAB „Manfula“- 98,40 balų, 

2. ,,RTS Infra construction“- 84,80 balų, 

3.UAB „Plungės lagūna“- 71,80 balų. 

II pirkimo dalis: 

1.UAB „ Manfula“- 100 balų. 

Atlikus projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ rangos 

darbų viešojo pirkimo procedūras, paaiškėjo reali rangos darbų suma, kuri sudaro 38.810.600 Lt (be 

PVM). Viršijanti suma - 10.719.931,00 Lt.  

2013 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdyba priėmė 

sprendimą papildomam 1.607.989,65 Lt paskolos ėmimui projekto „Utenos regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui, prisidedant iki 15 % nuo projekto įgyvendinti 

skirtų trūkstamų lėšų. 2013 m. rugpjūčio 29 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 

pateikė paraišką dėl projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

papildomo finansavimo.  

 Papildomas finansavimas suteiktas 2013 m. lapkričio 26 d. LR Aplinkos ministro įsakymu 

Nr. D1-858 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006, 

finansuojama pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka 

ir darnus vystymasis“ VP3-3.2-AM-01-V priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1002 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 

prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ pakeitimo. 

2013 m. gruodžio 6 d. pasirašytas šalių susitarimas prie administravimo ir finansavimo sutarties Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-006 ir nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 

                   ES fondų lėšos – 35.267.092.61 Lt 

                  URATC lėšos – 6.223.604.75 Lt 

Rangos darbų vykdymo eiga 

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 (toliau - MBA) įrenginių 

projektavimas, tiekimas ir statyba Utenoje“ (I dalis), 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 
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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.  

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“ (II 

dalis), 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. 

Abi rangos sutartys vykdomos pagal FIDIC „Geltonąją knygą“. Per ataskaitinį laikotarpį 

MBA įrenginių I-ąjai daliai išėmus projektavimo sąlygas, pradėtas rengti techninis projektas, 

numatoma statybą leidžiančio dokumento išdavimo data 2014 m. I ketvirtis. Utenos regioninio 

nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje pradėti statybvietės paruošiamieji darbai – iškirstas 

miškas, mechaninio rūšiavimo pastato vietoje nuimtas augalinis sluoksnis, ruošiami laikini 

privažiavimo keliai, statybinės aikštelės, atlikti geologiniai tyrinėjimai. 

Numatoma mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo pradžia 2015 m. spalio 1 

d. 

 

 

 

Mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių pastatai Utenos regioniniame nepavojingų atliekų 

sąvartyne. 
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                     Mechaninio rūšiavimo įrenginiai pastato viduje. 

 

5.3 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 bus įsigyta 6 000 vienetų 

kompostavimo konteinerių, kurie, pagal kartu su  savivaldybėmis nustatytus kriterijus, bus išdalinti 

Utenos regiono gyventojams nemokamai. Kompostavimo konteinerių dalijimo tvarka bus 

skelbiama viešai spaudoje, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir savivaldybių 

internetinėse svetainėse.  

          Kompostavimo dėžių paskirstymas pagal savivaldybes: 

Savivaldybė Kompostavimo 

dėžių kiekis, 

Vnt. 

Anykščių raj 1740 

Ignalinos raj.    940 

Molėtų raj. 1140 

Utenos raj.  1040 

Zarasų raj.   840 

Visaginas   300 

Viso Utenos regione: 6000 
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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. 

Sutarties vykdymo metu bus rengiami susitikimai su tikslinėmis grupėmis, spaudos konferencijos, 

radijo laidos, spausdinami ir dalinami lankstinukai, informuojantys apie projekto eigą, rengiamos 

publikacijos Utenos regiono laikraščiams, internetinėms svetainėms bei šalies naujienų tarnyboms.       

 

6. PROJEKTAS “ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE“ 

 

2012 m. gruodžio mėnesį UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, kartu su kitais 

Lietuvos regioniniais atliekų tvarkymo centrais, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų 

asociacijos vardu pateikė paraišką finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-

SADM-01-K  priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros kvietimas). 

Priemonės tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti 

darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.  

Projekto vertė- 579 017,00 Lt.  

2013 m. buvo įvykdytos supaprastinto atviro konkurso „Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo 

centrų darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimo bei kvalifikacijos kėlimas“ procedūros.  

 

7. VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Pirkimo pavadinimas Sutarties sudarymo data 

Atviras konkursas „Utenos regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių 

komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio 

apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir 

statyba Utenoje“  

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Rangos sutartis Nr. 

VP3-3.2.-AM-01-V-02-006/4/66 I pirkimo dalis  

(pasirašyta su UAB „Manfula“)  

2013 m. gruodžio 30 d. Rangos sutartis Nr. 

VP3-3.2.-AM-01-V-02-006/4/96 II pirkimo 

dalis  (pasirašyta su UAB „Manfula“) 

Supaprastintas atviras konkursas ‚Monitoringo 

vykdymas pagal Utenos regiono nepavojingų 

atliekų sąvartyno programą“ 

2013 m. liepos 10 d. Paslaugų teikimo sutartis 

Nr. 54 (pasirašyta su UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment“) 

Mažos vertės pirkimas „Viešinimo paslaugos 

projektui „Utenos regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“  

2013 m. spalio 9 d. Pirkimo sutartis Nr. VP3-

3.2.-AM-01-V-02-006/6 (pasirašyta su UAB 

„Utenos diena“) 

Mažos vertės skelbiamas pirkimas „ Finansinės 

atskaitomybės audito paslaugos“  

2013 m. gegužės 20 d. Finansinių ataskaitų 

audito sutartis Nr. 41 (pasirašyta su UAB 

„Infoauditas“) 

Mažos vertės skelbiamas pirkimas „Šventinių Nepateikta pasiūlymų 
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(kalėdinių) atvirukų pirkimas“ 

Supaprastintas atviras konkursas „ Degalų 

pirkimas“ 

2013 m spalio 25 d. Degalų pirkimo – 

pardavimo sutartis Nr. 82 (pasirašyta su UAB 

„Alauša“) 

Mažos vertės skelbiamas pirkimas „Husman 

HFG IV plaktukai ir tvirtinimo veržlės“  

 

2013 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 

1300173 (Tiekėjas UAB „Kadikas“) 

 

 

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.  

Likutis 2013-01-01 Gauta per 2013 m. Grąžinta per 2013 m. Likutis 2013-12-31 

6.289.975 767.416 1.026.433 6.030.958 

 

 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. 

Likutis 2013-01-01 Gauta per 2013 m. Grąžinta per 2013 m. Likutis 2013-12-31 

307.382 2.637 0 310.019 

 

  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%.    

 

Likutis 2013-01-01 Gauta per 2013 m. Grąžinta per 2013 m. Likutis 2013-12-31 

0 720.000 0 720.000 
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9. INFORMACIJA APIE TEISNINIUS GINČUS 

 UAB „Autokausta“ ieškinys Panevėžio apygardos teismui dėl atviro konkurso metu „Utenos 

regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: kompostavimo dėžių pirkimas“, pirkimo Nr. 

125753 (toliau – Pirkimas) perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo ir UAB 

„Autokausta“ grąžinimo į pirkimo procedūras. 

 2013-05-24 Panevėžio apygardos teismas ieškinį tenkino ir įpareigojo UAB „Autokausta“ 

pasiūlymą grąžinti į pasiūlymų eilę (teismas nustatė, kad priežastys dėl kurių buvo atmestas 

pasiūlymas – neesminės). 

 UAB „BICenter“ ieškinys Panevėžio apygardos teismui  dėl UAB „Utenos regiono atliekų 

tvarkymo centras: viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti 

veiksmus.(Atviras konkursas „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra: mišrių 

komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas, tiekimas ir 

statyba Utenoje“.  

 2013-06-07 Panevėžio apygardos teismo sprendimu UAB „BICenter“ ieškinys atmestas“. 

 

 Teisminis procesas tarp UAB „URATC“ ir Lietuvos Respublikos ministerijos aplinkos 

projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) dėl projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos 

regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra 

atlikusi minėto projekto pažeidimų tyrimą, nustatė netinkamų finansuoti ir grąžintinų lėšų sumą, 

kurią sudaro 240 530, 99  Lt su PVM pagal APVA direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 

T1-47. Agentūra lėšų susigrąžinimą iš esmės apibendrintai formulavo tuo, kad bendrovė į ilgalaikio 

materialiojo turto (Sijotuvas - būgninis rėtis, 2 kompostuojamų atliekų smulkintuvai, atliekų 

tankintuvas, buldozeris, 2 ratiniai frontaliniai krautuvai) įsigijimo savikainą neva nepagrįstai įtraukė 

dalį išlaidų, kurios Agentūros nuomone nesusijusios su šio turto įsigijimu- įrangos techninio 

aptarnavimo ir priežiūros, įskaitant susidėvinčias atsargines dalis garantinio laikotarpio metu, 

išlaidas. Vadovaujantis 12-to verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialus turtas“ nuostatomis, 

aukščiau minėtą  įsigytą įrangą UAB „URATC“ užpajamavo ir apskaitė kaip įmonės ilgalaikį turtą 

bendra šio turto įsigijimo (kuri nurodyta pirkimo sutartyse) kaina. Sutartyje pirkimo objektas – 

įrangos tiekimas, priežiūra, ir aptarnavimas garantinio laikotarpio metu. Pažymėtina, kad pirkimo 

dokumentus rengė ir perkančioji organizacija buvo APVA. UAB „URATC“ buvo tik galutinis 

paramos gavėjas. 
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 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. 

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

.VAAT 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu nusprendė panaikinti 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“. 

 2013 m. lapkričio 22 d. APVA pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 sprendimo, kurio nagrinėjimas iki šiol nepaskirtas. 

 UAB „URATC“ 2013 m. lapkričio 28 d. pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui 

dėl 4874, 21 Lt skolos ir 130.41 Lt delspinigių išieškojimo iš UAB „Inovus“ už atliekų 

deponavimą.  

  2013m. gruodžio 20 d. UAB „URATC“ pateikė kreditorinį reikalavimą UAB „Statva“ dėl 

26 733, 91 Lt skolos ir 823.42 Lt delspinigių.  

 

10. INFORMACIJA APIE PASIRUOŠIMĄ ĮVESTI VIETINĘ RINKLIAVĄ 

 

 2013 m. vasario mėn. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centas“ valdybai pristatytos 

galimos išlaidos, susijusios su rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų, administravimu  bei kalendorinis darbų atlikimo grafikas. 

 2013 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Zarasų rajono 

savivaldybės administracija dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir kitų su vietinės rinkliavos 

įvedimu susijusių dokumentų projektų paruošimo. 

 Vadovaujantis minėta sutartimi paruoštas vietinės rinkliavos nuostatų projektas.  

  Zarasų rajono savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo nei dėl rinkliavos įvedimo,  

nei dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų pavedimo. 

 2013 m spalio 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Visagino savivaldybės 

administracija dėl dokumentų, susijusių su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  projektų parengimo. 

 Paruošti ir Visagino savivaldybės administracijai pateikti derinimui ir pastaboms 

dokumentai: vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
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tvarkymą nuostatų projektas, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Visagino savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo 

projektas,  bei bendra situacijos analizė, apimanti vietinės rinkliavos įvedimą, atliekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimus, 2013 m. liepos mėn. patvirtintos „Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos“ pagrindinius 

principus ir pasiruošimą pereinant prie dvinarės įmokos. 

 

11. INFORMACIJA APIE ĮMONĖJE VYKDOMUS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMUS 

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 taršos šaltinis yra  Utenos regioninis nepavojingų atliekų 

sąvartynas. 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.  

 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. 

Svarbiausi aplinkos monitoringo tikslai yra:  

• reguliariai stebėti filtrato, paviršinių nuotekų, požeminio vandens ir dujų koncentraciją 

sąvartyno aplinkoje; 

• pastoviai teikti informaciją, kuriuose postuose randamos dujos ir kyla potencialus 

sprogimo pavojus; 

• stebėti tiriamų komponentų taršą ir jos sklaidos mastą; 

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

grėsmei, laiku bus imtasi prevencinių priemonių galimam teršimui sustabdyti.  

 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamose didelių ir pavojingų 

atliekų priėmimo aikštelėse yra atliekami paviršinių nuotekų bandinių laboratoriniai tyrimai 

kiekvieną ketvirtį.  

2013 m. rugpjūčio mėn. buvo parengtos 10 rekultyvuotų sąvartynų aplinkos monitoringo 

programos, kuriose numatytas 10 rekultyvuotų sąvartynų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą 
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teršalų monitoringo planas bei 5 (didžiųjų) rekultyvuotų sąvartynų poveikio vandens (paviršinio 

vandens telkinio) kokybei monitoringo planas.  

Utenos regiono 10-ies uždarytų sąvartynų požeminio vandens monitoringas vykdomas 

pagal UAB „Krige Investicija“ 2009 m. parengtą „Požeminio vandens monitoringo 2012-2014 metų 

programą“ 

12. PAGRINDINĖS SU ĮMONĖS VEIKLA SUSIJUSIOS RIZIKOS: 

 
 

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

planuojama. Vykdomi projektai ir jų investicijos didele dalimi bus 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 ir nustatytas 

toks, kad būtų užtikrintas dabartinės įmonės veiklos ir numatomų įgyvendinti projektų finansinis 

tęstinumas.  

Atliekų kiekiai – kadangi 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. 

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. 

 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. 
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13. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

Finansiniais metais yra 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 2013 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. 

2013 m. bendrovė pardavimo ir suteiktų paslaugų pajamas gavo už sąvartyno eksploatavimą 

bei atliekų deponavimą. 2013 m. gauta pajamų: už atliekų deponavimą 3.378.870 Lt., už asbesto 

deponavimą pagal programą 74.225 Lt., už įrangos nuomą 4.320 Lt., už administracines paslaugas 

iš UAB „Ekobazė“ gauta 10.926 Lt., už parduotą kompostą 6.666 Lt., už biodujų pardavimą 11.404 

Lt., už patalpų nuomą 200 Lt.,  kitos pajamos 666 Lt. Pajamos iš finansinės veiklos -  tai palūkanos, 

gautos už banko sąskaitoje laikomus pinigus. Šios pajamos sudaro 3.211 Lt., delspinigių pajamos 

1.165 Lt. 2013 m. bendrovė patyrė  6.730.843 Lt sąnaudų (be pelno mokesčio sąnaudų), iš kurių 

2.808.209 Lt. sudaro kompensuotos sąnaudos t. sk. kompensuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

2.786.081 Lt, projekto „Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų 

rajonų senų šiukšlynų uždarymas“ defektinio laikotarpio tech. priežiūros sąnaudos - 22.128 Lt. 

Atėmus kompensuotas sąnaudas, paslaugų savikaina 1.861.838 Lt.,  veiklos sąnaudos sudaro 

1.595.850 Lt., finansinės veiklos sąnaudos 464.946 Lt. Viso nekompensuotos sąnaudos sudaro 

3.922.634 Lt.  2013 metų visų sąnaudų pagrindinę dalį sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

sąnaudos – 864.526 Lt., su darbo santykiais susiję sąnaudos – 872.743 Lt., sąvartyno ir aikštelių 

eksploatavimo sąnaudos - 707.694 Lt., - (t. sk. nuotekos – 143.763 Lt., degalai – 152.201 Lt., 

technikos remontas ir aptarnavimas – 108.806 Lt., apsaugos paslaugos – 65.915 Lt., APLSA 

aikštelėse surinktų atliekų tvarkymas – 108.208 Lt., elektra – 52.500 Lt., naftos gaudyklių 

aptarnavimas – 18.094 Lt., ūkio prekės ir kitos paslaugos – 58.207 Lt.), atidėjiniai sąvartyno I ir II 

sekcijų uždarymui – 620.701 Lt., palūkanos ir bankų paslaugos – 464.946 Lt., įvairių mokesčių 

sąnaudos – 31.235 Lt., monitoringas – 37.914 Lt., įvairios kitos sąnaudos – 27.417 Lt., veiklos 

administracinės sąnaudos – 295.458 Lt. – ( t. sk. patalpų išlaikymas (elektra, vanduo, šildymas, 
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apsauga) – 10.637 Lt., transporto priemonių išlaikymas ir nuoma – 61.294 Lt., degalai – 31.006 Lt., 

konsultantų ir advokatų paslaugos – 16.637 Lt., komandiruotės, kursai, seminarai – 12.970 Lt., 

reklama – 5.745 Lt., nario mokesčiai – 7.796 Lt., ryšio paslaugos – 6.714 Lt., draudimai, garantijos 

– 25.591 Lt., patalpų remontas – 57.947 Lt., kanceliarinės prekės, kompiuterių aptarnavimas, ūkinės 

prekės ir paslaugos - 59.121 Lt.) Pelno (nuostolių) ataskaitoje įprastinės veiklos nuostolis sudaro 

430.981 Lt. Įvertinus neleidžiamus atskaitymus, už 2013 m. paskaičiuota 13.051 Lt. pelno 

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

atidėtojo pelno mokesčio turtą, kuris sudaro 92.590 Lt., grynasis 2013 metų nuostolis 351.442 Lt.  

          Didžiausią įtaką gautam nuostoliui, lėmė stipriai išaugę ilgalaikio turto nusidėvėjimo, 

atidėjinių I ir II sekcijų uždarymui sąnaudos, bei palūkanų sąnaudos. Nekompensuotos ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 784.906 Lt. Tai lėmė II sekcijos pradėta eksploatacija. Kadangi 

buvo parengtas bendras I ir II sekcijos uždarymo planas, pagal parengtą sąmatą pasikeitė uždarymo 

kainos vertė ir buvo patikslintas I ir II sekcijų tūris, tapo reikalinga patikslinti ir 2008-2012 m. 

atidėjimus, o taip pat paskaičiuoti 2013 m. atidėjimus I ir II sekcijų uždarymui. Maksimaliai 

tiksliam kasmetinių atidėjinių paskaičiavimui kiekvienais metais (kalendorinių metų pabaigoje) bus 

atliekami abiejų sekcijų topografiniai matavimai, pašalintų atliekų tūrio nustatymui, įvertinamas 

sutankinimo lygis (t/m3) naudojant svėrimo duomenis, atliekamas sąmatinių uždarymo kaštų 

skaičiavimo atnaujinimas. 2012 m. atlikus topografinius matavimus ir įvertinus pašalintą atliekų 

kiekį, atidėjimai I sekcijos uždarymui nebuvo skaičiuojami. 2013 m. priskaičiuota 620.701 Lt. 

atidėjimų I ir II sekcijų uždarymui. Dėl naudojamų paskolų palyginus su 2012 m. 365.175 Lt. 

išaugo palūkanos. 

Bendrovė 2013-12-31 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 

7.060.977 Lt. 

14. POBALANSINIAI ĮVYKIAI 

Pobalansiniu laikotarpiu bendrovė planuoja papildomai paimti paskolą 1.607.989,65 Lt. iš 

Finansų ministerijos projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

įgyvendinimui, prisidedant 15% projekto įgyvendinimui skirtų trūkstamų lėšų. Paskolos užtikrinimo 

garantas - UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ užstatomas turtas (II sąvartyno sekcija).  
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2013 m. gruodžio 18 d. LR vyriausybė nutarimu NR.1271 pritarė LR atliekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimams ir papildymams. Jei minėtas įstatymas būtų patvirtintas, tai turėtų įtaką 

tolimesnei įmonės veiklai. 

15. VEIKSMŲ PLANAS 2014 M. 

1. Projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas 

              1.1.  Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginių statybos ir įrengimo darbų vykdymas: 

1.1.1  Mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginių pastato statyba; 

1.1.2.  Antrinių žaliavų laikino sandėliavimo pastogės statyba; 

1.1.3  Inžinerinių tinklų įrengimas. 

               1.2. Biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir įrengimo darbų vykdymas:   

1.2.1.  Techninio projekto rengimas; 

1.2.2.  Biologinio apdorojimo įrangos gamyba bei pastatų ir statinių statyba. 

               1.3. Mobilios įrangos pirkimas: 

               1.4. Mobilios įrangos, reikalingos MBA aptarnavimui, pirkimo konkursas. 

             2. 6000 vnt. kompostavimo konteinerių dalinimas Utenos regiono gyventojams nemokamai 

pagal panaudos sutartis.  

            3. Regioninio Atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. rengimas. 

 

 

Direktorius                                                                                                               Mindaugas Bobelis 


