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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264 ir 265 punktais, atsižvelgdama į UAB Tauragės

regiono atliekų tvarkymo centro 2021 m. gegužės 17 d. raštą Nr. IS-230 ,,Dėl veiklos ataskaitos už

2020 m.“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/
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1. BENDROVĖS DIREKTORIAUS ORGANIZACINĖ VEIKLA

1.1.UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro vidaus administravimas

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau vadinama ir Bendrovė, TRATC) yra

ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi juridinių

asmenų registre, kodas 179901854.

Bendrovė sudarytų Koncesijos sutarčių pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka Tauragės,

Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių (toliau vadinama ir Savivaldybės) pavedimu vykdo

atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, atliekų tvarkymo ir vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo funkcijas Savivaldybių teritorijose.

2020 m. balandžio 20 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatus ir nustatė, kad Bendrovėje nesudaroma

Valdyba. Naujos redakcijos įstatai numato, kad Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų

susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas, kurio pareigų pavadinimas

direktorius.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2020 m. balandžio 20 d. sprendimu taip patvirtino

Bendrovei suformuotų lūkesčių raštą dėl keliamų užduočių 2020 – 2024 metų laikotarpiui.

2020 m. gruodžio 1 d. vykusio TRATC neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu,

akcininkų sprendimu UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi išrinktas ir

paskirtas direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika, kuris nuo 2019-08-27 laikinai vykdė

direktoriaus pareigas.

Bendrovė vykdydama komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas

Savivaldybių teritorijose eksploatuoja Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, 4 (keturias)

didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (DASA), 4 (keturias) žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles

(ŽAKA) ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę (BSA KA).

Bendrovė vykdo 6 uždarytų sąvartynų priežiūrą bei aplinkos monitoringo stebėseną pagal

kiekvienam uždarytam sąvartynui parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas monitoringo

programas. 

2020 m. įvykdžius viešuosius pirkimus, sudaryta 61 sutartis. Įvykdytų pirkimų vertė

3 078 684,82 Eur su PVM.

Vertinant sudarytas sutartis, išskirtini šie pirkimai: atliekų rūšiavimo (vertė 200 739 Eur),

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamos komunalinių atliekų vežėjo, nepavojingų atliekų

transportavimo ir deginimo (vertė 1 498 171 Eur), Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų

stiklo pakuočių ir pakuočių perrūšiavimo ir sutvarkymo (Gamintojų ir importuotojų lėšos) paslaugų

sutartys.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Savivaldybių teritorijose teikia viešųjų

konkursų būdu parinkti komunalinių atliekų vežėjai: UAB „Ekonovus“ – Tauragės rajone, UAB

„Ecoservice“ - Šilalės rajone, UAB „Ecoservice Klaipėda“ Jurbarko rajone ir Pagėgių savivaldybėje.

1.2.Direktoriaus iniciatyvos

Siekiant sumažinti neigiamų veiksnių įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams:

- sudaryta Mokestinės paskolos sutartis su VMI dėl tolygaus taršos mokesčio sumokėjimo

išdėstymo ilgesniam laikotarpiui. Pagal sudarytą grafiką būtinos sumokėti lėšos

pervedamos tolygiai metų eigoje, o tai leidžia sutaupytas lėšas panaudoti kitiems

mokėjimams;

- susitarus su VĮ Turto bankas pakoreguotas mokėjimo grafikas dėl finansinės korekcijos

skolos grąžinimo terminų. Turto banko skolos grąžinimo suma sumažinta nuo 120 tūkst.
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Eur iki 51,4 tūkst. Eur per metus. Skolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2030 metų

(buvo iki 2023 m).

1.3.Bendrovės direktoriaus asmeninis tobulėjimas

Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 ligos situaciją Lietuvos Respublikoje TRATC

direktorius 2020 m. nuolat dalyvavo nuotoliniuose posėdžiuose, kuriuos organizavo Lietuvos

regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija.

Taip pat dalyvauta nuotoliniuose mokymuose ir konferencijose:

- „Darbo santykių valdymas ir darbo apmokėjimas COVID-19 situacijos kontekste“.

- Vilniaus Gedimino technikos universitete ,,Sąvartynus eksploatuojančių įmonių

vadovaujančių darbuotojų“ mokymo programa.

- Tarptautinė konferencija ,,Žiedinės ekonomikos tikslai ir esamų rūšiavimo įrenginių

modernizacija, bei naujų kūrimo poreikis Lietuvoje“.

- Konferencija - diskusijų forumas "Atliekų tvarkymas" tampa "XVII Druskininkų

Bendrakūrybos Forumas 2020".

1.4.UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro projektinė veikla

Bendrovė kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis nuo 2016 m. vykdo projektą „Tauragės

regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-0008-71-0002

(toliau vadinama ir Projektas), kuriuo siekiama išplėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo ir paruošimo

naudoti pakartotinai infrastruktūrą regione. Bendra vykdomo Projekto suma yra 3 020 256 Eur be

PVM. Projektas turi būti užbaigtas iki 2022 m. liepos 31 d.

Didžioji dalis darbų jau baigti – įrengtos naujos požeminės (2019 m.) ir antžeminės (2020 m. )

konteinerių aikštelės, didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau vadinama ir DASA) įrengti

pastatai, skirti pakartotinai naudoti tinkamiems daiktams laikinai saugoti ir suteikti galimybę regiono

gyventojams jais keistis (2018 m.), individualių namų valdoms išdalinti žaliųjų atliekų konteineriai

(vykdyta nuo 2017 m.) bei kompostavimo dėžės (2019 m.).

Vykdant projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

veiklas, 2020 metais baigtos įrengti antžeminės konteinerinių aikštelės ir pastatyti bendro naudojimo

konteineriai konteinerinėms aikštelėms. Iš viso įrengta konteinerių aikštelių – 246 vnt., iš jų

antžeminės – 169 vnt. ir požeminės 77 vnt.

Tauragės rajono savivaldybėje iš viso įrengtos 86 tokios aikštelės, iš kurių 52 antžeminės ir 34

požeminės, Jurbarko rajono savivaldybėje įrengtos 82, iš jų 63 antžeminės, 19 požeminių aikštelės,

Šilalės rajono savivaldybėje-53 aikštelės, iš kurių 34 antžeminės ir 19 požeminių ir Pagėgių

savivaldybėje-25 vnt., iš jų 20 antžeminių ir 5 požeminės aikštelės.

2020 m. pratęsus finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Tauragės regiono

komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo, gautas papildomas finansavimas

ir parengtas techninis projektas dėl pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, statybos

Tauragės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje.

2020 m. tarp TRATC ir APVA buvo pasirašytas šalių susitarimas prie projekto 2017-09-21 d.

finansavimo ir administravimo sutarties dėl papildomų lėšų skyrimo pastato, skirto pakartotinio

naudojimo atliekoms  tvarkyti, statybos.

2020 m. pabaigoje pateikta paraiška finansavimui (908.823,22 EUR be PVM) gauti projektui

,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ ir

projektas pradėtas vykdyti. Projektui numatytos investicijos už 908 7073 Eur be PVM, iš jų ES dalis

(85 proc.) sudaro 772 499 Eur be PVM ir projekto kofinansavimo dalis (15 proc.) – 136 232 Eur be

PVM.
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1.5.Bendradarbiavimas

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras vykdydamas atliekų tvarkymo sistemos

organizavimo, atliekų tvarkymo ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

administravimo funkcijas Savivaldybių teritorijose nuolat bendradarbiauja su Aplinkos, Finansų

ministerijomis, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, Gamintojų importuotojų

organizacijomis teikdamas pasiūlymus dėl komunalinių atliekų paslaugų teikimo.

1.6.Bendrovėje atliktų auditų ir/ar patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų

šalinimas

2020 m. balandžio 2 d. atliktas Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio

31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo

kapitalo pokyčio ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant

reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditas. 

Finansinių ataskaitų auditą atliko UAB TaxLink auditas (įmonės audito pažymėjimo Nr.

001494). 

Pagal pareikštą nepriklausomo auditoriaus išvados sąlyginę nuomonę finansinės ataskaitos,

visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį

ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų

sudarymą, ir Verslo apskaitos standartus.

1.7.Numatomi planai ir prognozės

Vykdant projektus „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ ir

„Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 2021

– 2023 metų laikotarpiu numatoma Tauragės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyne pastatyti

atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui pastatą (~250 m2), padidinus esamą žaliųjų atliekų

surinkimo aikštelę su filtrato surinkimo sistema, įrengti statinį (~1500 m2), skirtą uždaram maisto ir

virtuvės atliekų (įskaitant ir žaliųjų atliekų) apdorojimui.

Taip pat maisto/virtuvės atliekų apdorojimui planuojama įsigyti:

 mobilų lėtaeigį dviejų velenų smulkintuvą (baldų, žaliųjų atliekų, buitinių atliekų ir kt.

smulkinimui) su vikšrine važiuokle su dangos negadinančiais vikšrais;

 mobilų būgninį sijotuvą;

 komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvą (prie komposto vartytuvo).

Bendrovė užtikrindama akcininkų interesus savo veiklą planuoja atsižvelgdama į 2020 m.

balandžio 20 d. pateiktame lūkesčių rašte iškeltus tikslus ir nustatytus uždavinius.

Siekiant užtikrinti kokybišką viešųjų interesų tenkinimą atliekų tvarkymo srityje 2021 m.

planuojama:

• plėsti tinkamų pakartotinai naudoti daiktų keitimosi infrastruktūrą (remonto dirbtuvių

statyba);

• Tauragės regione įdiegti infrastruktūrą maisto/virtuvės atliekoms (MVA) surinkti ir perdirbti

kartu su žaliosiomis atliekomis. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės išplėtimas, uždaro

tipo apdorojimo patalpos pastatymas ir reikalingos technikos įsigijimas jų tvarkymui;

• ieškoti efektyvesnių Tauragės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno filtrato valymo

įrenginio eksploatavimo būdų, koncentrato utilizavimo sprendinių ir finansavimo šaltinių

jiems įdiegti;
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• siūlyti savivaldybėms pakoreguoti atliekų tvarkymo taisyklėse 2015 m. nustatytus pakuočių

ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo dažnius. Norint sumažinti į sąvartyną patenkančius

atliekų kiekius, reikia padidinti pakuočių (plastiko/popieriaus) surinkimo ir suretinti mišrių

komunalinių atliekų surinkimo dažnius;

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų skirtas užduotis 2021 metais taip pat planuojama:

 Mažinti esamą vietinės rinkliavos mokėtojų įsiskolinimą;

 Mažinti esamą kreditorinį įsiskolinimą (Skolos paslaugų teikėjams);

 Gerinti aplinkosauginio švietimo Tauragės regione priemones;

 Mažinti surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekį Savivaldybių teritorijose;

 Gerinti elektroninių paslaugų teikimo vietinės rinkliavos mokėtojams kokybę.

2. BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI

2.1.UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pristatymas

Personalas (darbuotojų skaičius, kvalifikacijos kėlimas, vidutinis darbo užmokestis)

TRATC valdymo struktūra patvirtinta 2016 m. balandžio 5 d. Bendrovės valdybos sprendimu

Nr. 16/03 (99), pagal kurią numatyti 34 etatai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta vidutinio darbuotojų skaičiaus

nustatymo tvarka ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis taisyklėmis 2017 m.

spalio 23 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu nustatytas vidutinis UAB Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centro darbuotojų skaičius – 31.

2020 m. Bendrovėje sudaryta 11 naujų darbo sutarčių, atleista 14 darbuotojų.

Darbuotojai priimti sudarant terminuotas darbo sutartis dėl darbo žaliųjų atliekų surinkimo

aikštelėse pavasario-rudens laikotarpiu, taip pat vykstant natūraliai darbuotojų kaitai – vaikų

priežiūros atostogos, darbo santykių nutraukimas.

Pagrindinės darbo santykių nutraukimo priežastys: suėjo darbo sutarčių terminas (Žaliųjų

atliekų surinkimo aikštelių priėmėjai), darbuotojai darbo sutartis nutraukė savo iniciatyva, darbo

santykiai nutraukti šalių susitarimu.

Vidutinis Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 2020 metais sudarė 1 104 Eur (tūkstantis

šimtas keturi eurai).

Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė)

Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 286.723,80 (du šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai

septyni šimtai dvidešimt trys eurai ir 80 euro centų) eurai. 

Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 330 (tris šimtus trisdešimt) paprastųjų nematerialiųjų

vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 868,86 (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni aurai ir

aštuoniasdešimt šeši euro centai) eurų. 

Bendrovės akcininkų turimų akcijų skaičius yra toks:

 Tauragės rajono savivaldybės – 129 paprastos vardinės akcijos;

 Jurbarko rajono savivaldybės – 92 paprastos vardinės akcijos;

 Šilalės rajono savivaldybės – 79 paprastos vardinės akcijos;

 Pagėgių savivaldybės – 30 paprastų vardinių akcijų.

Savo veikloje Bendrovė naudoja ilgalaikį nematerialųjį turtą, kurio likutinė vertė 32 993 Eur

(trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų), o ilgalaikio materialaus turto vertė

4 042 129 Eur (keturi milijonai keturiasdešimt du tūkstančiai šimtas dvidešimt devyni eurai).
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Materialusis turtas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (visos sumos nurodytos eurais):

Pastatai ir

statiniai

Mašinos

ir įranga

Transporto

priemonės

Kiti

įrenginiai,

prietaisai ir

įrankiai

Sumokėti

avansai ir

vykdomi

materialioj

o turto

statybos

(gamybos)

darbai Iš viso

Įsigijimo vertė

2019 m. gruodžio 31 d. 12 238 395 1 531 091 57 882 447 757 1 960 892 16 236 017

- įsigijimai - 1 595 - 3 306 238 151 243 052

- perleidimai ir nurašymai - - - - (20 192) (20 192)

- perklasifikavimai 2 060 922 - - - (2 060 922) -

- vertės sumažėjimas - - - - - -

2020 m. gruodžio 31 d. 14 299 317 1 532 686 57 882 451 063 117 929 16 458 877

Sukauptas nusidėvėjimas

2019 m. gruodžio 31 d. 9 587 711 1 248 484 57240 308 187 - 11 201 622

- nusidėvėjimas 958 959 80 280 640 57 318 - 1 097 197

- perleidimai ir nurašymai - - - - - -

- perklasifikavimai - - - - - -

2020 m. gruodžio 31 d. 10 546 670 1 328 764 57 880 365 505 - 12 298 819

Likutinė vertė:

2019 m. gruodžio 31 d. 2 650 684 282 607 642 139 570 1 960 892 5 034 395

2020 m. gruodžio 31 d. 3 752 647 203 922 2 85 558 117 929 4 160 058

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2020 metus baigė pelningai. 2019 metais

įmonės nuostolis buvo -128,4 tūkst. Eur, 2020 metų grynasis pelnas sudarė 101,8 tūkst. Eur. 

Bendrovės ūkinės veiklos finansinis rezultatas rodo, kad 2020 metais įmonės pajamos viršijo

patirtas sąnaudas, nors per metus išaugo tiek įmonės pajamos, tiek sąnaudos. Lyginant su 2019

metais,  pardavimo pajamos padidėjo  433,5 tūkst. Eur., o veiklos sąnaudos 249,3 tūkst.Eur.

Iš pagrindinės veiklos pelnas padidėjo 184,2 Eur.

Veiklos sąnaudos padidėjo dėl tekstilės atliekų šalinimo iš miesto konteinerių visus metus, dėl

išaugusių nuotėkų tvarkymo kaštų, dėl didesnio atliekų kiekio atliekų vežimo deginti į UAB „Fortum

Klaipėda“ atliekų deginimo gamyklą.

Iš administravimo sąnaudų bendrovė sutaupė 75,9 tūkst eurų. Taip pat į sąvartyną atvežta 279

tonomis daugiau lyginant su 2019 metais ir tai būtų apie 26,8 tūkst. Eurų.

2.2.Bendrovės pasiekimai

2020 metais TRATC vykdydamas savo atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, atliekų

tvarkymo ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo

funkcijas:

- išplėtė rūšiuojamųjų atliekų surinkimo tinklą įsigyjant papildomus rūšiavimo

konteinerius, kurie pastatyti bendro naudojimo konteinerių aikštelėse;

- baigė įrengti antžeminių konteinerių aikšteles (Tauragės rajono savivaldybėje iš viso

įrengtos 86 tokios aikštelės, iš kurių 52 antžeminės ir 34 požeminės, Jurbarko rajono

savivaldybėje įrengtos 82, iš jų 63 antžeminės, 19 požeminių aikštelės, Šilalės rajono

savivaldybėje-53 aikštelės, iš kurių 34 antžeminės ir 19 požeminių ir Pagėgių

savivaldybėje-25 vnt., iš jų 20 antžeminių ir 5 požeminės aikštelės);
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- įvykdė Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytą uždavinį -

Savivaldybėms iki 2020 m. užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga

būtų pasiūloma ir teikiama visiems komunalinių atliekų turėtojams;

2.3.Bendrovės pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais,

nuostolingos veiklos analizė

Komunalinių atliekų surinkimas

Užtikrinant teikiamų paslaugų kokybės rodiklius vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo įmokų mokėtojams Tauragės regione 2020 m.

įvykdytas Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytas uždavinys -

Savivaldybėms iki 2020 m. užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų

pasiūloma ir teikiama visiems komunalinių atliekų turėtojams. 

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis Tauragės regiono savivaldybių teritorijose komunalinių

atliekų tvarkymo paslauga yra teikiama 100 procentų atliekų turėtojų.  

Mišrių komunalinių (likusių po rūšiavimo) atliekų kiekiai regione 2018 m. sumažėjo 3,43

procento, 2019 m. – 1,51 procento, o 2020 m. – 1,58 procento.

Bioskaidžių atliekų (žaliųjų sodo/daržo bei maisto ir virtuvės atliekų) surinkimas

Kaip ir ankstesniais metais Tauragės regione 2020 m. buvo toliau plėtojamas bioskaidžių atliekų

atskiras surinkimas iš Tauragės, Jurbarko, Šilalės bei Pagėgių miestų gyventojų. 2015 metais

gyventojams buvo išdalinti 5875 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. 2018 metais nupirkta ir

gyventojams išdalinta 700 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. 2020 m. bendro naudojimo

konteinerių aikštelėse pastatyti 1100 l talpos konteineriai žaliosioms bei maisto ir virtuvės atliekoms

surinkti iš daugiabučių namų gyventojų.

Apvažiavimo būdu surenkamų žaliųjų atliekų kiekis 2020 metais Tauragės regione išaugo

14,55 procento. Tokį surenkamų žaliųjų atliekų kiekio augimą įtakojo pradėtas žaliųjų atliekų

surinkimas iš daugiabučių namų ir palankios gamtinės sąlygos.

 Pirminis atliekų rūšiavimas

Dar 2015 metais apie 85 procentai Tauragės regiono individualių namų valdų savininkų buvo

aprūpinta rūšiavimo konteineriais. 2020 m. Tauragės ir Jurbarko savivaldybių gyventojams buvo

išdalinta papildomai po 400 komplektų individualių rūšiavimo konteinerių. 

Pakuočių atliekas bei antrines žaliavas iš bendro naudojimo ir individualių konteinerių

Tauragės rajone surenka UAB „Dunokai“, Šilalės rajone – UAB „Ecoservice“, Pagėgių savivaldybėje

– UAB „Ecoservice Klaipėda“. 2020 m. Jurbarko rajone pakuočių atliekas renka UAB „Jurbarko

komunalininkas“, kuris laimėjo viešąjį konkursą ir pradėjo dirbti pagal naują sutartį. 

2020 m. Tauragės regione atskirai surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekis išaugo

7,44 procento. Tikėtina, kad antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekio didėjimą įtakojo ES paramos

lėšomis daugiabučių namų kvartaluose įrengtos požeminės ir antžeminės bendro naudojimo

konteinerių aikštelės, - taip buvo išplėstas konteinerių tinklas ir daugiabučių gyventojams sudarytos

palankesnės sąlygos rūšiuoti.  

Atliekų tvarkymas po mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse

nustatyta, kad sąvartynuose draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar

kitaip panaudoti atliekas.
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Atsižvelgiant į minėtą nuostatą, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2020 m.

rugsėjo 17 d. pasirašė mišrių komunalinių atliekų (MKA) rūšiavimo ir perdavimo perdirbti ir/ar

panaudoti paslaugų sutartį su viešąjį pirkimą laimėjusia bendrove UAB Ekobazė.

2020 m. į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje veikiančią rūšiavimo

liniją buvo perduota rūšiuoti 21 525 tonos mišrių komunalinių atliekų, iš kurių atskirtos 732 tonos (3

proc.) pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui tinkančios medžiagos (mišrios popieriaus atliekos,

plastikinė pakuotė, PET pakuotė, stiklo pakuotė, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė), 7993 tonos

(37 proc.) bioskaidžių atliekų, kurios kompostuojamos biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo

aikštelėje. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2247 tonas (10 proc.) likusių po

rūšiavimo atliekų perdavė deginimui į UAB „Fortum Klaipėda“.

Atlikus perduotų rūšiuoti ir išrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų analizę, matome, kad vis dar

didžioji dalis – 50 proc. – atliekų, likusių po MKA rūšiavimo, buvo šalinamos Tauragės regiono

nepavojingų atliekų sąvartyne.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno veikla

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartynas) 2020 m. priimta 25 582

tonos atliekų, iš kurių didžiausią kiekį sudarė komunalinės atliekos (21 525 tonos), kurias išrūšiavus

rūšiavimo linijoje į sąvartyną perduota šalinti 10 553 tonos atliekų. 

Tvarkant priimtas atliekas sąvartyne pašalinta 13 488 tonos atliekų, sąvartyno sluoksnių

perdengimui ir kelių formavimui panaudota 1 121 tona priimtų statybinių atliekų (šios atliekos

nebuvo šalinamos), perdirbta ir panaudota 2979 tonos atliekų.

Apibendrinant Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vykdomą atliekų tvarkymo

veiklą, aiškiai matyti, kad vis dar didžioji dalis t. y. 53 proc. atliekų priimtų į sąvartyną yra šalinamos,

31 proc. kompostuojamos, 16 proc. perdirbamos ar kitaip panaudojamas.

Žaliųjų ir bioskaidžių atliekų tvarkymas

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja 4 (keturias) žaliųjų atliekų

kompostavimo aikšteles (ŽAKA) ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę (BSA KA) į

kurias 2020 m. priimta 12 241 tona žaliųjų ir biologiškai skaidžių atliekų. 

2020 m. didžioji ūkinės veiklos dalis, susijusi su atliekų tvarkymu kompostuojant, buvo

vykdoma biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelėje, esančioje Tauragės nepavojingų

atliekų sąvartyno teritorijoje. Čia buvo priimta 7993 tonos biologiškai skaidžios masės, kuri susidaro

po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo rūšiavimo linijoje, kompostuojant šią masę 2020 m.

pagamintos 3974 tonos stabilato, kuris panaudotas sąvartyno sluoksnių perdengimui.

Surinktos žaliosios ir bioskaidžiosios atliekos sutvarkomos jas kompostuojant. Kompostavimo

metu per 2020 m. pagaminta 2360 tonų komposto, kuris Tauragės regiono seniūnijų ir biudžetinių

įstaigų viešųjų erdvių tvarkymo reikmėms perduodamas nemokamai, o gyventojams parduodamas

už patvirtintą kainą (9,99 Eur su PVM).

Nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras eksploatuoja keturias didžiųjų atliekų

surinkimo aikšteles (toliau vadinama ir DASA) esančias Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių

savivaldybėse. Per 2020 metus aikštelėse priimta 1266 tonos nepavojingų ir pavojingų atliekų.

Į DASA atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai pagal patvirtintas susikaupimo normas

vienam gyventojui arba namų valdai per metus, priklausomai nuo atliekų rūšies.

Gyventojų aktyvumas pristatant atliekas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, žiūrint pagal

atskiras Tauragės regiono savivaldybes, nesiskiria. 
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Visose keturiose savivaldybėse veikiančiose didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse daugiausiai

atliekų pristato fiziniai asmenys, t. y. gyventojai, kurie į aikšteles daugiausia pristato nepavojingas

atliekas - naudotas automobilių padangas, didžiąsias atliekas (baldai), statybos ir griovimo atliekas,

autoplastikus, langų stiklą.

Pavojingų atliekų, surinktų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, kategorijoje dominuoja

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, pavojingomis medžiagomis užterštos pakuotės,

šaldytuvai ir kita šaldymo įranga, dienos šviesos lempos, tepalo, kuro, oro filtrai.

Senų sąvartynų ir šiukšlynų priežiūra po uždarymo

Bendrovė vykdo 6 uždarytų sąvartynų priežiūrą bei aplinkos monitoringo stebėseną pagal

kiekvienam uždarytam sąvartynui parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas monitoringo

programas. 

2020 metais buvo vykdomas poveikio aplinkai monitoringas pagal kiekvienam sąvartynui ar

šiukšlynui parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas aplinkos monitoringo programas. 

Monitoringo tikslas - keletą metų sekti uždarytų sąvartynų įtaką požeminio vandens būklei, kad

būtų galima laiku imtis prevencinių priemonių galimo vandens teršimo atveju. 

Pagrindinės monitoringo kryptys - vandens lygio matavimas; vandens cheminės sudėties

tyrimai. 

Detalesnė informacija apie uždarytų sąvartynų monitoringo rezultatus ir teikiamas išvadas

skelbiama UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje adresu

https://uabtratc.lt/apie-mus/monitoringas/ .

2.4.Bendrovės vidaus ir išorės problemos

Pagrindinis įmonės tikslas 2020 metais buvo pasiekti, kad įmonė metus užbaigtų

nenuostolingai. Rizika nepasiekti šio tikslo buvo didelė, tačiau siekiant įmonės nuostolingą veiklą

pagerinti, savivaldybių taryboms buvo pateiktas siūlymas padidinti perskaičiuotą atliekų sutvarkymo

kainą. To nepadarius, įmonės veikla ir toliau būtų nuostolinga, apyvartinių lėšų trūkumas didintų

skolas tiekėjams ir paslaugų teikėjams. Be to, dėl neigiamo įmonės balanso nėra galimybės

pasiskolinti lėšų iš kredito įstaigų. 

Savivaldybių taryboms metų eigoje patvirtinus naują didesnę kainą (nuo 80 Eur/t iki 96 Eur/t),

įmonė gavo daugiau piniginių lėšų. Dėl to galėjo savalaikiai atsiskaityti su valstybinėmis įmonėmis

(VMI, Sodra), bei dalinai dengti kreditorinius įsiskolinimus (Turto bankas, AB „Kauno tiltai“, banko

palūkanos).

Nepastovus piniginių srautų judėjimas labiausiai susijęs su rinkliavos mokėtojams siunčiamų

sąskaitų terminais. Didžiausios lėšų įplaukos būna metų pradžioje, vėliau jos mažėja. 

Vengiant rizikos nesurinkti skolos ir paskatinti mokėtojus laiku mokėti rinkliavos įmokas, metų

eigoje siunčiami mokėjimo priminimai. Nors tai reikalauja papildomų sąnaudų, tokia apsidraudimo

priemonė mažina riziką likti be pagrindinių rinkliavos lėšų metų gale.

Savivaldybių vėlavimas pervesti lėšas Bendrovei už atliekų tvarkymo paslaugą glaudžiai

susijęs su rinkliavos mokėtojų sumokėtomis lėšomis. Metų pradžioje savivaldybės sukaupia lėšas,

vasaros - rudens laikotarpiu šių lėšų poreikis išauga, nes tuo laikotarpiu savivaldybėms pateikiamos

didžiausios sąskaitos už sutvarkytus atliekų kiekius. 

Norint sumažinti riziką ir paskatinti savivaldybes tinkamai planuoti būtinas lėšas, metų eigoje

siunčiamos ketvirčio ataskaitos su duomenimis apie skolų susidarymą, gautas lėšas, atsiskaitymus ir

t. t.

https://uabtratc.lt/apie-mus/monitoringas/
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Viena iš pagrindinių apsidraudimo priemonių dėl nepastovaus piniginių srautų judėjimo – kasmet

perskaičiuojama 1 tonos atliekų sutvarkymo kaina ir siūlymas savivaldybėms, atsižvelgiant į

kintančius kaštus, imtis savalaikių priemonių įmonės mokumui subalansuoti. Deja, dažnu atveju į

siūlomas priemones nebūna atsižvelgta ir Bendrovė nuolatos susiduria su finansiniais sunkumais.

2.5.Auditoriaus išvados

Nepriklausomo auditoriaus (Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000593) išvados sąlyginės nuomonės

pagrindas:

„2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės balanso atidėjinių straipsnyje buvo apskaitytas 445 tūkst.

Eur atidėjinys dėl sąvartyno uždarymo. Pagal 19 VAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir

turtas bei poataskaitiniai įvykiai nuostatas kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

atidėjiniai turi būti peržiūrimi ir jų vertė koreguojama atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes.

Bendrovė neatliko 2020 m. gruodžio 31 d. atidėjinių, susijusių su sąvartyno uždarymu, peržiūrėjimo

ir paskaičiavimo. Mes negalėjome gauti pakankamų tinkamų audito įrodymų, kurie leistų pagrįstai

įsitikinti, kad atidėjiniai yra įvertinti 2020 m. gruodžio 31 d. Mes negalėjome įvertinti ar dėl atidėjinių

perskaičiavimo būtų reikalingi 2020 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose, nuosavo kapitalo,

atidėjinių bei 2020 m. finansinių veiklos rezultatų koregavimai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimui pagal Bendrovės apskaitos politiką

nustatytas naudingo tarnavimo laikas yra mažesnis už jo faktišką tarnavimo laiką. Kaip nurodyta 4

pastaboje, Bendrovė turi turto, kurio įsigijimo savikaina 4 420 tūkst. Eur, visiškai nudėvėto, bet vis

dar naudojamo veikloje. Dėl šios priežasties ilgalaikio materialiojo turto 2020 m. gruodžio 31 d.

likutinė vertė yra nepagrįstai sumažinta. Mūsų nuomone, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į šio turto planuojamą likusį naudingo tarnavimo laiką.

Neturėdami informacijos, kuri leistų nustatyti ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką,

mes negalėjome pritaikyti jokių kitų audito procedūrų, kurios leistų mums pagrįstai įsitikinti

ilgalaikio materialiojo turto apskaitinių verčių teisingumu.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal

šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių

ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Bendrovės pagal Tarptautinių buhalterių etikos

standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos

Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su LR finansinių ataskaitų

audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir

tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.“

____________________________
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