VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
2008 M. VEIKLOS ATASKAITA

1.

TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 m. kovo 2 dieną.
Valstybėje įmonėje Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei
gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.
Įstaigos tikslai:
1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno
apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos,
plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;
2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris
yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei
kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;
3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje,
Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų
operatorių parinkimas;
4. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už
užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;
5. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.
Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:
1. (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir
apdorojimas”;
2. (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla” apimanti: savivaldybių ir
regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir
sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir
transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų
planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų
organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų
apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose
teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje
patvirtintą tvarką.
3. Eksploatuoja sąvartynus, renka bei apdoroja antrines žaliavas, surenka bei tvarko pakuotes
ir pakuočių atliekas.
4. Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais
ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai.

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno
švara“.
Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei
Kėdainių raj. savivaldybės turtinis įnašas. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau
talpinamoje lentelėje.
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steigėjo pavadinimas
Kauno miesto savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Iš viso:

Įnašas,
tūkst. Lt
57,1
10,1
8,1
6,0
12,8
5,9
100,0

% nuo bendros
sumos
57,1
10,1
8,1
6,0
12,8
5,9
100,0

UAB „Kauno švara“ turtinis įnašas yra Lapių sąvartynas, kuris įvertintas 7,258 mln.Lt.
Kėdainių raj. savivaldybė 2008-01-30 perdavė centrui Zabieliškio sąvartyną kaip turtinį įnašą, kuris
įvertintas 1,014 mln. Lt.
Įstaiga turi šiuos valdymo organus:
- visuotinis dalininkų susirinkimas
- valdyba
- įstaigos vadovas
Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam
atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose
nurodytas funkcijas.
Valdyba – Įstaigos kolegialus valdymo organas.
Valdyba sudaryta iš šių 10 narių:
1. Vygantas Gudėnas (Valdybos pirmininkas) – Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius.
2. Janina Aksinavičienė (pirmininko pavaduotoja) – Kėdainių rajono savivaldybės
Ekonomikos ir finansų departamento direktorė.
3. Aleksandras Beliavičius – Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus
poskyrio vedėjas.
4. Marija Stanikūnienė - Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus
vedėja.
5. Jonas Žališkevičius – Kauno miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento
direktorius.
6. Egidijus Katilius – Kauno rajono savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vedėjas.
7. Vytautas Streikauskas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
8. Raimundas Kaminskas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
9. Vytautas Oržekauskas – Raseinių rajono savivaldybės ekologas.
10. Andrius Kavaliauskas – UAB „Kauno švara“ Valdybos pirmininkas.
Valdybos pirmininku išrinktas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius
Vygantas Gudėnas.
Įstaigos vadovas. Įstaigos steigiamajame susirinkime įstaigos direktoriumi išrinktas
Juozas Yla.

2

2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS
TIKSLUS

Šiame etape (2008 m.) pagrindinis Įstaigos tikslas yra šių projektų įgyvendinimas:
•
•
•
•

Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimas;
Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno RATC;
Aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimas;
Techninė priežiūra.
2.1. Projektų įgyvendinimas

Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimas
UAB „Krašto projektai ir partneriai“ Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimo projektą bei konkursinę dokumentaciją galutiniai parengė 2008 m. viduryje, o atskiros jo
dalys buvo parengtos 2007 metais. Pagal šiuos dokumentus buvo skelbiami konkursai ir parinkti
rangovai šiems darbams:
1. Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo
atliekų perdirbimo aikštelių statyba. Rangos sutartis su UAB „Kamesta“ pasirašyta 2007-1113.
2. Lapių regioninio sąvartyno statyba. Rangos sutartis su UAB „Sienojus“ ir UAB „Laugina“
pasirašyta 2007-12-27.
3. Atliekų priėmimo aikštelių statyba. Rangos sutartis su AB „Raseinių melioracija“ ir UAB
„Laugina“ pasirašyta 2007-12-27.
4. Sąvartynų uždarymas. Rangos sutartis su UAB „Luidas“ pasirašyta 2008-09-18.
5. 110 kV elektros linijos iškėlimas iš Lapių sąvartyno. Paslaugos sutartis su AB „Lietuvos
energija“ pasirašyta 2007-12-17.
6. 10 kV orinės elektros linijos iškėlimas ir kabelių linijos įrengimas. Paslaugos sutartis su AB
„VST“ pasirašyta 2008-10-20.
Įgyvendinamų projektų finansavimas
2008 metais vyko intensyvūs darbai visuose aukščiau išvardintuose projektuose. 200901-01 d. atlikta darbų už 11,751 mln. Eurų (be PVM), kas sudaro 45,9% nuo visos darbų sumos.
Darbų atlikimas pagal atskiras darbų rūšis, jų fizinis ir finansinis įgyvendinimo lygis pateiktas 1
lentelėje.
Pagal pasirašytas rangos darbų sutartis, visa projektų darbų suma yra 25,563 mln. eurų
(88,26 mln.Lt) be PVM. Projektas finansuojamas iš trijų šaltinių:
 ES Sanglaudos fondo – 13,823 mln. eurų;
 LR biudžetas – 7,94 mln. eurų;
 Galutini paramos gavėjas (KRATC paskola) – 3,80 mln. eurų.
Dalininkams pritarus, mūsų centras su banku DnB NORD sudarė sutartį dėl paskolos
gavimo.
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Lentelė 1
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Techninės pagalbos teikimas Kauno RATC
Techninės pagalbos teikimo Kauno RATC sutartis su UAB „COWI Baltic“ pasirašyta
2006-12-22. Per 2008 metus atlikti šie sutartyje numatyti darbai:
 Parengti komunalinių atliekų tvarkymo ir utilizavimo technologiniai reglamentai.
 Parengtos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos.
 Patvirtintas regiono atliekų tvarkymo planas.
 Parengtos ir patvirtintos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės.
 Parengti ir patvirtinti savivaldybių atliekų tvarkymo planai.
 Parengtas KRATC verslo planas.
Sutartis su konsultantais pratęsta iki 2009 m. birželio mėn. Per šį laikotarpį reikės
parengti TIPK leidimus, konsultantai dalyvaus konkursų vertinimuose.
Aplinkosauginio švietimo projekto įgyvendinimas
Šiais metais buvo tęsiamas projektas „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono
atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“. Projektas baigtas 2008-05-31.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu parengta ir išplatinta 1000 plakatų, surengta 18 informacinių
renginių regiono mokyklose ir seniūnijose, organizuotas foto ir piešinių konkursas ir jų darbų
paroda.
Parengta šio projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta Aplinkos ministerijai ir įvertinta
gerai.
Sutartis dėl techninės priežiūros
2007 m. kovo 29 dieną pasirašyta sutartis su UAB „SWECO BKG“ dėl Kauno regiono
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto statybos darbų techninės priežiūros.
Paslaugos teikėjas turės:
— vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir
inžinerinių darbų statybos (1999 m., pirmas leidimas, „Raudonoji knyga“). Sutarties valdymas,
projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių
specifikacijų sąlygas;
— vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros
funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996 Nr. 32788; 2001 Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos statybos techniniuose reglamentuose: STR
1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė
priežiūra“ STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų
pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje,
pripažinimo Lietuvos Respublikos, taisyklės“);
— teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios organizacijos finansininkams;
— teikti technines ataskaitas Užsakovui, Aplinkos ministerijai ir Perkančiajai organizacijai.
Techninės priežiūros specialistai pastoviai lankosi vykdomuose objektuose, kiekvieną
savaitę dalyvauja gamybiniuose pasitarimuose, kuriuose dalyvauja rangovo, užsakovo ir kitų
suinteresuotų institucijų atstovai.

3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2008 metais dirbo penki
darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir finansininkė, administratorė, techninis
inžinierius (darbą pradėjo nuo 2008 m. liepos 1 d.).
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KRATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2008 metų sausio 28 d. Valdybos
sprendimu Nr.22 patvirtinta išlaidų sąmata. Pagal šią sąmatą 2008 metams buvo numatyta 492,390
tūkst. Lt. Faktiškai išleista 446,138 tūkst.Lt.
Valdybos patvirtintoje išlaidų sąmatoje planuojamos išlaidų sumos pagal atskiras
pozicijas sumažėjo dėl šių priežasčių:
1. 2008 metais prasidėjus statybos darbams, techninį inžinierių buvo planuota priimti į darbą
nuo balandžio mėn., tačiau atsižvelgiant į vykdomų statybos darbų tempus, jis priimtas į darbą nuo
liepos 1 d., todėl lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui, sumažėjo
18,637 tūkst. Lt.
2. KRATC nuo 2007 m. iki 2008 m. vidurio vykdė projektą „Aplinkosauginis švietimas Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo pagrindas“, kurio sąmatoje buvo numatyta
dengti dalį įstaigos komunalinių išlaidų, todėl iš šio projekto lėšų padengta dalis KRATC
komunalinių išlaidų (532,- Lt). Atsižvelgdamas į „Techninės pagalbos“ sutarties reikalavimus,
KRATC leido naudotis UAB „COWI Baltic“ konsultantams vienu kabinetu, kurio komunalines
išlaidas padengė patys konsultantai (2,651 tūkst. Lt). Dėl šių ir kitų taupymo priemonių 2008 m. I
pusmečio patalpų išlaikymo išlaidos sumažėjo 6,347 tūkst. Lt.
3. Nežymiai sumažėjo planuotos išlaidos prekėms ir paslaugoms (apie 1,478 tūkst. Lt) bei
transporto išlaidoms (4,566 tūkst. Lt).
4. Visuomenės informavimo ir švietimo programai vykdyti buvo numatyta skirti 40 tūkst. Lt.
Kadangi dar visą 2008 m. I pusmetį KRATC įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą,
finansuojamą iš ES ir valstybės biudžeto lėšų, tai sąmatoje visų numatytų lėšų šiems tikslams
neišleido, todėl nepanaudotas likutis sudarė – 28,979 tūkst. Lt.
5. Taip pat sumažėjo patirtos išlaidos ir keliose kitose pozicijose: Kėdainių r. savivaldybės
turtinio įnašo įregistravimo išlaidos (nuo 10 tūkst.Lt iki 6,238 tūkst.Lt), išlaidos darbuotojų
komandiruotėms (nuo 3 tūkst.Lt iki 382 Lt) bei išlaidos darbuotojų mokymams ir seminarams (nuo
5 tūkst. Lt iki 3,7 tūkst. Lt).
6. Transporto išlaikymo išlaidos sumažėjo nuo 41,184 tūkst. Lt iki 36,618 tūkst. Lt.
Valdybos patvirtintoje išlaidų sąmatoje planuojamos išlaidų sumos pagal dvi pozicijas
padidėjo dėl sekančių priežasčių:
1. 2008 m. sąmatoje buvo numatyta 2,0 tūkst. Lt žemės panaudos sutarčių įregistravimui ir
statybos leidimams. Kadangi 2008 m. labai išaugo statybos leidimų kainos - iki 250,- Lt už vieną
statybos leidimą, nors už kelis teko mokėti ir po 850,- Lt, todėl papildomai reikėjo skirti 2,649
tūkst. Lt.
2. 2008 m. rugsėjo 30 d. Valdybos posėdyje buvo pritarta iš sutaupytų per 2008 m. lėšų
įsigyti baldus naujai statomoms atliekų priėmimo aikštelėms ir Lapių sąvartyno administracinėms
bei buitinėms patalpoms. Šiems pirkimas buvo išleista 31,678 tūkst. Lt.
Lėšos KRATC veiklai finansuoti bei kaupimui 2008 metais buvo gaunamos iš 3
šaltinių. Jos pateiktos žemiau talpinamoje lentelėje.
Eil.
Savivaldybė
Gautinos lėšos (tūkst. Lt be PVM)
Nr.
Už Lapių
Pagal sutartis
Tikslinis
sąvartyno
savivaldybių
nuomą
finansavimas
1
Kauno m.
610,2*
2
Kauno raj.
3
Kėdainių raj.
61,146**
4
Kaišiadorių raj.
17,766***
5
Jonavos raj.
65,433****
6
Raseinių raj.
39,0
Iš viso:
610,2
144,45
39,0
6

* - iš šios sumos už Lapių sąvartyno 6-12 mėn. nuomą (340,3 tūkst. Lt ir PVM) bus pervesta 2009
m.
** - iš šios sumos Kėdainių raj. savivaldybė dalį (5,802 tūkst. Lt ir PVM) perves 2009 m. pradžioje.
*** - iš šios sumos 2008 m. nesumokėta 8,406 tūkst. Lt, kuriuos pervedė 2009 m. sausio mėn.
****- iš šios sumos 2008 m. liko nesumokėta 42,183 tūkst. Lt, kuriuos pervedė 2009 m. sausio
mėn.
Bendras UAB „Kauno švara“ įsiskolinimas 2008-12-31 d. sudaro 432,665 tūkst. Lt (
su PVM), tame skaičiuje: už Lapių sąvartyno 6-12 mėn. nuomą (401,549 tūkst. Lt), įsiskolinimo už
2008 m. žemės nuomą likutis (23,814 tūkst. Lt) ir skola už sunaudotą el. energiją Lapių sąvartyne
(7,302 tūkst. Lt).
Be šių lėšų per 2008 m. KRATC dar gavo banko palūkanų (26,812 tūkst. Lt) ir
įplaukas iš juridinių asmenų už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąvartyną (21,312 tūkst. Lt).
KRATC veiklai ir kaupimui per 2008 metus gautos lėšos sudarė 841,7 tūkst. Lt.
Įvertinus patirtas KRATC veiklos sąnaudas (446,138 tūkst. Lt) bei per 2005-2007 metus
nepanaudotus lėšų likučius (658,842 tūkst.Lt), apskaičiuotas lėšų KRATC veiklai ir kaupimui
likutis metų pabaigoje turėjo būti 1054,381 tūkst. Lt, tame skaičiuje KRATC veiklai - 236,170
tūkst. Lt, kaupimui – 818,211 tūkst. Lt.
KRATC atsiskaitomojoje sąskaitoje 2008-12-31 dieną buvo – 129,258 tūkst. Lt bei
depozitinėje sąskaitoje – 550 tūkst. Lt.

KRATC GAUTOS LĖŠOS* IR SĄNAUDOS PER 2008 M.
1 Lėšų, KRATC veiklai ir kaupimui, likutis laikotarpio pradžioje, iš jų:
KRATC veiklai
Kaupimui
2 Gautos lėšos iš steigėjų:
2.1 Savivaldybių finansavimas (Raseinių r.savivaldybė)
2.2 Savivaldybių lėšos pagal sutartis (be PVM)
2.3 Lėšos už Lapių sąvartyno nuomą (be PVM),
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2

Iš viso per 2008 m. gautos lėšos iš steigėjų (2.1+2.2+2.3)
KRATC veiklai
Kaupimui
Įplaukos už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąv.(jurid.asm.)
Banko palūkanos
Iš viso per 2008 m. gautos lėšos (3+4+5)
Lėšos iš viso su praeitų metų likučiu ir banko palūkanomis (1+6)

Sąnaudos
Likutis metų pabaigoje (7-8)
KRATC veiklai
Kaupimui

658842,42
105149,54
553692,89
39000,00
144345,45
610207,44
793552,89
529035,26
264517,63
21311,73
26812,22
841676,84
1500519,26
446138,29
1054380,97
236170,46
818210,52

* - išvestinis rodiklis, tai lėšos, kurios turėjo būti gautos per 2008 m. KRATC veiklai ir kaupimui iš steigėjų, jei metų
pabaigoje visos įstaigos būtų laiku atsiskaičiusios.

7

Eil.

Išlaidų pavadinimas

Nr.
1

Priskaičiuotas darbo užmokestis

2

Įmokos socialiniam draudimui (30.98 %)

3

Pervesta į garantinį fondą

4

Patalpų išlaikymo išlaidos

Patvirtinta
išlaidų suma,
Lt
203004,00

22275,00

17341,35

Patalpų eksploatacija (šildymas, vanduo, elektra ir kt. mokesčiai)

6742,70

6132,62

Telefono pokalbių išlaidos

4248,00

2999,29

Internetas

2407,20

2211,50

Nuoma

8876,65

8648,80

Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms

14342,32

Baldų pirkimas

3500,00

3492,76

Kompiuteris techniniam inžinieriui

3500,00

3624,88

Kanceliarinės prekės ir kitos ūkinės išlaidos

6000,00

4666,25

Mobilaus telefono pokalbių išlaidos

2400,00

1780,98

420,00

777,45

Transporto išlaikymo išlaidos

41184,00

36617,95

Automobilio "Hyundai Elantra" išlaikymo išlaidos

18334,00

15190,02

Lizingo dengimas ir palūkanos

8520,00

8523,36

Automobilio draudimas (KASKO ir trans.pr. civilinės atsak.)

1470,00

953,00

Einamasis remontas ir kt.išlaidos

1000,00

1131,19

Automobilio benzinas

7344,00

4582,47

22850,00

21427,93

Pradinė įmoka

6750,00

7749,98

Automobilio lizingas ir palūkanos

8000,00

6977,54

Automobilio draudimas (KASKO ir trans.pr. civilinės atsak.)

2200,00

1573,00

500,00

1049,12

5400,00

4078,29

10700,00

10700,20

Automobilio "Škoda Octavia"pirkimas ir išlaikymo išlaidos

Profilaktiniai patikrinimai ir kt.išlaidos
Automobilio benzinas
7

-2650,86
15820,00

Banko komisiniai
6

247664,12

63297,00

UAB "Cowi Baltic" komunal.išlaidų kompensavimas
5

Faktiškai
patirta sąnaudų,
Lt

Turtinio įnašo sutarties įregistravimo išlaidos
(įsiskolinimo UAB "Kauno švara" dengimas)

8

Kėdainių r.savivaldybės turtinio įnašo įregistravimo išlaidos

10000,00

6238,28

9

Žemės panaudos sutarčių įregistr., statybos leidimai ir pan.

2000,00

4649,21

10

Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas

5310,00

5310,00

11

Darbuotojų mokymai ir seminarai

5000,00

3669,90

12

Darbuotojų komandiruotės

3000,00

382,20

13

Reprezentacinės išlaidos

500,00

0,00

14

KRATC nario mokestis RATC asociacijai:

300,00

300,00

15

Visuomenės informavimo ir švietimo programa

40000,00

11021,20

16

Regioninių sąvartynų monitoringo vykdymas

65000,00

55084,74

17

Baldai APA ir Lapių sąv. pastatams

18

Nenumatytos išlaidos
Iš viso:
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31677,84
5000,00

1138,98

492390,00

446138,29

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS
Likutinė ilgalaikio turto vertė 2008-01-01 buvo 26164235,- Lt, tame skaičiuje avansai
projektuotojams, rangovams ir statybų techninę priežiūrą atliekančiai įstaigai – 19458824,- Lt.
2008 m. Kėdainių r. savivaldybė kaip turtinį įnašą perdavė Centrui Zabieliškio sąvartyną, kurio
balansinė vertė 1014510,- Lt.
Ataskaitiniais metais KRATC įsigijo keletą ilgalaikio turto vienetų: kompiuterį,
lengvąjį automobilį bei baldus atliekų priėmimo aikštelėms ir Lapių sąvartyno pastatams. Iš viso
įsigyto turto vertė sudaro 60411,- Lt.
Likutinė ilgalaikio turto vertė 2008 m. gruodžio 31 d. – 55277225,- Lt, tame skaičiuje
nebaigtos statybos vertė – 44307233,- Lt.
5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2009 METAMS
Visi numatyti statybos darbai planuojami užbaigti 2009 metais sekančiai:
1. Zabieliškio sąvartyno statyba – 2009 m. birželio mėn.
2. Atliekų perkrovimo stotys Jonavoje, Kaišiadoryse ir Raseiniuose – 2009 m.
gegužės mėn.
3. Atliekų priėmimo aikštelės – 2009 m. gegužės mėn.
4. Lapių sąvartyno statyba – 2009 m. lapkričio mėn.
5. Sąvartynų uždarymas – 2009 m. gruodžio mėn.
Jau nuo 2009 metų vidurio bus pradėtos eksploatuoti 3 perkrovimo stotys, 5 atliekų
priėmimo aikštelės, vyks atliekų pervežimas iš Raseinių, Jonavos ir Kaišiadorių į regioninius
sąvartynus. Todėl jau 2009 m. kovo mėn. būtina paskelbti konkursus operatoriaus parinkimui
aukščiau paminėtiems darbams. Kitas aktualus klausimas – lėšų surinkimas šiems darbams
finansuoti. Iki šiol buvęs lėšų surinkimas KRATC veiklai, 3 Lt už toną atliekų patalpintų
sąvartynuose, nebetinkamas. Todėl būtina kuo greičiau patvirtinti „vartų“ mokestį, į kurį
įtraukiamos visos sąnaudos. „Vartų“ mokesčio paskaičiavimai atlikti šiais metais. Siūlomas „vartų“
mokestis 48,4 Lt už toną atliekų. Šį „vartų“ mokestį dalininkai turėtų patvirtinti ne vėliau kaip iki
2009 metų gegužės mėn.
Ateinantys metai KRATC‘ui bus labai svarbūs, nes bus užbaigti statyti atliekų
tvarkymo infrastruktūros statybos darbai ir pradėta eksploatuoti regioninė atliekų tvarkymo sistema.
Tam reikės dalininkams priimti nemažai sprendimų, dėl kurių jau dabar kai kurie dalininkai
prieštarauja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagrindiniai 2009 metų darbai būtų:
Paskelbti konkursą ir parinkti operatorių Zabieliškio sąvartyno eksploatavimui.
Paskelbti konkursą ir parinkti operatorių atliekų perkrovimui ir pervežimui iš Jonavos,
Raseinių ir Kaišiadorių į regioninius sąvartynus.
Organizuoti Kėdainių ir Nemajūnų g. atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimą.
Organizuoti ir vykdyti uždarytų sąvartynų priežiūrą ir monitoringus.
Kontroliuoti pasirinktų operatorių darbą.
Sudaryti sutartis su atliekas regioniniuose sąvartynuose talpinančiais fiziniais ir juridiniais
asmenimis.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Direktorius
2009-02-21
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Juozas Yla

