VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
2010 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA
Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigta 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ
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. 2010 m. pradedamų įgyvendinti projektų: Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“ ir Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių
įrengimas“ priežiūra;
4. pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
5. eksploatuojamų sąvartynų, atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių veiklos kontrolė;
6. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas.
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. Kontroliuoja sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja
tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles.
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,
Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau
talpinamoje lentelėje.
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:

Piniginiai įnašai,
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

Turtiniai įnašai ir jų perdavimo datos išvardinti lentelėje.
Eil.
Steigėjo pavadinimas
Nr.
1.
UAB "Kauno švara" (Lapių sąvartynas)
2.
Kėdainių rajono savivaldybė (Zabieliškio sąvartynas)
3.
Kaišiadorių rajono savivaldybė (Budnikų/Keturokų
sąvartynas)
4.
Jonavos rajono savivaldybė (Jonalaukio sąvartynas)
Iš viso:

Turtiniai įnašai,
Lt
7.258.000,1.014.510,99.000,111.000,8.482.510,-

Perdavimo data
2005-10-06
2008-01-31
2009-05-19
2009-05-11

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, kurią sudaro 10 narių.
Įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.
2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS
2010 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:
- Projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ darbų užbaigimas;
- Sąvartynus ir atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos
priežiūra;
- Kauno RATC objektų (2 APA Kauno m. ir 1 APA Kėdainių m.) eksploatavimas;
- Dviejų naujų projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių
įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo pradžia;
- Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius
klausimus.
.
2.1. Projektų įgyvendinimas
Per 2010 m. baigti projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ darbai:
- Atliekų priėmimo aikštelių statyba – pastatyta šešta atliekų priėmimo aikštelė Raudondvario 115D,
Kauno m.
- Mažųjų sąvartynų uždarymo darbai.
- Techninė priežiūra.
- Projekto viešinimas.
2.2 Įgyvendinamų projektų finansavimas
2010-12-31 baigėsi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
įgyvendinimas. Per 2010 m. atlikta darbų už 2.843.338,90 Lt (be PVM).
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 (47.728 mln. Lt);
 LR biudžetas – 7,94 mln. Eurų (27.415 mln. Lt);
 Galutinis paramos gavėjas (KRATC paskola) – 3,80 mln. Eurų (13.121 mln.Lt).
Dalininkams pritarus, 2008 m. Kauno RATC su DnB NORD banku sudarė sutartį dėl paskolos gavimo.
2.3 Projektų įgyvendinimo eigoje sudarytos sutartys

2.3.1. Techninė pagalba VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2005-07-01

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

2006-10-16 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis,
gauti penki pasiūlymai. 2006-12-22 pasirašyta paslaugų
sutartis.

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Cowi Baltic“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2006-12-22

3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:

207.324,49 EUR (be PVM)

3.6. Paslaugų teikimo terminai:

Pradžia: 2006-12-22
Pabaiga: 2009-06-22
Dokumentų reikalingų VšĮ Kauno regiono atliekų
tvarkymo centro veiklai, parengimas; kasdieninės
pagalbos teikimas; pirkimo dokumentų rengimas ir
pagalba pirkimo procedūrų vykdyme; mokymų vykdymas

3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:

2.3.2. Biuro baldų įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2006-02-06

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu,
gauti trys pasiūlymai. Biuro baldų tiekimo sutartis
pasirašyta 2006-04-03.

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Narbutas ir Ko“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2006-04-03

3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:

2.944,83 EUR (be PVM)

3.6. Prekių teikimo terminai:

Pradžia: 2006-04-03
Pabaiga: 2006-05-03
Biuro baldų tiekimas

3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.3. Organizacinės technikos įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai
atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2006-04-27

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu,
gauti trys pasiūlymai. Biuro organizacinės technikos
tiekimo sutartis pasirašyta 2006-06-15.

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Sekolda“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2006-06-15

3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:

5.708,99 EUR (be PVM)

3.6. Prekių teikimo terminai:

Pradžia: 2006-06-15

Pabaiga: 2006-07-15
Organizacinės technikos tiekimas

3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:

2.3.4. Naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2006-07-04

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-07-27 gauti trys
pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2006-08-04.

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Via Regia“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2006-08-24

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

32.459,45 EUR (be PVM)

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

2006-08-24

Pabaiga: 2006-11-03
Langų tiekimas ir įstatymas
Barsūniškio gatvės gyventojams

3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

Lapių

gyvenvietės

2.3.5. Techninė priežiūra (darbai baigti, liko tik garantinio laikotarpio priežiūra)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2006-09-06

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-11-07 gauti šeši
pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-03-29

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „SWECO BKG“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2007-03-29

3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:

362.169,83 EUR (be PVM)

3.6. Paslaugų teikimo terminai:

Pradžia: 2007-11-13
Pabaiga: 2011-11-13

3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:

Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūrą ir
ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, vykdant
Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo
projekto statybos darbus:
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 FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant
projekto ,,Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC Rangovo
projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir
mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei
įrangos sutarties sąlygos (1999 m., pirmas leidimas,
„Geltonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų
peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma

pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;
Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ir
ypatingo statinio statybos techninės priežiūros funkcijas,
kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme
Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 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
Respublikoje, taisyklės“)
Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios
organizacijos finansininkams.
Teikti technines ataskaitas Užsakovui, Aplinkos
ministerijai ir Perkančiajai organizacijai.

2.3.6. Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo
aikštelių statyba (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2007-04-04

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-04 gauti keturi
pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-11-13

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Kamesta“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2007-11-13

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

4.276.440,33 EUR (be PVM)

3.6. Darbų teikimo terminai:

3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

Pradžia:

2007-11-13

Pabaiga:

2009.11.20
Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
-įrengti buitinių atliekų sąvartyno 1-ąją sekciją,
-esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas;
-esamo administracinio pastato remontas,
-įrengti aptarnaujančio transporto stoginę;
- įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto
aikštelę;
- įrengti statybos ir griovimo atliekų 0,2065 ha ploto
aikštelę;
- įrengti filtrato kaupimo rezervuarą,
-automobilių svarstyklių remontas,
- įrengti automobilių ratų dezinfekavimo duobę,
-- įrengti priešgaisrinius rezervuarus,
- įrengti elektros transformatorinę pastotę,
-filtrato surinkimo siurblines-esamos rekonstrukcija ir
naujos įrengimas,
- įrengti drenažinio vandens siurblinę,
- įrengti gruntinio vandens pažeminimo sistemą;
- įrengti purvo ir naftos skirtuvą,
- įrengti inžinerinius tinklus,
- įrengti sąvartyno vidinius kelius,
- įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą,
- įrengti privažiavimo kelią,
- įrengti monitoringo sistemą.
Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai:
-Darbo projekto paruošimas,

- Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje
nužymėjimas,
- Parengiamieji statybos darbai,
- Statybos atstatomieji darbai,
- Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems
įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam
personalui,
- Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam,
saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus,
įgyvendinimas.

2.3.7. 110 KV įtampos elektros oro linijos perkėlimo paslauga (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2007-10-23

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-05 gautas vienas
pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2007-12-17

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

AB „Lietuvos energija“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2007-12-17

3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:

1.223.405,03 EUR (be PVM)

3.6. Paslaugų teikimo terminai:

Pradžia: 2007-12-17
Pabaiga: 2008-08-31
Lapių regioninio sąvartyno teritorijoje esančios 110 KV
įtampos oro linijos Kaunas-Jonava atkarpos nuo atramos
Nr. 28 iki atramos Nr. 31 pakeitimas į kabelių liniją

3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.8. Atliekų priėmimo aikštelių statyba (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2007-10-04

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-26 gauti trys
pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-12-27

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“ jungtinės
veiklos sutarties pagrindu

3.4. Sutarties sudarymo data:

2007-12-27

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

3.321.874,69 EUR (be PVM)**

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

2007-12-27

Pabaiga: 2010-12-31
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

Pagrindiniai pirkimo darbai yra šie:
Dviejų atliekų priėmimo aikštelių Kaune, po vieną
Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose
statyba.

* 2007-12-27 d. pasirašyta rangos sutartis su AB „Raseinių melioracija“, kuri turi įrengti šešias atliekų priėmimo aikšteles.
Penkios aikštelės baigtos statyti 2009 m. Šešta (Raudondvario 155D, Kaunas) pabaigta 2010-12-31.
** Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 1.041.130,00 EUR (3.594.813,66 Lt), tačiau reali
sutarties vertė yra 3.321.874,69 EUR (11.469.768.93 Lt). 2.280.744,69 EUR (7.874.955.27 Lt) skirtumas finansuojamas iš:
valstybės biudžeto -1.368.446,82 EUR (4.724.973.18 Lt)) ir Užsakovo lėšų - 912.297,87 EUR (3.149.982.09 Lt).

2.3.9. Lapių regioninio sąvartyno statyba(darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2007-08-16

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-10-15 gauti trys
pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-12-27

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Sienojus“ ir UAB Laugina“ jungtinės veiklos
sutarties pagrindu

3.4. Sutarties sudarymo data:

2007-12-27

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

10.208.090,75 EUR (be PVM)**

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

2007-12-27

Pabaiga: 2009-12-31
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
-įrengti buitinių atliekų sąvartyno 2-ąjį kaupimo lauką
apie 8,8 ha,
-esamo 1-o kaupimo lauko uždarymas (rekultivavimas);
-esamo 3-io kaupimo lauko dalies sekcijos statybos
užbaigimas;
-administracinio pastato statyba;
-buitinio pastato statyba;
-esamos aptarnaujančio transporto stoginės perkėlimas;
-automobilių svarstyklių rekonstrukcija,
-automobilių ratų plovyklos statyba,
-priešgaisrinių rezervuarų statyba,
-gruntinio vandens pažeminimo sistemos įrengimas;
-naftos gaudyklių statyba,
-inžinerinių tinklų statyba (elektros tinklai,
videostebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai,
vandentiekio tinklai) ,
-sąvartyno vidinių kelių ir aikštelių statyba,
-sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas,
-monitoringo projekto parengimas, derinimas ir sistemos
įrengimas;
- artezinio gręžinio įrengimas,

Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai:
-Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies
ekspertizė,
- Esamų statinių demontavimas,
Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje
nužymėjimas,
- Parengiamieji statybos darbai,
- Statybos atstatomieji darbai,
- Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems
įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam
personalui,
- Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam,
saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus,
įgyvendinimas.
* Sutarties vertė - 10.208.090,75 EUR (35.246.495,74 Lt). Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirta - 5.357.684,78
EUR (18.499.014,01 Lt). Finansinį memorandumą viršijanti suma 4.850.405,97 EUR (16.747.481,73 Lt) finansuojama iš
valstybės biudžeto - 2.910.243,58 EUR (10.048.489,03 Lt) ir Užsakovo lėšų - 1.940.162,39 EUR (6.698.992,70 Lt).

2.3.10. Sąvartynų uždarymas (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje

2008-05-28

institucijoje data:
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas 2008-06-27.
Vokų atplėšimas vyko 2008-08-12. Buvo pateikti 6
pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2008-09-18. Sutartį
pratęsus, darbai 2010.04.15.

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

UAB „Luidas“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2008-09-18

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

5.620.344,42 EUR (be PVM)

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

2008-10-15

Pabaiga: 2010-06-19

58 sąvartynų uždarymas Kauno regione

3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

*2008-09-15 d. pasirašyta rangos sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Pagal
šią sutartį rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2009 m. gruodžio mėnesio. Tačiau Užsakovas negalėjo laiku perduoti darbų
vykdymui Kaišiadorių raj. Budnikų sąvartyną, nes šis sąvartynas, kol nebuvo įrengta Kaišiadorių atliekų priėmimo aikštelė su
perkrovimo stotimi, buvo eksploatuojamas iki 2009 m. vasaros, be to prasidėjęs žiemos laikotarpis sustabdė statybos darbus.
Dėl to darbai baigti 2010 m. birželio 19 d.
** Sutarties vertė yra 5.620.344,42 EUR (19.405.9258,22 Lt) (be PVM).

2.3.11. 10KV ETT oro linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimo sutartis (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2008-08-05

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:

Pirkimas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu. Vokų
atplėšimas įvyko 2008-09-25. Buvo pateiktas vienas
pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2008-10-20

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

AB „VST“

3.4. Sutarties sudarymo data:

2008-10-20

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

26.857,18 EUR (be PVM)

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

2008-10-30

Pabaiga: 2009-01-15
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:

10 KV įtampos oro linijos Lapių regioniniame
sąvartyne pakeitimas požemine kabelių linija.

2.3.12. Šeimos iškėlimas iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos (darbai atlikti)
3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje
institucijoje data:

2009-08-06

3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:

Netaikoma

3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:

Netaikoma

3.4. Sutarties sudarymo data:

2009-08-06

3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:

101.367 EUR

3.6. Darbų teikimo terminai:

Pradžia:

Netaikoma

Pabaiga: Netaikoma
Pirkimo (sutarties sudarymo tikslas) iškelti šeimą iš
Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. 2008
m. šalys atliko nepriklausomus turto vertinimus ir vedė
derybas dėl kompensacijų už gyventojo iškėlimą.
Sutarimo nepasiekus, 2009 m.
klausimas buvo
nagrinėjamas teismo keliu, tačiau teismas atsisakė
nagrinėti pateikta ieškinį (2009 m. birželio 29 d. gauta
Apeliacinio teismo nutartis). Pakartotinai atlikus turto
vertinimą ir pravedus derybas su gyventoju, sutartis dėl jo
iškėlimo iš sąvartyno sanitarinės zonos buvo pasirašyta
2009 m. rugpjūčio 6 d.
*Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 28.962 EUR (100.000,00 Lt), reali sutarties vertė yra
101.367,01 EUR (350.000,- Lt).

3.7. Trumpas pirkimo aprašymas:

2.3.13. Nacionalinių ir Europos bendrijų institucijų patikrinimai
Eil.
Nr.
(1)
1.

2.

Data

Patikrinimą atlikusi institucija

Rekomendacijos pastabos

(2)
2008-12-01
2009-01-15

(3)
Europos audito rūmai

(4)
Ataskaita gauta 2009-06-02
Pastabos AM, galutiniam naudos gavėjui dėl rangos
sutarčių
ir atskirų projektų dalių tinkamumo
finansavimui.
2009-06-10 gautas Advokatų profesinės bendrijos SMA
dokumentas kuriame pateikiama teisinė nuomonė bei
argumentai dėl Europos audito rūmų preliminarių
išvadų. Ši pozicija yra pateikta LR Finansų ministerijai
derinimui.
Kitu pastabų nei iš Europos audito rūmų nei iš APVA
negauta.

2009-01-27

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Ištaisyti statybos žurnalo pildymo trūkumus

Tikrinta sutartis Nr. A/2007/K/38
„Atliekų priėmimo aikštelių statyba“
3.

2009-08-31
2009-10-02

4.

2009-10-02

LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito
tarnyba

Galutiniam paramos gavėjui pastabų nepateikta

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Pastabos dėl darbų akto ir faktinės situacijos
neatitikimo vietoje, komentarai inicijuotų techninio
projekto pakeitimų, įpareigojimai Rangovui ištaisyti
statybos žurnalo trūkumus

Lapių regioninio sąvartyno statyba

5.

2009-10-23

Aplinkos projektų valdymo agentūra
Sąvartynų uždarymas

dėl sąvartynų
uždarymo terminų bei situacijos
atskiruose sąvartynuose

3. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2010 m. vykdė projekto viešinimo bei
aplinkosauginio švietimo veiklą. Kauno RATC internetinėje svetainėje buvo atnaujinama ir skelbiama
informacija apie planuojamus ir atliktus darbus. Smulkiau visuomenės švietimo darbai išvardinti
lentelėje.

2010-05-27

Parengtas pranešimas Kauno raj. moksleiviams apie Lapių sąvartyną (dalyvauta Kauno raj.
mokyklų aplinkosauginiame renginyje, kurio dalis buvo išvyka į Lapių sąvartyną. Sąvartyne
moksleiviai supažindinti su įgyvendintu projektu).
(Pranešimą skaitė Kauno RATC darbuotojai)

2010-05-28

Moksleivių ekskursija į Lapių sąvartyną (Moksleiviai ir mokytojai supažindinti su regioninio
Lapių sąvartyno rekonstrukcijos projektu).
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-06-14

Išvyka į Zabieliškio sąvartyną bei APA Kėdainių mieste (Kėdainių gyventojams buvo sudaryta
galimybė susipažinti su sąvartyno veikla, įvykdytais pokyčiais statybų metu, pristatyta APA).
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-06-23

Sąvartynų uždarymo darbai (Pranešimas apie baigtus vykdyti investicinio Projekto sutarties
sąvartynų uždarymo darbus).
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-10-18

Jonavos moksleiviai lanko atliekų tvarkymo įrenginius (Informacija apie moksleivių išvyką į
regioninius atliekų tvarkymo įrenginius).
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-11-20

Dviratininkų klubo ekskursija į Lapių sąvartyną (Informacija apie dviratininkų klubo ekskursiją
į regioninį Lapių sąvartyną).
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-12-31

Nauja APA (Pranešimas apie baigtą statyti aikštelę Raudondvario pl. 155 D, Kaune). Aikštelės
statyba buvo projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: APA statyba“
sutarties Nr. A/2007/K/38 dalis.
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010-12-31

Pranešimas apie baigtą vykdyti projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
Nr. 2004/LT/16/C/PE/001.
Kauno RATC internetinė svetainė (patalpinta nemokamai)

2010 m.

Periodiškas informacijos atnaujinimas, Projekto įgyvendinimo metu atliktų darbų pateikimas,
nuotraukų talpinimas.

2010 m.

Informacija apie Kauno RATC vykdomą projektą internetinėje svetainėje www.esparama.lt.
(patalpinta nemokamai)

2010 m.

Apie vykdomą projektą nuolat informuojama Finansų
www.finmin.lt/sanglaudos_fondas (patalpinta nemokamai)

2010 m.

Reklama ant aštuonių troleibusų apie įrengtas atliekų priėmimo aikšteles Kauno mieste

ministerijos

tinklalapyje

(Kauno RATC lėšos)

4. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2010 metų pradžioje dirbo dešimt, o
pabaigoje - trylika darbuotojų: direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė,
apskaitininkė techninis inžinierius, elektrikas, Lapių sąvartyno apskaitininkė-operatorė, du Zabieliškio
sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei Kauno (Nemajūnų g.) atliekų
priėmimo aikštelėse.
KRATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2010 m. vasario 26 d. Valdybos sprendimu
Nr.44 patvirtinta 2010 m. išlaidų sąmata. 2010 metams iš viso buvo numatyta 12,179 mln. Lt išlaidų,
faktiškai išleista 10,512 mln. Lt.

KRATC atsiskaitomojoje sąskaitoje 2010-12-31 dieną buvo – 919.310,45 Lt, įstaigos kasoje
- 7.713,16 Lt ir projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių
įrengimas“ įgyvendinimui gautas avansas 2.807.040,- Lt, kuris laikomas depozitinėje sąskaitoje.
Terminuotas indėlis – 16.850,- Lt.
Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai
Per 2010 m. gauta pajamų:
- už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes – 11.176.150.- Lt;
- palūkanos už terminuotus indėlius – 24.447,- Lt.
Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, buvo iškelta
šeima iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. Kauno RATC savo lėšomis 2009 m. nupirkto
sodybą su žemės sklypu už 350 tūkst. Lt, šios išlaidos 2010 m. 100 % kompensuotos projekto lėšomis.

2010 m. išlaidų sąmatos vykdymas
Eil.
Nr.
Išlaidų paskirtis
1 Darbo užmokestis
2 Įmokos socialiniam draudimui ir garantiniam fondui
Darbo užmokesčio fondas iš viso (1+2 eilutės)
Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos,
3 elektros energija, nuoma ir kt.)
Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai,
4 kanceliarinės ir kt. ūkinės išl.)
Transporto išlaikymo išlaidos (Automobilių lizingas,
5 eksploatacijos išlaidos-degalai, tepalai,
Kasko draudimas, transporto priemonių civilinės atsakomybės
draudimas ir kt. išlaidos)
6 Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas
7 Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.
8 Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas
9 Darbuotojų mokymai ir seminarai
10 Darbuotojų komandiruotės
11 Reprezentacinės išlaidos
KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų
12 asociacijai
13 Pelno mokestis už 2010 m.
14 Visuomenės informavimo ir švietimo programa
Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų)
15 monitoringo vykdymas
Zabieliškio sąvartyno išplėtimo poveikio aplinkai vertinimas ir
16 projektiniai pasiūlymai
17 Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)
Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82
18 m3)
Projektas "Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir
19 kompostavimo aikštelių įrengimas"
Projektas "Komunal.atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
20 sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą"
21 Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)
22 Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos

2010 m.
planas

2010 m.
faktas

514.257,08

482.001,63

39.188,97

21.744,55

30.130,00

25.327,07

37.340,00

28.958,24

1.964.808,00
50.000,00
8.800,00
6.000,00
10.000,00
6.000,00

1.964.160,00
15.732,34
8.800,00
4.113,25
4.402,32
1.182,83

4.000,00
120.000,00
44.015,63

4.000,00
78.462,00
8.351,20

195.000,00

21.699,35

35.000,00
82.169,56

1.652,90
54.801,33

144.000,00

138.922,35

49.020,00

52.000,00

165.165,00
85.712,10
1.397.105,04

0,00
83.387,20
1.196.529,16

23 Sąvartynų eksploatavimo išlaidos
Kompensacijos Lapių seniūnijos ir Zabieliškio km.
24 bendruomenėms
25 Zabieliškio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas
26 Direktoriaus rezervas
Sutartis "Atiekų priėmimo aikštelių statyba" (Raudondvario
27 APA sulaikytų pinigų išmokėjimui)
28 Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas
Sutarties "Lapių sąvartyno statyba" užbaigimui (5 % sulaikytų
29 pinigų)
Iš viso:

5.265.400,00

5.120.663,18

108.559,41
0,00
124.074,56

23.000,00
1.668,00
53.198,35

814.114,88
410.000,00

647.857,76

469.332,58
469.332,58
12.179.192,81 10.511.947,59

5. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS
Likutinė ilgalaikio turto vertė 2010-01-01 buvo 88.892.021,- Lt, tame skaičiuje nebaigtos
statybos vertė – 18.476.409,- Lt.
2010 m. baigėsi visi projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
statybos darbai, prasidėję 2007 m.
Pagrindinė statybos darbų dalis buvo baigta 2009 m.
Atlikti darbai per 2010 m. ir jų finansavimo šaltiniai išdėstyti žemiau talpinamoje lentelėje.
Eil. Sutarties pavadinimas
Nr.
1 "Atliekų priėmimo aikštelių statyba"
2 "Sąvartynų uždarymas"
3 "Techninė priežiūra"
Iš viso

Sanglaudos
Valstybės
KRATC
Iš viso
fondas
biudžetas
paskola
0,00
608.856,25 427.904,17 1.036.760,42
872.569,86
290.856,62
1.163.426,48
482.364,00
160.788,00
643.152,00
1.354.933,86 1.060.500,87 427.904,17 2.843.338,90

Atlikti darbai pagal savivaldybes per 2010 m.

Kauno m.
Kauno r.
Raseinių r.
Kėdainių r.
Kaišiadorių r.
Jonavos r.
Iš viso:

Sąvartynų
Iš viso
Techninė
APA
uždarymas
statybos
% dalis
priežiūra
Iš viso
1.036.760,42
1.036.760,42
47,13
303.117,54 1.339.877,96
25.385,62
25.385,62
1,15
7.396,25
32.781,87
181.384,08
181.384,08
8,24
52.995,72
234.379,80
186.577,28
186.577,28
8,48
54.539,29
241.116,57
753.155,75
753.155,75
34,23
220.150,93
973.306,68
16.923,75
16.923,75
0,77
4.952,27
21.876,02
1.036.760,42 1.163.426,48 2.200.186,90
100,00
643.152,00 2.843.338,90

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projekto
lėšomis iškelta šeima iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos. Tuo tikslu nupirkta sodyba su
žemės sklypu už 350 tūkst. Lt.
Likutinė ilgalaikio turto vertė 2010 m. gruodžio 31 d. – 87.155.587,- Lt.
6. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2011 METAMS
Pagrindiniai 2011 metų darbai:
1. Naujų projektų įgyvendinimas:
1.1. Projektas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“:
- spendimo priėmimas dėl komunalinių atliekų sutvarkymo įrenginių statybos Kauno
mieste poveikio aplinkai vertinimo;
- konteinerių namudiniam kompostavimui įsigijimas;

- partnerio komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių statybai ir eksploatavimui
parinkimas;
- projekto viešinimas;
- projekto administravimas;
- detalaus plano parengimas įrenginių statybai Kauno mieste.
1.2. Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių
įrengimas“:
- 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione
statybos darbai;
- kompostavimo įrangos pirkimo konkurso organizavimas ir sutarties su laimėtoju
pasirašymas;
1.3. Projektas „Filtrato išleidimo trasa“(projektas perkeltas iš 2010m.):
- Trasos įrengimas filtrato tiekimui iš Lapių sąvartyno į Domeikavos nuotekų tinklą;
1.4. Projektas „Lapių kelio remontas“ (projektas perkeltas iš 2010m.):
- Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas.
2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:
- Lapių regioninio sąvartyno eksploatavimo kontrolė;
- Zabieliškio regioninio sąvartyno eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių (2 Kauno m. ir 1 Kėdainių m.) eksploatavimas;
3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.
7. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Po 2011 m. vasario mėn. vykusių savivaldos rinkimų net penkios savivaldybės atšaukė
savo įgaliotus asmenis Kauno RATC valdyboje. Kad valdyba galėtų priimti sprendimus, jos posėdyje turi
dalyvauti daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Tuo tikslu visuotinis dalininkų susirinkimas š.m. birželio mėn.
savo posėdyje turėtų išrinkti naują valdybą.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Direktorius
2011-05-03

Kęstutis Balčiūnas

