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Įmonės veiklos apibūdinimas 

Siekdami sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti investicinį projektą, 

Vilniaus apskrities viršininko administracija ir apskrities sav. 2001 m. gegužės 5 d. įsteigė VšĮ 

„Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“. 

2003 m. gegužės 7 d. Regioninės plėtros taryba nusprendė likviduoti VšĮ „Vilniaus 

apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir 2003 m. vasario 21 d. aštuonios Vilniaus apskrities sav. 

(Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų  rajono, Ukmergės rajono, 

Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono) pasirašė ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (UAB 

“VAATC“) steigimo sutartį. 

2003 m. kovo 26 d. įvyko įgaliotų asmenų posėdis, kurio metu buvo patvirtinti bendrovės 

įstatai ir akcininkų sutartis bei išrinkta valdyba. 

Uždaroji akcinė bendrovė “VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) įmonių 

rejestre įregistruota 2003 m. balandžio 28 d. įmonės kodas 8170548, 2004 m. rugsėjo 27 d. išduotas 

naujas registravimo pažymėjimas Nr.009486, kuriame nurodytas pasikeitęs įmonės kodas 

181705485. Registracijos adresas: Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų m., Elektrinės g. 8. 

Buveinė: Šeimyniškių g. 15,Vilnius, LT- 09312. 

Mokesčių mokėtojų  registre UAB “VAATC““ įregistruota 2003 m. gegužės 8 d. 

Vilniaus regiono valstybinėje mokesčių inspekcijoje registruota Pridėtinės vertės mokesčių 

mokėtoja. Registracijos pažymėjimo Nr. 20072721. UAB “VAATC“ PVM mokėtojo kodas: LT 

100002064111.  

Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 

gruodžio 31 d.  

 

UAB “VAATC“ misija 

 Atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimas 

 Atliekų tvarkymo sistemos stebėsena ir plėtra 

 Atliekų tvarkymo sistemos poveikio aplinkai mažinimas 
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UAB “VAATC“ siekia užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą – 

įdiegtos infrastruktūros tinkamą eksploataciją, atliekų srautų surinkimą ir tolesnį tvarkymą. 

Nuolatinė regioninės atliekų tvarkymo sistemos veiklos stebėsena susijusi su sistemos veiklos 

kontrole, veiklos efektyvumu, lankstumu, naujomis plėtros galimybėmis ar esamų sprendimų 

keitimu. Tvari sistemos plėtra turi būti vykdoma užtikrinant subalansuotą atliekų tvarkymo poreikių 

ir įmonės (akcininkų) galimybių bei ES ir Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų 

įgyvendinimą. Vertinant atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą ir plėtrą ypatingas dėmesys turi 

būti skiriamas poveikio aplinkai mažinimui – sprendžiant aplinkosaugines problemas turi būti 

naudojami geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), parenkamos mažai taršios technologijos, 

įvertinami teigiami praktiniai pavyzdžiai.  

 

UAB “VAATC“ vizija 

Gyventojų poreikius tenkinanti ir aplinką tausojanti atliekų tvarkymo sistema Vilniaus 

apskrityje 

 

Pradiniame įmonės veiklos etape daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymo infrastruktūros 

gerinimui Vilniaus regione – įrengtas regioninis sąvartynas, atliekų surinkimo aikštelės, uždaryti 

reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Jau šiame etape išryškėjo ne tik institucinių sprendimų ar 

tinkamų inžinerinių sprendinių pasirinkimo svarba, bet ir visuomenei aktualūs atliekų tvarkymo 

sistemos veiklos socialiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai aspektai. Kartu su Vilniaus regiono 

savivaldybėmis diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema turi akcentuoti ne tik aplinkosauginius 

reikalavimus ir poreikius, bet ir kiek įmanoma geriau atitikti gyventojų poreikius bei lūkesčius. 

 

UAB “VAATC“ strateginė kryptis 

Užtikrinti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtrą ir priežiūrą, pritraukiant 

finansavimą bei įgyvendinant projektus, siekiant tenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir sudarant 

geresnes sąlygas gyventojams rūšiuoti atliekas. Didinti informacijos sklaidą siekiant visuomenės  

švietimo bei ginant viešą interesą.  

Taikant inovatyvias ir efektyvias priemones, bus pasiekti LR Valstybiniame strateginiame 

atliekų tvarkymo plane, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane, savivaldybių strateginiuose 

atliekų tvarkymo planuose numatyti tikslai.  
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UAB “VAATC“ kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika 

Suprasdami, kad atliekų tvarkymo sistema yra viena iš sričių, lemiančių šalies visuomenės 

gerovę, norime užtikrinti maksimaliai aplinkai draugiškas, aukščiausios kokybės ir saugias įvairaus 

tipo atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas. 

Vadovybė užtikrina, kad UAB „VAATC“ dalyvaudama šalies atliekų tvarkymo sistemoje 

vadovaujasi šiais PRINCIPAIS: 

 Standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ir BS OHSAS 18001:2008 reikalavimų 

vykdymas ir nuolatinis vadybos sistemų tobulinimas ir rezultatyvumo gerinimas įmonėje; 

 Tiekėjų ir rangovų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

vykdymo užtikrinimas; 

 Taršos prevencija ir nuolatinis aplinkos apsaugos gerinimas. 

 Darbuotojų sužeidimų bei susirgimų prevencija; 

 Neigiamos nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę prevencija; 

 Galiojančių įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei kitų prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymas; 

 Įmonės darbuotojų motyvavimas kuo kokybiškiau vykdyti darbus, vykdyti aplinkos taršos 

prevenciją ir rūpintis savo bei aplinkinių žmonių sveikata ir saugumu; 

 Pakankamų išteklių taršos prevencijai, kokybės gerinimui ir saugumo užtikrinimui 

skyrimas; 

 Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įvykdymas, 

tobulinimas bei tęstinumas. 

Įmonės vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės, 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos politikos tikslams pasiekti ir kviečia visus 

darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui. 

 

UAB “VAATC“ uždaviniai 

Bendrovės uždaviniai, diegiant ir eksploatuojant Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemą 

yra: 

 integruoto ir tinkamo atliekų tvarkymo įrenginių tinklo sukūrimas; 

 regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatavimas; 
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 tinkamų atliekų priėmimo į sąvartyną procedūrų nustatymas; 

 monitoringo vykdymas regioninio sąvartyno eksploatavimo ir po uždarymo 

laikotarpiu; 

 regioninio ir apskrityje veikusių sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo 

užtikrinimas; 

 žmonių sveikatai ir aplinkai nepavojingo, kokybiško atliekų surinkimo užtikrinimas; 

 atliekų panaudojimo, apdorojimo, utilizavimo ir šalinimo užtikrinimas, įskaitant 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą; 

 pagalba savivaldybėms, organizuojant pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų 

sistemas; 

 principo „teršėjas moka” įgyvendinimas; 

 pagalba Vilniaus regiono plėtros tarybai ir regiono savivaldybėms rengiant regioninį 

ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus; 

 visuomenės informavimas. 

 

UAB „VAATC“, kaip regioninės įmonės, veiklos uždaviniai taip pat apibrėžiami ir Vilniaus 

regiono atliekų tvarkymo plane. 2006 m. kovo 24 d. vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos 

posėdyje patvirtintas 2006-2016 Vilniaus regiono atliekų tvarkymo planas (protokolo Nr. 10.6-1). 

2009 m. planas atnaujintas, atsižvelgiant į naujus atliekų tvarkymo srities projektus, įskaitant 

mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių statybą.  

Vilniaus regiono plėtros taryba 2014 m. gegužės 23 d. Nr. 51/1S-20 pavedė Vilniaus 

regiono atliekų tvarkymo planą parengti UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 

centras). 2014 m. gegužės 23 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr.51/1S-21 sudarė 

Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupę (toliau Darbo grupė), kuriai pavesta  

iki 2015 m. kovo 31 d. parengti, kontroliuoti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 

metams parengimą. 

 

Pagrindinis dokumentas, apibrėžiantis atliekų tvarkymo veiklos prioritetus, įskaitant ir 

regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklą – Valstybinis atliekų tvarkymo planas.  
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Valstybinio atlieku tvarkymo plano tikslas – nustatyti atliekų tvarkymo strateginius tikslus, 

2014-2020 m. laikotarpio tikslus, uždavinius ir priemones, būtinas užsibrėžtų tikslu pasiekimui, 

valstybines atliekų tvarkymo užduotis bei atliekų tvarkymo užduotis savivaldybėms, nacionalinės ir 

Europos Sąjungos paramos finansavimo kryptis bei šio Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijus. 

Valstybinis atliekų tvarkymo planas patvirtintas 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos respublikos 

vyriausybės nutarimu Nr. 519. Valstybės institucijų, savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo 

centrų funkcijos atliekų tvarkymo srityje nustatytos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 

įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-172; 2002, Nr. 72-3016). 

 

UAB “VAATC“ valdymo organai 

UAB „VAATC“ įstatuose numatyta, kad bendrovės organai yra šie: 

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas; 

2. Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba; 

3. Kolegialus valdymo organas – valdyba; 

4. Vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. 

 

UAB “VAATC“ Visuotinis akcininkų susirinkimas 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias akcinės bendrovės “VAATC“ organas. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei UAB „VAATC“ įstatuose.   
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Bendrovės akcininkai  

 

Įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 388 000 Lt, kurį 

sudaro 438 800 vnt. paprastųjų vardinių 10 litų nominalo vertės akcijų.  

 

Bendrovės steigėjai - Vilniaus regiono aštuonios savivaldybės. Steigėjų įnašai ir akcijų 

skaičius sudaro: 

  Vilniaus miesto savivaldybė - 328 787akcijų (74,94 %) įstatinio kapitalo; 

  Elektrėnų savivaldybė – 10 733 akcijų (2,46 %)  įstatinio kapitalo; 

  Šalčininkų rajono savivaldybė - 13 416 akcijų ( 3,05 %) įstatinio kapitalo; 

  Širvintų rajono savivaldybė - 8 050 akcijų (1,83 %) įstatinio kapitalo; 

  Švenčionių rajono savivaldybė - 13 416 akcijų (3,05 %) įstatinio kapitalo; 

  Trakų rajono savivaldybė – 13 416 (3,05 % ) įstatinio kapitalo; 

  Ukmergės rajono savivaldybė - 18 783 akcijų (4,28 %) įstatinio kapitalo; 

  Vilniaus rajono savivaldybė - 32 199 akcijų (7,34 %)  įstatinio kapitalo.  
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UAB “VAATC“ stebėtojų taryba 

 yra kolegialus priežiūros organas, atsakingas už bendrovės veiklos priežiūrą bei bendrovės 

valdybos sudarymą. UAB „VAATC“ stebėtojų taryba susideda iš 14 narių, kuriuos renka visuotinis 

akcininkų susirinkimas. UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos kompetencija apibrėžta UAB „VAATC“ 

įstatuose bei stebėtojų tarybos darbo reglamente. 

 

 

UAB “VAATC“ Stebėtojų tarybos narių sąrašas, 2014-12-31 

 

Stebėtojų tarybos narys Paskyrimo  

(išrinkimo data) 

Savivaldybė 

Jonas Pinskus (Stebėtojų tarybos pirmininkas) 2011-06-13 Vilniaus m. sav. 

Andžej Andruškevič,  2014-01-24 Šalčininkų r. sav 

Vytautas Šimonėlis 2005-12-09 Širvintų r. sav. 

Vytautas Rastenis 2011-06-13 Švenčionių r. savivaldybė 

Vytautas Vėželis 2014-11-10 Trakų r. sav. 

Kęstutis Jurkevičius 2005-12-09 Ukmergės r. sav. 

Romas Adomavičius 2011-01-27 Vilniaus m. sav. 

Juozas Antanaitis 2011-06-13 Vilniaus m. sav. 

Marija Puč 2014-11-10 Elektrėnų savivaldybė 

Vytautas Milėnas 2011-06-13 Vilniaus m. sav. 

Petras Nausėda 2011-06-13 Vilniaus m. sav. 

Algimantas Vakarinas 2011-06-13 Vilniaus m. sav. 

Česlav Olševski 2011-08-11 Vilniaus r. sav. 

Gžegož Sakson 2011-08-11 Vilniaus m. sav. 
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UAB “VAATC“ valdyba yra bendrovės valdymo organas, atsakingas už bendrovės veiklos 

ir plėtojimo strategijos formavimą, už svarbiausių sprendimų, įtakojančių bendrovės finansinę 

būklę, priėmimas.  

UAB “VAATC“ valdyba sudaroma iš 14 narių. Įvertinus tai, kad 74,94 % akcijų priklauso 

Vilniaus m. sav., 7 valdybos nariai yra skiriami iš šios savivaldybės ir po 1 atstovą iš likusių 

savivaldybių. UAB “VAATC“ valdybos kompetencija apibrėžta UAB “VAATC“ įstatuose bei 

valdybos darbo reglamente. 

 

UAB “VAATC“ Valdybos narių sąrašas, 2014-12-31 

Valdybos narys Paskyrimo  

(išrinkimo data) 

Savivaldybė 

Valdas Klimantavičius  

(valdybos pirmininkas) 

2011-07-08 Vilniaus m. sav. 

Ritas Vaiginas 2011-07-08 Vilniaus m. sav. 

Danuta Narbut 2012-03-13 Vilniaus m. sav. 

Virginijus Dastikas 2013-04-16 Vilniaus m. sav. 

Vytautas Grinius 2011-07-08 Vilniaus m. sav. 

Dovilė Veličkaitė 2013-04-16 Vilniaus m. sav. 

Vita Braškienė 2003-03-26 Vilniaus m. sav. 

Vytautas Petkevičius 2013-12-17 Trakų r. sav. 

Rolandas Janickas 2013-07-05 Ukmergės r. sav. 

Elena Davidavičienė 2010-04-19 Širvintų r. sav. 

Boleslav Daškevič 2014-03-25 Šalčininkų r. sav. 

Arvydas Vyšniauskas 2012-10-03 Elektrėnų savivaldybė 

Vygantas Kastanauskas 2003-03-26 Švenčionių r. savivaldybė 

Albert Narvoiš  2013-04-16 Vilniaus r. savivaldybė 

 

UAB “VAATC“ bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris 

organizuoja kasdienę bendrovės veiklą bei veikia bendrovės vardu pagal UAB “VAATC“ įstatuose 

nustatytą kompetenciją. 
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Veiklos rezultatų analizė 

 

Vežėjai 
Atliekų 

kiekis, tūkst.  t 

UAB „VSA Vilnius“ 51,00 

UAB „Ecoservice“ 50,16 

UAB  „Ekobazė“ 20,77 

UAB “Nemėžio komunalininkas” 14,69 

UAB “Nemenčinės komunalininkas” 15,57 

UAB “Ekonovus” 23,15 

UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 6,14 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 5,61 

UAB „Plasta“ 5,07 

Kiti 23,42 

Iš viso: 215,58 

Komunalinių atliekų priėmimas pagal vežėjus 2014 m. 

 

  
Diagrama. Komunalinių atliekų priėmimas pagal vežėjus 2014 m. 
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Priimtos atliekos 14-oje eksploatuojamų DGASA per 2014 metus. 

Pavadinimas Tonos* 

Baldai  931.116 

Statybinės 927.387 

Padangos 248.880 

Plastikas 53.101 

Popierius 41.633 

Stiklas 96.326 

Mediena 51.634 

Metalas 1.285 

Pavojingos atliekos 18.149 

Kitos atliekos 22.249 

Iš viso: 2391.760 

 

 

Diagrama. Priimtos atliekos 14-oje DGASA per 2014 m. 
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Komunalinių atliekų priėmimas į sąvartyną pagal savivaldybes 2014 m. 

Savivaldybė 
Atliekų kiekis (t) 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Vilniaus miesto 202.618 195.827 181.426 163.246 153.314 

Vilniaus rajono 25.450 23.740 25.451 31.256 33.477 

Trakų rajono 7.395 6.599 3.746 2.165 2.177 

Elektrėnų 8.593 8.228 8.584 6.520 6.478 

Šalčininkų rajono 6.037 5.840 5.767 5.986 5.997 

Širvintų rajono 3.619 3.665 3.590 2.751 2.856 

Švenčionių rajono 2.986 2.805 5.050 4.919 5.935 

Ukmergės rajono 962 11.119 16.278 14.013 14.077 

Iš viso: 260.769 267.816 262.982 247.627 224.315 

 

 

 

Diagrama. Komunalinių atliekų kiekis į sąvartyną pagal savivaldybes 2014 m. 



UAB”VAATC”   Metinis pranešimas 

13/41 

 

0 500000 1000000 1500000

Vilniaus miesto

Trakų rajono

Šalčininkų rajono

Švenčionių rajono

Vilniaus
miesto

Vilniaus
rajono

Trakų
rajono

Elektrėnų
Šalčininkų

rajono
Širvintų
rajono

Švenčionių
rajono

Ukmergės
rajono

Atliekų kiekis (t) 2009 m. 225628.6 14263.58 6285.56 8679.82 1387.44 1834.96 1726.34 962.4

Atliekų kiekis (t) 2010 m. 202617.54 25450.14 7394.86 8593.1 6036.72 3619.02 2986.26 11118.66

Atliekų kiekis (t) 2011 m. 195827 23740.16 6599.26 8228.06 5839.72 3665.46 2804.68 16278.04

Atliekų kiekis (t) 2012 m. 181426.06 25450.6 3746.2 8584.46 5767.2 3589.5 5050.08 14013

Atliekų kiekis (t) 2013 m. 163246.12 31255.6 2164.82 6519.68 5986.22 2751.48 4919.14 13969.74

Atliekų kiekis (t) 2014 m. 153318 33477 2177 6478 5997 2856 5935 14077

Chart Title

 

 

 

Diagrama. Komunalinių atliekų kiekis į sąvartyną pagal savivaldybes 2009 - 2014 m. 

 

Savivaldybė 

Atliekų kiekis (t) 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Vilniaus miesto 225628.6 202617.5 195827 181426.1 163246.1 153318 

Vilniaus rajono 14263.58 25450.14 23740.16 25450.6 31255.6 33477 

Trakų rajono 6285.56 7394.86 6599.26 3746.2 2164.82 2177 

Elektrėnų 8679.82 8593.1 8228.06 8584.46 6519.68 6478 

Šalčininkų rajono 1387.44 6036.72 5839.72 5767.2 5986.22 5997 

Širvintų rajono 1834.96 3619.02 3665.46 3589.5 2751.48 2856 

Švenčionių rajono 1726.34 2986.26 2804.68 5050.08 4919.14 5935 

Ukmergės rajono 962.4 11118.66 16278.04 14013 13969.74 14077 

Iš viso: 260.769 267.816 262.982 247.627 230.813 224.315 

 

Atliekų kiekio pokytis per metus lyginant su prieš tai buvusiais 2011m.-2014m. 

Savivaldybė 

Atliekų kiekio pokytis per metus lyginant su prieš tai buvusiais metais (proc.) + didėjo / - 

mažėjo 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Vilniaus miesto -3,4% -7,4% -10,0% -6,08 

Vilniaus rajono -6,7% 7,2% 22,8% 7,11 

Trakų rajono -10,8% -43,2% -42,2% 0,57 

Elektrėnų -4,2% 4,3% -24,1% -0,63 

Šalčininkų rajono -3,3% -1,2% 3,8% 0,19 

Širvintų rajono 1,3% -2,1% -23,3% 3,80 

Švenčionių rajono -6,1% 80,1% -2,6% 20,66 

Ukmergės rajono 46,4% -13,9% -0,3% 0,77 

Vidurkis: -1,8% -5,8% -6,8% -2,82 
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Priimamų atliekų rūšys 

Pavadinimas Kodas tonos % 

Baldų gamybos atliekos 03 01 99 132.56 0,06 

Popieriaus ir kartono atliekos 03 03 99 42.36 0,02 

Tekstilės pramonės atliekos 04 02 99 263.36 0,12 

Dugno pelenai, šlakai ir garo katilų dulkės  10 01 01 78.46 0,03 

Lakieji durpių ir neapdorotos medienos m. 10 01 03 17.99 0,01 

Plastiko drožlių ir nuopjovų atliekos 12 01 05 5.54 0,00 

Naudotos šlifavimo dalys ir medžiagos 12 01 21 1,42 0,00 

Plastikai 16 01 19 70.08 0,03 

Izoliacinės medžiagos 17 06 04 8620.42 3,84 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04 363.69 0,16 

Rūšiavimo atliekos 19 08 01 818.69 0,36 

Plastikai ir guma 19 12 04 1689.92 0,75 

Tekstilės dirbiniai 19 12 08 17.99 0,01 

Mineralinės medžiagos (kietosios nuosėdos) 19 12 09 2684.68 1,2 

Kitos mechaninių atliekų apdorojimo atliekos 19 12 12 6500.71 2,90 

Drabužiai 20 01 10 118.55 0,05 

Tekstilės gaminiai 20 01 11 0.16 0,00 

Plastikai 20 01 39 829.95 0.37 

Metalai 20 01 40 0 0,00 

Kitos biologinės nesuyrančios atliekos 20 02 03 1699.79 0,76 

Mišrios komunalinės 20 03 01 199820.28 89,08 

Gatvių valymo liekanos 20 03 03 539.33 0,24 

Viso:   224314.51 100 

 

Ekonominės sąlygos 

Ekonominės sąlygos Bendrovės veiklai nėra palankios, kadangi Bendrovė pajamas gauna tik 

iš regioninio komunalinio atliekų sąvartyno vartų mokesčio, 22% nuo parduotos šilumos energijos, 

kurio dydis nėra pakankamas valdyti ir eksploatuoti vienintelį Vilniaus regione visus 

gamtosauginius reikalavimus atitinkantį sąvartyną, vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus bei 

užtikrinti projektų pasekoje sukurto turto eksploataciją, padengti sąvartyno uždarymo kaštus.  Pagal 

skaičiavimus vartų mokestis turėtų siekti 230 Lt (66,61 Eur). 

Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2014 metais buvo šalinama 3% mažiau 

atliekų nei 2013 m. Susidarančių atliekų kiekis 2014–2020 metais priklausys nuo daugelio veiksnių 

– ypač nuo gyventojų skaičiaus, ekonomikos augimo ir vartojimo pokyčių. Atliekų susidarymas 
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kasmet nedaug (apie 1 %) gali augti. Vertinant ateityje susidarysiančius komunalinių atliekų kiekius 

Vilniaus mieste, buvo remtasi VATP atliekų susidarymo 2014 – 2020 metų prognozėmis. Atliekų 

susidarymo prognozės pagrįstos Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijomis ir gyventojų skaičiaus 

kitimo prognozėmis: 

 remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos BVP prognoze, numatomas toks 

BVP augimas: 2015 metais – 3,4 procento, 2016 metais – 3,8 procento, o nuo 2016 

metų – 4,3 procentais; 

 atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus statistinius duomenis ir pastarųjų metų jo kitimo 

tendencijas, prognozuojama, kad 2014–2020 metais gyventojų Lietuvoje kasmet 

mažės vidutiniškai 1 procentu. 

Tokia tendencija tikriausiai išliks ir galimai didės, nes vis daugiau atliekų rūšiuojama, 

mažėja gyventojų, atsiranda atliekų „turizmas“ – kai vežėjai pervežinėja atliekas mažesnio 

mokesčio savivaldybės teritorijos vardu.  Vilniaus apskrities regioninis sąvartynas ir toliau turėtų 

išlikti pagrindiniu sąvartynų apskrityje, kadangi Akcininkų sutartyje yra numatyta: 

 Akcininkai įsipareigoja nesteigti ir neorganizuoti kitos atliekų tvarkymo sistemos ar 

tam tikros paslaugos savo administruojamose teritorijose, jeigu tokią paslaugą teikia 

šios sutarties pagrindu sukurta atliekų tvarkymo sistema (7 punktas);  

 Akcininkai įsipareigoja naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir 

priemonėmis atliekų tvarkymo srityje (8 punktas). 

Vadovaudamiesi akcinių bendrovių įstatymu, UAB “VAATC“ įstatais, 2013 m. spalio 29 d. 

V-73 bei 2013 m. gruodžio 13d. V-74 valdybos sprendimais, atsižvelgiant į atliktus „Vartų 

mokesčio„ skaičiavimus UAB “VAATC“ akcininkai nusprendė:  

Patvirtinti Vilniaus regiono savivaldybėms (UAB “VAATC“ akcininkėms) Vilniaus 

apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifą „Vartų mokestį“ pagal solidarumo 

principą (žr. žemiau lentelę). Solidarumo principas Vilniaus apskrityje įgyvendinamas taikant 

nuostatą, kad vienos tonos mišrių komunalinių atliekų pervežimo t.y. atliekų vežimo iki regioninio 

sąvartyno ir šalinimo regioniniame sąvartyne sąnaudos turi būti vienodos visose Vilniaus regiono 

savivaldybėse. 
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Savivaldybės 
Atstumas iki sąvartyno, 

km 
Vidutinis tarifas, Lt/t  

Sąvartyno 

tarifas, Lt /t 

Elektrėnų sav. 11 

107,4 

107,4 

Trakų raj. sav. 21 128,69 

Šalčininkų raj. sav. 78 83,09 

Širvintų raj. sav. 51 104,69 

Švenčionių raj. sav. 126 44,69 

Ukmergės raj. sav. 79 82,29 

Vilniaus raj. Sav. 66 92,69 

Vilniaus m. 40 113,49 

 

Pridėtinės vertės mokestis ir kiti mokesčiai (jei taikomi) apskaičiuojami ir mokami pagal 

galiojančius Lietuvos respublikos teisės aktus. 

UAB “VAATC“ administracija informavo apie nustatytą Vilniaus apskrities regioninio 

komunalinių atliekų sąvartyno tarifą “Vartų mokestį“ atliekas tvarkančias įmones. Nustatytas tarifas 

„Vartų mokestis“ įsigalioja nuo 2013 m. gruodžio 19 d.  

 

Svarbiausi finansinių atskaitų pokyčiai per 2014m. 

2014 m. naujo ilgalaikio turto įsigyta (įvesta į eksploataciją) už 4,23 mln. Lt, tame skaičiuje 

pagal projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, 

didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ – ŽAKA įrengimas 1,4 mln. ir ŽAKA įrenginiai bei 

transportas 2,05 mln. Lt. Vilniaus regioninio sąvartyno Kazokiškėse įrangos atnaujinimas 0,586 

mln. Lt, kiti įsigijimai 0,194 mln. Lt. 

Pirkėjų įsiskolinimas 2014 12 31 d. sudaro 5,482 mln. Lt. 

Nuosavas kapitalas 2014 m. (-4,44 mln. Lt), 2013 m. (-8,56 mln. Lt). 

Nepaskirstytas pelnas (Nuostoliai) 2014 m. (-9,27 mln. Lt), 2013 m. -13,39 mln. Lt 

(sumažėjo 4,12 mln. Lt). 

Nepaskirstytas pelnas ( nuostoliai ) padidėjo: 

 Neišdalintos kompostavimo dėžės pagal projektą Vilniaus regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra – 0,721 mln. Lt; 

 Pagal projektą Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymo, kompostavimo aikštelių 

įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas neįsisavinta 16,1 mln. Lt – mažesnės aikštelių 

eksploatacinės išlaidos. 1,169 mln. Lt. 

 Sąvartyno eksploatacinės išlaidos sumažintos 0,595 mln. Lt. 
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2014 m. pelnas prieš apmokestinimą 5.148 mln. Lt (atidėtasis pelno mokestis 0,442 mln. Lt; 

mokėtinas pelno mokestis 0,591 mln. Lt). 

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms sudaro 2014 m. – 15,84 mln. Lt, 

2013 m. – 14,48 mln. Lt. 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 2014 m. 4,27 mln. Lt 2013 m. 2,4 

mln. Lt. 

Skolos tiekėjams per 2014 m. 5,54 mln. Lt,. t.sk. skolos tiekėjams susijusios su įmonės 

plėtra 5,11 iš jų 1,52 mln. ES lėšos. Palyginus su 2013 metais skolos tiekėjams sumažėjo 6,58 mln. 

Lt. 

Per 2014 m. bendrovė gavo pajamų 21,92 mln. Lt, t.y. 6,9 mln. Lt daugiau negu 2013 m. 

(15,0 mln. Lt). Bendrovė gavo daugiau pajamų iš savo pagrindinės veiklos komunalinių atliekų 

šalinimo sąvartyne (6,8 mln. Lt) ir dujų utilizavimo paslaugos (0,1 mln. Lt). 

Visos sąnaudos ir išlaidos per 2014 metus 17,86 mln. Lt, 2013 metus 13,63 mln. Lt 

(eliminavus UAB „VSA Vilnius“ skolos perkėlimą ). Sąnaudų didėjimą labiausiai įtakojo: 

 2014 m. į eksploataciją naujai įvestos 11 aikštelių (pajamų negeneruoja). Aikštelių 

išlaidos per 2014 metus 1,274 mln. Lt (aikštelėse surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2014 metais 

2391,76 tonos, 2013 metais – 925 tonos.). Išlaidos padidėjo 0,496 mln. Lt, kiekis sutvarkytų atliekų 

padidėjo 2,59 karto. 

 dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

vykdymo – 1,567 mln. Lt (kompostavimo dėžės 0,805 mln. Lt ir ES projektų parengiamieji darbai 

0,762 mln.). 

 dėl Kazokiškių sąvartyno II sekcijos eksploatavimo visus 2014 metus - 2,177 mln. Lt 

(amortizacijos sąnaudos). 

 Sumažėjo filtrato tvarkymo sąnaudos 0,31 mln. Lt (filtrato sąnaudų per 2013 m. – 

1,6 mln. Lt). 2015 m. planuojami Filtrato įrenginio išplėtimo projektavimas ir darbai bei vandens ir 

filtravimo sistemos diegimo darbai, kas mažins filtrato surinkimo ir utilizavimo sąnaudas; 

  finansinės investicinės veiklos išlaidos pasikeitė nežymiai. 
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Politinė ir teisinė aplinka 

Valstybės nustatyti reikalavimai ir apribojimai bendrovės ūkinei veiklai iš esmės nesikeitė. 

Informacija apie bendrovės veiklą buvo teikiama akcininkams – Vilniaus regiono savivaldybėms. 

Įmonės teisinei aplinkai įtaką daro specifinis jos, kaip įmonės veiklos pobūdis ir teikiamų paslaugų  

specifika. Įmonės veiklai taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, ji yra perkančioji organizacija. 

Projektai yra finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis, todėl projektų įgyvendinimas yra 

reglamentuotas priemonių aprašais, nuostatais ir pan. Įmonės teisinė forma yra privatus juridinis 

asmuo, bet akcijos priklauso Vilniaus regiono savivaldybėms. Dėl šios priežasties teisinė ir politinė 

aplinka gali daryti įtaką įmonės strateginių tikslų įgyvendinimui ir veiklos rodikliams.  

 

Techniniai ir technologiniai veiksniai 

Vilniaus regioninio sąvartyno II-osios sekcijos eksploatavimo laikotarpio pabaiga 

planuojama 2016 metų IV ketvirtyje. Tačiau jau artimiausiu metu reikės priimti sprendimus dėl 

būsimos sąvartyno plėtros, įvertinant naujų regioninių atliekų tvarkymo įrenginių atsiradimą 

Vilniaus apskrityje bei optimizuojant sąvartynui skirtos teritorijos panaudojimą. 

Didžioji dalis regioniniame sąvartyne eksploatuojamos technikos neatitinka šiuolaikinių 

reikalavimų, yra susidėvėjusi. Siekiant tinkamai eksploatuoti sąvartyną, reikalingas šios technikos 

atnaujinimas. 

Bendrovė, planuodama didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių 

eksploataciją, įsigijo technikos (prisidedant ES projekto lėšomis), skirtos šiuose objektuose 

surenkamų (pristatomų) atliekų tvarkymui. 

Bendrovė standartizacijos problemų neturi. 

 

Ekologiniai veiksniai 

Bendrovės veikla regioniniame sąvartyne, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų 

sąlygomis. 

2014 m. užbaigtos regioninio sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo procedūros, atliktas 

regioninio sąvartyno poveikio visuomenei sveikatai vertinimas. 2014 m. rugpjūčio 22 d. Aplinkos  
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apsaugos agentūra išdavė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-V.1-1/2014 

Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklai. 

2014 m. vykdytas regioninio sąvartyno aplinkos monitoringas (atmosferos oro, paviršinių ir 

gamybinių nuotekų, požeminio vandens), neigiamos ilgalaikės sąvartyno įtakos aplinkai 

nenustatyta. Taip pat 2014 m. toliau vykdytas uždarytų sąvartynų įtakos aplinkai monitoringas, 

daugiausia dėmesio skiriant požeminio vandens būklei. Aplinkos monitoringo metinės ataskaitos 

vertinimui pateiktos kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms. 

Per ataskaitinį laikotarpį sumokėta 6128 Lt mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos 

šaltinių – autotransporto priemonių. Bendrovei nebuvo skirta baudų už aplinkos teršimą. 

 

Aplinka ir personalo klausimai. Žmogiškieji ištekliai 

UAB “VAATC“ plėtros ištekliai – ne kapitalas, darbo jėga ar kiti ištekliai, o žmogiškieji 

ištekliai, t. y. darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kompetencija. Darbuotojai, 

tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, padeda UAB “VAATC“ prisitaikyti 

prie nuolat besikeičiančios aplinkos. UAB “VAATC“ vadovaujančiojo personalo kompetenciją 

lemia mokymosi arba studijų metu įgytos žinios, įvairūs įgūdžiai. Jos kokybei įtakos turi darbuotojo 

sukaupta ilgametė veiklos/darbinė patirtis, įgytą kompetenciją parodo jiems išduoti pažymėjimai, 

sertifikatai. Kiekvienas UAB “VAATC“ specialistas yra skatinamas siekti kompetencijos savo 

darbe, nes kompetentingumas – tai efektyvi, kokybiška veikla ir akivaizdūs rezultatai, kurie tenkina 

įmonės veiklai keliamus reikalavimus. 

UAB “VAATC““ 2014 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 66, t. y. 18,18 % 

daugiau nei 2013 m., kai bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 54. Šį svarbų 

darbuotojų skaičiaus pokytį sąlygojo 2014 m. atidarytos naujos didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės (DGASA), žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (ŽAKA). 

UAB “VAATC“ darbuotojų vidutinis amžius 2014 m. pabaigoje buvo 44 metai, 

vidutinis darbo stažas bendrovėje – 4 metai. 

Bendrovėje darbuotojų daugumą sudaro vyrai – 71%, moterų – 29%. Tai lemia veiklos 

specifiką: techninius, inžinerinius, mechaninius ir sunkius darbus lauko sąlygomis dažniau 

renkasi vyrai, daugiausia moterų dirba aptarnavimo bei administracinėje srityje. 
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Atsižvelgiant į bendrovės organizacinius poreikius, organizuojami ir vykdomi mokymai 

darbuotojams. Mokymai vykdomi kryptingai ir apima bendrųjų bei profesinių kompetencijų 

ugdymą, skatina darbuotojų įsitraukimą bei kuria nuolat besimokančios organizacijos kultūrą. 

UAB “VAATC“ 2014 m. dalyvavo „Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų 

darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas“ projekte, kurio 

metu bendrovės darbuotojai gilino žinias, tobulino įgūdžius bei kėlė kvalifikaciją. Taip pat 2014 

m. bendrovėje pradėta integruoti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei OHSAS 

18001:2007 reikalavimus. Valdant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis minėta vadybos 

sistema siekiama, kad darbus, kurie daro arba gali daryti poveikį paslaugos kokybei, aplinkai ir 

darbuotojų saugai bei sveikatai atliktų tik darbuotojai, turintys atitinkamą kompetenciją. Tuo 

tikslu visų lygių bendrovės darbuotojai apmokomi vadybos sistemų įgyvendinimo klausimais. 

UAB “VAATC“ ypatingą dėmesį skiria tinkamoms darbuotojų darbo sąlygoms 

sudaryti, užtikrinti rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir socialines garantijas. Su 

darbuotojais sudarytos darbo sutartys atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. 

Darbuotojai tiek priimami į darbą, tiek atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų. 

Darbo sutartyse nėra numatyta ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų. Darbuotojai yra 

įsipareigoję neatskleisti konfidencialios informacijos. Didžioji dalis bendrovės personalo yra 

pasirašę susitarimus dėl konfidencialumo. 

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)  

DARBO UŽMOKESTIS 

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų, 

einančių šias 

pareigas, 

skaičius 

(2013/2014) 

2013 metai 2014 metai 

Administracijos vadovai 5/3 7.252 6.892 

Skyrių vadovai, jų pavaduotojai 5/3 3.996 4.592 

Vadovaujantieji, vyresnieji specialistai 6/3 3.473 4.172 

Specialistai 9/17 3.382 3.704 

Kiti specialistai 17/20 2.746 2.802 

Darbininkai 15/20 1.924 1.827 
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UAB “VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) valdymo struktūra ir pareigybė
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2014 metais vykdytų projektų apžvalga 

UAB “VAATC“ 2014 metais tęsė iki metų pradžios pradėtus ir nebaigtus įgyvendinti 

projektus. Didžioji įgyvendinamų projektų dalis nebuvo baigti 2013 metais, jų įgyvendinimas toliau 

tęsiamas 2014 metais. 2014 metais įgyvendinamų projektų santrauka: 

PROJEKTAS ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 

įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas” 

 

Įgyvendinus projektą, Vilniaus regiono 8 savivaldybėse: 

 bus uždaryta 13 senų sąvartynų; 

 įrengtos 6 kompostavimo aikštelės (ŽAKA); 

 įrengta 16 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA); 

 įsigyta technika DGASA ir ŽAKA eksploatacijai. 

 

Senųjų atliekų sąvartynų uždarymas 

2010 m. lapkričio 26 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, 

kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas” finansavimo ir 

administravimo sutartis tarp UAB “VAATC“ ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
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veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V 

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto metu numatomas 13 senų sąvartynų uždarymas.  

 

2014 m. uždaryti ir sutvarkyti 7 seni sąvartynai. 2015 m. bus pradedamas naujai uždarytų 

sąvartynų monitoringas. 

Uždavinys Darbai Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Sąvartynų uždarymo darbai 
Parinktas rangovas ir 

atlikti darbai 
2014.01-2014.12 VAATC 

Uždarytų sąvartynų 

poveikio aplinkai stebėjimas 

Sąvartynų monitoringo 

vykdymas 
2014.01-2015.12 VAATC 

 

Didelių gabaritų atliekų tvarkymo aikštelių veikla 

2010 m. lapkričio 26 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, 

kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas” finansavimo ir 

administravimo sutartis tarp UAB “VAATC“ ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V 

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto metu numatytas 16 didelių atliekų gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių įrengimas. Lentvario m. veikia aikštelė, įrengta projekto „Vilniaus 

apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ metu. 

 

 

2014 m. regione įrengtos 6 naujos DGASA iš kurių veiklą pradėjo trys didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelės, kuriose priimamos nepavojingos ir pavojingos atliekos. 
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Uždavinys Darbai Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Atliekų surinkimo 

aikštelių statyba 

Parinktas rangovas ir atlikti rangos 

darbai 
2014.01-2014.12 VAATC 

Atliekų surinkimo 

aikštelių veiklos 

optimizavimas 

Aikštelėse priimamų atliekų sąrašo 

tikslinimas atsižvelgiant į įmones 

galimybes ir į gyventojų poreikius 

2014.01-2014.12 VAATC 

 

Žaliųjų atliekų tvarkymo aikštelių veikla 

2010 m. lapkričio 26 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, 

kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas” finansavimo ir 

administravimo sutartis tarp UAB “VAATC“ ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 

valdymo agentūros. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.2-AM-01-V 

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ numatytas 6 ŽAKA įrengimas.  

         

2014 m. baigti 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos darbai. 2015 m. II ketvirtį 

numatoma pradėti aikštelių eksploataciją. 

Uždavinys 
Darbai 

Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Atliekų aikštelių 

statyba 

Parinktas rangovas ir atlikti  

rangos darbai 
2014.01-2014.12 VAATC 

Žaliųjų atliekų 

tvarkymo aikštelių 

veiklos 

optimizavimas 

Nupirkta visa pagal projektą 

numatyta mobili įranga aikštelių 

eksploatacijai 

2013.12-2014.04 VAATC 

Optimalios žaliųjų atliekų 

kompostavimo technologijos 

parinkimas 

2014.12-2015.06 VAATC 
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Rangos sutartys: 

 

2010 m. gruodžio 28 d. pasirašyta sutartis su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB 

"Laugina" ir UAB "Statovita“. 

Darbų vertė - 12 301 394,07 Lt (be PVM). 

2013-2014 m. buvo vykdomi tik sąvartynų uždarymo ir sąvartynų defektų šalinimo darbai. 

Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 2013 m. gegužės 28 d. Rangos sutartis buvo nutraukta.  

FIDIC inžinieriui pateikus galutinę Rangovo objektų galutinę ataskaitą buvo pasirašytas 

galutinis darbų aktas. Atlikta - 30 proc. pagal Rangos sutartį numatytų darbų. Vyksta teisminis 

procesas. Rangos darbų užbaigimui įvykdytas naujas tarptautinis viešas pirkimas. 

 

2014 m. gegužės 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 60 su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis 

UAB "Fegda" ir AB "Kauno tiltai“ nutrūkusios Rangos sutarties su UAB “Laugina” objektų 

užbaigimui. 

Darbų vertė - 12 764 072,98 Lt (be PVM). 

Vykdant sutartį Rangovas iki 2014 m. lapkričio 26 d. uždarė 5 sąvartynus, įrengė keturias  

DGASA ir tris ŽAKA aikšteles. Iki 2014 m. pabaigos pradėtos eksploatuoti trys DGASA aikštelės: 

Šniponių k. Širvintų raj., Maleikėnų ir Pliauškių k. Švenčionių raj. 

 

2010 m. gruodžio 23 d. pasirašyta sutartis su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiomis UAB 

"Vilnista" ir UAB "Kamesta“. 

Darbų vertė - 4 963 164,99 Lt (be PVM). 

Darbai pagal sutartį buvo vykdomi iki 2013 liepos 28 d. Sutartis nutraukta 2013 m. spalio 30 

d. atlikta apie 80 proc. Rangos sutartyje numatytų darbų. FIDIC inžinierius pateikė tarpinę objektų 

ataskaitą. Siekiama atnaujinti sutarties vykdymą. 

 

2014 m. vasario 6 dieną buvo sudaryta Taikos sutartis su UAB “Kamesta” ir atnaujinti 

statybos darbai. Iki 2014 m. gruodžio mėn. UAB “Kamesta” užbaigė visų Rangos sutartyje 

numatytų objektų statybą: DGASA aikštelė Jašiūnų k. ir Eišiškių m., bei ŽAKA aikštelė 

Čiužakampio k. Šalčininkų raj. Aikštelių eksploatacijos pradžia numatoma 2015 m. II ketvirtį.  
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2014 m. gruodžio 31 d. pastatyta 14 (iš 16) didelių gabaritų atliekų surinkimo (toliau – 

DGASA) ir 5 (iš 6) žaliųjų atliekų kompostavimo (toliau – ŽAKA) aikštelės: 

 

1. Liepkalnio g. 113 B, Vilniaus m. sav. (DGASA), 

2. V. A. Graičiūno g. 36 C, Vilniaus m. sav. (DGASA), 

3. Pilaitės pr. 50, Vilniaus m. sav. (DGASA), 

4. Pumpėnų g.10, (Pašilaičiai) Vilniaus m. sav. (DGASA), 

5. Pramonės g. 209S, Vilniaus  m. sav. (DGASA), 

6. Grikienių km., Sudervės sen., Vilniaus m. sav. (DGASA), 

7. Veliučionių km., Šatrininkų sen., Vilniaus m. sav. (DGASA), 

8. Elektrinės g. 14A, Elektrėnų sav. (DGASA), 

9. Obenių g., Elektrėnų sav. (ŽAKA), 

10. Vilniaus g. 3G, Šalčininkų r. sav. (DGASA), 

11. Garseniškių g. 5, Ukmergės r. sav. (DGASA), 

12. Trakų 1B, Lentvario m., Trakų r. sav. (ŽAKA), 

13. Pakryžės k. Nemenčinės sen. Vilniaus r. sav. (DGASA), 

14. Pakryžės k. Nemenčinės sen. Vilniaus r. sav. (ŽAKA), 

15. Maleikėnų k. Pabradės sen. Švenčionių r. sav. (DGASA),  

16. Maleikėnų k. Pabradės sen. Švenčionių r. sav. (ŽAKA), 

17. Pliauškių k. Švenčionių r. sav. (DGASA), 

18. Šniponių k. Širvintų r. sav. (DGASA),  

19. Šniponių k. Širvintų r. sav. (ŽAKA). 

 

PROJEKTAS ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 

įrengimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas”. “Mobiliosios įrangos 

įsigijimas Vilniaus apskrities žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms ir didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelėms” 

Projekto vertė - 2 913 804,94 Lt (be PVM).   

2014 m. baigtos visos Mobilios įrangos pirkimo procedūros. Pasirašyta paskutinė Penktos 

dalies (automobilis su priekaba konteinerių ir technikos transportavimui, kuris žymiai sumažins  
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PROJEKTAS “Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (MBA) 

Įgyvendinus projektą numatoma, kad į sąvartyną pateks tik apie 25 % visų susidarančių 

atliekų, kurios bus termiškai apdorotos, visiškai nebus šalinamos biologiškai skaidžios atliekos.  

Bendra projekto vertė – 130 764 286,00 Lt. 

Projekto finansavimo lėšų suma susideda iš: 

 ES Sanglaudos fondo lėšų – 100 943 401,99 Lt; 

 UAB “VAATC“ lėšų – 29 820 884,01 Lt. 

2013 m. rugsėjo 10 d. pasirašyta rangos sutartis.  Pasirašytos sutartys dėl projekto 

administravimo ir viešinimo paslaugų teikimo. 2014 m. I ketvirtį įsigytos projekto techninės 

priežiūros (FIDIC) paslaugos. Sutartys vykdomos. 

Informacija apie Rangos sutartį 

Rangos sutartis Nr.: 47 

Rangos sutarties pavadinimas: 

„Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio 

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių 

projektavimas, statyba ir eksploatacija“ 

Rangos sutarties pasirašymas: 2013-09-10 

Rangos sutarties vertė: 41 702 386,47 EUR su PVM 

Rangovas: UAB „ Energesman“ 

Užsakovas: UAB “VAATC“ 

FIDIC Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“ 

Statybos leidimo gavimo data 2014-10-06 

Statybos darbų atlikimo terminas 2015-09-30 

Eksploatacijos pradžia (numatoma) 2016.01 
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Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių statyba 

2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra” finansavimo ir administravimo sutartis tarp UAB “VAATC“ ir LR aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 

m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę 

VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

Vilniaus apskrityje atliekų tvarkymą bus pertvarkytas tokiu būdu, kad būtų užtikrintas 

maksimalus atliekų išrūšiavimas jų susidarymo vietoje ir rūšiavimo įrenginiuose (gamykloje), 

biologiškai skaidžias atliekas apdorojant, antrines žaliavas perdirbant, o likusias po rūšiavimo, 

netinkamas perdirbti atliekas, turinčias aukštą energetinę vertę panaudojant energijos gamybai 

sudeginant kogeneracinėje jėgainėje. 

Likusios po rūšiavimo jų susidarymo vietoje atliekos keliaus į rūšiavimo gamyklą, kur bus 

atskiriamos antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, inertinės medžiagos. Tokiu būdu, bus 

kontroliuojama, kad į kogeneracinę jėgainę nepatektų pavojingos ar tinkamos perdirbti atliekos. 

 

2014 m. atliktų statybos darbų aprašymas 

 Polinių pamatų galvenų įrengimas (įrengtos galvenos po kolonomis, vykdomi polių 

įrengimo darbai po atraminėmis sienutėmis). Atlikta apie 95 % darbų. 

 Lauko elektros tinklų įrengimas (atvesta elektros linijos, statybvietėje papildomai 

įrengtas laikinas elektros įvadas), įrengtas laikinas statybvietės apšvietimas. Atlikta 

100 % darbų. 

 Lauko vandentiekio ir nuotekų įrengimas (pakloti vamzdynai, įrengti nuotekų 

surinkimo šuliniai). Atlikta apie 55 % darbų. 

 Rengiami pagrindai biotunelių konstrukcijai, atlikta 100 % darbų. 

 Vykdomas kolonų montavimas, sumontuota 86 iš 168 gelžbetoninių kolonų. 

 Statybvietėje dirba 68 darbininkai, 22 technikos operatoriai, 14 inžinerinio personalo 

darbuotojų, 4 geodezininkai, 2 apsaugos darbuotojai, iš viso 110 darbuotojų. 

 



UAB”VAATC”   Metinis pranešimas 

 

29/41 

 

 

PROJEKTAS “Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

(Individualaus kompostavimo dėžės – 51 000 vnt.) 

 

 

Bendra projekto vertė – 10 201 822,00Lt. 

Projekto finansavimo lėšų suma susideda iš: 

 ES Sanglaudos fondo lėšų – 7 896 209,71 Lt; 

 UAB “VAATC“ lėšų – 2 305 612,29 Lt. 

2013-12-08 pasirašyta sutartis su AB “Lietkabelis”. Sudaryta darbo grupė Kompostavimo 

dėžių išdalinimui regiono gyventojams.  
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Individualaus kompostavimo skatinimas 

2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra” finansavimo ir administravimo sutartis tarp UAB “VAATC“ ir LR aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Projektas vykdomas įgyvendinant 2007–2013 

m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę 

VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

Siekiant sumažinti apdorojamų atliekų kiekius, visu pirma numatyta kiek įmanoma daugiau 

atliekų atskirti jų susidarymo vietoje, panaudojant jau šiuo metu įdiegtą atliekų rūšiavimą, o taip pat 

taikant kitas priemones, numatytas įgyvendinamo projekto sudėtyje. Numatoma skatinti individualų 

kompostavimą išdalinant gyventojams specialias kompostavimo dėžes. 

 

Informacija apie išdalintas kompostavimo dėžes (atnaujinta 2014.12.31) 

Eilės 

Nr. 
Savivaldybė 

Gauta kompostavimo 

dėžių, vnt 
Išdalinta, vnt 

1 Vilniaus m. 21 872 7 646 

2 Vilniaus raj. 9 312 5 442 

3 Trakų raj.  3 200 2 685 

4 Elektrėnų raj. 2 560 2 495 

5 Ukmergės raj. 5 856 3 526 

6 Širvintų raj. 2 048 1 060 

7 Švenčionių raj. 3 584 2 863 

8 Šalčininkų raj. 2 560 1 195 

  Demonstraciniai vnt. 8 7 

  Viso : 51 000 26 939 

 

Uždavinys Darbai Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Pasiruošimas 

individualaus 

kompostavimo dėžių 

pateikimui 

Užbaigtos pirkimo 

procedūros 
2013.12-2014.02 VAATC 

Visuomenės informavimas 2014.02-2015.09 
VAATC 

Savivaldybės 

Individualaus 

kompostavimo dėžių 

pateikimas gyventojams 

Dėžių perdavimas 

gyventojams 
2014.03-2015.09 

VAATC 

Savivaldybės 

Dėžių eksploatavimo 

priežiūra, įskaitant metodinę 

pagalbą 

2014.03-2015.12 

VAATC 

Savivaldybės 
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PROJEKTAS “Verslo sistemų (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) diegimas, darbuotojų 

apmokymas, sertifikavimas” 

 

2013 m. patvirtinus paraišką UAB “VAATC” ir LVPA pasirašė finansavimo 

administravimo sutartį dėl verslo sistemų (kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 / LST 

EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus; aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 

14001:2008 / LST EN ISO 14001:2008 standarto reikalavimus; darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadybos sistemos pagal LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001: reikalavimus) diegimo įmonėje. 

Projekto vertė - 110.000,00 Lt Finansavimo intensyvumas - 50 proc.  

 

Įgyvendinus projektą, UAB “VAATC” bus įdiegti verslo sistemų ISO, OHSAS standartai 

leisiantys įmonei naudoti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos metodus 

veiklai tobulinti.   

2014 m. birželio 5 d. pasirašyta vadybos sistemų ISO, OHSAS diegimo paslaugų sutartis su 

UAB “Bankinės konsultacijos”. Vykdant sutartį buvo: 

 įdiegta (1) kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 

standarto reikalavimus, (2) aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 

14001:2008 / LST EN ISO 14001:2008 standarto reikalavimus bei (3) darbuotojų 

saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001:2008 

o standarto reikalavimus. 

 apmokyti UAB „VAATC“ darbuotojai dirbti su kokybės vadybos sistemomis. 

 

2015 m. I ketvirtį numatomas įmonės sertifikavimas pagal įmonėje įdiegtas ISO 9001, ISO 

14001 ir OHSAS 18001 vadybos sistemas.  

 

PROJEKTAS "Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių 

žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas” VP1-1.1-SADM-01-K-02-159 

 

UAB “VAATC” kartu su RATCA nariais teikė paraišką ESFA dėl įmonių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo. 2014-01-30 Pasirašytos sutartys su  VšĮ VVKC ir UAB “ID consuting”.  

Informacija apie 2014 m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo seminarus 
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Mokymų tema  
Apmokytas UAB 

"VAATC" darbuotojų sk. 

Statybos projektas ir FIDIC sutarties valdymas pagal FIDIC sutarties 

sąlygas 8 

MBA įrenginių eksploatavimas 16 

Raštvedyba, dokumentų rengimas ir valdymas 8 

Bendravimo įgūdžių mokymai 8 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir įgyvendinimas 16 

Atliekų sudėties tyrimai ir stebėjimai 16 

Valymo įrenginių eksploatacija įskaitant šulinių ir teplų valymą 24 

Strateginis planavimas 8 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas 8 

 

PROJEKTAS "Regioninio atliekų tvarkymo plano rengimas” 

 

 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams įgyvendinti yra 

parengiamas Valstybinis atliekų tvarkymo planas. Aplinkos ministerija parengė Valstybinio atliekų 

tvarkymo 2014–2020 m. plano projektą. Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas buvo 

patvirtintas Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366. Šis dokumentas nubrėžia 

pagrindines gaires, kaip šalies atliekos bus tvarkomos ateinančius kelerius metus. Valstybinio 

atliekų tvarkymo plane nustatyti atliekų tvarkymo strateginiai tikslai, 2014-2020 metų laikotarpio 

tikslai, uždaviniai ir priemonės šių tikslų pasiekimui, valstybinės atliekų tvarkymo užduotys ir 

atliekų tvarkymo užduotys savivaldybėms, nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos finansavimo 

kryptys bei Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 

 

Vilniaus regiono plėtros taryba 2014 m. gegužės 23 d. Nr. 51/1S-20 pavedė Vilniaus 

regiono atliekų tvarkymo planą parengti UAB “VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 

centras). 2014 m. gegužės 23 d. Vilniaus regiono plėtros taryba sprendimu Nr.51/1S-21 sudarė  

Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plano rengimo darbo grupę (toliau Darbo grupė), kuriai pavesta 

iki 2015 m. kovo 31 d. parengti, kontroliuoti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 

metams parengimą. 
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2014 m. rugsėjo 23 d. buvo pasirašyta „Vilniaus apskrities regioninio 2014-2020 metų 

atliekų tvarkymo plano rengimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 149. Sutarties kaina 69.575,00 Lt, 

įskaitant PVM. Plano ir SPAV rengėjas – UAB „Hidroterra“. 

Patvirtinus Valstybinį atliekų tvarkymo planą atsirado poreikis peržiūrėti ir pakeisti 

galiojančius savivaldybių ir bei Vilniaus regiono atliekų tvarkymo planus, atsižvelgiant į naujus 

iššūkius atliekų tvarkymo srityje: 

Uždavinys Darbai Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Vilniaus 

regiono atliekų 

tvarkymo plano 

parengimas 

Vilniaus regiono atliekų 

tvarkymo plano rengimas ir 

tvirtinimas 

2014.05.23 -

2015.03.31 

Vilniaus regiono 

plėtros tarybos 

sprendimu 

sudaryta darbo 

grupė, 

VAATC 

2015.03.31/2014.04.15 
Vilniaus regiono 

plėtros taryba 

Savivaldybių 

atliekų 

tvarkymo planų 

parengimas 

Savivaldybių atliekų tvarkymo 

planų rengimas 
2014.05.01-2015 

Savivaldybės  

VAATC 

Savivaldybių atliekų tvarkymo 

planų tvirtinimas 
2015.05.01- 2015 Savivaldybės 

 

Pagrindinės numatomos įmonės veiklos kryptys 2015 m: 

 Regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra: 

 III sąvartyno sekcijos projektavimas ir statyba. Bus parengtas techninis projektas, 

kuriame būtų atsižvelgta į regioninio sąvartyno plėtros galimybes bei naujų regioninių 

atliekų tvarkymo įrenginių (MBA) veiklą; 

 Filtrato tvarkymo sąnaudų mažinimo priemonių įrengimas (įdiegimas); 

 Specifinių atliekų srautų tvarkymo galimybių ir pajėgumų plėtra: 

 Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių tinklo plėtra; 

 Maisto, tekstilės atliekų surinkimas ir tvarkymas; 

 Statybinių atliekų tvarkymas;  

 Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plano rengimas 

 Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimas Vilniaus regiono savivaldybėse. 
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Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne numatomos papildomų 

aplinkosauginių priemonių įdiegimas, susijęs su poveikio aplinkai mažinimu, papildomų veiklos 

kontrolės ir priežiūros procedūrų įdiegimu. 

Uždavinys Darbai Terminai 
Atsakingos 

institucijos 

Regioninio sąvartyno 

poveikio aplinkai 

mažinimas 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 

sistemos modernizavimas 
2014.01-2014.05 VAATC 

Filtrato tvarkymo sistemos 

modernizavimas 
2014.05-2015.07 VAATC 

Regioninio sąvartyno 

veiklos optimizavimas 

Aplinkosauginių standartų 

diegimas 
2014  VAATC 

 

Be pagrindinės funkcijos atliekų priėmimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo darbų, atlikti ir 

žemiau išvardinti darbai. 

Pirma a ir b sekcijos uždengtos ir rekultivuotos (užsėta žolė); 

Vakarinėje sąvartyno dalyje įrengtas apsauginis pylimas iš grunto; 

Pagilintas filtrato susikaupimo kanalas; 

Antroje sekcijoje įrengta atliekų priėmimo aikštelė bei privažiavimo kelias; 

Suremontuotos svarstyklių platformos; 

Rekonstruota ratų plovykla; 

Antros sekcijos pirmoje dalyje įrengta dujų surinkimo sistema; 

Pradėtas formuoti privažiavimo kelias ir atliekų priėmimo aikštelė I b. sekcijoje; 

Suremontuotos mechanizatorių persirengimo patalpos. 
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2014 M. UAB “VAATC” TEISINĖS APLINKOS ATASKAITA 

 

Bendrovės valdymas 

 

UAB ”VAATC” valdoma per įstatuose numatytus bendrovės valdymo organus. 2014 m. 

visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 3 kartus, Stebėtojų tarybos posėdžiai – 2 kartus, Valdybos 

posėdžiai įvyko 5 kartus.  

 

UAB ”VAATC” teisminės bylos, pradėtos ir/arba nagrinėtos 2014 m. 

 

UAB ”VAATC” 2014 metais dalyvavo per 19 teisminių procesų, iš jų 2014 m. pradėtos 

naujos bylos – 6, visos kitos bylos pradėtos ankstesniais metais. Teisminiai ginčai, kuriuose 

dalyvauja ”VAATC” yra įvairaus spektro, t. y. ginčai dėl skolų išieškojimo, netinkamo sutarties 

vykdymo, ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, ginčai dėl viešųjų pirkimų 

procedūrų, darbo ginčai bei kt. ginčai. 2014 m. nagrinėtos 2 viešųjų pirkimų bylos, 2 darbo bylos, 8 

civilinės bylos ir 9 administracinės bylos. Detalesnė informacija pateikiama lentelėje: 

Nr. 

Bylos šalys 

(UAB “VAATC” 

procesinė 

padėtis) 

Bylos esmė 

Bylos Nr. ir bylą 

nagrinėjantis 

teismas 

UAB “VAATC” 

atstovas byloje 

 

Bylos stadija/ 

rezultatas 

Viešųjų pirkimų bylos 

1 Ieškovas – UAB 

“Kamesta”; 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Tretysis asmuo – 

UAB “Fegda”; 

Dėl perkančiosios 

organizacijos 

sprendimų 

panaikinimo  

(dėl Viešųjų 

pirkimų komisijos 

priimtų sprendimų 

panaikinimo) 

Vilniaus 

apygardos teismas 

(civ. byla Nr. 2-

4538-881/2014) 

UAB “VAATC” 

darbuotoja  

 

Vilniaus apygardos 

teismas 2014-10-03 

sprendimu Ieškovo 

ieškinį kaip nepagrįsta 

atmetė. Teismo 

sprendimas įsiteisėjęs 

(Ieškovas sprendimo 

neskundė) 

UAB “VAATC” bylą 

laimėjo. Byla baigta. 

2. Ieškovas – UAB 

“Viacon statyba”; 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

 

Dėl perkančiosios 

organizacijos 

sprendimų 

panaikinimo 

(dėl Viešųjų 

pirkimų komisijos 

priimtų sprendimų 

panaikinimo) 

Lietuvos 

apeliacinis 

teismas 

Advokatas Ieškovo ieškinį kaip 

nepagrįsta atmetė. 

UAB “VAATC” bylą 

laimėjo. Byla baigta. 
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Civilinės bylos 

1 Ieškovas – UAB 

“Nekilnojamojo 

turto fondas”; 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Dėl 250.000,00 Lt 

žalos atlyginimo ir 

kt. reikalavimų 

Vilniaus 

apygardos teismas 

(civ. byla Nr. 2-

5746-619/2014// 

2-3154-619/2015 

 

UAB “VAATC” 

darbuotoja 

Byla nagrinėjama  

2 Ieškovas – UAB 

“VAATC”; 

Atsakovas – UAB 

“Bionovus” 

Tretieji asmenys – 

UAB “Vilniaus 

energija”; AB 

“Vilniaus šilumos 

tinklai” ir kt. 

Dėl uždraudimo 

atlikti neteisėtus 

veiksmus 

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

(civ. byla Nr. 2-

2899-728/2015) 

UAB “VAATC” 

darbuotojai 

Byla nagrinėjama 

3 Pareiškėjas – 

Antstolis D. 

Stakeliūnas; 

Skolininkas – 

UAB “Bionovus”; 

Išieškotojas – 

UAB “VAATC”; 

Dėl įpareigojimo 

nevykdymo 

 

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

(civ. byla Nr. 2-

6341-809/2015) 

UAB “VAATC” 

darbuotojai 

Byla nagrinėjama  

 

4 Ieškovas -

"Nekilnojamojo 

turto fondas"; 

Atsakovas - 

(apeliantas) 

"VAATC"; 

Dėl laikinųjų 

apsaugos priemonių 

taikymo 

 

Lietuvos 

apeliacinis 

teismas 

(civ. b. Nr. 2-223-

183/2015  ) 

UAB 

“VAATC”darbuot

oja 

Byla nagrinėjama 

5 Ieškovas – UAB 

“VAATC”; 

Atsakovas – UAB 

“Angis”; 

Tretysis asmuo – 

SIA “Eureco”; 

Dėl prievolės 

įvykdymo natūra, 

garantijos termino 

pratęsimo, žalos 

atlyginimo 

Šiaulių apygardos 

teismas 

(civ. byla  2-917-

368/2014) 

Apeliacija -  

Lietuvos 

apeliacinis 

teismas 

Advokatas  Šiaulių apygardos 

teismas 2014-12-17 

sprendimu Ieškovo 

ieškinį atmetė. 

Pateiktas apeliacinis 

skundas. Teismo 

posėdis nepaskirtas. 

Byla nagrinėjama 

(apeliacija) 

6 Ieškovas – UAB 

“Laugina”; 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Tretieji asmenys - 

UAB „Statovita”; 

UAB „Darbasta”; 

Dėl vienašalio 

sutarties 

nutraukimo 

pripažinimo 

negaliojančiu, 

atlyginimo už 

atliktus papildomus 

darbus priteisimo ir 

uždraudimo atlikti 

veiksmus 

Trakų rajono 

apylinkės teismas 

(civ. byla 2-58-

424/2014) 

Apeliacija- 

Vilniaus 

apygardos teismas 

Advokatas  

 

Pateiktas apeliacinis 

skundas, posėdis 

nepaskirtas. 

Byla nagrinėjama 

(apeliacija) 
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7 Ieškovas – UAB 

“Kamesta”; 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Tretieji asmenys - 

UAB „Darbasta”; 

AB “Swedbank” 

ir kt. 

Dėl uždraudimo 

atsakovui reikalauti  

iš trečiojo asmens 

AB “Swedbank” 

išmokėti draudimo 

išmoką pagal 

Atlikimo 

užtikrinimo 

garantiją 

Trakų rajono 

apylinkės teismas 

Advokatas Byla baigta taikos 

sutartimi. 

8 Ieškovas – UAB 

“VAATC”; 

Atsakovas – UAB 

Ekobars”; 

Dėl 167902,96 Lt 

skolos, delspinigių  

priteisimo pagal 

Atliekų vežimo 

sutartį 

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

UAB “VAATC” 

darbuotojas 

Byla baigta. Ieškovo 

pareiškimas dėl skolos 

patenkintas. 

 

Darbo bylos 

1 Ieškovas – O. 

Markevičius 

(UAB “VAATC” 

buvęs 

darbuotojas); 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Dėl neteisėto 

atleidimo iš darbo   

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

(civ. byla 2-

37605-852/2014) 

 

Vilniaus 

apygardos teismas 

Advokatas  

 

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

2014-12-17 sprendmu 

Ieškovo ieškinį atmetė. 

Pateiktas Ieškovo 

apeliacinis skundas. 

Teismo posėdis byloje 

dar nepaskirtas. 

Byla nagrinėjama 

(apeliacija) 

2 Ieškovas – R. 

Žemkauskas 

(UAB “VAATC” 

buvęs 

darbuotojas); 

Atsakovas – UAB 

“VAATC”; 

Dėl neteisėtos 

drausminės 

nuobaudos – 

atleidimo iš darbo – 

panaikinimo, 

neturtinės žalos 

priteisimo 

Vilniaus miesto 

apylinkės teismas 

(civ. byla 2-4950-

727/2015) 

Advokatas  

 

Byla nagrinėjama 

 

Administracinės bylos 

 

1 Pareiškėjas- UAB 

“VAATC”; 

Atsakovas – 

Viešųjų pirkimų 

tarnyba; 

Tretysis asmuo – 

UAB 

“Energesman”; 

Dėl Viešųjų 

pirkimų tarnybos 

2013-12-02 

sprendimo Nr. 4S-

4864 panaikinimo 

bei Atsakovo 

įpareigojimo atlikti 

veiksmus 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas  

(adm. byla. Nr. I-

462-790/2014) 

 

Apeliacija –  

Lietuvos 

vyriausiasis 

administracinis 

teismas 

Advokatas  

 

Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 

2014-10-24 sprendimu 

Pareiškėjo skundą 

atmetė. Pateiktas 

apeliacinis skundas. 

Teismo posėdis 

nepaskirtas. 

Byla nagrinėjama 

(apeliacija) 
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2  Pareiškėjas – 

UAB “VAATC”; 

Atsakovas –  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

(toliau – APVA); 

 

Dėl APVA 

įsakymo Nr. T1-91 

panaikinimo 

(bordiūrai – 

57.286,48 Lt lėšų, 

690,76 Lt PVM 

išlaidų, 2.988,77 Lt 

delspinigių) 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas 

(adm. byla Nr. I-

9491-764/14) 

Advokatas 

 

UAB “VAATC” 

pateikė 2015-02-26 

pareiškimą dėl ieškinio 

atsiėmimo, nes 

faktiškai reikalavimas 

buvo įvykdytas (bėgiai 

atlaisvinti nuo 

sandėliuojamos 

medienos). Byla 

baigta. 

3 Pareiškėjas – 

UAB “VAATC”; 

Atsakovas –  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

(toliau – APVA); 

 

Dėl APVA 

įsakymo Nr. T1-

106 panaikinimo 

(įvairios išlaidos – 

82.083,03 Lt lėšų, 

9.425,19 Lt PVM 

išlaidų, 3.870,80 Lt 

delspinigių) 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas 

(Nr. I-4597-

580/2015/I-9449-

580/2014) 

Advokatas 

 

Byla nagrinėjama 

4 Pareiškėjas – 

UAB “VAATC”; 

Atsakovas –  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

(toliau – APVA); 

 

Dėl APVA 

įsakymo Nr. T1-81 

panaikinimo 

(sąvartynai, 

papildomi atliekų 

perstūmimo darbai 

– 300.577,94 Lt 

lėšų, 42.268,77 Lt 

PVM, 17.485,18 Lt 

delspinigių) 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas 

(Nr. I-229-

365/2014) 

Apeliacija –  

Lietuvos 

vyriausiasis 

administracinis 

teismas 

Advokatas 

 

Lietuvos apeliacinis 

teismas 2015-02-19 

nutartimi tenkino UAB 

„VAATC“ prašymą ir 

laikinąsias apsaugos 

priemones panaikino. 

Byla baigta. 

5 Pareiškėjas – 

UAB “VAATC”; 

 

Atsakovas –  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

(toliau – APVA); 

 

Dėl APVA 

įsakymo Nr. T1-

107 panaikinimo 

(papildomų 3 

atliekų priėmimo 

punktų įrengimas – 

45.402,78 Lt lėšų, 

7.632,29 Lt PVM 

išlaidų, 2.943,45 Lt 

delspinigių) 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas 

(Nr. I-9275-

281/2014) 

Advokatas 

 

Byla nagrinėjama 

6  Pareiškėjas – 

UAB “VAATC”; 

Atsakovas –  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

(toliau – APVA); 

 

Dėl APVA 

įsakymo Nr. T1-73 

panaikinimo 

(dėl išlaidų 

komandiruotei – 

43.287,41 Lt, 

2.415,44 Lt 

delspinigių) 

Vilniaus 

apygardos 

administracinis 

teismas 

(Nr. I-9801-

580/2014) 

Apeliacija –  

Lietuvos 

vyriausiasis 

administracinis 

Advokatas 

 

Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 

2014-12-29 sprendimu 

Pareiškėjo skundą 

patenkino. 

Atsakovas Lietuvos 

vyriausiajam 

administraciniam 

teismui pateikė 

apeliacinį skundą.  
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teismas Teismo posėdis 

nepaskirtas. 

Byla nagrinėjama 

(apeliacija) 

7 Pareiškėjas – VO 

“Lazdynų 

bendruomenės 

savivalda” 

Atsakovai – 

VRAAD 

Tretysis asmuo – 

UAB “VAATC” 

Dėl Vilniaus 

RAAD 2012-08-18 

atrankos išvados 

panaikinimo (dėl 

MBA įrenginių 

poveikio aplinkai) 

Lietuvos 

vyriausiais 

administracinis 

teismas 

Advokatas Pareiškėjo skundas 

patenkintas. Byla 

baigta. 

 

 

UAB “VAATC” 20104 m. vykdyti viešieji pirkimai: 

 

UAB “VAATC” 2014 m. vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatomis vykdė pirkimus. Iš viso 2014 m. atlikti 414 

pirkimų, kurių bendra vertė 25.705.731,10 Lt su PVM. 2014 m. buvo inicijuotas tik vienas 

teisminis ginčas dėl UAB “VAATC” kaip perkančiosios organizacijos galimai neteisėtų veiksmų ir 

sprendimų (UAB “VAATC” bylą laimėjo). Išsamesnė informacija apie 2014 m. pirkimus 

pateikiama lentelėse (pirkimai detalizuoti pagal pirkimo būdą ir/arba pirkimo rūšį): 

 

Atviri konkursai 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 Filtrato išsiurbimo ir išvežimo paslaugų pirkimas 1.213.872,00 Lt 

2 Automobilio su priekaba įrangos ir konteinerių transportavimui, skirtą Vilniaus 

apskrities žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms ir didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėms pirkimas 

1.203.950,00 Lt 

3 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau – 

Projektas) FIDIC inžinieriaus, darbų techninės priežiūros ir techninio projekto 

ekspertizės paslaugas 

986.150,00 Lt 

Iš viso: 3.403.972,00 Lt 
 

Tarptautiniai pirkimai skelbiamų derybų būdu 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 Nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas 489.413,54 Lt  

Iš viso: 489.413,54 Lt 

Tarptautiniai pirkimai neskelbiamų derybų būdu 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 1 129 518,00 Eur ilgalaikės paskolos pirkimas 969.502,00 Lt 

Iš viso: 969.502,00 Lt 
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Supaprastinti atviri konkursai 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 3 000 000,00 Lt ilgalaikės paskolos pirkimas 142.620,00 Lt 

2 Ratinio ekskavatoriaus – krautuvo nuomos paslaugų pirkimas 184.041,00 Lt 

3 Finansinio nepriklausomo audito paslaugų pirkimas 

(Pradėtas – 2014-11-05, baigtas – 2015-01-27) 

5.536,96 Eur 

(suma neįtraukta į 

2014) 

4 Geodezinių matavimų paslaugų pirkimas 

(Pradėtas - 2014-11-20, baigtas - 2015-01-19) 

7.863,88 Eur 

(suma neįtraukta į 

2014) 

5 Vilniaus apskrities regioninio 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano rengimo 

paslaugų pirkimas 

69.575,00 Lt  

6 Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (3 

vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos 

užbaigimo darbų pirkimas 

15.444.528,33 Lt  

7 Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas. 

 

8002,92 Lt 

8 Verslo sistemų (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) diegimo ir darbuotojų 

apmokymo paslaugų pirkimas 

38.673,00 Lt 

9 Draudimo paslaugų pirkimas  69.271,00 Lt 

Iš viso: 15.814.233,25 Lt 

Supaprastinti pirkimai apklausos būdu (neskelbiamos derybos) 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 Atsarginių dalių ir remonto paslaugų mechanizmams BOMAG BC 671 RB, 

BOMAG BC 972 RB-2, CASE 821 C pirkimas 

363.338,80 Lt 

2  Vilniaus apskrities senų sąvartynų (4 vnt.) uždarymo, kompostavimo aikštelių (1 

vnt.), didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (3 vnt.) įrengimo Šalčininkų ir 

Vilniaus rajonuose papildomų darbų pirkimas 

29.669,47 Lt 

3 Sniego valymo nuo kelio dangos bei kelio dangos barstymo druska paslaugų 

pirkimas Kariotiškių sąvartyne  ir aplinkelyje į Regioninį Kazokiškių sąvartyną 

paslaugų pirkimas.  

72.270,20 Lt 

4 Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos 

pagal tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimų 

sertifikavimo paslaugas (toliau – Paslaugos).  

 

34.848,00 Lt 

5 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 

vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos 

užbaigimo darbai“ papildomų darbų pirkimą prie Rangos sutarties Nr. 60“ 

1.149.500,00  Lt 

6 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 

vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos 

užbaigimo darbai“ papildomų darbų pirkimą prie Rangos sutarties Nr. 60 

76.428,77 Lt 

7 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (5 vnt.) uždarymas, kompostavimo aikštelių (3 

vnt.) ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (4 vnt.) įrengimo statybos 

užbaigimo darbai“ papildomų darbų pirkimą prie Rangos sutarties Nr. 60. 

 

241.141,37 Lt 

Iš viso: 1.967.196,61 Lt 
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Mažos vertės pirkimai 

Nr. Pirkimo objekto rūšis Bendras pirkimų skaičius Bendra sudarytų sutarčių vertė (su 

PVM) 

1 Prekės  211 610.009,84 Lt 

2 Paslaugos 171 877.110,64 Lt 

3 Darbai 9 334.363,00 Lt 

 Iš viso:  391 1.821.483,48 Lt 

Pirkimai per CPO 

Nr. Pavadinimas Vertė (su PVM) 

1 Kuras su pristatymu  1.125.003,75 Lt  

2 Kuras degalinėse  114.926,40 Lt  

Iš viso: 1.239.930,15 Lt 

 

 

 

Direktorius                                               Lukas Andronavičius 

 

 


