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Įmonės veiklos santrauka 

Įmonės įsteigimas 

 

Siekdami sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei įgyvendinti investicinį projektą, 

2003 m. kovo 26 d. visos aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, 

Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto) Vilniaus 

apskrities atliekų tvarkymo projekto įgyvendinimui bei regioninės atliekų tvarkymo sistemos 

organizavimui įsteigė uždarąją akcinę bendrovę “VAATC” (trumpinys – UAB “VAATC”). Šia 

akcininkų sutartimi šalys (Vilniaus apskrities savivaldybės) susitarė kooperuoti savo turtą, darbą, 

žinias bendrai įdiegiant atliekų tvarkymo sistemą pagal Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 

planą. 

UAB „VAATC“ steigėjai - Vilniaus apskrities 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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Įmonės rekvizitai 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ įmonių registre 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 apskrities 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.  

 

Strateginio veiklos plano paskirtis 

 

UAB „VAATC“ strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis veiklos planas) skirtas 

efektyviam žmogiškųjų, finansinių, technologinių ir kitų išteklių panaudojimui įvertinti bei 

suplanuoti, įgyvendinant strateginius tikslus, siekiant nustatytos įmonės vizijos ir vykdant 

įmonės misiją. 

Strateginis veiklos planas užims svarbią reikšmę UAB „VAATC“ valdyme ir siekiant 

numatytų tikslų per ateinančius tris metus. Siekiant atitikti kintančią aplinką, planas gali būti 

tikslinimas, kad atitiktų realius įmonės poreikius ir padėtų siekti teigiamų vystymosi rezultatų. 

Šiame strateginiame plane yra nurodyta UAB „VAATC“ misija, vizija, strateginiai tikslai, 

prioritetinė kryptis ir pateikiama informacija apie turimus bei planuojamus įmonės 

žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius.  

Rengiant strateginį planą, buvo pasinaudota atliktais tyrimais, analizėmis, galimybių 

studijomis ir teisiniais reikalavimais. 
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Įmonės misija, vizija ir strateginė kryptis 

 

UAB „VAATC“ misija – užtikrinti atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, stebėseną ir 

plėtrą, tuo pačiu stengiantis mažinti atliekų poveikį aplinkai. 

UAB „VAATC“ vizija – gyventojų poreikius tenkinanti ir aplinką tausojanti atliekų tvarkymo 

sistema Vilniaus apskrityje (regione). 

UAB „VAATC“ strateginė kryptis – užtikrinti Vilniaus apskrities (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.  

UAB “VAATC” kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika -  pateikta 

Strateginio veiklos plano priede Nr.2. 

 

Vidinės aplinkos veiksnių analizė 

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 (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, 

Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto savivaldybių) susirinkimas yra 

aukščiausias akcinės bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei 

akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei 

UAB „VAATC“ įstatuose.  Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Vilniaus regiono 

savivaldybės (Vilniaus ir Elektrėnų miestų, Vilniaus, Ukmergės, Trakų, Švenčionių ir Šalčininkų 

rajonų) kaip UAB „VAATC“ akcijų valdytojai. 
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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“ 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“ bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris 

organizuoja kasdienę bendrovės veiklą bei veikia bendrovės vardu pagal UAB 

„VAATC“ įstatuose nustatytą kompetenciją. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 UAB „VAATC“ yra sudaryta organizacinė struktūra (pateikta žemiau), kuri numato 

subordinaciją, tarnybų skaičių, pareigybes. Šiuo metu įmonėje baigiamos įdiegti verslo sistemos 

pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus. Šių reikalavimų pagrindu 

sukurtos vadybos sistemos priežiūrai reikės paskirti vadovybės atstovą ar atstovus vadybos 

sistemai, taip pat bus paskirti mažiausia du vidaus auditoriai. Šias funkcijas atliks darbuotojai, 

kurie turės jų atlikimui reikalingą kompetenciją ir bus išklausę mokymus. 

UAB “VAATC” organizacinė struktūra turės būti koreguojama atsižvelgiant į keliamus 

strateginius tikslus bei įgyvendinamus projektus. Darbuotojų skaičiaus pokytis numatomas veiklą 

pradėjus mechaniniams biologiniams atliekų tvarkymo įrenginiams - planuojama, kad šiuose 

įrenginiuose dirbs 6  UAB “VAATC” darbuotojai.  
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UAB „VAATC“ organizacinė struktūra: 
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Pagrindinė veikla 

UAB „VAATC“ įstatuose numatytos pagrindinės veiklos sritys: 

1. Operacijos su nekilnojamu turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise; 

2. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla; 

3. Aplinkos kontrolė ir laužo perdirbimas; 

4. Aptarnavimo veikla bendrajam valdymui palaikyti; 

5. Metalo atliekų ir laužo perdirbimas; 

6. Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas; 

7. Atliekų ir laužo didmeninė prekyba; 

8. Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, švietimas; 

9. Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla; 

10. Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas; 

UAB „VAATC“ gali vykdyti ir kitą nenurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą.  

 

Organizacijos pagrindiniai procesai pavaizduoti grafiškai (Strateginio veiklos plano priedas Nr.1). 

 

Pradiniame įmonės veiklos etape daugiausia dėmesio skirta atliekų tvarkymo 

infrastruktūros gerinimui Vilniaus apskrityje (regione) – įrengtas regioninis sąvartynas, atliekų 

surinkimo ir kompostavimo 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“ 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 
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būti naudojami geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB), parenkamos mažai taršios 

technologijos, įvertinami teigiami praktiniai pavyzdžiai.  

 

Pagrindinis dokumentas, apibrėžiantis atliekų tvarkymo veiklos prioritetus, įskaitant ir 

regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklą – Valstybinis atliekų tvarkymo planas. Valstybinio 

atliekų tvarkymo plano tikslas – nustatyti atliekų tvarkymo strateginius tikslus, 2014-2020 

laikotarpio tikslus, uždavinius ir priemones, būtinas užsibrėžtų tikslų 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 2014 m. balandžio 16 d. Lietuvos respublikos 

vyriausybės nutarimu Nr. 366. Valstybės institucijų, savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo 

centrų funkcijos atliekų tvarkymo srityje nustatytos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 

įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016). 

 

Pagrindiniai šalies komunalinių atliekų tvarkymo sistemos vystymo prioritetai ir kryptys 

2014-2020 yra:  

 sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekį;  

 užtikrinti atliekų tvarkymo hierarchijos įgyvendinimą;  

 išplėtoti atskirą atliekų surinkimo sistemą;  

 užtikrinti visuotinę atliekų surinkimo paslaugą.  

Siekiant mažinti sąvartynuose šalinamų BSA kiekį šalies mastu numatoma, kad  BSA tvarkymas 

turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės BSA sudarytų:  

 nuo 2013 metų – ne daugiau kaip 50% 2000 m. komunalinių BSA;  

 nuo 2020 metų – ne daugiau kaip 35% 2000 m. komunalinių BSA.  

 Komunalinių BSA šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys savivaldybėms nustatytos 

pagal gyventojų skaičių. Savivaldybės joms nustatytas užduotis gali įgyvendinti 

savarankiškai arba bendradarbiaudamos tarpusavyje, kurdamos regionines 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir naudodamos regioninius komunalinių BSA 

tvarkymo įrenginius.  

Siekiant pasiekti numatytus rezultatus numatomos BSA tvarkymo infrastruktūros ir atskiro 

surinkimo sistemos plėtros užduotys:  

 iki 2015: įdiegti žaliųjų atliekų susidarymo vietoje tvarkymo infrastruktūra (žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelės, kompostavimo dėžės);  
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 iki 2016: pastatyti MBA įrenginius;  

 iki 2018: įdiegti atskiro maisto/virtuvės atliekų surinkimo sistemą ir įrengti 

pakankamus pajėgumus atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimui.  

 

Strateginiai  tikslai remiasi šiais principais: 

 Kokybiškesnis rūšiavimas  

 Bioskaidžių atliekų nukreipimas nuo sąvartynų 

 Optimalesniu mokesčių už komunalines atliekas administravimu 

 

Šiuo metu UAB “VAATC” įgyvendinami projektai: 

 

1. „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“  

 1.1 MBA (Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai). 2013-09-10 d. pasirašyta 

sutartis su Rangovu. 2014-06-04 d. pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis su NŽT 50 m. 

laikotarpiui. 2014-06-19 d. pasirašyta sutartis su FIDIC inžinieriumi. 2014-09-03 d. pasirašytas  

5 šalių susitarimas dėl bendradarbiavimo nurašant geležinkelio bėgius ir gautas LR Vyriausybės 

nutarimas juos ardyti. 2014-09-08 d. į „Infostatyba“ įkeltas skelbimas dėl „Leidimo statyti naują 

statinį“ gavimo. 2014-10-06 gautas statybos leidimas. 

Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano VSATP ir Vilniaus 

apskrities regioninio atliekų tvarkymo plano reikalavimus atliekų tvarkymui ir siekiant sukurti 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą, projektas numato tinkamiausius 

būdus susidarančių Vilniaus apskrityje (regione) komunalinių atliekų sutvarkymui. Projekte 

rekomenduojama tobulinti Vilniaus apskrityje (regione) funkcionuojančios atliekų tvarkymo 

sistemos svarbiausias grandis, apimančias atliekų surinkimą ir galutinį atliekų sutvarkymą. 

Atliekų susidarymo vietoje numatomas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas įdiegiant 

individualaus kompostavimo dėžes, kurios bus įsigytos projekto lėšomis ir nemokamai išdalintos 

gyventojams. Taip pat gyventojai galės šalinti žaliąsias atliekas 5 kompostavimo aikštelėse, 

įrengtose Vilniaus regiono savivaldybėse. Likusios po atskyrimo susidarymo vietoje biologiškai 

skaidžios atliekos bus tvarkomos ir apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

o po šio apdorojimo likusios atliekos turinčios energetinę vertę bus naudojamos kaip kuras 

atliekų jėgainėje. 

2015 m. numatoma perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti visas susidarančias bioskaidžias 

atliekas (apie 177 000 tonų). Iš jų 15 000 tonų kompostuoti žaliųjų atliekų kompostavimo 
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aikštelėse, 43 000 tonų individualiai surinkti ir kompostuoti individualiai, likusias bioskaidžias 

atliekas (119 000 tonų) atskirti MBA įrenginiuose ir biodžiovinimo būdu paruošti kaip kurą 

atliekų jėgainei. 

Bendras antrinių žaliavų kiekis perduodamas perdirbti po pirminio (per antrinių žaliavų 

surinkimo sistemą) ir antrinio rūšiavimo MBA įrenginiuose sudarys apie 25 proc. viso 

komunalinių atliekų srauto (2015 metais numatoma perduoti perdirbimui apie  85 000 t). 2015 m. 

kartu su bioskaidžiomis atliekomis perdirbta ir (ar) kitaip panaudota bus apie 75 proc. bendro 

susidarančių komunalinių atliekų kiekio, t. y. 262 000 tonų iš susidarančių 345 000 tonų. 

Atsižvelgiant į tai, kad projekte numatytos veiklos bus pilnai užbaigtos ir įrenginiai 

pasieks projektinius pajėgumus apie 2015 m., būtina atsižvelgti ir į reikalavimus komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemoms, kurie bus keliami 2015-2020 m. ir vėlesniame laikotarpyje, t. y. 

projektas užtikrins praktiškai visų regiono teritorijoje susidariusių komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų kiekio perdirbimą ir (ar) kitokį naudojimą. Biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymas turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 

iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių 

atliekų. Iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant atliekų kiekį) bent jau tokių namų ūkių atliekų 

medžiagų, kaip popierius, metalas, plastikas ir stiklas, ir galbūt kitos kilmės atliekų, jei šie 

atliekų srautai panašūs į namų ūkių atliekas, turi būti paruošiamos pakartotinai naudoti ir 

perdirbti. 

 1.2 Kompostavimo dėžės – 51 000 vnt.  

 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. 

2.  ,,Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas” 

Įgyvendinus projektą, Vilniaus apskrities (regiono) 8 savivaldybėse: - bus uždaryta 13 

senų sąvartynų; - bus įrengtos 6 kompostavimo aikštelės (ŽAKA); - bus įrengta 17 didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelių; - įsigyta technika DGASA ir ŽAKA eksploatacijai.  

3. „Verslo sistemų (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001) diegimas, darbuotojų 

apmokymas, sertifikavimas” 

UAB “VAATC” šiuo metu baigiami įdiegti verslo sistemų ISO, OHSAS standartai 

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

metodus veiklai tobulinti.   
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Numatyti projektai 

 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 apskrities 

(regiono) savivaldybėse 
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Išorinės aplinkos veiksnių analizė 

 

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 eksplotuoti 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 2013 metais buvo šalinama 7% 

mažiau atliekų nei 2012 m. Susidarančių atliekų kiekis 2014–2020 metais priklausys nuo 

daugelio veiksnių – ypač nuo gyventojų skaičiaus, ekonomikos augimo ir vartojimo pokyčių. 

Atliekų susidarymas 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. 
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Esama komunalinių atliekų tvarkymo situacija 

 

• iki 2016 metų ne mažiau kaip 45  proc., o iki 2020 metų – ne mažiau kaip 65  proc. 

komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį) turi būti perdirbta ar kitaip panaudota.  

 

Esama antrinių žaliavų tvarkymo situacija, 2013 
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Esama BSA tvarkymo situacija 

 

• Biologiškai skaidžių atliekų leidžiami pašalinti kiekiai Vilniaus regionui: 

– 2014-2015 m. – 102 758 tonų; 

– 2016-2017 m. – 92 478 tonų; 

– 2018-2019 m. –  82 202 tonų; 

– nuo 2020 m. – 71 927 tonų. 

 

 

Savivaldybių susitarimas dėl komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 

sąvartynuose mažinimo užduočių įvykdymo regiono mastu numatomas regioniniuose ir 

savivaldybių atliekų tvarkymo planuose. 
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Reikalavimai buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimui 

• Savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų rūšiuojamąjį 

surinkimą. 

• Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą DGASA. 

• Savivaldybės ne rečiau kaip 2 kartus per metus turi pateikti visiems gyventojams 

išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti 

savivaldybės interneto svetainėje.  

• Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiuojant ne rečiau 

kaip 2 kartus per metus. 

• Savivaldybės, sudarydamos su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis 

organizacijomis sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių 

atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad pavojingųjų atliekų srautai, kuriuos 

techniškai ir organizaciniu požiūriu galima surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš 

atliekų turėtojų, įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų 

patalpose.   

Visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo gyventojams paslaugos užtikrinimas 

• Savivaldybės iki 2016 m. privalo užtikrinti, kad visiems savivaldybės teritorijoje 

esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja 

komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.  

• Savivaldybės turi imtis šių priemonių: 

• registruoti komunalinių atliekų turėtojus; 

• nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir/arba 

sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutartis su visais 

nekilnojamo turto objektų savininkais arba jų įgaliotais atstovais; 

• visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams sudaryti 

sąlygas naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, 

atitinkančia minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos 

ministerija; 

• pagal galimybes komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą 

organizuoti, kuriant regionines komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, 

kooperuojantis dviem ar daugiau savivaldybių (siekiant sumažinti atliekų 
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tvarkymo paslaugų kainą). Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą 

negali viršyti 1% disponuojamų namų ūkio pajamų. 

 

Valstybės žingsniai, siekiant įgyvendinti (komunalinių) atliekų tvarkymo užduotis 

• 2016 m. bus įvestas privalomasis užstatas vienkartinėms gėrimų pakuotėms; 

• nuo 2016 m. įvestas mokestis už sąvartyne šalinamas atliekas; 

• iki 2016 m. savivaldybėms nustatoma prievolė diferencijuoti įmoką už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pagal 

Vyriausybės patvirtintą metodiką; 

• nuo 2016 m. planuojama savivaldybėms įvesti ekonomines sankcijas (baudas) už 

Atliekų tvarkymo įstatyme ir VATP nustatytų užduočių neįvykdymą; 

• 2014-2020 m. ES struktūrinė parama. 

Ateityje numatoma, kad Vilniaus  regioninis sąvartynas ir toliau turėtų išlikti pagrindiniu 

sąvartynu apskrityje (regione), 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 ( Sutarties 7 punktas);  

 Akcininkai įsipareigoja naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir 

priemonėmis atliekų tvarkymo srityje (Sutarties 8 punktas). 

2013 m. pabaigoje Vilniaus regioninio komunalinių atliekų sąvartyno tarifas „Vartų 

mokestis“ pagal solidarumo principą (žr. žemiau lentelę). Solidarumo principas Vilniaus 

apskrityje (regione) 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 apskrities (regiono) savivaldybėse. 

Savivaldybės 
Atstumai iki 

sąvartyno, km 
Vidutinis tarifas Eur/t (su PVM) 

Sąvartyno tarifas, 

Eur /t (su PVM) 

Elektrėnų sav. 11 

37,64 

37,64 

Trakų raj. sav. 21 45,10 

Šalčininkų raj. sav. 78 29,12 

Širvintų raj. sav. 51 36,69 

Švenčionių raj. sav. 126 15,66 

Ukmergės raj. sav. 79 28,84 

Vilniaus raj. Sav. 66 32,48 

Vilniaus m. 40 39,77 
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Sąvartyno mokestis ES šalyse 2011 m. (€/t (be PVM) 

 

 

 

Politinė ir teisinė aplinka 

 

Valstybės nustatyti reikalavimai ir apribojimai bendrovės ūkinei veiklai iš esmės 

nesikeitė. Informacija apie bendrovės veiklą buvo teikiama akcininkams – Vilniaus apskrities 

(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 apskrities (regiono) 

savivaldybėms. Dėl šios priežasties teisinė ir politinė aplinka gali daryti įtaką įmonės strateginių 

tikslų įgyvendinimui ir veiklos rodikliams.  

 

Valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys 

Savivaldybės yra atsakingos už VATP nustatytų valstybinių komunalinių atliekų 

tvarkymo užduočių vykdymą: 
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 užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios 

atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais 

susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; 

 iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45  proc. 

komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);  

 iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65  proc. 

komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį); 

 užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų 

kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, 

plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti. 

 

Siekiant mažinti atliekų šalinimą sąvartynuose ir įgyvendinti atliekų prevencijos ir 

tvarkymo prioritetų eiliškumą: 

 būtina sukurti reikiamą komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą; 

 regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose turi būti numatytas 

(suplanuotas) visų tvarkomų komunalinių atliekų kiekis, įskaitant po 

rūšiavimo likusių ir perdirbti netinkamų energinę vertę turinčių komunalinių 

atliekų kiekį, taip pat turi būti numatyti šių atliekų tvarkymo būdai ir 

įrenginiai. Jeigu viename komunalinių atliekų tvarkymo regione susidarančias 

komunalines atliekas numatoma tvarkyti kito regiono teritorijoje esančiuose 

atliekų tvarkymo įrenginiuose, tokio tvarkymo sąlygos turi būti nustatytos 

abiejų komunalinių atliekų tvarkymo regionų regioniniuose atliekų tvarkymo 

planuose; 

 draudžiama įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių atliekas ir iš atliekų 

pagamintą kietąjį atgautąjį kurą, skirtus šalinti ir (arba) naudoti energijai gauti. 

 

Maisto / virtuvės atliekos ir žaliosios atliekos teisės aktuose dažniausiai vadinamos 

biologiškai skaidžiomis atliekomis. LR Atliekų tvarkymo įstatyme biologiškai skaidžios atliekos 

yra apibrėžiamos, kaip bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar 

anaerobiniu būdu.  

Maisto / virtuvės atliekų sutvarkymo užduotys numatytos VATP. Viena iš biologiškai 

skaidžių atliekų mažinimo užduočių yra: 
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• iki 2019 metų įdiegti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti 

pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti.  

VATP įgyvendinimo priemonių plane numatytos kelios (2.3.4 – 2.3.6) priemonės 

užduočiai įgyvendinti. Savivaldybėms taikoma 2.3.5 priemonė „Organizuoti maisto / virtuvės 

atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus 

šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti. 

Rūšiuojamųjų atliekų surinkimo plėtrai skatinti savivaldybės privalo taikydamos įvairius 

atliekų surinkimo būdus ir priemones užtikrinti, kad jų valdomose komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemose, asmenims rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje, atskirai būtų surenkamos 

biologiškai skaidžios atliekos (žaliosios atliekos ir maisto / virtuvės atliekos). 

Neišplėtojus maisto ir virtuvės rūšiuojamojo surinkimo sistemos, bus sunku didinti 

atliekų perdirbimą ir kitokį naudojimą, vykdyti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, o dauguma 

buityje susidarančių maisto ir virtuvės atliekų ir toliau bus šalinama nepavojingųjų atliekų 

sąvartyne (Šaltinis: Valstybinis atliekų tvarkymo planas 2014-2020). 

UAB “VAATC” vykdomas MBA projektas atitinka 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 

direktyvą dėl atliekų sąvartynų Nr. 1999/31/EB. Šios direktyvos nuostatos numato, kad 

sąvartynai atliekų tvarkymo hierarchijoje pagal aplinkosauginius prioritetus yra paskutinėje 

vietoje. Taip pat direktyvoje nustatyti reikalavimai preliminariam atliekų apdorojimui iki 

deponavimo (t. y. rūšiavimui, deginimui ir kt.), šalinamų biodegraduojančių atliekų kiekiui bei 

numatytos priemonės, kaip vykdyti nustatytas užduotis dėl antrinio atliekų panaudojimo, 

kompostavimo, biologinių dujų gamybos ir perdirbimo. Vykdant šios direktyvos užduotis 

Vilniaus regiono atliekų sąvartyne bus galima šalinti tokius biologiškai skaidžių atliekų kiekius: 

2010 m. – ne daugiau kaip 75 proc. 2000 m. kiekio (t.y. ne daugiau kaip 114 tūkst. t), 2013 m. – 

ne daugiau kaip 50 proc. 2000 m. kiekio (t.y. ne daugiau kaip 76 tūkst. t) ir 2020 m. ne daugiau 

kaip 35 proc. 2000 m. kiekio (t.y. ne daugiau kaip 53 tūkst. t). Įvertinus Vilniaus regione 2000 m. 

susidariusių atliekų kiekius, ne sąvartyne per metus reikės sutvarkyti tokius biologiškai skaidžių 

atliekų kiekius: 2010 m. – ne mažiau kaip 50 tūkst. t, 2013 m. ne mažiau kaip 95 tūkst. t ir 2020 

m. ne mažiau kaip 135 tūkst. t. Projektas tiesiogiai susijęs su šios direktyvos įgyvendinimo, o jo 

veiklos yra priemonės, padėsiančios įgyvendinti direktyvoje nustatytas užduotis. 

Atliekų surinkimo, tvarkymo (rūšiavimo ir perdirbimo) bei šalinimo alternatyvos, kurios 

įvertina esamus pajėgumus bei jų trūkumą, siūlomi sprendimai trumpalaikei ir ilgalaikei 

perspektyvai sprendiniai bus pateikti Vilniaus apskrities regioniniame atliekų tvarkymo plane. 
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Konkrečios užduotys tenkančios UAB „VAATC“ taip pat bus nurodytos ir Vilniaus apskrities 

(regiono) savivaldybių atliekų tvarkymo planuose 

Šiuo metu yra svarstytina sistemos administravimo, administravimo infrastruktūros 

įrengimo, atliekų kiekių apskaitos ir kontrolės funkcijas perleisti vykdyti parinktam sistemos 

administratoriui. Tai galėtų būti – konkurso būdu parinktas administratorius, naujas (ar esamas, jį 

praplečiant) savivaldybės dalinys,  VAATC ar nauja savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Administratorius taip pat būtų atsakingas už atliekų surinkimo ir išvežimo operatorių bei 

kitų sistemos dalyvių kontrolę, prevencinių veiksmų vykdymą. Be to, sukurtoje IT sistemoje 

turėtų būti fiksuojami visų surinktų atliekų kiekiai, taip užtikrinant tinkamą atliekų kiekio 

apskaitą. Tam tikslui administratoriaus IT sistema turėtų būti integruota su MBA įrenginio IT 

sistema, bei su atliekų vežėjų transporte įdiegta GPS navigacine sistema. 

UAB “VAATC” galėtų pretenduoti į administratoriaus funkcijų vykdymą, tokiu būdų 

užsidirbtų lėšų sąvartyno, aikštelių ekploatacijai, galėtų lėšų sąvartyno uždarymo sukaupimui. 

UAB “VAATC”  galėtų atlikti administratoriaus funkcijas ir dėl to nepadidėtų juridinių 

subjektų kiekis visoje sistemoje, tai leistų nedidinti kainų vartotojui. 

 

Techniniai ir technologiniai veiksniai 

 

2013 m. viduryje pradėta eksploatuoti Vilniaus regioninio sąvartyno II-oji sekcija, kurios 

planuojamas eksploatavimo laikotarpis gali siekti 4 metus (priklausomai nuo pristatomų atliekų 

kiekio). Tačiau jau artimiausiu metu reikės priimti sprendimus dėl būsimos sąvartyno plėtros, 

įvertinant naujų regioninių atliekų tvarkymo įrenginių atsiradimą Vilniaus apskrityje (regione) 

bei optimizuojant sąvartynui skirtos teritorijos panaudojimą. 

Didžioji dalis regioniniame sąvartyne eksploatuojamos technikos neatitinka šiuolaikinių 

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

autotechnikos atnaujinimas. Dėl pasenusios technikos dažnai būna prastovos, didelės remonto 

išlaidos, reikia apie min. ~2 mln. investicijų siekiat atnaujinti. Siekiant tvarkyti statybines 

atliekas reikia technikos – trupintuvų, smulkintuvų, kurie padėtų smulkinti statybines atliekas, 

kad jos neužpildytų didelio sąvartyno tūrio. 

Bendrovė, planuodama didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių 

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

surenkamų (pristatomų) atliekų tvarkymui. 
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Socialiniai veiksniai 

Visuomenės bei atskirų individų elgesio normos yra veiksniai, kurie daro įtaką verslui, 

todėl yra būtina nuolat stebėti visuomenės nuotaikas, kad išvengti netinkamų sprendimų. Nors 

vieni iš didžiausių scoialinių veiksnių kitimo priežasčių yra ekonominiai veiksniai, kurie daro 

įtaką emigracijai, darbo rinkai, tačiau tai turi palyginus mažą įtaką UAB „VAATC“ veiklai, nei 

pasikeitęs individų supratimas, įprotis, susijęs su atliekų rūšiavimu bei aplinkos tausojimu.  

Tikimasi, kad ekonominiai šalies veiksniai bus teigiami, kadangi su stabilia darbo rinka, 

maža emigracija ir stabiliu ūkiu visuomenė yra labiau linkusi elgtis stabiliai ir atsakingai, būti 

veikiama pilietiškų idėjų, šiuo atveju ir aplinkos tausojimu. Tai padės siekti šalies mastu iškelto 

strateginio tikslo mažinti atliekų kiekį vykdant prevenciją. 

 

Ekologiniai veiksniai 

 

Kiekvienais metais vykdomas UAB „VAATC” priklausančių atliekų tvarkymo objektų 

poveikio aplinkai (atmosferos oro, paviršinių nuotekų ir filtrato bei požeminio vandens) 

monitoringas. 2013 m. vykdyto regioninio komunalinių atliekų sąvartyno aplinkos monitoringo 

rezultatuose nenustatyta neigiamo sąvartyno poveikio aplinkai. 

Tiek sąvartynas, tiek visos atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelės veiklą vykdo pagal 

Taršos integruotos prevencijos leidimus (TIPK) ir taršos leidimus. 
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Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė 

Lentelėje pateikiama UAB “VAATC” vidinių stiprybių ir silpnybių, išorinės grėsmių ir 

galimybių analizė (SSGG analizė), atlikta įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius  bei jų įtaką 

įmonės veiklai.  

STIPRYBĖS 
 

SILPNYBĖS 

 Darbinė patirtis. 

 Geri ryšiai su akcininkais. 

 Aukštas darbuotojų atsakomybės lygis. 

 Institucinis lankstumas. 

 Šiuolaikinių vadybos metodų įdiegimas (ISO standartų 

reikalavimai) 

 Asmeninės iniciatyvos skatinimas. 

 Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansavimo įsisavinimas 

esminiams įmonėms projektams. 

 Veiklų planavimas. 

 Atnaujinta infrastruktūra.  

 Neigiamas įmonės kapitalas. 

 Pajamos gaunamos tik iš regioninio komunalinio atliekų 

sąvartyno vartų mokesčio ir dujų utilizavimo; 

 UAB „VAATC“ vykdo sprendimus, bet jų neformuoja. 

 Nepažangūs IT įrankiai, pvz. dokumentų valdymo. 

 Komunikacijos stoka tarp tarnybų ir darbuotojų. 

 Aukščiausio lygio vadovų kaita. 

 

GRĖSMĖS 
GALIMYBĖS 

 Grėsmė gauti sankcijas dėl ne laiku įvykdytų projektų. 

 Sudėtingas skolinimas iš finansinių institucijų. 

 Nesavalaikis „vartų mokesčio“ peržiūrėjimas ir padidinimas. 

 Mažėjantys ES finansavimo ištekliai gali sumažinti veiklos 

apimtis.  

 Neišplėtus komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo sistemos, bus 

sunku padidinti atliekų naudojimą, o daug pavojingų buityje 

susidarančių atliekų ir toliau bus šalinamos nepavojingų atliekų 

sąvartynuose. 

 Neužtikrinus visuotinos, kokybiškos ir vartotojui priimtinos 

viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, galimas 

aplinkos teršimo atliekomis padidėjimas. 

 Didžioji dalis regioniniame sąvartyne eksploatuojamos technikos 

neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, yra susidėvėjusi. Neatnaujinus 

technikos gali būti stabdoma atliekų šalinimo veikla  

 Politiniai sprendimai, reikšmingai keičiantys UAB 

„VAATC“ veiklą ir neatitinkantys įmonės strateginių tikslų ar 

reikšmingai apsunkinantys nustatytų rodiklių pasiekiamumą.  

 Nebus laiku įvykdytos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

užduotys ir reikės mokėti valstybinį mokestį už atliekų šalinimą 

• Galimybės prisidėti prie savivaldybių kuriamų priemonių. 

• Galimybės gauti finansavimą naujai veiklai. 

• Per UAB „VAATC“ savivaldybės gali spręsti/ įgyvendinti 

regioniniu lygmeniu iškilusius klausimus, įgyvendinti užduotis, 

galimus projektus. 

• Veiklos ir organizacijos plėtra. 

• Plačiai taikant aplinkosauginį švietimą ir visuomenės 

informavimą atliekų tvarkymo srityje, visuomenė turės galimybę įgyti 

pakankamai žinių ir įgūdžių aktyviai dalyvauti atliekų tvarkyme ir 

rūšiavime. 

• Gerinti Vilniaus apskrities (regiono) įvaizdį. 

• Augantis visuomenės sąmoningumas ir dėmesys 

aplinkosaugos problemoms. 
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sąvartyne bei įmokas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir jų tvarkymą dydį.  

 Visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas nebus pakankamas ir 

rūšiuotų atliekų kiekiai augs nepakankamai, kad būtų užtikrintos 

komunalinių atliekų naudojimo užduotys 
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Prioritetiniai strateginiai tikslai ir uždaviniai 

UAB „VAATC“, vykdydama savo misiją ir atsižvelgdama į išorės ir vidinių veiksnių, 

stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių analizę bei siekdama įgyvendinti strateginę kryptį, 

numatė tris strateginius tikslus ir uždavinius, kuriuos reikia įgyvendinti, norint pasiekti šiuos 

tikslus. 

 

Strateginiai tikslai 

 

1 tikslas – sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį. 

2 tikslas – užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų 

tvarkymo prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. 

3 tikslas – užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį 

komunalinių atliekų tvarkymą, įskaitant saugų jų šalinimą. 

4 tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo 

srityje. 

5 tikslas – užkirsti kelią profesinėms ligoms, nelaimingiems atsitikimams ar sužalojimams. 
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Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

 

UŽDAVINYS 
ATSAKINGA 
TARNYBA 

PRIEMONĖS IR INICIATYVOS 
ĮGYVENDINIMO TERMINAI FINANSAVIMO 

ŠALTINIS 
VERTINIMO 
KRITERIJAI 2015 M. 2016 M. 2017 M. 2018-2020 M. 

1 TIKSLAS. SUMAŽINTI SĄVARTYNUOSE ŠALINAMŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKĮ. 

1.1 Skatinti 
komunalinių 
biologiškai 
skaidžių atliekų 
prevenciją ir 
tvarkymą jų 
susidarymo 
vietoje. 

Plėtros tarnyba 1. Organizuoti visuomenės informavimo 
kampaniją, skirtą informuoti gyventojus apie 
maisto atliekų aplinkosauginę ir ekonominę 
reikšmę ir kurios metu būtų pateikiami 
praktiniai patarimai, kaip sumažinti maisto 
atliekų kiekį  

X X X X Įmonės lėšos Biologiškai 
skaidžių atliekų, 
įskaitant žaliųjų 
atliekų kiekio 
mažėjimas 
sąvartyne.  
Atvejų, kuomet 
žaliosios 
atliekos, 
pristatomos į 
sąvartyną 
šalinimui, 
mažėjimas 

Plėtros tarnyba 2. Pateikti gyventojams individualaus 
kompostavimo konteinerius (dėžes), buityje 
susidarančioms biologiškai skaidžioms 
atliekoms (žaliosioms atliekoms ir kitoms 
tinkamoms kompostuoti maisto atliekoms) 
kompostuoti individualiose valdose, 51 000 
vnt. 

X    Įmonės lėšos 

Plėtros tarnyba 3. Parengti ir platinti atliekų turėtojams 
kompostavimo namų ūkio sąlygomis 
rekomendacijas (lankstukus, informaciją 
internete, žiniasklaidoje) 

X X X X ES lėšos, įmonės 
lėšos 

1.2 Plėtoti ir 
eksploatuoti 
komunalinių 
biologiškai 
skaidžių atliekų 
atskiro 
surinkimo ir 
tvarkymo 
infrastruktūrą. 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

4. Eksploatuoti žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikšteles 

X X X X Įmonės lėšos Veikiančios 6 
žaliųjų atliekų 
kompostavimo 
aikštelės 

Plėtros tarnyba 
 

5. Pastatyti mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų 
atskiriamos antrinės žaliavos ir biologiškai 
skaidžios atliekos 

X    ES lėšos, 
akcininkių -
savivaldybių 
lėšos 

Veikiantys 
mechaninio 
biologinio 
įrenginiai 

Plėtros tarnyba 
 

6. Parengti paraišką finansavimui pilotiniam 
biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo (ir tvarkymo) projektui, įskaitant 
visuomenės švietimą ir gerosios praktikos 
sklaidą 

X X   Įmonės lėšos  Parengta ir 
pateikta 
paraiška 
pilotiniam 
biologiškai 
skaidžių atliekų 
rūšiuojamojo 
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surinkimo (ir 
tvarkymo) 
projekto 
paraiškai 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

8. Organizuoti maisto/virtuvės atliekų 
rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti 
pakankamus pajėgumus šių maisto/virtuvės 
atliekų apdorojimui 

  X X ES lėšos, 
akcininkių-
savivaldybių 
lėšos 

Organizuota 
maisto/virtuvės 
atliekų 
rūšiuojamąjį 
surinkimo 
sistema, įrengti 
pakankami 
pajėgumai šių 
maisto/virtuvės 
atliekų 
apdorojimui 

2 TIKSLAS. UŽTIKRINTI RŪŠIUOJAMOJO ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS PLĖTRĄ, ĮGYVENDINANT ATLIEKŲ TVARKYMO PRIORITETŲ EILIŠKUMĄ 
IR MAŽINANT SĄVARTYNE ŠALINAMŲ ATLIEKŲ KIEKĮ. 

2.1 Plėtoti ir 
eksploatuoti 
specifinių 
komunalinių 
atliekų srautų 
surinkimo 
sistemą. 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

9. Eksploatuoti didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikšteles, užtikrinant didžiųjų 
atliekų, naudotų padangų, elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų, buityje 
susidarančių statybos ir griovimo atliekų, 
buityje susidarančių pavojingų atliekų 
priėmimą iš gyventojų 

X X X X Įmonės lėšos  Eksploatuo-
jama 19 didelių 
gabaritų atliekų 
surinkimo 
aikštelių 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

10. Parengti duomenų bazę, kurioje bus 
pateikta informacija apie didelių gabaritų 
aikštelėse esančius daiktus, kuriuos galima 
pakartotinai panaudoti 

X X   Įmonės lėšos  Sukurta ir 
visuomenei 
prieinama 
duomenų bazė 
apie didelių 
gabaritų 
aikštelėse 
esančius 
daiktus, kuriuos 
galima 
pakartotinai 
panaudoti 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

11. Įrengti atliekų tvarkymo aikštelę skirtą 
Vilniaus apskrities didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelėse surinktoms 
didžiosioms ir kitoms atliekoms tvarkyti 
arba įteisinti šią veiklą regioniniame 

X X   Įmonės lėšos  Atliekų 
tvarkymo 
aikštelė 
surinktoms 
didžiosioms ir 
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sąvartyne kitoms 
atliekoms 
tvarkyti arba 
galimybė šias 
atliekas tvarkyti 
regioniniame 
sąvartyne 

2.2 Plėtoti 
buityje 
susidarančių 
pavojingų atliekų 
surinkimo 
sistemą. 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

 

12. Užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą 
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse  

X X X X Įmonės lėšos  Pavojingų 
atliekų 
surinkimas 
didelių gabaritų 
atliekų 
surinkimo 
aikštelėse 

2.3  Vilniaus 
apskrities 
(regiono) 
savivaldybių 
vietinės 
rinkliavos už 
atliekų tvarkymą 
administravimas  

Finansų 
tarnyba 

13. Organizuoti vietinės rinkliavos už atliekų 
tvarkymą administravimo sistema Vilniaus 
apskrities (regiono) savivaldybėse 

X X X X Įmonės lėšos Veikianti 
vietinės 
rinkliavos už 
atliekų 
tvarkymą 
administravimo 
sistema 
Vilniaus 
apskrities 
(regiono) 
savivaldybėse 

3 TIKSLAS. UŽTIKRINTI APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMUS ATITINKANTĮ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMĄ, ĮSKAITANT SAUGŲ JŲ ŠALINIMĄ 

3.1 Sumažinti 
sąvartyne 
šalinamų atliekų 
kiekį. 

Plėtros tarnyba 14. Plėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelių tinklą 

X X X X ES lėšos, 
savivaldybių 
lėšos 

Akcininkų – 
regiono 
savivaldybių 
pavedimu, 
plėsti didelių 
gabaritų atliekų 
surinkimo 
tinklą 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

15. Naudoti komunalinių atliekų 
energetinius išteklius. 

X X X X Įmonės lėšos  Surinktų atliekų 
panaudojimas 
energijai gauti 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

16. Eksploatuoti MBA įrenginius, kuriuose 
būtų atskiriamos antrinės žaliavos ir 
biologiškai skaidžios atliekos 

X X X X Įmonės lėšos  MBA įrenginių 
eksploatavimas, 
užtikrinantis 
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antrinių žaliavų 
atskyrimą ir 
biologiškai 
skaidžių atliekų 
apdorojimą 

3.2 Užtikrinti 
saugią aplinkai 
sąvartyno 
eksploataciją. 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

17. Eksploatuoti regioninį sąvartyną X X X X Įmonės lėšos  Regioninio 
sąvartyno 
eksploatacija, 
kurios metu 
neviršijami 
Taršos 
integruotos 
prevencijos ir 
kontrolės 
leidime 
nustatyti 
šalinamų atliekų 
kiekiai 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

18. Įrengti ir įteisinti eksploatuojamoje 
regioninio sąvartyno sekcijoje asbesto 
turinčių atliekų šalinimo aikštelę 

X X   Įmonės lėšos  Įrengta asbesto 
turinčių atliekų 
šalinimo 
aikštelė 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

19. Įrengti naują regioninio sąvartyno sekciją   X X  Įmonės lėšos  Įrengta 3 
regioninio 
sąvartyno 
sekcija 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

20. Vykdyti šalinamų atliekų monitoringą  X X X X Įmonės lėšos  Nuolatiniai (kas 
ketvirtį ar 
pusmetį 
vykdomi) 
šalinamų atliekų 
kiekių ir/ar 
sudėties 
vertinimai 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

21. Vykdyti sąvartynų (veikiančio ir 
uždarytų) monitoringą 

X X X X Įmonės lėšos  Vykdomi 
sąvartynų 
aplinkos 
tyrimai, 
rengiamos 
metinės 
ataskaitos 
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4 TIKSLAS. DIDINTI VISUOMENĖS SĄMONINGUMĄ, TOBULINTI DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE 

4.1. Didinti 
visuomenės 
sąmoningumą 
atliekų tvarkymo 
srityje 

Plėtros tarnyba 22. Šviesti ir informuoti visuomenę 
regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip 
visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo 
infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, 
gyventojų teises ir pareigas, galimybes 
rūšiuoti atliekas 

X X X X Įmonės lėšos  Padidėjęs 
atliekų kiekis 
atliekų 
rūšiavimo 
vietose, 
padidėjęs 
atliekų kiekis 
didelių gabaritų 
atliekų 
surinkimo 
aikštelėse 

Plėtros tarnyba 23. Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, rengti ir įgyvendinti 
bendrus visuomenės švietimo ir 
informavimo atliekų prevencijos ir atliekų 
tvarkymo klausimais projektus 

X X X X Įmonės lėšos  Padidėjęs 
atliekų kiekis 
atliekų 
rūšiavimo 
vietose, 
padidėjęs 
atliekų kiekis 
didelių gabaritų 
atliekų 
surinkimo 
aikštelėse 

4.2. Tobulinti 
kompetenciją 
atliekų tvarkymo 
klausimais 

Plėtros 
tarnyba/Gamy-
binio proceso 
tarnyba 

24. Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir 
konferencijose, seminaruose, darbiniuose 
susitikimuose; organizuoti susitikimus su 
kitų valstybių institucijomis, organizuoti 
bendrus renginius su savivaldybių, atliekų 
surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti 
gerąją bendradarbiavimo patirtį  

X X X X Įmonės lėšos  Padidėjęs 
atliekų kiekis 
atliekų 
rūšiavimo 
vietose, 
padidėjęs 
atliekų kiekis 
didelių gabaritų 
atliekų 
surinkimo 
aikštelėse 

5 TIKSLAS. UŽKIRSTI KELIĄ  PROFESINĖMS LIGOMS, NELAIMINGIEMS ATSITIKIMAMS AR SUŽALOJIMAMS 

5.1 Didinti 
dirbančių ir 
apsilankančių 
sąvartyne 
žmonių saugumą 

Gamybinio 
proceso 
tarnyba 

25. Subraižyti pėsčiųjų  judėjimo sąvartyne 
linijas 

X    Įmonės lėšos  Nelaimingų 
atsitikimų, 
susijusių su 
pėsčiųjų 
judėjimo 
sąvartyne, 
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sumažėjimas 

26. Pakeisti techniškai nusidėvėjusią 
techniką nauja 

X X X X Įmonės lėšos  Sumažėjusios 
technikos 
remonto 
išlaidos, kuro 
sąnaudos, 
aplinkos tarša iš 
mobilių taršos 
šaltinių 

5.2 Atsižvelgiant 
į VAATC 
struktūrą, atlikti 
naujų darbo 
vietų profesinės 
rizikos vertinimą 

Teisės tarnyba 27. Parengti darbo vietų ir jų profesinės 
rizikos įvertinimo kortelių sąrašą 

X    Įmonės lėšos  Įvertinta darbo 
vietų profesinė 
rizika 

Teisės tarnyba 28. Organizuoti neįvertintų darbo vietų 
profesinės rizikos įvertinimą 

X    Įmonės lėšos  Įvertinta darbo 
vietų profesinė 
rizika 
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Ištekliai tikslams pasiekti 

 

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.  

 

Finansiniai resursai yra būtini tam, kad įmonė galėtų plėtoti savo veiklą. Sąlygos 

įmonės veiklai vykdyti priklauso nuo naudojamų finansinių resursų struktūros. Išsami šių resursų 

analizė leidžia įvertinti įmonės plėtros galimybes. Planuojant kaip įgyvendinti naujus 

ekonominius sprendimus, finansinių resursų įvertinimas padeda atskleisti įmonės veiklos 

galimybes – kad poreikiai būtų tinkamai tenkinami, o resursai racionaliai naudojami. 

Finansinių resursų racionalus valdymas sprendžia vieną svarbiausių  uždavinių – kaip 

efektyviai paskirstyti ir investuoti finansinius resursus, tikintis didžiausios naudos. Piniginių lėšų 

šaltiniai – tai įmonės uždirbti pinigai, kurie reikalingi apmokėti už darbą, už įsigytus 

materialinius išteklius, mokesčiams mokėti. Įmonėje naudojamos savos lėšos, taip pat projektai 

dalinai finansuojami Europos sąjungos lėšomis 

Numatomos įmonės pajamos – finansiniai resursai pateikti lentelėje. 

 

 2015 METAI (tūkst. Eur) 2016 METAI (tūkst. Eur) 2017 METAI ( tūkst. Eur) 

Sąvartyno paslaugos iki MBA 6688 0,0  

Sąvartyno paslaugos po MBA 0,0 12790 13145 

>19 proc. 0,0 5329 1448 

>deginimo gamykla 0,0 0,0 3041 

Dujų utilizavimo paslaugos 230 230 230 

Nuomos pajamos 14  15 

PARDAVIMO PAJAMOS 6932 18349 17879 
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Materialieji resursai susideda iš administracijos, Kazokiškių, Kariotiškių sąvartynų, 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir statomas 

MBA Jačionių g. pastatų, juose esančių įrengimų bei transporto priemonių. 
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Finansinės prognozės 

UAB „VAATC“ finansų valdymo ir kontrolės sistema yra sukurta, veikianti, atitinkanti 

skaidraus finansų valdymo principus ir nuolat tobulinama bei atnaujinama. 

UAB „VAATC“  pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultato plano 2015–2017 

metais duomenys pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. 2015–2017 m. planuojamų pajamų, sąnaudų ir finansinės veiklos rezultatai 

Straipsnis 2015 metai 

(tūkst. Eur) 

2016 metai 

(tūkst. Eur) 

2017 metai 

(tūkst. Eur) 

PARDAVIMO PAJAMOS 6932 18349 17879 

PARDAVIMO SAVIKAINA 4691 12675 12750 

Didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių eksploatacija 415 481 491 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija 16 16 16. 

Sąvartyno eksploatacija 1930 1602 1298 

Uždaromų sąvartynų priežiūra ir monitoringas 52 52. 52. 

Nusidėvėjimas bendras 2175 2615 2634 

Valstybės biudžetui    

Mokestis operatoriui po projekto įgyvendinimo ir komp. dėžės 103 7909 8259 

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2241 5674 5129 

VEIKLOS SĄNAUDOS 781 746 701 

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1460 4928 4428 

KITA VEIKLA 0 0 0 

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -467 -639 -591 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 19 2 2 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 486 641 593 

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 993 4289 3837 

PAGAUTĖ 0 0 0 

NETEKIMAI 0 0 0 

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 993 4289 3837 

PELNO MOKESTIS 149 644 575 

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 844 3645 3262 
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2 lentelė. 2015–2017 m. planuojamų pinigų srautų suvestinė 

Straipsnis 2015 metai 

 

2016 metai 

 

2017 metai 

 

Nr. I - Sąvartyno vartų mokestis (Eur/t)  31.11 44.89 44.89 

Valstybinis sąvartyno mokestis (tūkst. Eur) 

 

21.72 27.51 

Vartų mokesčio padidėjimas dėl projekto Eur/t  

 

40.26 40.26 

MBA nusidėvėjimo įtaka vartų mokesčiui (tūkst. Eur) 

 

1.67 1.67 

VAATC administracijos mokestis (tūkst. Eur) 

 

2.88 3.38 

MBA priežiūros mokestis (tūkst. Eur) 

 

0.4 0.4 

MBA <19 proc. nemokamo pristatymo į sąvartyną įtaka (tūkst. Eur) 

 

12.66 13.76 

Rezervas (tūkst. Eur) 

 

0.00 0.00 

Palūkanų įtaka vartų mokesčiui (Eur) 

 

1.61 1.44 

Nr. II - MBA vartų mokestis nuo 2016 m. Eur/t  

 

59.48 60.9 

Atliekų kiekis (tūkst. t.) 215,00 215,00 215.86 

Atliekų kiekis >19 proc. iš MBA (tūkst. t.) 20 10 5 

Atliekų kiekis iš deginimo gamyklos (tūkst. t) 42 52 57 

Valstybės biudžetui tarifas (Eur) 

  

 

Proc.  atliekų kiekis    0,40% 

VEIKLOS ĮPLAUKOS 6950.8 18348.8 17880.1 

PASKOLOS ĮPLAUKOS MBA 25551.8 
  

PASKOLOS ĮPLAUKOS DGA statybai ir II SEKCIJA 
   

PASKOLOS ĮPLAUKOS sąvartyno  III SEKCIJA atidarymas  724.1 2317 
 

VEIKLOS IŠLAIDOS 5930.3 19441.2 15622.3 

Didelių gabaritų atliekų aikštelių eksploatacija 415.1 481.3 490.9 

Statyba (tūkst. Eur)   0,0 

Eksploatacija (tūkst. Eur) 415.1 481.3 490.9 

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija 15.6 16 16.2 

Statyba (tūkst. Eur) 0,0 0,0 0,0 

Eksploatacija (tūkst. Eur) 15.6 16 16.2 

Sąvartyno eksploatacija 4622.5 6750.9 2723.7 

Statyba, uždarymas ir kt. (tūkst. Eur) 2692.6 5148.8 1425.8 

Eksploatacija (tūkst. Eur) 1929.9 1602.1 1297.9 

Uždaromų sąvartynų priežiūra ir monitoringas 52.1 52.1 52.1 

VAATC administracinės sąn. 810.4 775.1 730 

Ilgalaikis turtas (tūkst. Eur) 29 29 29 

Eksploatacija (tūkst. Eur) 781.5 746.1 701 

MBA priežiūra 14.5 85.5 85.5 

Valstybės biudžetui 
 

2625 2834 

Mokestis operatoriui po projekto įgyvendinimo  0,0 8655.3 8689.9 

PASKOLOS IŠLAIDOS 627.3 1490.6 1497.9 

MBA IŠLAIDOS 25783.1  0,0 

PINIGŲ SRAUTAI 886.0 -266.00 759.9 

SUKAUPTŲ PINIGŲ SRAUTAI 886.00 620 1379.9 
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Strateginio plano įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo 

principai 

Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros procesą sudaro: UAB „VAATC“ trejų metų 

strateginio veiklos plano, metinių planų parengimas ir įgyvendinimas, metinių rezultatų peržiūra, 

aptarimas bei strateginio plano tikslinimas. 

 

STRATEGINIS 

VEIKLOS 

PLANAVIMAS 

ATNAUJINIMAS PILNA PERŽIŪRA 

UŽ PLANO 

ATNAUJINIMO 

INICIJAVIMĄ 

ATSAKINGAS 

ORGANAS 

MISIJA, VIZIJA IR 

STRATEGINĖ 

KRYPTIS 

KAS PUSMETĮ (JEI 

REIKALAUJAMA) 
KAS METUS VALDYBA 

APLINKOS 

VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

KAS PUSMETĮ (JEI 

REIKALAUJAMA) 
KAS METUS VALDYBA 

PRIORITETINIAI 

STRATEGINIAI 

TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

KAS PUSMETĮ (JEI 

REIKALAUJAMA) 
KAS METUS VALDYBA 

STRATEGINIO 

VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

KAS PUSMETĮ KAS METUS VALDYBA 

FINANSINĖS 

PROGNOZĖS 
KAS KETVIRTĮ KAS METUS VALDYBA 

STRATEGINIS 

VEIKLOS PLANAS 
KAS METUS KAS METUS VALDYBA 

 

Europos Sąjungos atliekų direktyvos, LR Valstybinio ir Regioninio atliekų tvarkymo planų 

pakeitimai gali turėti įtakoti UAB „VAATC“ strateginio plano pokyčius. 

Ne vėliau, kaip 2016 m. viduryje turi būti pradėtas naujo strateginio plano rengimo procesas, 

kurio metu, atsižvelgiant į praeinančio laikotarpio strateginiame plane numatytų darbų 

įgyvendinimo rezultatus, atliekama situacijos, išorinių ir vidinių veiksnių analizė bei pradedamas 

naujo strateginio plano rengimo procesas. 


