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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

 
Uždaroji akcinė bendrovė “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” akcininkams 
 
 

Sąlyginė nuomonė 

Mes atlikome Uždaroji akcinė bendrovė “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” įmonės (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, 
kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, 
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų dalykų galimą poveikį atitinkamiems 
duomenims, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę 
padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. 

 

 

Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti 

Įmonės balanse 2021 m. gruodžio 31 d. buvo suformuotas 1 064 628 EUR atidėjinys sąvartyno uždarymui. Sąvartyne galima talpinti iki 
611.004 tonų atliekų. Pagal Įmonės atliktus skaičiavimus tokio sąvartyno uždarymas kainuotų 2.909.943 EUR. 2021 m. gruodžio 31 d. 
sąvartyno sekcijoje buvo patalpintos 460.304 tonos atliekų, kurių uždarymas siektų 2.192.222 EUR, skaičiuojant pagal 2021 metų kainas. 
Mūsų vertinimu, finansinėse ataskaitose yra pripažintas nepakankamas atidėjinys sąvartyno uždarymui, kadangi sąvartynas yra 
užpildytas 75,34 proc., o suformuotas atidėjinys sudaro tik 36,58 proc. Jei reikalingi koregavimai būtų atlikti 2021 metų finansinėse 
ataskaitose, tuomet atidėjiniai būtų 1.127.594 EUR didesni, atidėtojo pelno mokesčio turtas 169.139 EUR didesnis, o nuosavas kapitalas 
ir ataskaitinių metų rezultatas 958.455 EUR mažesni. 

 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios 
išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitųaudito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti 
audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti. 

 
 

Kita informacija 

 
 
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus 
išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, 
išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų 
informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. 
Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo 
susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų 
finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, 
pagrįstafinansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; 
ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 
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METINIS PRANEŠIMAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 

 
I. ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA 

Bendrovė įkurta 2003 m. gruodžio 30 d. Remiantis Finansiniu Memorandumu  įmonei 
savivaldybės perdavė dalį komunalinių atliekų tvarkymo funkcijų, bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 
6024 vardines akcijas. Bendrovė 100 % priklauso Telšių regiono savivaldybėms – akcininkams, veiklą 
pradėjo 2004 m. kovo 2 d.   Bendrovė neturi dukterinių ar asocijuotųjų įmonių. 2007 m. gegužės 3 d. regiono 
savivaldybių merai ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste UAB „TRATC“) 
direktorius sudarė Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir eksploatavimo 
sutartį, kuria savivaldybės pavedė įmonei sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią 
atliekų surinkimą, vežimą, rūšiavimą, perdirbimą ir šalinimą, ją eksploatuoti ir administruoti, įgyvendinti ES 
projektus, skirtus sistemai tobulinti. 2016 m. spalio 24 d. regiono savivaldybių merai pasirašė sutartį „ Dėl 
Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo“. Šia sutartimi savivaldybės susitarė toliau 
eksploatuoti Telšių regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Kiekviena iš savivaldybių atskira 
pavedimo sutartimi paveda administratoriui vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo 
ir administravimo užduotis bei funkcijas. 

Atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, kuriai keliami šie reikalavimai – ji privalo būti 
visuotinė, geros kokybės, prieinama ir atitikti aplinkos apsaugos, techninius – ekonominius ir visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimus. 

Akcininkai patvirtino taikomą visoms savivaldybėms vienodą mišrių komunalinių atliekų (kodas 
200301) vienos tonos sutvarkymo mokestį ir nustatė, kad mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė 
kaina savivaldybėms nuo 2018-01-01 d. apskaičiuojama pagal formulę: 

K sav. = SM*X +AEM sav. + RAM sav. + INV sav. + VK sav. 
Kur: 
K sav. – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms; 
SM – mišrių komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis; 
X – per mėnesį atvežtas savivaldybės mišrių komunalinių atliekų kiekis t; 
AEM sav. – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo 
mėnesinės paskirstytos sąnaudos Eur; 
RAM sav. – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą 
administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos Eur; 
INV sav. – savivaldybių prisidėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų (paskolos prisidėjimui prie 
projekto palūkanos) mėnesinė dalis Eur; 
VK sav. – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sąnaudos, pagal galiojančias sutartis Eur. 

 
Veiklos kryptys: 

- Vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir plėtra. 
- Nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas.  
- Didelių gabaritų atliekų ir žaliųjų atliekų aikštelių eksploatacija.  
- Eksploatuojamo sąvartyno, uždarytų sąvartynų monitoringų vykdymas, susidarančių nuotekų 

tvarkymas. 
- Komunalinių atliekų surinkimo iš juridinių ir fizinių asmenų organizavimas.  
- Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.  
- Namų ūkiuose susidarančių biologiškai skaidžių atliekų surinkimo organizavimas ir kompostavimas.  
- Pagalba savivaldybėms rengiant teisės aktus atliekų tvarkymo klausimais. 
- Visuomenės ekologinis švietimas ir informavimas. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. 2021 metais vyko 3 
susirinkimai, svarstyti 4 klausimai. Valdybos nuo 2021 metų nėra. 
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Atliekų tvarkymo būklė 
 

Nuo 2015 m. pabaigos visos mišrios komunalinės atliekos yra apdorojamos  MBA gamykloje. 55 
proc. atliekų perduodama energijai gauti. Į sąvartyno kaupą pašalinta 0,05 proc. visų mišrių komunalinių 
atliekų.  

2017-2021 m. gautų ir apdorotų atliekų kiekiai pateikti 1 lentelėje. 
 
2017-2021 m. gauti ir apdoroti MBA įrenginiuose atliekų kiekiai, t   

     1 lentelė 

 
Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mišrios komunalinės atliekos yra išrūšiuojamos į dvi 

frakcijas: energijai gauti  ir techninio komposto gamybai. Antrinių žaliavų atskyrimas sudaro 1,22 proc. iš 
kurių daugiau kaip pusė sudaro metalo ir metalinių pakuočių atskyrimas.  

 
Mišrių komunalinių atliekų surinkimas 2016-2021 m. pagal savivaldybes, t  

             2 lentelė 

Metai 
Mažeikių r. 
savivaldybė  

Plungės r. 
savivaldybė  

Rietavo 
savivaldybė 

Telšių r. 
savivaldybė 

Iš viso: 

  2016 m. 13 349 9 648 1 765 10 396 35 159 
2017 m. 13 471 8 809 1 535 9 709 33 525 
2018 m. 12 721 8 378 1 467 9 787 32 354 
2019 m. 12 709 7 920 1 381 9 602 31613 
2020 m. 12 100 7 624 1 368 9 513 30 606 
2021 m.  11 685 7 228 1 326 9 252 29 491 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 2021 m. 2020 
m. 

2019 m. 2018 m. 2017 m.  

1. Iš regiono savivaldybių gautas mišrių 
komunalinių atliekų kiekis, t/m: 

29 490,7 30 606 31 613 32 354 33 525 

2. Įrenginyje apdorotų mišrių atliekų kiekis, t/m; 29 490,7 30 606 31 613 32 354 33 525 
3. Iš MKA atskirtų antrinių žaliavų kiekis, t/m. Iš jų:  358,62 201 1 560 1 470 931 
3.1.  popieriaus ir kartono 130,06 0 259 666 319 
3.2. Metalų 169,08 185 228 62 237 
3.3. Stiklo 26,52 0 0 0 0 
3.4 Plastiko 32,96 16 288 634 220 
3.5. kitų antrinių žaliavų (kombinuotos pakuotės) 0 0 783 107 154 
4.  Atskirtų biologiškai skaidžių atliekų kiekis, t/m  12 345 14521 13 796 14 510 18 009 
5.  Pašalinta sąvartyne medžiagos (stabilato), gauto 

apdorojus biologiškai skaidžias atliekas, t/m 
817,5 1450 10 702 13 454 11 068 

6.  Po apdorojimo perduotas energijai (deginti) gauti 
atliekų kiekis, t/m 

16 235 15419 11 962 4304 9 954 

7. Likusių po apdorojimo atliekų kiekis pašalintas 
sąvartyne, t/m 

13,39 1041 4 297 11 511 4 618 
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Grafikas Nr. 1 Mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimas 2016-2021 m. regione, t 
            

Iš lentelės Nr. 2 ir grafiko Nr.1 matyti, kad buitinių komunalinių atliekų susidarymas kasmet 
nuosekliai mažėja. 2021m. savivaldybėse atliekų turėtojai į mišrių komunalinių atliekų konteinerius pašalino  
1 115 t arba 3,6 proc. mažiau atliekų nei 2020 m. Požeminių konteinerių mažesnės išmetimo angos ir dangčių 
konstrukcija apsaugo atliekas nuo kritulių, kas įtakoja mažesnį atliekų svorį. Gyventojai vis labiau naudojasi 
didžiųjų atliekų aikštelių paslaugomis. Atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš privačių Plungės ir Telšių 
miestų gyventojų taip pat įtakoja mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimui. 

 
Iš privačių gyventojų ir regiono įmonių 2021 m. į Jėrubaičių sąvartyną buvo priimta  9 959 t atliekų.   
 
Atliekų, išskyrus mišrias komunalines, 2017-2021 m. šalinimas sąvartyne, t 

          3 lentelė 
 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.  

Atliekų kiekis, t 10069 17379 10395 9599 9959 
Iš jų panaudota, t 4946 3698 4192 5879 7141 
Iš jų pašalinta, t 5123 13681 6203 3720 2817 

 
Sutvarkytų atliekų kiekis nesikeičia jau keletą metų ir svyruoja apie 10 000 t per metus. Didėja 

panaudojamų atliekų kiekis. Siekiant optimaliai panaudoti statybos ir griovimo atliekas bei taupyti 
sąvartyno naudingą tūrį 2021 m. parengtas sąvartyno laikinų kelių projektas.  

 
Asbesto turinčių atliekų tvarkymas 

 
2017-2021 m. asbesto turinčių atliekų šalinimas, t  
            4 lentelė 
 Mažeikių sav. Plungės sav. Rietavo sav. Telšių sav. Regione 
2017 m. 387 151 29 122 689 
2018 m. 320 204 58 225 807 
2019 m. 539 167 75 164 945 
2020 m. 367 195 93 205 860 
2021 m.  528 272 65 180 1045 
 

Pašalintų asbesto atliekų kiekis priklauso nuo gyventojų aktyvumo, dalyvaujant stogų keitimo 
programoje. 

2019 metais buvo parengti techniniai projektai sąvartyno 8 sekcijos  statybai. 2021 metais 
organizuotas viešasis pirkimas ir parinktas rangovas – UAB „Plungės lagūna“. Rangovas įsipareigojo už 
450 000 Eur per 2022 metų pirmą pusmetį įrengti sąvartyno 8 sekciją. Projektinis sekcijos pajėgumas – 65 000 
t atliekų.  Pritarta 177 000 Eur paramai pagal APVA skelbtą priemonę „Technologinių procesų ir įrenginių, 
mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
  
 

7 

optimizavimas“. Planuojama iš esmės atnaujinti sąvartyno nuotekų valymo įrenginius. Taip pat vykdant 
gamtosauginius reikalavimus per 2022 metus parengsime projektą ir įdiegsime  sąvartyno kaupo 
nudujinimo sistemą.  

Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas 
 

Bendrovė eksploatuoja šešias didžiųjų atliekų priėmimo  ir keturias žaliųjų atliekų priėmimo 
aikšteles: 

Plungės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 
Jėrubaičių k.,          Prancūzų kelio g. 8, Babrungo sen., Plungės r. sav.  

Telšių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 
Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.  

 Varnių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Ežero g. 13A, Varnių m., Varnių sen., Telšių r. 
sav.   

Tryškių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Pavirvyčio k. 1, Tryškių sen., Telšių r. sav.  
Mažeikių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Algirdo g. 40C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.  
Mažeikių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dargių k., Mažeikių apylinkės sen.,  Mažeikių r. 

sav. 
Rietavo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 

Maldučių k.  Rietavo sav.  
 
Atliekų priėmimo aikštelėse iš gyventojų priimamos įvairios rūšiuotos atliekos: statybinės atliekos, 

baldai, elektronikos atliekos, plastikai, popierius, stiklas, naudotos automobilių padangos, įvairios buityje 
susidariusios pavojingos  atliekos.  

 
Didžiųjų atliekų surinkimas 2017-2021 m., t       5 lentelė 

Metai 
Atliekų 

pavadinimas 
Mažeikių r. 
savivaldybė  

Plungės r. 
savivaldybė  

Rietavo 
savivaldybė  

Telšių r. 
savivaldybė  

Iš viso: 

2017 m. Didžiosios atliekos 271 90 86 261 708 
2018 m. Didžiosios atliekos 379 71 65 269 784 
2019 m. Didžiosios atliekos 353 113 61 258 785 
2020 m.  Didžiosios atliekos 529 24 77 256 886 
2021 m. Didžiosios atliekos 390 26 67 260 743 

 
2021 m. didelę įtaką padarė COVID-19 pandemija. Apribojus gyventojų judrumą didžiųjų atliekų 

aikštelėse baldų ir kitų didelių gabaritų atliekų buvo surinkta 16 proc. mažiau nei 2020 metais, tačiau 
padidėjo atliekų srautai surenkant didžiąsias atliekas apvažiavimo būdu.  
 
Elektronikos atliekų  surinkimas 2017-2021 m., t           6 lentelė 

Metai 
Atliekų 

pavadinimas 
Mažeikių r. 
savivaldybė 

Plungės r. 
savivaldybė 

Rietavo 
savivaldybė 

Telšių r. 
savivaldybė 

Iš viso: 

2017 m. 
Elektronikos 
atliekos 70 10 7 23 110 

2018 m. 
Elektronikos 
atliekos 66 12 10 19 107 

2019 m. 
Elektronikos 
atliekos 83 13 11 15 122 

2020 m. 
 Elektronikos 
atliekos 74 26 12 50 162 

2021 m.  
Elektronikos 
atliekos 95 34 12 36 177 
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Elektronikos atliekų šalinimo įpročiai nesikeičia, vis daugiau gyventojų naudojasi mūsų aikštelių 
paslaugomis ir  2021 m. elektronikos atliekų aikštelėse surinkta 9 proc. daugiau nei 2020 metais.  

 
Padangų surinkimas 2017-2021m., t           7 lentelė 

Metai 
Atliekų 

pavadinimas 
Mažeikių r. 
savivaldybė 

Plungės r. 
savivaldybė 

Rietavo 
savivaldybė 

Telšių r. 
savivaldybė 

Iš viso: 

2017 m. 
Naudotos 
padangos 

68 99 14 203 384 

2018 m. 
Naudotos 
padangos 

131 71 10 66 278 

2019 m. 
Naudotos 
padangos 

99 110 17 127 353 

2020 m. 
 Naudotos 
padangos 

89 81 15 42 227 

2021 m. 
Naudotos 
padangos 

134 191 33 107 465 

 
 Surinktų naudotų padangų kiekis didžiausias per aikštelių gyvavimo laiką. 2021 metais surinkta 
dvigubai daugiau naudotų padangų nei 2020 metais. Šis augimą nulėmė sprendimas neriboti atvežamų 
padangų kiekio. Gyventojai, kurie kaupė naudotas padangas savo valdose, pasinaudojo šiuo sprendimu.   

 
 
Mišrių statybinių atliekų surinkimas 2017-2021 m., t   
                8 lentelė 

Metai Atliekų pavadinimas 
Mažeikių r. 
savivaldybė  

Plungės r. 
savivaldybė  

Rietavo 
savivaldybė  

Telšių r. 
savivaldybė  

Iš viso, t 

2017 
Mišrios statybinės 
atliekos 

284 62 41 230 617 

2018 
Mišrios statybinės 
atliekos 

413 49 56 382 900 

2019 
Mišrios statybinės 
atliekos 

657 127 49 484 1317 

2020 
Mišrios statybinės 
atliekos 

647 41 68 361 1117 

2021 
Mišrios statybinės 
atliekos 

482 60 93 314 949 

 
Mišrių statybinių atliekų surinkimas mažėja antrus metus iš eilės. 2021 metais surinkta 15 proc. 

mažiau nei 2020 metais. Gyventojai vis labiau naudojasi specializuotų statybos įmonių paslaugomis, kurios į 
paslaugų paketą įtraukia ir statybinio laužo sutvarkymo paslaugas, todėl mažėja mišrių statybinių atliekų 
kiekis atvežamas į aikšteles. 

 
Pavojingų atliekų surinkimas 2018-2021 m., t              9 lentelė 
Metai Atliekų pavadinimas Mažeikių r. 

savivaldybė  
Plungės r. 

savivaldybė  
Rietavo 

savivaldybė  
Telšių r. 

savivaldybė  
Iš viso, t 

2018 Pavojingos atliekos 2,7 0,6 0,3 0,2 3,8 
2019 Pavojingos atliekos 3,1 1,2 0,1 0,2 4,6 
2020 Pavojingos atliekos 5,3 0,6 0,1 0,4 6,4 
2021 Pavojingos atliekos 8,3 3,4 0,4 0,6 12,7 
 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
  
 

9 

 
Antrinių žaliavų atliekų surinkimas 2018-2021 m., t 
              10 lentelė 

Metai Atliekų pavadinimas 
Mažeikių r. 
savivaldybė  

Plungės r. 
savivaldybė  

Rietavo 
savivaldybė  

Telšių r. 
savivaldybė  

Iš viso, t 

2018 
Antrinių žaliavų 
atliekos 

42,7 29 6,6 2,7 81 

2019 
Antrinių žaliavų 
atliekos 

50 35,6 9,2 12,4 107,2 

2020 
Antrinių žaliavų 
atliekos 

54,9 6,4 0 10 71,3 

2021 
Antrinių žaliavų 
atliekos 

53,1 105,1 8,8 36,5 203,5 

 
Gyventojų ekologinis išprusimas auga, todėl didėja pavojingų atliekų ir antrinių žaliavų  pristatytų į 
aikšteles kiekiai.  

 

 
 
 

Grafikas Nr. 2 Atliekų priėmimo aikštelėse priimamų atliekų kiekiai  2018-2021 m., t 
 

Grafike Nr. 2 pavaizduota baldų, statybinio laužo, naudotų padangų ir elektronikos atliekų kiekų 
pokyčiai per pastaruosius 4 metus. 
 

Žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas 
 

Iš surinktų žaliųjų atliekų aikštelėse gaminamas kompostas. 2016-2021 m. žaliųjų atliekų kiekiai 
surinkti žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėse pateikiami grafike Nr.3. 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
  
 

10 

 
Žaliųjų atliekų surinkimas 2016-2021 m., t 

            11 lentelė 
Metai Atliekų 

pavadinimas 
Mažeikių 

raj. 
savivaldybė 

Plungės raj. 
savivaldybė 

Rietavo 
savivaldybė 

Telšių raj. 
savivaldybė 

Iš viso 
regione (t.) 

2016 Žaliosios atliekos  488 445 82 910 1927 
2017 Žaliosios atliekos  244 1863 124 303 2535 
2018 Žaliosios atliekos  169 1805 114 498 2587 
2019 Žaliosios atliekos  478 2611 225 552 3868 
2020 Žaliosios atliekos  310 3742 38 122 4212 
2021 Žaliosios atliekos  878 2816 32 455 4161 
 

 

 
 

Grafikas Nr. 3  Žaliųjų atliekų surinkimas 2016-2020 m., t. 
 

Nusistovėjo žalienų kiekiai surenkami ir perdirbami žalienų kompostavimo aikštelėse. Plungės ir 
Telšių gyventojai naudojasi teikiama žaliųjų atliekų surinkimo paslauga. Planuojama tokią paslaugą siūlyti 
ir Mažeikių miesto gyventojams. 
 

 
Viešieji pirkimai 

 
Bendrovė vykdydama viešuosius pirkimus vadovaujasi LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. 1S-97), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 
viešuosius pirkimus, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ viešųjų pirkimų organizavimo ir 
vidaus kontrolės taisyklėmis. 

UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdydamas bet kokios vertės pirkimą pildo 
paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti. Vadovaudamasis UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo 
centras“ pirkimo iniciatorių pateiktomis pirkimo paraiškomis, vykdyti visi su pirkimų organizavimu ir 
vykdymu susiję veiksmai. 

Informacija apie planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis skelbiama http://www.tratc.lt 
svetainėje ir CVP IS informacinėje sistemoje. 

Per centrinę perkančiąją organizaciją iš viso sudaryta 5 sutartys.  Bendrovė pagal preliminariąsias 
sutartis pirko  biuro popierių, nešiojamus kompiuterius, elektros energiją ir pašto paslaugas. 

Vykdant supaprastintus ir tarptautinius pirkimus sudarytos 5 sutartys. 2021 metais sudarytos 100 
rašytinių mažos vertės sutarčių.  
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Investicinių projektų vykdymas 

 
Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008 -81-001 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Telšių 

regione“ vykdyti  darbai - iki 2021 m. gruodžio 31d. 

Eil. 
Nr. 

Projekto, sutarties  pavadinimas 
 

Vertė, Eur 
be PVM 

Aprašymas Datos 
(pirkimų ar 

sutarties 
pradžia, 
pabaiga) 

1.  Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų bendrai finansuojamų bendrai 
finansuojamo projekto  Nr. 05.2.1-APVA-
R-008 -81-001 ,,Komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos plėtra Telšių 
regione“ sutartis 

 
3 993 

196,86 
 
 

Pasirašyta sutartis. 
 

Šiuo metu vyksta 
fizinių indikatorių 

įgyvendinimas. 

Pradžia 
2017-10-06 

Pabaiga 
2022-12-31 

1.1 ,,Investicijų projekto, paraiškos 
rengimo, projekto administravimo 
ir konsultavimo paslaugos‘‘ 
sutartis 

24 784,00 Pasirašyta sutartis 
Parengtas 
investicijų 
projektas. 

Vyksta  pirkimo 
dokumentų 
ruošimas, 

administravimas. 

Pradžia 
2016-06-15 

Sutartis pratęsta 
iki 2020-12-31 

1.2  Žaliųjų atliekų konteinerių 
įsigijimas ir išdalinimas Plungės 
raj. savivaldybėje 

59 640,00 Sutartis 
įgyvendinta. 

Įsigyti 2800 žaliųjų 
atliekų surinkimo 

konteineriai.  
Konteineriai 

išdalinti.. 

Pradžia 
2018-11-14 

Pabaiga 
2019-12-30 
Pratęsta iki 
2020-06-30 

1.3 Visuomenės informavimo 
programos įgyvendinimas Telšių 
regione 

35 911,95 Pasirašyta sutartis. 
Vyksta  viešinimo 

programos 
įgyvendinimas 

Pradžia 
2018-05-11 

Pabaiga 
2022-12-30 

1.4 Kompostavimo konteinerių 
įsigijimas ir išdalinimas Mažeikių 
raj. savivaldybėje 

191 100,00 Sutartis 
įgyvendinta Įsigyti  

ir išdalinti 3000 
vnt. namudinio 
kompostavimo 

konteinerių. 

Pradžia 
2018- 06-01 

Pabaiga 
2019-06-01 

1.5 Didelių gabaritų atliekų  aikštelių 
projektavimas, įrengimas ir 
konteinerių įsigijimas Telšių raj. 
savivaldybėje 

583 464,00 Sutartis 
įgyvendinta  

Įrengta  2 didelių 
gabaritų atliekų 

surinkimo  
aikštelės su 

projektavimo 
darbais Tryškių   ir 
Varnių seniūnijose 

Pradžia 
2018-10-04 
Numatyta 

pabaiga 
2019-10-04 

Sutartis baigta 
 2020-07-31 
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1.6 Techninės priežiūros paslaugos 
Telšių ir Mažeikių konteinerinėms 
aikštelėms 

4 550,00 Pasirašyta sutartis 
Sutartis vykdoma. 

Pradžia 
2020-07-29 

Pabaiga 
2022-07-30 

1.7 Pusiau požeminių konteinerių 
įsigijimas su įrengimu Plungės 
savivaldybėje 

742 320,00 Sutartis 
įgyvendinta  

Įrengta: 
60 aikštelių su 206 

pusiau požeminiais 
konteineriais: 

projektavimas, 
įsigijimas, bei 

pastatymas 
Plungės raj. 

savivaldybėje 

Pradžia 
2018 -11-14 

Pabaiga 
2019-12-31 

 
Sudaryta Taikos 

sutartis iki 
2020-09-30 

1.8 Pusiau požeminių konteinerių 
įsigijimas su įrengimu Mažeikių 
savivaldybėje 
 

298 260,02 Sutartis 
įgyvendinta 
Įrengta- 22 

aikštelės su 110 
konteineriais  

(projektavimas, 
įsigijimas bei  

įrengimas 
Mažeikių raj. 

savivaldybėje) 

Pradžia 
2019-07-04 

Pabaiga 
2020- 03-31 

Sutartis pratęsta 
iki  

2020-12-15 

1.9 Antžeminių konteinerių ir jų 
įrengimo  Plungės raj. 
savivaldybėje pirkimas 
60 vnt. konteinerių įsigijimas ir 
įrengimas 

138  000,00 Sutartis 
įgyvendinta 

Pasirašyta sutartis 
Pristatyta 60 
konteinerių. 

Pradžia 
2019-10-07 

Pabaiga 
2020-07-01 

 

 1.10 Antžeminių konteinerių ir jų 
įrengimo  Mažeikių raj. 
savivaldybėje pirkimas 
152 vnt. konteinerių įsigijimas ir 
įrengimas 

74 750,00 Sutartis vykdoma. 
2020 m. pristatyti. 

tekstilės 
konteineriai 

Pradžia  
2021-04-17 

Pabaiga 
2022-01-15 

 1.11 Antžeminių konteinerių ir jų 
įrengimo  Telšių raj. savivaldybėje 
pirkimas 
32 vnt. konteinerių įsigijimas ir 
įrengimas 

62 740,00 Sutartis 
gyvendinta( 2 

dalių):  
Įrengti 27 žaliųjų ir  

5 tekstilės 
konteineriai.  

Pradžia  
2021-09-26 

Pabaiga  
2021-10-18 

Pradžia   
2021-09-13 

Pabaiga  
2021-11-26 

 1.12 Konteinerių įsigijimas DGSA 
aikštelėms Telšių savivaldybėje 
 

77 700,00 Sutartis 
įgyvendinta. 

Įsigyti 2 
komplektai 

konteinerių po 11 
vnt. (20 konteinerių 

ir 2 pres-
konteiner.) 

Pradžia 
2020-04-07 

Pabaiga 
2020-07-07 
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 1.13 Techninių ir darbo projektų 
ekspertizės paslaugų pirkimo 
Mažeikių , Plungės ir Telšių 
konteinerinėms aikštelėms  

5 120,00 Sutartis 
įgyvendinta. 

Atliktos 
ekspertizės 
paslaugos 

techninių projektų 
konteinerinėms 

aikštelėms 

Pradžia 
2019-02-12  

pabaiga 
2019-12-12, 

pratęsta 
2021-12-31 

 1.14 Pusiau požeminių ir požeminių 
konteinerių įsigijimas su įrengimu 
Telšių raj. sav. 41 aikštelių 
projektavimas, įrengimas ir 185 
konteinerių įsigijimas, bei 
pastatymas Telšių  raj. 
savivaldybėje (2 dalių) 

Pusiau  
pažeminiai: 
556 823,30 

 
Požeminiai

: 
349 900,00 

Pasirašytos 2  
sutartys.  1 dalis 

sutarties 
įgyvendinta.  

2 dalis: Vyksta 
statybos darbai 
Vyksta sutarties 
įgyvendinimas 

Pradžia  
2020-05-29 
Pabaiga: 

2021-05-29 
Pradžia  

2020-06-01 
Pabaiga: 

2022 -05-01 
 1.15 Antžeminių aikštelių 

projektavimas ir įrengimas 
Mažeikių savivaldybėje,   
44 konteinerinių aikštelių 
įrengimas 

122 314,05 Sutartis vykdoma Pradžia  
2021-07-30 
Pabaiga: 

2022-07-30 

 1.16 Antžeminių aikštelių 
projektavimas Mažeikių 
savivaldybėje,   

9 988,00 
 
 

Sutartis 
įgyvendinta 

Pradžia 
2020-05-13 

Pabaiga 
2021-03-15 

 1.17 Techninės priežiūros paslaugos 
Telšių DGSA ir Plungės aikštelėms 

9 880,00 Sutartis 
įgyvendinta 

Pradžia 
2019-10-31 

Pabaiga 
2020-08-01 

 
 
 
 1.18 Administravimo ir konsultavimo 

paslaugos‘‘ sutartis 
13 600,00 Sutartis 

įgyvendinama 
Pradžia 

2020-03-01 
Pabaiga 

2023-12-31 
 (tame skaičiuje iš sutaupytų lėšų) 
 1.19 Pakartotinio panaudojimo 

saugojimo pastatas (šalia Plungės 
atliekų priėmimo aikštelės) su 
įranga, infrastruktūra 

265 048,36 Planuojamas 
pirkimas. 

Ruošiamos 
techninės 

specifikacijos 

2022 m. 3 ketv. 

 1.20 Kompostavimo konteineriai 
žaliosioms atliekoms (500vnt.) 
Rietavo sav. 

35 000,00 Planuojamas 
pirkimas. 

Ruošiamos 
techninės 

specifikacijos 

2022 m. 3 ketv. 

 1.21 Pusiau požeminių konteinerinių 
aikštelių projektavimas, statyba ir 
įrengimas Mažeikių raj. 
savivaldybėje (8 aikštelių) 

179 200,00 Planuojamas 
pirkimas. 

Ruošiamos 
techninės 

specifikacijos 
 

2022 m. 1 ketv. 
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 Paraiškos pateiktos per LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo  agentūros informacinę 
sistemą APVIS  
 
Eil. 
Nr. 

Pirkimo  pavadinimas, numatyti 
fiziniai indikatoriai 
 

Planuoja
ma Vertė, 
Eur be 
PVM 

Aprašymas Pirkimų ar 
sutarties 
pradžia, 
pabaiga 

1. Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose 
susidariusioms asbesto atliekoms 
tvarkyti 2021-10 Nr. ATP-AM-AST01-
0027 

85 136,84 Prašymas dėl subsidijos 
1142,62 t asbesto 
atliekoms transportuoti ir 
sutvarkyti. 

2023 4 ketv. 

 
2. 

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų bendrai finansuojamų bendrai 
finansuojamo projekto  Projekto Nr. 

05.2.1-APVA-R-008 -81-002 
,,Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir 

virtuvės atliekų apdorojimo 
infrastruktūros sukūrimas Telšių 

regione‘‘  finansavimo sutartis 

727 058,58 Pasirašyta sutartis. 
 

Šiuo metu vyksta 
fizinių indikatorių 

įgyvendinimas. 

Pradžia 
2020-09-24 

Pabaiga 
2023-07-31 

1. Infrastruktūros sukūrimas 
virtuvės maisto atliekų paruošimui 
perdirbti 

213 512,41 Pastato maisto 
atliekų saugojimui 

ir tvarkymui 
įrengimas  

2022 2 ketv. 

2. Techninio projekto  skirto pastato 
maisto atliekų saugojimui ir 
tvarkymui parengimo paslaugos ir 
projekto vykdymo paslaugos 

12 000,00 Sutartis vykdoma Pradžia 
2020-12-15 

Pabaiga 
2022-05-02 

3. Techninės priežiūros paslaugos 2 094,21 Techninės 
priežiūros 

paslaugos būtinos   

2022 2 ketv. 

4. Ekspertizės paslaugos 1 047,00 Ekspertizės 
paslaugos 

techniniam darbo  
projektui   

2022 2 ketv. 

5. Frontalinis krautuvas 172 000,00 Frontalinis 
krautuvas būtinas 

įgyvendinant 
projektą maisto 

atliekų  tvarkymui 

2023 1 ketv. 

6. Smulkintuvas 250 915,00 Smulkintuvas  2023 1 ketv. 
7. Visuomenės  informavimo atliekų 

prevencijos ir tvarkymo klausimais 
paslaugos 

45 420,00 Viešinimo 
paslaugos būtinos 

įgyvendinant 
projektą maisto 

atliekų tvarkymui 

2022 2 ketv. 

8. Kiekybinio visuomenės nuomonės 
tyrimo (reprezentatyvios 
gyventojų 
apklausos) parengimo paslaugos 

2 125,00 1 dalis įgyvedinta 
Planuomas 
pirkimas 

įgyvendinus visas 
veiklas 

Pradžia 
2021-11-10 

Pabaiga 
2021-12-01 

2023 3 ketv. 

2 500,00 
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Viešinimo veikla 
 

2021 metais buvo toliau plėtojama  internetinė svetainė www.tratc.lt. Nuolat vykdomas jos  
administravimas – aktualių naujienų apie atliekų tvarkymo sistemą, bendrovės veiklą viešinimas. Taip pat 
administruojamos socialinio tinklo Facebook (https://www.facebook.com/telsiu.ratc.52/ ir 
https://www.facebook.com/telsiuratc) paskyros. 

Facebook platforma naudojamasi ir bendraujant su gyventojais (tais atvejais, kai įmanoma 
gyventojus tiksliai identifikuoti) – susisiekiama informuojant apie nesumokėtą mokestį, siekiant surinkti 
naudingos informacijos, pvz.: telefono numerius ir elektroninius paštus, pateikiant gyventojams rūpiną  
informaciją privačiai. 

2021 metų pradžioje nuotolinio susirinkimo metu buvo išrinkta dar 2020 m. rengto konkurso  
„Atliekų surinkimas ir perdirbimas“ nugalėtoja. Laimėtojai po nuotolinio susitikimo buvo įteiktas prizas – 
planšetinis kompiuteris ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ firminės dovanėlės. 

Bendradarbiaujant su UAB „VAATC“ antrą kartą organizuotas „Atliekų kultūra“ Egzaminas. 
Koordinuotas egzamino viešinimas Telšių regione. Taip pat prisidėta prizais dalyvavusiems moksleiviams 

Kovo viduryje buvo paskelbtas tarptautinis konkursas „Kurkime mūsų miestą švaresnį“. 
Konkurse buvo kviečiami dalyvauti dviejų amžiaus grupių (6 – 11 m. ir 12 – 19 m.) dalyviai. Mažesniosios 
amžiaus grupės vaikai dalyvavo piešinių konkurse, o vyresniosios grupės dalyviai – video įrašų konkurse. 
Konkurso tikslas buvo atskleisti, jaunimo kūrybiškumą kuriant savo miestą švaresnį ir tvaresnį.  

Žemės dienos proga kartu su Kulių gimnazija buvo rengiama nuotolinė paskaita apie atliekų 
tvarkymo svarbą ir su kokiais iššūkiais susiduriama Lietuvoje. Buvo pristatomi pirminiai atliekų rūšiavimo 
principai, svarbiausios atliekų rūšiavimo taisyklės.   

Gegužės mėnesį, po beveik metų pertraukos, visuomenės informavimo specialistė turėjo 
tiesioginę paskaitą su trečios klasės mokiniais. Paskaitoje buvo kalbama apie atliekų rūšiavimą, mokomasi 
taisyklingai tai daryti.  

Rudenį Plungės raj. Jėrubaičių k. esančiame sąvartyne buvo surengta chemijos pamoka. 
Aštuntokams buvo pristatoma ir gyvai parodoma sąvartyno veikla, bei aprodoma mechaninio biologinio 
apdorojimo gamykla. 

Lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. vyko konferencija – ekskursija po Lietuvą su tikslu sužinoti, 
kur apdirbamos ir kur panaudojamos rūšiuotos atliekos. 

Nuolat buvo viešinama aktuali informacija susijusi su UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 
centras“ veikla ir vykdomais projektais. Buvo dalinamasi informacija bendradarbiaujant su Islandijos, 
Lichtenšteino ir Norvegijos per Europos ekonominės erdvės (EEE, ang. EAA) ir Norvegijos paramos 
regioninio bendradarbiavimo fondu (Žiedinis atliekų tvarkymo projektas), UAB „Ecoservise projektai“, UAB 
„VAATC“, UAB „Biosistema“, GIA (gamintojų ir importuotojų asociacija), VŠĮ „Mes darom“, VŠĮ „Žaliasis 
taškas“ ir kitais. 

 
Finansiniai veiklos rezultatai 
 

2020 m. grynasis nuostolis - 28 097 Eur, o 2021 m. grynasis nuostolis – 115 323 Eur.  
Bendrovės 2021 m. pardavimų pajamos (be finansinių pajamų) – 3 592 003 Eur, o 2020 m. 3 260 916 

Eur. Bendrasis pelningumas 2021 m. 13%, o 2020 m. 15%. Vienam pardavimų eurui 2021 m. tenka 0,13 Eur 
bendrojo pelno, o 2020 m. tenka 0,15 Eur. Bendrovės 2021 m. bendrasis mokumas sudaro 1,33, o 2020 m. 0,98.  

Savivaldybių pastangomis 2020 m. sumažinti pristatomi mišrių komunalinių atliekų kiekiai į MBA 
įrenginius: pristatyta 2021 m. 3,64% tonų mažiau, nei 2020 m., o 2020 m. 3,19%  mažiau nei 2019 m. 
Pardavimų pajamos 2021 m. nebuvo pakankamos, kad gauti pelną. 

2021 m. pardavimų pajamos didėjo 10,36%, lyginant su 2020 m., 2020 m. didėjo 9,46%, lyginant su 
2019 m., 2021 m. sąnaudos padidėjo 12,92% , kai 2020 m. didėjo 3,2%.  

Pagrindinės 2021 m. patirto nuostolio priežastys: 
Atlikus sąvartyno kaupo užpildymo pagal faktą matavimus, perskaičiuoti atidėjiniai būsimam 

Jėrubaičių sąvartyno uždarymui, perskaičiuota sąvartyno uždarymo vertė rinkos kainomis, kurios per 2 
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metus pakilo 39%, atitinkamai 2021 m. patirta 74 103 Eur daugiau  sąnaudų atidėjinių formavimui. 
Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos 82 341 Eur (56,48% lyginant su 2020 m.) padidėjo dėl Telšių 

konteinerinių aikštelių prie daugiabučių įvedimo į eksploataciją, dėl atidarytų didžiųjų gabaritų aikštelių 
Telšių savivaldybėje Tryškiuose bei Varniuose amortizacijos, dėl sąvartyno įsigytos technikos (ratinio ir 
vikšrinio buldozerio) amortizacijos ir kt. turto amortizacijos. 

Paslaugų teikimo skyriui plečiantis bei teikiant daugiau paslaugų 2021 m., atitinkamai didėjo 
skyriaus eksploatacinės bei darbo užmokesčio sąnaudos 18 919 Eur. Iškilo poreikis papildomiems etatams, 
priimti  vairuotojai-mašinistai, darbininkai. Telšių savivaldybės Tryškių bei Varnių aikštelėse, pradėjus jas 
eksploatuoti, priimti atliekų priėmėjai. Plečiantis paslaugų spektrui 2021 m., atitinkamai įtakos turėjo darbo 
užmokesčio sąnaudų padidėjimas 44%, t. 105 683 Eur daugiau nei 2020 m. 
                Juridinių paslaugų sąnaudos dėl teismo procesų 2021 m. sumažėjo 34,82%, t. y. 16356 Eur lyginant 

su 2020 m. 

 Veiklos mokesčių sąnaudos 2021 m. sumažėjo 10,28%, t.y. 5 402 Eur, lyginant su 2020 m. Tam 

įtakos turėjo mažesnis šalinamų atliekų kiekis sąvartyne, kurioms taikomas teršimo mokesčio dydis. 

Remiantis finansinių ataskaitų duomenimis pateikiamas 4 grafike bendrovės pardavimų pajamų ir 

sąnaudų kitimas per 2017 – 2021 metus. 

 

 

 

4 grafikas. Pardavimų pajamų ir sąnaudų kitimas (su finansinėmis) per 2017 - 2021 m. 

 

 Iš 4 grafiko matyti, kad pardavimų (kartu su finansinėmis ir kt.) pajamos 2018 m. lyginant su 2017 

m. mažėjo 10,38%, 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo 3,83 %, 2020 m. lyginant su 2019 m. padidėjo 9,46 %, 

2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 10,36 %. 

Sąnaudos (kartu su finansinėms ir kt.) 2018 m. palyginus su 2017 m. mažėjo 10,22%, 2019 m. 

palyginus su 2018 m. didėjo 19,44%, o 2020 m. palyginus su 2019 m. padidėjo 3,21%, 2021 m. palyginus su 

2020 m. padidėjo 12,92%. 
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Jėrubaičių sąvartyne 2021 m. iš regiono savivaldybių  surinkta 29 491 t mišrių komunalinių atliekų 

– 3,64%  mažiau palyginus su 2020 m. kiekiu. Mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimą įtakojo - 

bioskaidžių atliekų kompostavimas namų ūkiuose, pritaikytos papildomos priemonės žaliųjų atliekų 

atskyrimui iš bendro srauto.  

 

 Išsinuomotas turtas 

Nuo 2012-10-01 d. nuomojamos administracinės patalpos adresu J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje 
iš VšĮ „Plungės rajono savivaldybės ligoninė“. Nuomos sutartis pratęsta iki 2022-09-24 d. Nuomos mokesčio 
dydis – 333 Eur per mėnesį. Pagal papildomą sutartį nuo 2021-04-23 d. susitarta dėl 77 kv.m. papildomo 
ploto nuomos 10 metų. Nuomos mokesčio dydis 377,95 Eur per mėn. 

Nuo 2020-01-27  d. nuomojamos administracinės patalpos iš UAB „Jurdana“ adresu Algirdo g. 61, 
Mažeikiai - atliekų tvarkymo specialistui-kontrolieriui. Nuomos mokesčio dydis – 125,46 Eur per mėnesį. 
Nuomos laikotarpis – 2 metai su galimybe pratęsti dar 2 metams. 

Nuo 2006-12-21 d. nuomojamas buldozeris ir tankintuvas Jėrubaičių sąvartyne iš UAB „Plungės 
Lagūna“. Nuomos laikotarpis – 3 metai po paskutinio 2018-05-02 d. sutarties pasirašymo. Nuomos mokesčio 
dydis mechanizmo atliekų perstumdymui ir paskleidimui 45,47 Eur/val., mechanizmo atliekų sutankinimui 
79,60 Eur/val. Sutartis nepratęsta, nes bendrovė savo pajėgumais eksploatuoja sąvartyną, tam įsigijo ratinį ir 
vikšrinį buldozerį. 

2021 m. žalienų surinkimo iš individualių namų laikotarpiu (04-11 mėn.) paslaugai atlikti buvo 
nuomojama transporto priemonė iš UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“. Nuomos kaina per mėn. – 1 550 Eur. 
Sutartis pasibaigė, planuojam įsigyti transporto priemonę ir nuomos atsisakyti. 
 
Išnuomotas turtas 
 Nėra. 
 
Pagal panaudos sutartis gautas turtas 

Bendrovė iš Mažeikių rajono, Telšių rajono, Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių nuomoja 
valstybės turtą – žemę. Žemės sklypų vertės ir nuomos laikotarpiai pateikti lentelėje. 

 

Objekto pavadinimas 
Objekto vertė 

(Eur) 
Laikotarpis  

Žemės sklypas, kad.Nr.6140/0004:177-17.5159 ha Dargių k., Mažeikių r. 
sav. 42 800 

Iki 2033 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6160/0014:361-2,01 ha Geidžių k., Mažeikių r. 
sav. 7 450 

Iki 2037 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6167/0002:261-7,523 ha Reivyčių k., Mažeikių r. 
sav. 96 000 

Iki 2037 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr7803/0002:129-4,8223 ha Kalnėnų k., Telšių r. sav. 35 200 Iki 2040 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:360-0,4685 ha Gaudikaičių k., Telšių r. 
sav 4 020 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:359-0,4443 ha Gaudikaičių k., Telšių r. 
sav. 3 940 

Iki 2019 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:141-11,2643 ha Jėrubaičių k., Plungės r. 
sav. 19 900 

Iki 2106 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:390-4,00 ha Jėrubaičių k., Plungės r.  
sav. 7 560 

Iki 2062 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6810/0002:279-3,1628 ha Žvirblaičių k., Plungės r. 
sav. 6 370 

Iki 2056 m. 
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Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:207-2,6068 ha Maldučių k., Rietavo 
sav. 20 100 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:206-1,0013 ha Maldučių k., Rietavo 
sav. 8 370 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7878/0001:131-1,33 ha Varniai, Ežero 13A,Telšių 
r. sav 17 200 

Iki 2027 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7878/0006:272-0,75 ha Pavirvyčio k.1, Tryškių 
sen., Telšių r. sav 1 630 

Iki 2027 m. 

 
Iš Plungės r. sav. administracijos panaudos sutartimi gauta turto iki 2027 metų: antrinių žaliavų 

surinkimo konteineriai – 255 vnt, kuris 2021 m. pripažintas netinkamu naudoti ir likviduotas. Iki 2025-05-06 
d. gautas patikėjimo teise - Glaudžių kaimo kelio ruožas, kurio unikalus Nr. 4400-3597-7265. 2021-03-29 d. 
sutartimi su Plungės raj. savivaldybės administracija patikėjimo teise gautas buitinių pavojingų atliekų 
punktas, balansinė likutinė vertė – 0 Eur. Sutarties terminas 20 m., iki 2041-03-29 d. 

Iš Mažeikių r. sav. administracijos panaudos sutartimi gauta ilgalaikio turto.: 
Ilgalaikis turtas – budinčiojo namelis, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė (Algirdo g. 40c, 

Mažeikiai); 
Ilgalaikis kilnojamas turtas – konteineriai, sargų namelis, keltuvas, priešgaisrinis skydas. 
Panaudos sutarties pradžia po pratęsimo 2018-12-17 d., terminas 10 metų, pabaiga 2028-12-31 d. 
Ilgalaikis turtas -  metalinis seifas. 
Panaudos sutarties pradžia 2009-03-27 d., terminas 10 metų, pabaiga 2019-03-27 d. Papildomu 

susitarimu terminas pratęstas iki 2028-12-31 d. 
Iš Telšių r. sav. administracijos panaudos sutartimi iki 2026-11-28 d. 10 metų gautas kabinetas 

pastate, kurio unikalus Nr. 7898-8021-0011. Juo naudojasi du darbuotojai. 
Bendrovė 2020 m. nutraukė dalį panaudos sutarčių su Bendrovės darbuotojais dėl lengvųjų 

automobilių naudojimosi. Esant būtinumui liko 3 darbuotojai sudarę sutartis. Nustatyti kuro bei 
eksploatacinių išlaidų limitai. 
 

 
II. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ 

ADMINISTRAVIMO VEIKLA TELŠIŲ REGIONE 2021 m. 

Telšių regione Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, rinkliavos 
dydis fiziniams asmenims skaičiuojamas nuo turto vieneto (išskyrus Plungės r. savivaldybėje nuo 2017 m. 03 
mėn. butų savininkams skaičiuojama pagal deklaruotus gyventojus bute), o juridiniams asmenims priklauso 
tikslinės jo naudojimo paskirties. Individualių namų savininkams skaičiuojama pastovioji ir kintama 
rinkliavos dalis. Kintama dalis pagal konteinerių fiksuotų pakėlimų skaičių už 2021 m. bus perskaičiuota 
2022 m. Esant netikslumams, atliekų turėtojai pateikia tai patvirtinančius dokumentus.  

Bendrovei, pagal sutartis su kiekviena savivaldybe, yra patikėta administruoti vietinę rinkliavą ir 
vykdyti jos išieškojimo funkcijas. Rinkliavos administruojamos vadovaujantis savivaldybių tarybų 
patvirtintais Rinkliavų nuostatais. 2017 m. įvesta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 
dvinarė sistema Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybėse. Mažeikių r. savivaldybėje dvinarės rinkliavos 
sistemą įvesta nuo 2021 m. Visos vietinės rinkliavos lėšos surenkamos specialiose debetinėse sąskaitose ir 
pervedamos į savivaldybių biudžetus. Tai nėra lėšos, kuriomis bendrovė galėtų disponuoti. 

 
Rinkliavos priskaitymo ir apmokėjimo suvestinė per 2021 m. 

1 lentelėje pateikiami duomenys apie visus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą 
per 2021 m. priskaitymus ir apmokėjimus (kartu su papildomai išrašytais ir kreditiniais rinkliavos mokėjimo 
pranešimais už praėjusius laikotarpius). 
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Vietinės rinkliavos priskaitymai ir apmokėjimai per 2021 m. 
    1 lentelė 

Savivaldybė 

Mokėtojų 
skolos 
likutis 

2021-01-
01, Eur 

Priskaičiuo
ta 

rinkliavos 
2021 m., 

Eur 

Priskaičiuo
ta 

rinkliavos 
2021 m., 
Eur su 

skolomis 

Apmokėt
a 

rinkliavo
s per 2021 

m., Eur 

Sumokėt
a per 2021 

m.,% 

Mokėtojų 
skolos 
likutis 

2021-12-
31, Eur 

Skolos 
pokytis, 

Eur 

 1 2 3 (1+2) 4 5 
(4/3*100) 

6 (3-4) 7 (6-1) 
Mažeikių r. 
sav. 

511 956 1558502 2070458 1486570 71,7 583 888 71932 
Telšių r. sav. 352 690 1479423 1832113 1412920 77,1 419 193 66503 
Plungės r. 
sav. 

276 782 1124938 1401720 1061360 75,7 340 360 63578 
Rietavo sav. 60 899 200913 261812 205180 78,3 56 632 -4267 
Iš viso: 1 202 327 4 363 776 5 566 103 4 166 030 74,8 1 400 073 -197 746 

 
Vietinės rinkliavos priskaitymai ir apmokėjimai per 2020 m. 

     2 lentelė 

Savivaldybė 

Mokėtojų 
skolos 
likutis 

2020-01-
01, Eur 

Priskaičiuo
ta 

rinkliavos 
2020 m., 

Eur 

Priskaičiuo
ta 

rinkliavos 
2020 m., 
Eur su 

skolomis 

Apmokėt
a 

rinkliavo
s per 2020 

m., Eur 

Sumokėt
a per 2020 

m.,% 

Mokėtojų 
skolos 
likutis 

2020-12-
31, Eur 

Skolos 
pokytis, 

Eur 

 1 2 3 (1+2) 4 5 
(4/3*100) 

6 (3-4) 7 (6-1) 
Mažeikių r. 
sav. 

528878 1391412 1920290 1408334 73,3 511956 -16923 
Telšių r. sav. 399266 1402960 1802226 1449536 80,4 352690 -46576 
Plungės r. 362033 1132586 1494619 1217838 81,5 276782 -85251 
Rietavo sav. 64781 203967 268748 207849 77,3 60899 -3882 
Iš viso: 1354958 4130925 5485883 4283557 78,1 1202327 -152632 

 
Remiantis 1 lentelės duomenimis palyginimui su 2020 m. pateikiamas per 2020-2021 m. vietinės 

rinkliavos priskaitymas ir apmokėjimas 2.1 paveiksle. 
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2.1. pav. 2020-2021 m. vietinės rinkliavos priskaitymas ir apmokėjimas 

 
Iš pateikto 2.1 pav. duomenų matyti, kad Telšių regione 2021 metais priskaičiuoto (4 363 776 Eur) 

vietinės rinkliavos mokesčio per 2021 m. surinkta kartu su skolomis (4 166 030 Eur) už ankstesnius metus 
74,8 % (nuo 5 566 103 Eur) , 2020 m. – 78,1% (nuo 5 485 883 Eur). 2021 m. apmokėjimas lyginant  su 2020 m. 
mažėjo  2,74%. Per 2021 m. priskaityta vietinės rinkliavos 4 363 776 Eur, 2020 m. – 4 130 925 Eur. Priskaitytos 
rinkliavos didėjimui  įtakos turėjo nuo 2021 m. dvinarės rinkliavos įvedimas Mažeikių rajone. 2021 m. 
didžiausias vietinės rinkliavos apmokėjimas 78,3% buvo Rietavo savivaldybėje, mažiausias 71,7% - Mažeikių 
r. savivaldybėje, tam įtakos turėjo 167 000 Eur padidėjusi priskaičiuota rinkliava už 2021 metus, nes nuo 2021 
m. įvesta dvinarė rinkliava ir  mokestis už atliekų tvarkymą pradėtas skaičiuoti naujais rinkliavos tarifais. 
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2.2 pav. pateikiamas vietinės rinkliavos įsiskolinimas per 2020-2021 m.  

 

 
a. pav. 2020-2021 m. vietinės rinkliavos skolų likučiai, Eur 

 
2.3 pav. pateikiamas 2021 m. vietinės rinkliavos mokėtojų įsiskolinimas % palyginus su 2020 m. 

  

 
2.3. pav. 2021 m. vietinės rinkliavos mokėtojų skola, palyginus su 2020 m. % 

 
Iš 2.3 pav. matyti, kad 2021 m. skola sumažėjo  Rietavo savivaldybėje -7,01%.  Mažeikių, Telšių ir 

Plungės r. savivaldybėse skola padidėjo, nes Mažeikių r. savivaldybėje nuo 2021 m. įvedus dvinarę rinkliavą, 
rinkliavos mokesčio paskaičiuota 167 000 Eur daugiau nei 2020 m. Plungės r. savivaldybėje nuo 2021 
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m.įsigaliojus rinkliavos nuostatų pakeitimams, gyventojams mokėjimo pranešimai buvo siunčiami su 
minimaliais konteinerių pakėlimais ir iš jų išminusavus 2020 m. permokas, gyventojai gavo ženkliai 
mažesnes rinkliavos mokėjimo sumas už 2021 m. Telšių r. savivaldybėje rinkliavos surinkimo rodiklius 
iškreipia, sugriuvusios ir nenaudojamos patalpos, kurioms kiekvienais metai yra formuojami mokestiniai 
pranešimai ir po gyventojų kreipimosi rinkliavos suma yra kredituojama, bet vadovaujantis Telšių r. sav. 
rinkliavos nuostatais mokesčio skaičiavimas nėra stabdomas.  

 Lyginant 2021 ir 2020 m. skolų išieškojimo ataskaitas matome, kad 2021m. buvo daugiau 
sumokėta skolų už vėlesnius metus, bet mažiau mokėta 2021 metų rinkliavos mokesčio, tai galėjo įtakoti 
inflicija nes sumažėjo gyventojų mokumas už einamus metus. 
 

Rinkliavos lengvatos 
Vietinės rinkliavos lengvatas nustato kiekvieno rajono savivaldybės taryba, todėl bendros 

atleidimo nuo įmokų tvarkos Telšių regione nėra.  Pagrindinės savivaldybių lengvatos – įmoka mažinama 
vieniems gyvenantiems asmenims,  visus metus nenaudojamų  pastatų savininkams, rinkliavos dydis 
koreguojasi pasikeitus pastatų naudojimo paskirčiai ar sustojus gamybai. Pagal rinkliavos nuostatus, visose 
savivaldybėse taikytas 100 proc. fiziškai sunaikintiems  nenaudojamiems turto vienetams rinkliavos 
mokesčio sumažinimas. Reikia pripažinti, kad lengvatų sistema veikia gana efektyviai ir padeda išspęsti 
individualius rinkliavos taikymo aspektus.  
                                                              

Vietinės rinkliavos skolų išieškojimo ataskaita už 2021 m. 
 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Rinkliavos administravimo skyrius, vykdydamas 
savo tiesiogines funkcijas, administruoja ir vietinės rinkliavos skolas. Skolų administravimas yra vienas iš 
efektyviausių būdų, siekiant išvengti skolų sukeliamų pasekmių, yra didelė tikimybė užkirsti kelią 
beviltiškoms skoloms. Kai vietinės rinkliavos mokėtojas nesusimoka vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą iki nustatyto termino, jis tampa skolininku. Vykdydamas skolų 
administravimą, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skolininko atžvilgiu taiko įvairias teisės 
aktuose numatytas poveikio priemones, siekdamas greitai, efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti 
skolą, imasi teisinių bei korektiškų veiksmų, kad skola būtų sumokėta. Skolos išieškomos etapais: 
ikiteismine, teismine tvarka.  

Skolų išieškojimo ikiteismine tvarka proceso metu sekami apmokėjimo už paslaugas terminai, 
siunčiami įspėjimai apie įsiskolinimą, esant galimybei susisiekiama su skolininku telefonu ar elektroniniu 
paštu (siekiant išsiaiškinti jo nemokėjimo priežastis, paraginant apmokėti uždelstus mokėjimo pranešimus), 
nurodant teisines prievolių nevykdymo pasekmes. 2021 m. įvykdyta ikiteisminio skolų išieškojimo veiksmų 
- išsiųsta rinkliavos mokėtojams 1513 vnt įspėjimų. Apie 61,50 % rinkliavos mokėtojų susimoka įsiskolinimus 
tik gavę įspėjimus.  

Vykdant teisminį skolų išieškojimą atliekama: procesinių dokumentų rengimas ir pateikimas teismui, 
atstovavimas teisme procesas. 

Šiuo metu dirba 3 (trys) skolų administravimo specialistai. Specialistai vykdo ir koordinuoja skolų 
išieškojimo procesą, visose skolų išieškojimo stadijose  - Mažeikių rajono savivaldybėje, Telšių rajono 
savivaldybėje, Plungės rajono savivaldybėje ir Rietavo savivaldybėje. 

Bendrovė, siekdama išvengti nereikalingų bylinėjimosi išlaidų, ir esant galimybėms bei skolininkų 
geranoriškumui, prieš kreipiantis į teismą, suteikia skolininkams galimybę susimokėti ne ginčo tvarka. Daug 
laiko sąnaudų atima procesinių dokumentų rengimas ir pateikimas LR administraciniams teismams, 
atstovavimas juose, vykdomųjų dokumentų pateikimas antstolių kontoroms bei vykdymo kontroliavimas. 

Išieškojimo veiksmai vykdomi vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymu, LR 
Mokesčių administravimo įstatymu, Telšių regiono savivaldybių tarybų patvirtintomis vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatomis. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiuose Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimuose 
numatyta galimybė viešojo administravimo subjektams ar tam tikrus viešojo administravimo įgaliojimus 
turintiems asmenims (pareiškėjams) įstatymų numatytais atvejais kreiptis į apygardos administracinį teismą 
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su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl į valstybės, savivaldybių biudžetus nesumokėtų 
(negrąžintų) sumų priteisimo (išieškojimo) iš fizinio ar juridinio asmens (skolininko). Kartu buvo pakeistas 
Lietuvos Respublikos komunalinių atliekų tvarkymo įstatymas, kurio 301 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad 
dėl laiku nesumokėtos rinkliavos priteisimo gali būti kreipiamasi į apygardos administracinį teismą su 
pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Taigi būtent ši ir kol kas vienintelė bylų kategorija 
administraciniame procese gali būti nagrinėjama supaprastinta teismo įsakymo išdavimo tvarka.  

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ taip pat naudojasi šiuo ekonomiškiausiu, greičiausiu 
ir patogiausiu būdu prisiteisti ir išieškoti įsiskolinimą kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo 
įsakymo išdavimo. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis 

Per 2021 metus buvo pradėtos 575 vnt bylos teisminiam nagrinėjimui. Įsiteisėjus teismo 
sprendimui ar teismo įsakymui ir nesumokėjus įsiskolinimo, perduota antstoliui 334 vnt vykdomųjų raštų ar 
teismo įsakymų dėl priverstinio skolos išieškojimo. 

Skolos išieškojimą po teismo sprendimo priėmimo vykdo antstolis, tačiau procesas yra lėtas, nes 
skolininkai, iš kurių skolas reikia išieškoti priverstinai, dažniausiai pašalpas gaunantys ir daugiau jokių 
pajamų neturintys gyventojai. Rinkliava jiems skaičiuojama ir toliau, todėl mokėtojo skolos suma nemažėja. 
Dalies skolų neišieško net antstoliai priverstinai, nes skolininkai yra nemokūs arba iš jų priteistos kelios 
skolos – tokiu atveju išieškotos sumos skirstomos tarp išieškotojų teisės aktų nustatyta tvarka. 

3 lentelėje pateikiami duomenys pasiskirstymą bylų pagal savivaldybes. 
 
Perduotų 2019-2021 m. teisminiam nagrinėjimui ir antstoliui vietinės rinkliavos skolos, Eur 

3  lentelė 

Savivaldybė 

Prašymai 
perduoti 

teisminiam 
nagrinėjimui, vnt 

Bendra 
prašymų 

suma, Eur 

Perduotų 
antstoliui 
bylos, vnt 

Bendra 
perduotų 

antstoliui skolų 
suma, Eur 

Gautos priteistos 
skolos už vietinę 

rinkliavą metų pab.,  
Eur 

2019 m. 
Mažeikių r. sav. 152 34633 89 20559 7295 
Telšių r. sav. 68 15242 44 9326 3406 
Plungės r. sav. 63 17228 30 6420 7309 
Rietavo sav. 23 4383 14 1988 2154 
Iš viso: 306 71488 177 38295 20164 

2020 m. 
Mažeikių r. sav. 105 17295 123 28337 10894 
Telšių r. sav. 86 16157 24 6317 8065 
Plungės r. sav. 186 35581 31 4897 9616 
Rietavo sav. 36 5407 6 932 1782 
Iš viso: 413 74440 121 40483 30357 

2021 m. 
Mažeikių r. sav. 158 27996 71 10968 14877 
Telšių r. sav. 269 65388 142 26231 16390 
Plungės r. sav. 107 19174 99 18650 12304 
Rietavo sav. 41 6196 22 3253 2431 
Iš viso: 575 118754 334 59102 46002 

 
Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad iš Vietinės rinkliavos išieškomų skolų sumos savivaldybėse 

daugėja. 
Gautų priteistų skolų sumas 2021 m. palyginus su 2020 m., atgautos skolos 2021 m. padidėjo – 15 

645 Eur. 
 
2021 m. skolininkams išsiųsti ikiteisminiai įspėjimai ir jų apmokėjimai pateikiami 4 lentelėje. 
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Skolininkams išsiųsti ikiteisminiai įspėjimai ir jų apmokėjimas per 2021 m. 
  4 lentelė 

Savivaldybė 
Ikiteisminiai 

įspėjimai,  
Vnt. 

Ikiteisminiai 
įspėjimai,  

Eur 

Apmokėjimai 
Eur 

Apmokėjimai 
% 

Mažeikių r. sav. 364 66801 29414 44 

Telšių r. sav. 518 101599 69000 68 

Plungės r. sav. 416 72271 45660 63 

Rietavo sav. 215 32339 22955 71 

Iš viso: 1513 273010 166000 60,50 
Reaguodama į valstybėje ir visame pasaulyje susidariusią situaciją dėl COVID-19, UAB „Telšių 

regiono atliekų tvarkymo centras“, esant finansiniams sunkumams rinkliavos mokėtojams suteikia galimybę 
pateikti prašymus išdėstyti susidariusį įsiskolinimą mokėtis dalimis. Prašymai dėl skolos mokėjimo dalimis 
priimami ne tik atvykus pas specialistus, ne tik elektroniniu paštu, o neturint tokios galimybės skolų 
mokėjimo grafikai yra suderinami ir telefonu, pokalbio metu. 

Dėl COVID-19 klientai aptarnaujami nuotoliniu, arba dalinai nuotoliniu būdu, užtikrinant 
nenutrūkstamą paslaugų teikimą gyventojams.  

Dėl skolų juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems iškeltos bankroto bylos, pareškiami 
kreditoriniai reikalavimai vykstančiuose bankrotų procesuose. Per 2021 metus pareikšta 6 kreditoriniai 
pareikalavimai už 9 943 Eur. Duomenys pateikiami 5 lentelėje.                     

   5 lentelė 

Savivaldybė 
Bankrutavusių įmonių 

kreditoriniai pareikalavimai, vnt 
Bankrutavusių įmonių kreditoriniai 

pareikalavimai, Eur 

Mažeikių r. sav. 1 1436 
Telšių r. sav. 2 1078 
Plungės r. sav. 2 485 
Rietavo sav. 1 6944 
Iš viso: 6 9943 

 
Visa apimtimi administruojamose savivaldybėse tvarkoma dvinarės vietinės rinkliavos mokėtojų 

bazė - tikslinama kaimo teritorijose priskaitytiems gyvenamiesiems namams rinkliava. Pastebima, kad 
dažniausiai mokėjimo pranešimai grįžta, jei savininkai neturi pašto dėžutės, pastatai sugriuvę ar avarinės 
būklės, neturi savo būsto nuosavybės teisių. Šiais atvejais vykdomas gyvenamosios paskirties objekto 
situacijos vertinimas fiksuojant vietoje.  

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ bendradarbiauja su Valstybės įmone Turto banku. 
Skolos, susidariusios palikėjui priklausančiame bute, po jo mirties iki to turto perdavimo VĮ Turto bankui 
dienos, yra dengiamos pagal susitarimus dėl įsiskolinimų, susidariusių iki valstybės paveldėto turto 
perdavimo valstybės įmonei Turto bankui valdyti patikėjimo teise dienos. 
 
 

III. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NESĖKMIŲ, SU KURIOMIS BENDROVĖ SUSIDURIA, 

APIBŪDINIMAS 

Bendrovės veikimo strateginės kryptys yra kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų 

teikimas ir atliekų tvarkymo paslaugų plėtra. Pagrindinės rizikos ir nesėkmės su kuriomis bendrovė 

susiduria: 

1. Dėl ribotų žaliųjų atliekų aikštelių  pajėgumų (maži aikštelių plotai) žaliosios atliekos priimamos tik 
iš gyventojų. MBA įrenginiuose, tvarkant komunaliniame sraute esančias bioskaidžias atliekas, 
nesugebama pagaminti  techninio komposto. Vyksta teisminiai ginčai, dėl techninio komposto 
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kokybės. MBA teritorijoje sukauptas nebaigtas gaminti techninis kompostas kelią realią ekologinę 
grėsmę aplinkai. 

2. Pasistačius 8 sąvartyno sekciją kyla būtinybė atnaujinti susidėvėjusius sąvartyno filtrato valymo 
įrenginius, įrengti  koncentrato infiltravimo į sąvartyną sistemą, išplėsti sąvartyno dujų surinkimą.  

3. Įdiegta komunalinių atliekų konteinerių pakėlimo fiksavimo programa ir dvinarės vietinės 
rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą taikymas skatina gyventojus (individualiose valdose) 
rūšiuoti atliekas, tačiau pastebimas bešeimininkių atliekų kiekio didėjimas ypač prie kolektyvinių  
konteinerių aikštelių .  

4. Nepakankamos pakuočių tvarkymo užduotys gamintojams ir importuotojams  įtakoja didesnį 
atliekų srautą į sąvartyną, trumpėja sąvartyno eksploatacijos laikas ir įmonei tenka spręsti sąvartyno 
išplėtimą ir lėšų sukaupimą naujos sekcijos įrengimui.  

5. MBA įrenginiuose įmanoma panaudoti energijos gamybai sąvartyne susidarančias dujas, tačiau 
operatorius nesugeba panaudoti net MBA gamykloje sugeneruotas dujas.  

6. Aplinkos ministerijai  įdiegus naują atliekų apskaitos sistemą, būtina pasirengti priemones atliekų 
svėrimui didelių gabaritų surinkimo aikštelėse ir naudoti pažangesnes informacines technologijas. 

7. Privatūs vežėjai, teikiantys paslaugas pagal sutartis su bendrove, susiduria su padidėjusiu didžiųjų 
atliekų srautu, todėl uždelsia surinkti atliekas, keldami gyventojų nepasitenkinimą. 

8. Statybos rangovai, laimėję viešuosius pirkimus mažiausia kaina, nesugeba laiku įvykdyti sutartų 
darbų.  

9. Vietinės rinkliavos už atliekų sutvarkymą nuostatuose nenumatytos sankcijos dėl laiku 
nesumokamos rinkliavos, todėl auga pradelstų mokėjimų skaičius. 

 

IV. SU APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA 
  
 2021-12-31 d. bendrovėje dirbo 47 (sąrašiniai) darbuotojai (su 2 darbuotojomis, esančiomis vaiko 
auginimo atostogose). Darbuotojai turi visus, reikalingus įmonės veiklai užtikrinti, kvalifikacinius 
pažymėjimus. 
 

V. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS 
 

Bendrovė 2021 metais akcijų neįsigijo ir neperleido. 
 

VI. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES 
 

Bendrovę atstovauja ir gyventojus priiminėja bei konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais 
Mažeikių, Plungės ir Rietavo, Telšių savivaldybėse keturi atliekų tvarkymo specialistai - kontrolieriai. Telšių 
ir Rietavo savivaldybėse patalpos yra suteiktos nemokamai, o Mažeikių ir Plungės savivaldybėje 
nuomojamos.  

 
VII. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE 

ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS 
 

Visi reikalingi papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus 
duomenis yra pateikti aiškinamajame rašte. 

 
VIII. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS 

 
Svarbių įvykių nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki metinio pranešimo sudarymo datos bendrovėje 

nebuvo. 
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Uždaroji akcinė bendrovė “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” 
Įmonės kodas 171780190, Plungė, Vytauto g. 12 

  

2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS 
2022 m. kovo 04 d. Nr. 1 

2021 metai  EUR 
(ataskaitinis laikotarpis)  (valiuta ir jos tikslumo lygis) 

  Pastabos 2021.12.31  2020.12.31
 TURTAS     
A. ILGALAIKIS TURTAS  6.296.726  7.160.549 
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 5.658  7.343 

 1.1. Plėtros darbai  -  - 
 1.2. Prestižas  -  - 
 1.3. Programinė įranga  5.658  7.343 
 1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės  -  - 
 1.5. Kitas nematerialusis turtas  -  -
 1.6. Sumokėti avansai  -  - 
2. MATERIALUSIS TURTAS 2 6.130.434  7.021.681 

 2.1. Žemė  -  - 
 2.2. Pastatai ir statiniai  5.186.775  5.430.170 
 2.3. Mašinos ir įranga  117.627  100.529 
 2.4. Transporto priemonės  258.935  207.154 
 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  32.153  9.862 
 2.6. Investicinis turtas  -  - 
  2.6.1. Žemė  -  - 
  2.6.2. Pastatai  -  - 
 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai  534.944  1.273.966 
3. FINANSINIS TURTAS  -  - 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  -  - 
 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms  -  - 
 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  -  - 
 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos  -  - 
 3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms  -  - 
 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  -  - 
 3.7. Ilgalaikės investicijos     
 3.8. Po vienų metų gautinos sumos  -  - 
 3.9. Kitas finansinis turtas  -  - 
4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 3 160.634  131.525 

 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas  160.634  131.525 
 4.2. Biologinis turtas  -  - 
 4.3. Kitas turtas  -  - 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  2.043.727  2.483.163 
1. ATSARGOS 4 44.071  51.545 

 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės  9.687  3.468 
 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  -  - 
 1.3. Produkcija  -  - 
 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  -  - 
 1.5. Biologinis turtas  -  - 
 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  -  - 
 1.7. Sumokėti avansai  34.384  48.077 
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 1.245.532  1.515.952 

 2.1. Pirkėjų skolos  267.135  187.155 
 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  -  - 
 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos  -  - 
 2.4. Kitos gautinos sumos  978.397  1.328.797 
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  -  - 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  -  - 
 3.2. Kitos investicijos  -  - 
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 6 754.124  915.666 

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 7 -  - 
 TURTO IŠ VISO  8.340.453  9.643.712 
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Uždaroji akcinė bendrovė “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” 

Įmonės kodas 171780190, Plungė, Vytauto g. 12 

           
2021 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 
2022 m. kovo 04 d. Nr. 1 

     
2021 metai        EUR 

(ataskaitinis laikotarpis) 

       

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

  Apmokėtas 
įstatinis 

arba 
pagrindinis 

kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Savos 
akcijos (–) 

Perkainojimo rezervas  Įstatymo numatyti rezervai Kiti 
rezervai 

Nepaskirsty-
tasis pelnas 
(nuostoliai) 

Iš viso 

Ilgalaikio 
materialio-

jo turto 

Finansinio 
turto 

Privalomasis 
arba atsargos 
(rezervinis) 

kapitalas 

Savoms 
akcijoms 

įsigyti 

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

1.006.008                  -                   -                   -                   -  10.064                  -              -  (160.157)  855.915  

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                                            -  

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                                           -  

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 

1.006.008                  -                   -                   -                   -  10.064                   -              -  (160.157) 855.915 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas) 

                                           -  

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas) 

                                           -  

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)          - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas 
(nuostoliai) 

         
- 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)         (28.097) (28.097) 

10. Dividendai          
- 

11. Kitos išmokos                  - 

12. Sudaryti rezervai                                            -  

13. Panaudoti rezervai            (10.064)      10.064                          -  
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Uždaroji akcinė bendrovė “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” 

Įmonės kodas 171780190, Plungė, Vytauto g. 12 

     
2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

     
2022 m. kovo 04 d. Nr. 1 

     
                          2021 metai  EUR 
            (ataskaitinis laikotarpis) 

 
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai     

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)             (115.323)             (28.097) 

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos               1.453.580              1.527.073  

1.3. 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų 
eliminavimas 

  
    

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                       (832) 

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas             (1.215.438)           (1.409.032) 

1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų 
sumažėjimas (padidėjimas) 

  
    

1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)        

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                 (29.109)                   4.864  

1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                    (6.219)                 (1.943) 

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                    13.693                232.190  

1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)                  (79.980)                 52.992  

1.12. 
Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas 
(padidėjimas)  

  
    

1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                 350.400              1.245.562  

1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)        

1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

  
                        -   

1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)                 193.797                (31.881) 

1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)       

1.18. 
Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  
    

1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms 
padidėjimas (sumažėjimas) 

      

1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  
            (128.495)                 49.735  

1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas 
(sumažėjimas) 

  
    

1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms 
padidėjimas (sumažėjimas) 

  
    

1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   (2.259)                   4.190  

1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   15.510                    6.690  

1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                 (24.711)             (202.265) 

1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas 
(sumažėjimas)  

  
                  1.200                      148  

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai               426.646           1.449.394  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. 

 
1. BENDROJI DALIS 
 
  UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ buvo įregistruota 2003 m. gruodžio 30 d., rejestro Nr. 010259, 
reg. adresas: Vytauto g. 12, Plungė, buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė. 
  Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi. 
  Bendrovės pagrindinė veikla – vykdyti atliekų tvarkymo užduotis, vykdyti atliekų šalinimo, sanitarinių 
sąlygų užtikrinimo veiklą, sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti jos plėtrą ir organizuoti jos 
eksploataciją. Šią veiklą remia ir lėšas skiria Europos Sąjunga. Telšių regione pilnai įdiegta vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų tvarkymą sistema.  
  Praėjusių finansinių metų 2020.12.31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 38,79 darbuotojai, 
ataskaitinių finansinių metų  2021.12.31 d. – 46,79 darbuotojai. Per finansinius metus terminuotam darbui priimti 9 
darbuotojai, neterminuotam - 9, atleisti 7 terminuoto darbo darbuotojai ir 3 neterminuoto darbo darbuotojai. Viso 
priimti 18 ir atleista 10 darbuotojų. 
  Pateiktose finansinėse ataskaitose sumos nurodytos eurais (Eur). 
  2021 m. toliau vykdomas projektas "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (projekto 
kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009), pagal paslaugų sutartį konkurso būdu parinktas operatorius vykdo mechaninio 
biologinio apdorojimų įrenginių eksploataciją. 

2021 m. toliau vykdoma 2017 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra dėl investicijų projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra Telšių regione“ finansavimo. Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001, tikslas - tobulinti Telšių regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo 
klausimais. Bendra  projekto vertė be PVM – 3 993 197 Eur, iš jų iki 3 394 217 Eur sudarys ES paramos lėšos.  
Finansavimo intensyvumas: ES lėšos – 85 proc. nuosavos lėšos – 15 proc. Nuosavų lėšų apmokėjimui, naudojamos 
paskolos lėšos pagal paskolos sutartį su LR finansų ministerija, kurios grąžinimo terminas 2024 m. spalio 4 d. 
 2021 m. toliau vykdomas bendras projektas su vadovaujančiu partneriu Lietuvoje – Mažeikių rajono 
savivaldybe „ Žiedinis atliekų tvarkymas“ Nr. 2018-1-1309. Pagrindinis partneris: projekto Partneris, įsikūręs vienoje iš 
15 iš EEE ir „Norway Grants“ dotacijas gaunančių šalių. Projekto dalies vertė, tenkanti  UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“ – 149 678 Eur. 
 2021 m. pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0002 su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra dėl investicijų projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų 
apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Telšių regione“. Projekto tikslas - pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemą Telšių regione. Bendra  projekto vertė be PVM – 727 059 Eur, iš jų iki 618 000 Eur sudarys ES paramos lėšos.  
Finansavimo intensyvumas: ES lėšos – 85 proc. nuosavos lėšos – 15 proc. Projekte numatytos šios veiklos: 
 - Telšių RATC infrastruktūros pritaikymas  maisto/ virtuvės atliekų paruošimui perdirbti: rangos darbai ir 
įrangos įsigijimas; 
 - gyventojų  informavimo programos maisto/ virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais 
įgyvendinimas. 
           2021 m. pateikta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraiška finansavimui gauti 
pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų 
įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. 
įsakymu Nr. 437. 2022 m. buvo priimtas sprendimas skirti finansavimą Pareiškėjo įgyvendinamam aplinkos apsaugos 
investiciniam projektui „Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo įrenginių optimizavimas“. Bendra  projekto vertė be 
PVM – 177 000 Eur, iš jų iki 123 900 Eur sudarys paramos lėšos.  Finansavimo intensyvumas: 70 proc. 
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2. APSKAITOS POLITIKA 
 

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą 
reglamentuojančiais teisės aktais, Verslo apskaitos standartais (toliau -VAS) ir Bendrovės direktoriaus patvirtinta 
apskaitos politika. 

Rengiant 2021 metų finansines ataskaitas, vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės principu, 
veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio 
svarbos. 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
2.1. Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas bendrovės pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos 
pripažinimo kriterijus: 
- pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; 
- Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems; 
- turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio nematerialiojo turto savikainą, įmonės 

nusistatytą visoms nematerialiojo turto grupėms (500,00 Eur). 
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodoma įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 
Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos metodą per visą nematerialiojo 

turto naudingo tarnavimą laiką, kuris pagrindinėms nematerialiojo turto grupėms yra pateikiamas lentelėje. 
 

Ilgalaikio turto grupės Normatyvas 
metais 

  
Programinė įranga 3 
Patentai, licencijos, įsigytos teisės 3 
Kitas nematerialus turtas 4 

 
Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, 

sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, 
pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai yra sukuriami iš 
esmės naujų funkcijų moduliai, kurių įsigijimo verte didinama esamo nematerialiojo turto vertė. 
 
2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo 
kriterijus: 
- Bendrovė  ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
- Bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
- Bendrovė  gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, 
įmonės nusistatytą (1000,00 Eur); 

Bendrovės pagrindinės ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: 
1. Žemė. 
2. Pastatai ir statiniai. 
3. Mašinos ir įrengimai. 
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4. Transporto priemonės. 
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai. 
6. Kitas materialusis turtas. 
7. Nebaigta statyba. 

Įsigytas ar pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) 
savikaina. Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą bei jo vertės sumažėjimą ir pridėjus perkainojimą dėl turto indeksavimo bei vertės sumažėjimo 
atstatymą. 

IMT nusidėvėjimas apskaičiuojamas, atsižvelgiant į planuojamą IMT naudingą tarnavimo laiką, taikant 
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo apskaičiavimo metodą. IMT įsigijimo (pasigaminimo) savikaina 
paskirstoma lygiomis dalimis per visą NT naudingo tarnavimo laiką, nudėvint turto vertę iki 0,29 Eur likvidacinės 
vertės arba atskiru direktoriaus įsakymu nuo 5 iki 10 proc. likvidacinės vertės. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti 
nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. 

Prie IMT turto vertės pradinės vertės gali būti pridedamos turto remonto ar rekonstrukcijos išlaidos, jeigu 
turto remontas arba rekonstrukcija pagerina jo naudingąsias savybes arba prailgina naudingo tarnavimo laiką. Koks 
bus remonto ar rekonstrukcijos darbų rezultatas, nustato įmonės sudaryta komisija. Jei ilgalaikio materialiojo turto 
rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina tarnavimo laiko, šių darbų vertė 
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė 
ir ilginamas tarnavimo laikotarpis arba atliktų darbų verte tik didinama turto vertė. 

Kai apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui 
požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas yra nurašomas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ir nurašymo 
rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. 

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos metodą per visą materialiojo 
turto naudingo tarnavimą laiką, kuris pagrindinėms materialiojo turto grupėms yra pateikiamas lentelėje. 

 
Ilgalaikio turto grupės Normatyvas 

metais 
Pastatai ir statiniai 15-20 
Įrenginiai (statiniai-sąvartynai) 20 
Mašinos ir įrengimai 5 
Transporto priemonės 4-5 
Lengvieji automobiliai 10 
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės  3 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai 3 
Kitas materialusis turtas 4 
Statiniai ir įrengimai 8 

 
2.3. Kitas ilgalaikis turtas  

Kito ilgalaikio turto straipsnyje parodomas visas kitas ilgalaikis turtas, kurio negalima atskleisti kituose 
ilgalaikio turto straipsniuose, pvz.: ateinančių laikotarpių sąnaudos, pripažintos vėliau nei per vienerius metus, 
išankstiniai apmokėjimai už vėliau nei per vienerius metus gautinas paslaugas ir pan. 
 
2.4. Trumpalaikis turtas 

Tai materialusis ir finansinis turtas, kurį įmonės savo veikloje numato sunaudoti arba parduoti per vieną 
ataskaitinį laikotarpį ir iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos per sekančius vienerius metus. Taip pat 
priskiriamas ir materialusis turtas, kuris įmonės veikloje naudojamas ilgiau nei vienerius metus, tačiau jo įsigijimo 
savikaina yra mažesnė už įmonės apskaitos politikoje nustatytą minimalią IMT vertę. 
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2.5. Atsargos 
Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina, įvertinus atsargų nuvertėjimą. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, 
taikomas FIFO (daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos ar pagamintos atsargos) 
metodas ir nuolat apskaitomų atsargų būdas. 

Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės, kai nukainojimo suma yra reikšminga, 
nuostolį dėl nukainojimo pripažįstant veiklos sąnaudomis to laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitoje. 
 
2.6. Finansinis turtas  

Finansinis turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis, Bendrovės  balanse jis parodomas tikrąja verte - iš įsigijimo 
vertės atėmus vertės sumažėjimą abejotinomis skolomis. Apskaičiavus vertės sumažėjimą abejotinomis skolomis turto 
dalyje, toliau tęsiamos šių skolų išieškojimo procedūros ir, išieškojus skolas, apskaitoje registruojami gauti pinigai, 
mažinantys abejotinas skolas ir abejotinų skolų sąnaudas. Įsitikinus, kad abejotinos skolos tikrai nebus išieškotos, jos 
pripažįstamos beviltiškomis ir galutinai nurašomos iš apskaitos. Skolų pripažinimo abejotinomis ir beviltiškų skolų 
nurašymo tvarka yra patvirtinta valdybos ir direktoriaus įsakymu. 
 
2.7. Nuosavas kapitalas  

Nuosavą kapitalą sudaro: 
- įmonės savininko kapitalas; 
- turtą, kuris pagal įstatymus gali būti valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas; 
- privalomas rezervas; 
- kiti rezervai; 
- nepaskirstytas pelnas (nuostolis). 
 
2.8. Dotacijos ir subsidijos 

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys: 
a) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam 

turtui įsigyti, kurti (statyti) skiriamos dotacijos (subsidijos), taip pat dotacijos (subsidijos) trumpalaikiu turtu ar trum-
palaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos (subsidijos) li-
kutis;  

b) dotacijoms (subsidijoms), susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlai-
doms ir negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos (subsidijos), taip pat visos kitos dotacijos (subsidijos), ne-
priskirtos su turtu susijusioms dotacijoms (subsidijoms). 

Dotacija (subsidija) registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripažinimo kriterijus: 
a) bendrovė atitinka dotacijos (subsidijos) suteikimo sąlygas; 
b) yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad dotacija (subsidija) bus gauta. 
Dotacija (subsidija), atitinkanti pripažinimo kriterijus, registruojama apskaitoje kaip gautina dotacija (subsidi-

ja). Dotacija (subsidija) ar jos dalis, neatitinkanti pripažinimo kriterijų, registruojama apskaitoje tik tada, kai faktiškai 
gaunama kaip gauta dotacija (subsidija). Dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti dalimis pripažįstama panaudota 
tiek, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Balanse dotacijos ir subsidijos priskiriamos įmonės 
įsipareigojimams. Nepanaudotos dotacijos, susijusios su turtu, dalies likutis rodomas balanso E straipsnyje dotacijos, 
subsidijos. 

 
2.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - visi įmonės įprastinės ir neįprastinės veiklos metu atsiradę ilgalaikiai ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai įmonės darbuotojams, kitoms įmonėms, valdžios institucijoms ir kitiems tretiesiems 
asmenims. 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
  

 

38 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai balanse nerodomi. Jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose (0 klasės) sąskaitose, 
o informacija atskleidžiama aiškinamajame rašte. 

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai - tai skolos ir įsipareigojimai tiekėjams, kredito 
institucijoms, jeigu tik šios skolos turi būti apmokėtos, o įsipareigojimai įvykdyti vėliau nei per vienerius metus nuo 
ataskaitinių finansinių metų pabaigos. 

Ilgalaikių įsipareigojimų dalis, mokėtina per ateinančius metus, balanse parodoma atskirame balanso 
straipsnyje „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“. 
 
2.10. Pajamos 

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirba-
mos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. 

Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Atskaitomybėje pateikiamos grynosios pardavimo pajamos. 
Įmonės paslaugų teikimo pajamoms priskiriama: 
- suteiktos atliekų šalinimo paslaugos sąvartynuose; 
- suteiktos papildomos paslaugos sąvartynuose; 
- suteikiamos vietinės rinkliavos administravimo ir atliekų tvarkymo paslaugos savivaldybėms; 
- pasigamintos kompostinės žemės pardavimas žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėse. 

 
2.11. Sąnaudos 

Pardavimo savikaina yra per ataskaitinį ir praėjusius laikotarpius padarytų išlaidų dalis, tenkanti per 
ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Suteiktų paslaugų savikaina (įvairių atliekų surinkimas, rinkliavos, 
atliekų surinkimo aikštelių ir sąvartyno darbuotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, įmokos į garantinį fondą, 
ilgalaikio turto (sąvartynų) nusidėvėjimas, uždaromų sąvartynų sąnaudos, surinktų pavojingų ir kt. atliekų tvarkymo 
išlaidos, prekių įsigijimo savikaina ir panašios sąnaudos. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta 
uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. 

Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsi-
pareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo suma-
žinimą. 

Bendrovėje sąnaudos skirstomos į pardavimo savikainą bei bendrąsias ir administracines sąnaudas: 
 uždaromų sąvartynų sąnaudos (susijusios su projektais finansuojamais iš ES fondo, Lietuvos Respublikos 

biudžeto lėšų), įmonės  visuomenės informavimo paslaugos ir kitos sąnaudos. Apskaitoje vadovaujantis VAS 
nuostatomis, sudaromi atidėjiniai būsimam sąvartyno uždarymui. Uždarymo sąnaudos įtraukiamos į metinę 
atliekų tvarkymo sistemos sąmatą kalendoriniams metams, vienos tonos atliekų sutvarkymo įkainio 
paskaičiavimui; 

 bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos - administracinių ir bendro naudojimo patal-
pų išlaikymo, automobilių nuomos sąnaudos, remonto ir eksploatacinės sąnaudos, juridinių paslaugų, 
ilgalaikio turto nusidėvėjimas, paslaugų sąnaudos: ilgalaikio materialiojo turto, ilgalaikio nematerialiojo turto 
nusidėvėjimo, administracijos darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo sąnaudos, įmokų į garantinį 
fondą sąnaudos, bankų komisiniai, ryšių paslaugų, kuro, pastatų apsaugos, trumpalaikio turto nurašymas, 
elektros energijos, šilumos energijos sąnaudos, įmonės ir jos padalinių valdymo ir aptarnavimo personalo dar-
bo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, baudos už netinkamą sutarčių vykdymą , abejotinų skolų sąnau-
dos ir kitos su tipine įmonės veikla susijusios išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį; 

  veiklos mokesčių sąnaudos - įvairūs  mokesčiai (nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčio, taršos 
mokesčio, neįtrauktas į atskaitą ir nesusigrąžinamas pridėtinės vertės mokestis ir pan.); 

  kitos administracinės sąnaudos - priskiriamos  komandiruočių išlaidos, spaudos, seminarų, kursų , 
registracijos, nario mokesčio, reklamos sąnaudos; 
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  finansinės-investicinės veiklos sąnaudos - palūkanų sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos, neigiama 
valiutos kursų pasikeitimo įtaka, bankų įsipareigojimo mokesčių sąnaudos; 

  kitos sąnaudos - reklamos, spaudos, registracijos ir leidimų, licencijų, kanceliarinės ir kt. sąnaudos. 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse 

ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos. 
Nekilnojamojo turto mokesčio įmonė nemoka, kadangi patalpas nuomojasi iš kito juridinio asmens. Sąvartynai 

yra naudojami aplinkos apsaugai, todėl nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinami. 
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Standartinis Lietuvos 

Respublikos įmonėms – 2021 m. taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15% (Pelno mokesčio įstatymas, 5 str.). 
 
2.12. Finansinė ir investicinė veikla 

Finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos yra susijusios su įmonės veiklos finansavimu, jos turimų pinigų ir kitų 
finansinių priemonių teikiama nauda. 

Finansinė ir investicinės veiklos pajamos įmonėje apima: 
- palūkanas už banko sąskaitose laikomus pinigus; 
- baudas ir delspinigius už pradelstą pirkėjų skolą; 
- teigiamą užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtakos rezultatą; 
- kitas finansines ir investicinės veiklos pajamas. 
Finansinės investicinės veiklos sąnaudas įmonėje apima: 
- palūkanas už pasiskolintas lėšas; 
- baudas ir delspinigius už pavėluotus atsiskaitymus; 
- delspinigius už pavėluotą mokesčių sumokėjimą; 
- neigiamą užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtakos rezultatą; 
- investicijų vertės sumažėjimo nuostolius, investicijų perkainojimo, perleidimo nuostolius; 
- abejotinų finansinių skolų sąnaudas. 

 
2.13. Klaidų taisymas finansinėse ataskaitose 

Sprendimas, kokiu būdu taisyti rastą klaidą, priklauso nuo rastos klaidos dydžio. 
Neesminės klaidos taisomos klaidos suradimo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas 

įtraukiamas į ataskaitinių metų tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos arba balanso eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. 
Klaidos nelaikomos esminėmis, jei jų pasekmės nėra reikšmingos ir kai neįmanoma tiksliai įvertinti klaidos 

įtakos ankstesnių laikotarpių finansinėms ataskaitoms. Tada taikomas perspektyvus klaidų taisymo būdas. Taikant šį 
būdą su klaidos ištaisymu susiję dokumentų pakeitimai ir patikslinimai daromi tik ataskaitinio laikotarpio 
duomenyse, o praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų duomenys nekoreguojami. 

Klaida Bendrovėje laikoma esmine klaida, kai jos suma yra 0,25 procento finansinėse ataskaitose pateikiamos 
visos turto balansinės vertės. Jei klaida šio rodiklio nesiekia, ji laikoma neesmine. 

Esminės ankstesnių laikotarpių klaidos taisomos taikant retrospektyvinį būdą. 
Taikant šį būdą, visi koregavimai, kurie daromi taisant klaidą, atliekami ne tik klaidos suradimo metu, bet ir 

ankstesnių (praėjusių) ataskaitinių laikotarpių duomenyse – taisomi to laikotarpio duomenys, kuriame klaida buvo 
padaryta:   

a) taisant esmines klaidas retrospektyviniu būdu, jeigu yra suklysta pajamų ar sąnaudų straipsniuose, turi būti 
koreguojami: 

- ataskaitinio laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolio) likutis; 
- atitinkami susiję su padaryta klaida ataskaitinio laikotarpio balanso straipsniai;  
- atitinkami praėjusių laikotarpių atskaitomybės straipsniai, kurie pateikiami ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose kaip palyginamoji informacija 
b) klaidos ištaisymo suma, jeigu ji tenka ankstesniems laikotarpiams, nei Bendrovės finansinėse ataskaitose 
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kaip palyginamoji informacija pateikiami laikotarpiai, turi būti koreguojamas anksčiausio finansinėse ataskaitose 
pateikiamo laikotarpio nepaskirstytojo pelno (nuostolių) pradinis likutis 

c) jei lyginamosios informacijos dėl kokių nors priežasčių pateikti negalima, turi būti nurodyta aiškinamajame 
rašte prie atskaitomybės. 

Jeigu neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos poveikio konkrečių ankstesnių laikotarpių finansinėms 
ataskaitoms, jos ištaisymui turi būti taikomas perspektyvinis būdas. 

Pinigų srautai rengiami netiesioginiu būdu. Gauti dividendai priskiriami investicinės, o sumokėti - finansinės 
veiklos pinigų srautams. Gautos palūkanos priskiriamos investicinės, o sumokėtos - finansinės veiklos pinigų 
srautams. 
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 
3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 

Bendrovė  finansiniais metais įsigijo nematerialiojo turto už 1 000 Eur. Nematerialaus turto padidėjimą įtakojo 
įsigytas „RIVILĖ GAMA“ branduolys su moduliais. 

 
  

Programinė 
įranga 

Kitas 
nemateria-
lusis turtas 

Sumokėti 
avansai 

IŠ VISO: 

     
LIKUTINĖ VERTĖ 2019.12.31 7 343   0   0   7 343   
Įsigijimo vertė:     
Likutis 2020.12.31 78 430   78 430 
Įsigijimai 1 000   1 000 
Perleistas ir nurašytas turtas (-)   

 
 

Likutis 2021.12.31 79 430   0   0   79 430   
Amortizacija      
Likutis 2020.12.31 71 087     71 087   
Amortizacija per metus 2 685   2 685 
Perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)   

 
 

Likutis 2021.12.31 73 772   0   0   73 772   
LIKUTINĖ VERTĖ 2021.12.31 5 658   0   5 658 

 
Naudojamas amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas: 
 

Pavadinimas Įsigijimo 
vertė 

  
Licencija "Microsoft SQL" ir operc. sist. Office (17 vnt) 6 667 
Buhalterinė programa "RIVILĖ SOLO" ir „RIVILĖ GAMA“ su 
atlyginimų apskaitos moduliu (4 vnt) 1 308 
Vietinės rinkliavos programinė įranga "RUATIS" (7 vnt) 30 874 
Licencija SCADA (1 vnt) 13 955 
Atliekų tvarkymo programa „Asmilis“ (1 vnt) 7 045 
Rinkliavos administravimo programa „Mokesta“(3vnt) 8 250 
Rinkliavos administravimo programa „Mokesta“ moduliai (4vnt) 1 200 
TRATC interneto svetainė www.tratc.lt (1vnt) 1 197 

                                                                                                                                          70 496 
3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 
Bendrovėje ilgalaikio turto padidėjimą 2021 m. įtakojo Plungės ir Telšių aikštelių prie daugiabučių įrengimas, 

Varnių ir Tryškių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas su inžineriniais tinklais bei svarstyklėmis, auto technikos, 
konteinerių ir kitų įrengimų įsigijimas bendrovės veiklai ir paslaugoms vykdyti. 
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Rodikliai 

Žemė 
Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kiti 
įrenginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai 

Sumokėti 
avansai ir 
vykdomi 

materialiojo 
turto statybos 

(gamybos) 
darbai 

IŠ VISO: 

        
LIKUTINĖ VERTĖ 2020.12.31 -  5 430 171   100 529   207 152 9 865 1 273 964  7 021 681 

        
Įsigijimo vertė:          
Likutis 2020.12.31 - 17 016 364   1 670 146  1 223 620   277 634   1 273 965   21 461 729   
Įsigijimai -         1 135 256           128 224           156 158 31 632   488 485   1 939 755   
Perleistas ir nurašytas turtas (-) - - - -     (4 157) - (4 157)   
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-) - -                     (93 343)           (60 395) -          (1 227 506) (1 381 244)   
Likutis 2021.12.31 -  18 151 620   1 705 027 1 319 383   305 109   534 944  22 016 083   

        
Nuvertėjimas        
Likutis 2020.12.31 - (117 424)   - - -    -      (117 424)   
Vertės padidėjimas/ sumažėjimas - - - - - - 0   
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - - - - -  - 0   
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-) - - -                       2                    (5) - (3)  
Likutis 2021.12.31 -   (117 424)   - 2                  (5) - (117 427)   

        
Nusidėvėjimas        
Likutis 2020.12.31 - 11 468 769    569 617  1 016 468   267 769 -   14 322 623   
Nudėvėta per metus - 1 378 652   18 026   44 877   9 340   - 1 450 895  
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - - - -             (4 157) - (4 157)  
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-) - -                 (243)               (896)      -                       - (1 139) 
Likutis 2021.12.31 -   12 847 421   1 587 400   1 060 449   272 952 -   15 768 222   

        
LIKUTINĖ VERTĖ 2021.12.31 -   5 186 775 117 627 258 936 32 152 534 944 6 130 434 
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Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per finansinius ataskaitinius metus sudaro 1 448 286 Eur, panaudota 
dotacijų dalis, tenkanti nusidėvėjimo sąnaudų kompensavimui sudaro 1 220 596 Eur (84%): 

Projektas Nr. 2003/LT/16/P/PE/016 
 Jėrubaičių renovacijos pastatų, uždarytų sąvartynų statinių-įrenginių, atliekų priėmimo aikštelių su 

konteineriais  panaudota dotacijų dalis, tenkanti sąnaudų kompensavimui sudaro 176 551 Eur.  
Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009 

 Mechaninio biologinio įrenginių gamyklos - statinių-įrenginių, pastatų-statinių, įrenginių, mašinų-
įrengimų, transporto priemonių panaudota dotacijų dalis, tenkanti sąnaudų kompensavimui sudaro   
839 523 Eur. 

Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001 
 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“- statinių-įrenginių, įrengimų, 

panaudota dotacijų dalis, tenkanti sąnaudų kompensavimui sudaro  204 522 Eur. 
 
Naudojamas išsinuomotas turtas: 
 

Išsinuomoto turto pavadinimas Metinis 
nuomos 
mokestis 

Nuomos 
laikotarpis 

Pastabos 

    
Administracinės patalpos 6 865 5-10 m. Plungė, Mažeikiai 

Valstybinės žemės nuoma 4 135 50-99 m. 
Plungės, Rietavo, Telšių, 

Mažeikių 
 
 

3.3. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 
 

Rodikliai Mokesčio bazė Mokesčio suma 
2021.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2020.12.31 

Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo 
realizavimo vertės suma 0 0 0 0 
Gautinų sumų vertės sumažėjimas 0 0 0 0 
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimo suma 0 0 0 0 
Atostogų rezervo suma, priskirta 
neleidžiamiems įsipareigojimams 268 (544) 40 (82) 
Sąvartyno būsimo uždarymo atidėjinių suma, 
priskirta neleidžiamiems atskaitymams               188 068 113 965 28 210 17 095 
Galimų delspinigių (teismo sprendimu) 4 049 (145 846) 607 (21 877) 
Galimų gaisro padarinių žalos (teismo 
sprendimu) 1 679 - 252 - 
IŠ VISO: 194 064 (32 425) 29 109 (4 864) 
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3.4. Atsargos 
 

Rodikliai 2021.12.31 2020.12.31  

    

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės  9 687 3 468  
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai     
Produkcija    
Pirktos prekės, skirtos perparduoti    
Biologinis turtas    
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti    
Sumokėti avansai  34 384 48 077  
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės    

    
IŠ VISO: 44 071 51 545  
    

 
3.5. Gautinos sumos 
 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 

   
Pirkėjų skolos  266 612 186 270 
Kitos gautinos sumos (iš biudžeto) 2 096 44 633 
Suteiktos piniginės garantijos 94 039 31 443 
Kitos gautinos sumos (kontr. ir abejot.) 523 884 
Kitos gautinos sumos (iš ES lėšų) 882 262 1 252 722 

   
IŠ VISO: 1 245 532 1 515 952 

 
Pirkėjų skolos 2021.12.31 2020.12.31 

   
Telšių rajono savivaldybė 113 578 22 761 
Mažeikių rajono savivaldybė 77 989 75 408 
Rietavo savivaldybė 15 928 3 658 
UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 10 717 10 994 
UAB „Ecoservice projektai“ 7 423 4 298 
Kiti pirkėjai 40 977 69 151 

   
IŠ VISO: 266 612 186 270 

 
3.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 
   

Pinigai banke 752 703 915 489 
Pinigai kasos aparate 1 421 177 
Pinigai kasoje - - 

   
IŠ VISO: 754 124 915 666 
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 Bendrovėje pagrindines įplaukas sudaro: 
 
- gautos lėšos už vietinę rinkliavą iš Telšių regiono savivaldybių, kurios pervedamos į savivaldybių 
administracijų biudžeto sąskaitas bankuose; 
- gauti apmokėjimai iš Telšių regiono savivaldybių už atliekų tvarkymo paslaugas. 
  
3.7. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

 
 Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis finansinių metų pabaigoje - 0 Eur. 
 
3.8. Nuosavas kapitalas 

 
Rodiklis Akcijų 

skaičius 
Nominali 

vertė 
Suma 

 
  

 
Paprastosios akcijos 6 024 167,00 1 006 008 

    
IŠ VISO: 6 024 167,00 1 006 008 

 
 Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas: 
 

Straipsnis Suma 
  

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 
finansinių metų pabaigoje (172 484) 
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo nuostolio sumažinimas (dėl 
tikslinimų) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 
Pervedimai iš rezervų - 
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 
(nuostoliai) (115 323) 
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) (287 807) 
 - Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  
 - Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 
 - Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  
 - Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  
- Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų 
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 
perkeliamas į kitus finansinius metus (287 807) 

 
  2020 m. sukauptas grynasis nuostolis sudarė –172 484 Eur. 2021 m. ataskaitinių metų nuostolį 
sudaro – 115 323 Eur ir grynasis sukauptas paskirstytinas nuostolis sudaro – 287 807 Eur. Nepaskirstytasis 
nuostolis 2021 m. pabaigoje – 287 807 Eur perkeliamas į kitus finansinius metus. 
 Pardavimo pajamos 2021 m. didėjo 10,36%, lyginant su 2020 m. 2021 m. patirta 12,92% daugiau 
sąnaudų nei 2020 m.  
 Pajamų 338 330 Eur didėjimui pagrindinės įtakos turėjo: 
             Gauta 12 914 Eur (182,92%) daugiau pajamų iš Plungės rajono savivaldybės seniūnijų už biologiškai 

suyrančių atliekų (kapinių) sutvarkymą. Mažeikių rajono sav. Dargių k. žaliųjų atliekų aikštelėje gauta 

14 507 Eur (134,96%) daugiau pajamų. Gauta 55 958 Eur (21,41%) daugiau pajamų iš kitų klientų, nevertinant 
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pajamų iš regiono savivaldybių. Iš Telšių regiono savivaldybių gauta 222 763 Eur daugiau pajamų (7,91%). 

Teikiant 2020 m. įkurto paslaugų padalinio paslaugas, pardavimo pajamų 2021 m. padidėjo 25 831 Eur 

(139,12%). Teikiant žalienų surinkimo paslaugas Telšių rajono savivaldybei, 2021 m. patirta mažiau paslaugų 
teikimo pajamų už 5 010 Eur (14,47%). 

 Sąnaudų 425 556 Eur didėjimui pagrindinės įtakos turėjo: 
 Atlikus sąvartyno kaupo užpildymo pagal faktą matavimus, perskaičiuoti atidėjiniai būsimam 

Jėrubaičių sąvartyno uždarymui, perskaičiuota sąvartyno uždarymo vertė rinkos kainomis, kurios per 2 

metus pakilo 39%, atitinkamai 2021 m. patirta 74 103 Eur (65,02%) daugiau sąnaudų atidėjinių formavimui. 

Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos 82 341 Eur (56,48%) padidėjo dėl Telšių bei Plungės konteinerinių 

aikštelių prie daugiabučių įvedimo į eksploataciją, dėl atidarytų didžiųjų gabaritų aikštelių Telšių 

savivaldybėje Tryškiuose bei Varniuose amortizacijos, dėl sąvartyno įsigytos technikos (ratinio ir vikšrinio 

buldozerio) amortizacijos ir kt. turto amortizacijos. Paslaugų teikimo skyriui plečiantis bei teikiant daugiau 

paslaugų 2021 m., atitinkamai didėjo skyriaus eksploatacinės bei darbo užmokesčio sąnaudos 18 919 Eur 

(142,76%). Iškilo poreikis papildomiems etatams, priimti vairuotojai-mašinistai, darbininkai. Telšių 

savivaldybės Tryškių bei Varnių aikštelėse, pradėjus jas eksploatuoti, priimti atliekų priėmėjai. Plečiantis 

paslaugų spektrui 2021 m., atitinkamai įtakos turėjo darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas 44%, t. 105 683 

Eur daugiau nei 2020 m. Patirta 2021 m. mažiau juridinių paslaugų sąnaudų 16 356 Eur (34,82%), mažiau 

veiklos mokesčių sąnaudų dėl teršimo mokesčo 5 414 (11,59%), mažiau atidėto pelno mokesčio turto 

sąnaudų 36 232 Eur. 

  

3.9. Dotacijos ir subsidijos 
 
 Bendrovė, rengdama finansinę atskaitomybę, atskleidžia informaciją apie dotacijas, vadovaudamasi 
21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ nuostatomis. Bendrovėje gaunamos dviejų rūšių 
dotacijos - ilgalaikiam turtui įsigyti ir dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti (įsigijus paslaugas, 
trumpalaikį turtą ar darbo užmokesčiui kompensuoti).  
 Bendrovėje ataskaitiniais finansiniais metais buvo tęsiami ir vykdomi projektai: 
1. Tęsiamas Projekto Nr. 2003/Lt/16/P/PE/016 „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, dotacijų 
panaudojimas (mažinant sukurto ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudas): 
• Jėrubaičių sąvartyno renovacijos; 
• Telšių, Plungės, Rietavo atliekų priėmimo aikštelių. 
2. Tęsiamas projekto "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (projekto Nr. VP3-3.2-
AM-01-V-02-009) dotacijų panaudojimas: MBA įrenginių, pastatų-statinių, statinių. 
3. Tęsiamas projekto "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" (projekto Nr. 
05.2.1-APVA-R-008-81-0001) dotacijų panaudojimas: paslaugų ir ilgalaikio turto - Rietavo savivaldybės 
pusiau požeminių konteinerių aikštelių, įrengtų prie daugiabučių namų, Plungės pusiau požeminių 
konteinerių aikštelių, įrengtų prie daugiabučių namų, Telšių pusiau požeminių konteinerių aikštelių, įrengtų 
prie daugiabučių namų bei Telšių sav. Tryškių ir Varnių atliekų priėmimo aikštelių. 
4. Tęsiamas bendras projektas su vadovaujančiu partneriu Lietuvoje – Mažeikių rajono savivaldybe „ 
Žiedinis atliekų tvarkymas“ Nr. 2018-1-1309. Pagrindinis Partneris: Projekto Partneris, įsikūręs vienoje iš 15 
iš EEE ir „Norway Grants“ dotacijas gaunančių šalių. Panaudotos dotacijos paslaugų ir darbo užmokesčio 
sąnaudų komensavimui. 
5. Pradėtas vykdyti projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0002 „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir 
virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Telšių regione. Panaudotos dotacijos paslaugų 
sąnaudų kompensavimui. 
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Dotacijos, subsidijos

347211

Dotacija gauta (susijusi su pasl., ES fondai) 2564 2564

Dotacija (susijusi su Norvegijos fondais, 

paslaugos ir darbo užm. kompensav.) 5249

Dotacija (susijusi su ilgalaikiu turtu, ES fondai)

Dotacija gautina (susijusi su ilgal. turtu, ES 

fondai) 1246259 363997

1894189 504122

1798969 5864293

0

Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001 3141055 506686 714379

Viso: 7079731 583532

Dotacija (susijusi su darbo užmokesčio sąnaudų 

kompensavimu, LR fondai)

0

Dotacija (susijusi su ilgal. turtu-MBA gamykla 

Jėrubaičių sąvartyne, įrenginių įsigijimas, mob. 

technikos, ES ir LR fondai) 3187768

13580

13580

Savivaldybių, valstybės ir kt. dotacijos

839523

Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009

0

23482453187768

14725 0Dotacija (susijusi su paslaugomis)

Projektas Nr. APVA-R-008-81-0002

Dotacija (susijusi su ilgalaikiu turtu-atliekų 

priėmimo aikšelių įrengimas, konteinerių 

įsigijimas, ES ir LR fondai)

14725

Dotacija (susijusi su ilgalaikiu turtu-Jėrubaičių 

sąv. renovacija ir uždaryti sąvartynai, ES ir LR 

fondai) 713020

32637

Rodiklis

2020 m. 

gruodžio 

31 d.

Gautos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos arba 

atstatytos dėl 

taisymų

Gautinos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

5402

171150

745658Projektas Nr. 2003/LT/16/P/PE/016

882262

2051100

2933362

(Eur)

176552

2348245

27235

541870

Likutis 

2021 m. 

gruodžio 

31 d.

569106

Panaudotų 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

Grąžintos 

dotacijų 

(subsidijų) 

sumos

839523

14725

57628 49297

14725

4493

4493 4493

4493

57628 49297

Projektas Nr.2018-1-1309 5249

0

0Dotacija gautina (susijusi su darbo užmok.) 607 607



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
 

 

48 

 Dotacijų panaudojimą 1 798 968 Eur finansiniais metais sudarė:  
- Projektas Nr. 2003/Lt/16/P/PE/016 (176 552 Eur) - kompensuotos Jėrubaičių sąvartyno renovacijos 
amortizacijos sąnaudos – 171 150 Eur ir atliekų priėmimo aikštelių amortizacijos sąnaudos – 5 402 Eur.  
- Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009 (839 523 Eur) - kompensuotos kelio iki Jėrubaičių sąvartyno 
svarstyklių, kelio iki mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių amortizacijos sąnaudos 34 821 Eur, MBA 
įrenginių, statinių, pastatų-statinių amortizacijos sąnaudos – 804 702 Eur; 
- Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001 (714 379 Eur) – kompensuotos Rietavo savivaldybės pusiau 
požeminių konteinerių aikštelių amortizacijos sąnaudos – 13 999 Eur, paslaugų dotacių panaudojimas –  
2 564 Eur,  Plungės savivaldybės pusiau požeminių konteinerių aikštelių amortizacijos sąnaudos – 101 913 
Eur, Telšių sav. Tryškių ir Varnių atliekų surinkimo aikštelių amortizacijos sąnaudos -  50 149 Eur su 
aikštelių konteinerių sąnaudomis – 6 099 Eur, Telšių savivaldybės pusiau požeminių konteinerių aikštelių 
amortizacijos sąnaudos – 32 364 Eur,  perkėlimai iš buhalterinio sąskaitų straipsnio į kitą straipsnį 
(apyvartos) – 142 687 Eur bei gautinų dotacijų panaudojimas – 363 997 Eur, pripažinus kaip gautą dotaciją. 
- Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0002 – paslaugų dotacijų panaudojimas – 14 725 Eur. 
- Projektas „ Žiedinis atliekų tvarkymas“ Nr. 2018-1-1309 (49 297 Eur) – paslaugų dotacijų panaudojimas  
22 804 Eur  ir gautinų dotacijų panaudojimas – 26 493 Eur. 
 
3.10. Atidėjiniai 
 

Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31 
   

Atidėjiniai sąvartynų uždarymui 1 064 628 876 560 
Kiti atidėjiniai 5 729 - 

   
IŠ VISO: 1 070 357 876 560 

 
3.11. Įmonės įsipareigojimų būklė 
 

Rodikliai 2021.12.31 2020.12.31 Grąžinimo 
terminas, m. 

 
LR Finansų ministerija 296 704 324 244 2024 

    
IŠ VISO: 296 704 324 244  
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Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos  

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Per 
vienerius 

finansinius 
metus 

Po vienerių 
m., bet ne 

vėliau kaip 
per penkerius 

m. 

Po penkerių 
metų 

Skolos 
praėjusių 
fins. metų 
pabaigoje 

     
1. Skoliniai įsipareigojimai - 296 704 - - 
2. Skolos kredito įstaigoms - -  - - 
3. Gauti avansai 22 - - 61 
4. Skolos tiekėjams 242 590 - - 371 046 
5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos 
sumos - - - - 
6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos 
sumos - - - - 
7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos 
sumos - - - - 
8. Pelno mokesčio įsipareigojimai 1 931 - - 4 190 
9. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 72 601 - - 57 091 
10. Kitos mokėtinos sumos 70 207 - - 94 917 

     
IŠ VISO: 387 351 296 704 - 527 305 

 
Straipsnis 

 
2021.12.31 

 
2020.12.31 

   
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 3 548 2 348 
Sukauptos pajamos - - 

   
IŠ VISO: 3 548  2 348  

 
 
Bendrovėje ilgalaikes finansines skolas sudaro: ilgalaikis 7 metų kreditas, sutartis Nr. 1S-58, gauta iš 

LR Finansų ministerijos projekto "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" Nr. 
05.2.1-APVA-R-008-81-0001 finansavimui. Kredito grąžinimo terminas 2024-10-04 d. 

 
 

3.12. Pajamos 
 

Rodikliai 2021.01.01-
2021.12.31 

2020.01.01-
2020.12.31 

   
Atliekų tvarkymo pajamos 3 592 003 3 260 916 
Kitų paslaugų pajamos   
Kitos veiklos pajamos   
IŠ VISO: 3 592 003 3 260 916 

 
Pardavimo pajamos 2020 m. palyginus su 2021 m. padidėjo 331 087 Eur. 10,15% padidėjimą 

labiausiai įtakojo gavus  55 958 Eur, t.y. 21% daugiau pajamų iš klientų už atliekų šalinimą, nevertinant 
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pajamų iš savivaldybių. Gauta 24 703 Eur, t.y. 32% daugiau už biologiškai suyrančių atliekų sutvarkymą. 
Gauta 222 763 Eur. t.y. 7,91% daugiau pajamų už atliekų tvarkymo paslaugą iš Telšių regiono savivaldybių. 
Suteikta 25 831 eur , t.y. 139,12% daugiau kitų paslaugų (iš 2020 m. bendrovėje įsteigto paslaugų teikimo 
skyriaus). 
 
 
3.13. Savikaina 
 

Rodikliai 2021.01.01-
2021.12.31 

2020.01.01-
2020.12.31 

   
Komunalinės atliekų tvarkymo paslaugos 844 065 788 402 
MBA atliekų apdorojimo paslaugos 1 178 776 1 193 216 
Kompaktav.darbų ir filtrato tv.paslaugos 53 437 61 967 
Surinktų pavojingų ir kitų atliekų tvarkymo pasl. sąn. 9 078 2 108 
Nurašytos atsargos 72 768 41 310 
Pard.sąnaudos pasl. sk., atliekų priėmimo aikšt. ir 
žaliųjų aikšt. eksploatavimo sąn. 109 484 70 033 
Monitoringo paslaugų sąnaudos 9 900 13500 
Kitos įvairių paslaugų sąnaudos 45 741 14 123 
Uždaromų sąvartynų sąnaudos (paskolos dal pagal 
projektą) 0 1 
Elektros energija 25 070 20 881 
Suteiktų pasl. savik. rinkl.(su darbo užm.,teism. sąn.) 219 248 229 504 
Sąvartyno SJ (Jėrubaičių) ir kt. turto nusidėv. sąnaudos  75 390 69 689 
Sąvartyno SD (Dargių) nusidėvėjimo sąnaudos  64 075 64 075 
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, pasl. sk. ir 
rinkliavos sk.nusidėvėj. sąnaudos 89 351 12 457 
Sąvartynų, pasl. sk. ir atliekų aikštelių darbuotojų 
darbo užmokestis ir soc. draudimas 359 584 245 449 
Projektų trump.turto ir pasl. nurašymo sąnaudos 20 471 2 601 
Sąvart. uždarymo ir aikšt. projekto nuos.lėšų dal. 
sąnaudos 1 4 898 

   
IŠ VISO: 3 176 439 2 834 215 

 
Pardavimo sąnaudų (savikainos) pokytis sudaro 324 224 Eur. Pardavimo sąnaudos (savikaina) 2021 

m. palyginus su 2020 m. padidėjo 12,07%. Labiausiai 2021 m. padidėjimą įtakojo:  
- Atliekų priėmimo aikštelių, paslaugų teikimo skyriaus ir rinkliavos skyriaus 2021 m. ilgalaikio turto 

amortizacijos sąnaudos didėjo 76 894 Eur dėl Telšių bei Plungės konteinerinių aikštelių prie daugiabučių 
įvedimo į eksploataciją, dėl atidarytų didžiųjų gabaritų aikštelių Telšių savivaldybėje Tryškiuose bei 
Varniuose, atitinkamai jose priimti atliekų priėmėjai, plečiantis paslaugų teikimo skyriui ir paslaugų 
spektrui, priimti vairuotojai ir darbininkai, padidėjo darbo užmokestis 114 135 Eur. Gaunant daugiau 
pajamų už komunalinių atliekų tvarkymą, atitinkamai padidėjo paslaugų savikaina 7,06%, t.y. 55 663 Eur. 
Plečiant veiklą, įsigyta daugiau technikos, atitinkamai patirta daugiau eksploatacinių sąnaudų 39 451 Eur bei 
kuro sąnaudų (įskaitant visus bendrovės skyrius, be administracijos) 31 458 Eur. Patirta daugiau kitų 
paslaugų sąnaudų 31 618 Eur bei 17 870 Eur daugiau sąnaudų, susijusių su investicinių projektų vykdymu 
(nuosavų lėšų prisidėjimo dalis). 
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3.14. Bendrosios ir administracinės sąnaudos bei veiklos sąnaudos 
 

Rodikliai 2021.01.01-
2021.12.31 

2020.01.01-
2020.12.31 

   
Darbo užmokesčio sąnaudos su mok. (su atid. kaup.) 242 873 202 216 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3 033 1 866 
Nuomos sąnaudos (patalpų) 2 136 2 102 
Remonto ir ekspl. sąnaudos 822 1 957 
Juridinių paslaugų sąnaudos 30 621 46 977 
Draudimo sąn. 485 551 
Banko komisinių sąnaudos 1 816 777 
Ryšių paslaugų sąnaudos(interneto, telefonų) 914 1 894 
Kuro sąnaudos 3 748 3 076 
Trumpalaikio turto sąnaudos 7 349 3 068 
Audito sąnaudos  3 695 2 348 
Kitos paslaugų sąn.(Pašto, program.priežūros, darbų sauga,JAR) 1 050 1 682 
Kitos sąnaudos (elektros, vandens, šiukšlių,past.apsaugos, kt.) 11 058 6 781 
Atidėjinių sąnaudos (sąvartyno uždarymui) 193 797 113 965 
Veiklos mokesčių sąnaudos (Žemės nuomos, taršos mok, neatsk. PVM mok.) 47 149 52 551 
Turto vertės sumažėjimo sąnaudos (Beviltiškų skolų nuraš. sąn.) 505 0 
Kitos administracin.sąn. (komandiruočių, kanc.pr.,nario mok., seminarų, kt.) 3 949 4 764 

   
IŠ VISO: 555 000 446 575 

 
Bendrųjų ir administracinių bei veiklos sąnaudų pokytį  2021 m. palyginus su 2020 m. sudaro –  

108 425 Eur. 24,28% padidėjimą labiausiai įtakojo 79 832 Eur (70%) atidėjinių sąnaudų padidėjimas dėl 
būsimo sąvartyno uždarymo (perskaičiuota sąvartyno uždarymo vertė rinkos kainomis) ir dėl kitų 
atidėjinių. Patirta -16 356 Eur mažiau juridinių paslaugų sąnaudų. Veiklos mokesčių sąnaudų sumažėjo – 
5 402 Eur (10%). 
 
3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 
 
 Finansinių veiklos pajamų pokytis 2021 m. palyginus su 2020 m. sudaro 3 397  Eur.  
 

Rodikliai 2021.01.01-
2021.12.31 

2020.01.01-
2020.12.31 

   
   
Palūkanų ir baudų pajamos 10 511 3 267 
Kitos finansinės pajamos - - 
Baudų, netesybų ir delspinigių sąnaudos          (7 706)  
Palūkanų sąnaudos (5 370) (2 436) 
Valiutos kursų skirtumų suma, pripažinta 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis - - 
Kitos sąnaudos - - 
IŠ VISO: (2 565) 831 

 
 Finansiniais ataskaitiniais metais bendrovėje didžiausią įtaką finansinių investicinių sąnaudų 
padidėjimui turėjo ilgalaikių kreditų palūkanų sąnaudų padidėjimas bei patirta baudų ir delspinigių, tačiau 
ir gauta baudų iš atliekų vežėjo už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. 
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3.16. Pelno mokestis 
 

 
Rodikliai 2021.01.01-

2021.12.31 
2020.01.01-
2020.12.31 

   
   
Atidėtojo pelno mokesčio turto pasikeitimas 29 109 (4 864) 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo 
pasikeitimas 
Pelno mokestis (1 931) (4 190) 
IŠ VISO: 27 178 (9 054) 

 
 

3.17. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis    
      

Per finansinius metus apskaičiuota darbo užmokesčio bendrovės direktoriui, pavaduotojui ir 
vyriausiajai buhalterei už 89 476 Eur. 
 

Rodikliai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Likutis 
finansinių 

metų 
pabaigoje     

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios 
su darbo santykiais:       
1.      Vadovams 89 476 86 131   
2.      Kitiems susijusiems asmenims - -   
B. Įmonės suteiktos paskolos:     
1.      Vadovams - -   
2.      Kitiems susijusiems asmenims - -   
Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 3   

 
 
3.18. Sandoriai su susijusiomis šalimis 
        
 Bendrovėje reikšminga kaip akcininko įtaka – susijusios šalys: Mažeikių r., Telšių r., Plungės r., 
Rietavo savivaldybės. 
 

Rodikliai 
Finansiniai 

metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 

Gautina suma 
arba likutis 

finansinių metų 
pabaigoje 

Gautina suma 
arba likutis 

finansinių metų 
pradžioje 

A. Prekių ir paslaugų 
pardavimai:     
 
Mažeikių rajono savivaldybė 1 001 916 947 335 77 988 75 408 
Telšių rajono savivaldybė 1 371 860 1 253 758 113 578 22 761 
Plungės rajono savivaldybė 1 168 269 1 042 818 268 17 414 
Rietavo savivaldybė 219 251 202 570 15 928 3 658 
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3.19. Užbalansinės sąskaitos 
 
Suteiktos garantijos:  

Laidavimo, 
garantijos 

gavėjas 
Laidavimo, garantijos tikslas 

Banko, draudimo bendrovės 
pavadinimas 

Garantijos 
suma, Eur 

Garantijos 
galiojimo 

laikotarpis 
Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui 
(Gaudikaičių atliekų priėmimo 
aikštelės) 

AAS 
„BTA Baltic Insurance Company“ 5 756 

2021-06-
04/ 

2022/06-03 
Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui 
(Jėrubaičių stambiagab. atliekų 
priėmimo aikštelės) 

AAS 
„BTA Baltic Insurance Company“ 12 283 

2021-06-
04/ 

2022/06-03 
Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui 
(Kalakutiškės atl. priėm. 
aikštelės) 

AAS 
„BTA Baltic Insurance Company“ 5 720 

2021-06-
04/ 

2022/06-03 
Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui 
(Mažeikių atliekų priėmimo 
aikštelės, Algirdo g. 40C) 

AAS 
„BTA Baltic Insurance Company“ 10 715 

2021-06-
04/ 

2022/06-03 

Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Atliekų tvarkymo veiklos 
nutraukimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui 
(Nepavojingų atliekų 
Jėrubaičių sąvartyne dėl 
statybinių medžiagų, turinčių 
asbesto) 

AAS 
„BTA Baltic Insurance Company“ 23 917 

2021-06-
04/ 

2022/06-03 
Telšių rajono 
savivaldybės 
administracija 

„Žaliųjų atliekų surinkimo iš 
individualių valdų“ sutarties 
vykdymo garantija AB Šiaulių bankas 6 480 

2020-07-03 
/ 2023-07-

03 

Plungės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Sutarties "Žaliųjų atliekų 
surinkimo iš seniūnijų 
kapaviečių ir iš seniūnijų 
nurodytų sąvartų, 
transportavimo ir sutvarkymo 
Plungės rajono savivaldybės 
teritorijoje paslaugos teikimas" 
įvykdymo garantija AB Šiaulių bankas 7 500 

2020-09-15 
/ 2022-12-

07 
Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Telšių sav. Tryškių stambiųjų 
atliekų surinkimo aikštelė 
veiklos plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui AB Šiaulių bankas 10 616 

2021-01-10 
/ 2022-01-

13 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS” 

ĮMONĖS KODAS 171780190, PLUNGĖ, VYTAUTO G. 12 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
 

 

54 

Aplinkos 
apsaugos 
departamentas 
prie Aplinkos 
ministerijos 

Telšių sav. Varnių stambiųjų 
atliekų surinkimo aikštelė 
veiklos plane numatytų 
priemonių įgyvendinimui AB Šiaulių bankas 11 052 

2021-01-10 
/ 2022-01-

13 
  

Bendrovė iš savivaldybių nuomoja valstybės turtą – žemę: 
 

Objekto pavadinimas 
Objekto vertė 

(Eur) 
Laikotarpis  

Žemės sklypas, kad.Nr.6140/0004:177-17.5159 ha Dargių k., Mažeikių r. 
sav. 42 800 

Iki 2033 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6160/0014:361-2,01 ha Geidžių k., Mažeikių r. 
sav. 7 450 

Iki 2037 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6167/0002:261-7,523 ha Reivyčių k., Mažeikių r. 
sav. 96 000 

Iki 2037 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr7803/0002:129-4,8223 ha Kalnėnų k., Telšių r. sav. 35 200 Iki 2040 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:360-0,4685 ha Gaudikaičių k., Telšių r. 
sav 4 020 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:359-0,4443 ha Gaudikaičių k., Telšių r. 
sav. 3 940 

Iki 2019 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:141-11,2643 ha Jėrubaičių k., Plungės r. 
sav. 19 900 

Iki 2106 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:390-4,00 ha Jėrubaičių k., Plungės r.  
sav. 7 560 

Iki 2062 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6810/0002:279-3,1628 ha Žvirblaičių k., Plungės r. 
sav. 6 370 

Iki 2056 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:207-2,6068 ha Maldučių k., Rietavo 
sav. 20 100 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:206-1,0013 ha Maldučių k., Rietavo 
sav. 8 370 

Iki 2039 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7878/0001:131-1,33 ha Varniai, Ežero 13A,Telšių 
r. sav 17 200 

Iki 2027 m. 

Žemės sklypas, kad.Nr.7878/0006:272-0,75 ha Pavirvyčio k.1, Tryškių 
sen., Telšių r. sav 1 630 

Iki 2027 m. 

 
Iš Plungės r. sav. administracijos panaudos sutartimi gauta turto iki 2027 metų: antrinių žaliavų 

surinkimo konteineriai – 255 vnt, kuris 2021 m. pripažintas netinkamu naudoti ir likviduotas. Iki 2025-05-06 
d. gautas patikėjimo teise - Glaudžių kaimo kelio ruožas, kurio unikalus Nr. 4400-3597-7265. 2021-03-29 d. 
sutartimi su Plungės raj. savivaldybės administracija patikėjimo teise gautas buitinių pavojingų atliekų 
punktas, balansinė likutinė vertė – 0 Eur. Sutarties terminas 20 m., iki 2041-03-29 d. 

Iš Mažeikių r. sav. administracijos panaudos sutartimi gauta ilgalaikio turto.: 
Ilgalaikis turtas – budinčiojo namelis, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė (Algirdo g. 40c, 

Mažeikiai); 
Ilgalaikis kilnojamas turtas – konteineriai, sargų namelis, keltuvas, priešgaisrinis skydas. 
Panaudos sutarties pradžia po pratęsimo 2018-12-17 d., terminas 10 metų, pabaiga 2028-12-31 d. 
Ilgalaikis turtas -  metalinis seifas. 
Panaudos sutarties pradžia 2009-03-27 d., terminas 10 metų, pabaiga 2019-03-27 d. Papildomu 

susitarimu terminas pratęstas iki 2028-12-31 d. 
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Iš Telšių r. sav. administracijos panaudos sutartimi iki 2026-11-28 d. 10 metų gautas kabinetas 
pastate, kurio unikalus Nr. 7898-8021-0011.  

Bendrovė 2020 m. nutraukė dalį panaudos sutarčių su Bendrovės darbuotojais dėl lengvųjų 
automobilių naudojimosi. Esant būtinumui liko 3 darbuotojai sudarę sutartis. Nustatyti kuro bei 
eksploatacinių išlaidų limitai. 

 
 Bendrovė, vykdydama projektą "Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" 
(projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009), panaudos būdu, pasirašant panaudos sutartis 2013 m. 
perdavė Telšių regiono miestų ir kaimų gyventojams įsigytą trumpalaikį turtą – žalienų kompostavimo 
konteinerius.  2015 m. papildomai perdavė Telšių rajono savivaldybės gyventojams 1500 vnt. kompostavimo 
konteinerių. Kompostavimo konteinerių likutis ir vertė: 
 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Įsigytas 
konteinerių 
kiekis (vnt) 

Vieno 
konteinerio 
vertė (Eur) 

Suminė vertė 
(Eur) 

Pasirašyta 
panaudos 

sutarčių (vnt) 

Likutis 
konteinerių 

(pas 
naudotojus) 
2021 m. pab. 

(Eur) 
      

Mažeikių r. sav. 3 832 37,36 143 164 3 832 3 832 
Telšių r. sav. 3 269 37,36 122 130 3 269 3 269 
Telšių r. sav.(papild.) 1 500 16,28 24 420 1 500 1 500 
Plungės r. sav. 2 501 37,36 93 437 2 501 2 501 
Rietavo sav. 613 37,36 22 902 613 613 
IŠ VISO: 11 715   406 053 11 715 11 715 

 
 
3.20. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą 
 

2021 m. vietinės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą apskaitomas buhalterinėje 
programoje „RUATIS“ ir „Mokesta“ užbalansinėse sąskaitose. Priskaičiuoto 2021 m. vietinės rinkliavos 
mokesčio ir skolos likučių rodikliai (neapibrėžtieji įsipareigojimai) 2021-12-31 d. pagal savivaldybes: 

 

Savivaldybės 
pavadinimas 

Skolos 
likutis 
2020 m. 

pab., Eur 

Priskaičiuota 
per 2021 m., 

Eur 

Sumokėta 
per  2021 
m., Eur 

Sumokėta 
per  2021 

m., % 

Skolos 
likutis 
2021 m. 

pab., Eur 

Įsiskolinimo 
pokytis, Eur 

       
Mažeikių r. 
savivaldybė 511 956 1 558 502 1 486 570 71,7 583 888 71 932 
Telšių r. 
savivaldybė 352 690 1 479 423 1 412 920 77,1 419 193 66 503 
Plungės r. 
savivaldybė 276 782 1 124 938 1 061 360 75,7 340 360 63 578 
Rietavo 
savivaldybė 60 899 200 913 205 180 78,3 56 632 -4 267 
IŠ VISO: 1 202 327 4 363 776 4 166 030 74,8 1 400 073 197 746 

       
2021 m. daugiausia apmokėta vietinės rinkliavos kartu su skolomis Telšių r. ir Rietavo 

savivaldybėje.  
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