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1. BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – Įstaiga) įsteigta Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-673. Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-153, patvirtino dalininko kapitalą
37650,60 Eur, įstaigos suformavimui.
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. vasario 1 d.
Įstaigos buveinė Klaipėdos g. 20, Gargždai.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais,
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais,
mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei įstaigos nuostatais.
Ataskaitoje pateiksime 2020 metų duomenis ir palyginamąją analizę su kitų metų
ankstesniais skaičiais.
Ši ataskaita padės įvertinti įstaigos veiklą ir suteikti daugiau aktualios informacijos.
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2. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ "GARGŽDŲ ŠVARA"
PERSONALO VALDYMO STRUKTŪRA

DIREKTORIUS
1 et.
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SPECIALISTAS
0.5 et
JURISTĖ
1 et.

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS
1 et.
VYR. FINANSININKĖ
1 et

EKOLOGINĖS
INFRASTRUKTŪROS
ADMINISTRAVIMO
VADOVĖ
0.5 et

VAIRUOTOJAS
2 et.

FINANSININKĖ
0.5 et

VALYTOJA
0.5 et.

OPERATORIUS
4 et.

VYR. VADYBININKĖKONTROLIERĖ
1 et.

VADYBININKĖ-KONTROLIERĖ
2.5 et

1 pav. Personalo valdymo struktūra

Įstaigos darbuotojų skaičius – 17 darbuotojų.
Įstaigos etatų skaičius – 15.5 etato.
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3. PAGRINDINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA
Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimas;
 Atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, diegimas, tobulinimas ir kontrolė;
 Atliekų

tvarkymo

sistemos

ilgalaikių

ir

trumpalaikių

planų

rengimas

ir

įgyvendinimas;
 Visuomenės informavimas atliekų tvarkymo klausimais;
 Asmenų įdarbinimo pagal darbo sutartis laikiniesiems darbams atlikti;
 Kelių laistymas, valymas ir pakelių priežiūra.
Vietinė rinkliava
Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiavimo metodiką.
Įstaiga atlieka Vietinės rinkliavos priskaitymus Vietinės rinkliavos mokėtojams už
kalendorinius metus, pagal naudojamą NT paskirtį arba plotą ir sukauptų atliekų kiekį.
Kiekvieną ketvirtį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinei buhalterijai
pateikia ataskaitas apie priskaitytą rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą.
Įstaiga atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų
išieškojimo administravimą.
Vietinės rinkliavos permoką, gavus Vietinės rinkliavos mokėtojo pranešimą apie
planuojamą nekilnojamojo turto nenaudojimą už visus metus, grąžina įstaiga.
Tais atvejais, kai tokio pranešimo nėra įstaiga vietinės rinkliavos permoką užskaito kaip
būsimą įmoką už visą einamąjį atsiskaitymo laikotarpį ir visus Vietinės rinkliavos mokėtojo
nekilnojamojo turto objektus. Atlikus užskaitymus likusi permoka grąžinama. Vietinės
rinkliavos permoka ar Vietinės rinkliavos įmoka grąžinama per 15 dienų nuo rašytinio
prašymo gavimo dienos.
Pagal pasirašytą 2020 m. sausio 9 d. „Biudžeto lėšų naudojimo sutartį“ Nr. AS-11,
kiekvieną savaitę įstaiga įsipareigoja pervesti vietinės rinkliavos lėšas į Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos iždo surenkamąją sąskaitą.
Įstaigai pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinei buhalterijai
paraišką arba sąskaitą – faktūrą yra pervedamos lėšos, pagal poreikį, įstaigos išlaikymui.
Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti Klaipėdos rajono savivaldybės
organizuojamoms komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms, Vietinės rinkliavos
administravimo, visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir

5
kitoms priemonėms, numatytoms

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu

patvirtintame Atliekų tvarkymo plane, bei įstatuose įgyvendinti.
Vyriausybės pavedimu, nuo 2017 m. sausio 1 d. įvesta dvinarė rinkliava, susideda iš
pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-402,
(2019-06-27 sprendimo Nr. T11-216 redakcija), buvo patvirtinti vietinės rinkliavos nuostatai,
komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų metodika ir atliekų tvarkymo taisyklės. Nuo
tada vietinė rinkliava skaičiuojama pagal naują patvirtintą metodiką.
Pastovioji dedamoji yra fiksuota vietinės rinkliavos mokesčio dalis, kuri neįtakoja
nekilnojamojo turto nenaudojimo, perduodamų atliekų kiekio ir t.t. Pastoviąją įmokos dalį
moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamoji dedamoji
dalis, turi tiesioginę įtaką vietinės rinkliavos mokesčio apskaičiavimui kiekvienam mokėtojui,
t. y. pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą arba sukauptą komunalinių atliekų kiekį.
Vietinės rinkliavos lengvatos nustatytos 2017 m. gruodžio 21 d. Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-402. Vadovaujantis Nuostatų 85 punkte numatytais
reikalavimais, už 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpį per 2020 metus
buvo suteiktos vietinės rinkliavos lengvatos 492 vietinės rinkliavos mokėtojams, sumoje
9078,20 Eur.
Pagal aukščiau minėtą savivaldybės sprendimą metinė vietinė rinkliava negali viršyti 1
procento metinės vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų.
Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji yra perskaičiuojama. Po perskaičiavimo metinė
vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Pagal
patvirtintus

nuostatus,

lengvata

taikoma

tik

Klaipėdos

rajone

gyvenamąją

vietą

deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus ir
neturintiems rinkliavos administratoriui įsiskolinimo už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą. Vietinės rinkliavos lengvatų gavėjai turi pateikti atitinkamus dokumentus, pagal
nuostatuose patvirtintą tvarką.
Asmenų įdarbinimas
Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu
Nr. T11-15 „Dėl Klaipėdos rajono užimtumo didinimo programos 2020 metams patvirtinimo“,
ir pasirašytą 2020-03-27 „Lėšų naudojimo sutartis“ Nr. AS-519; nuo 2020-04-01 iki 2020-1215 vykdė priskirtą, laikinųjų darbų administravimo funkciją. Šiai programai finansavimo lėšos
buvo skirtos iš Klaipėdos rajono savivaldybės. Pagal patvirtintą užimtumo didinimo programą,
buvo įdarbinti 3 darbuotojai pagalbiniams darbams atlikti.
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4. MISIJA
Viešoji įstaiga yra pelno nesiekianti įstaiga, kurios misija:
 gerinti komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą, šalinimą, taip prisidedant prie
gamtos ekosistemos išsaugojimo;
 užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės,
prieinama ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės
sveikatos saugos reikalavimus;
 užtikrinti antrinių žaliavų rūšiavimo galimybę;
 šviesti ir informuoti visuomenę apie buityje susidariusių atliekų inovatyvesnes
tvarkymo galimybes.
5. PAGRINDINĖ ATLIEKŲ TVARKYMO KONCEPCIJA
Racionaliau tvarkyti atliekas, sukurta jų tvarkymo koncepcija.
Koncepcija remiasi trimis principais:
 Pirmasis jų – subsidiarumo: atliekų tvarkymo artinimas prie žmogaus.
 Antrasis – darnumas, siekiama suderinti aplinkosaugą, ekonominę naudą ir socialinį
priimtinumą.
 Trečiasis – partnerystės ir atsakomybės pasidalinimo principas, deklaruojantis
vieningą visų grandžių – atliekų turėtojų, savivaldybės, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir
valstybės – veiklą.
6. VIEŠIEJI PIRKIMAI
Įstaiga atlikdama pirkimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu,
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu mažos vertės pirkimu tvarkos
aprašu,

Lietuvos

Respublikos

civiliniu

kodeksu

ir

kitais

viešuosius

pirkimus

reglamentuojančiais teisės aktais.
Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
Visos reikalingos ataskaitos apie atliktus pirkimus laiku pateiktos Viešųjų pirkimų
Tarnybai.
Viešųjų pirkimų planas ir pradedamos skelbti pirkimo procedūros pagal pirkimo pobūdį,
bei Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, įstaigos
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tinklalapyje www.gargzdusvara.eu. Taip pat vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82
straipsnio 2 dalies nuostatomis, pirkimai vykdyti Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO)
priemonėmis, jeigu galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitiko perkančiosios
organizacijos poreikius.
Per 2020 metus buvo atlikti 192 viešieji pirkimai. Sudarytos 37 sutartys. Bendra sutarčių
vertė 266280.62 Eur. Už atliktas paslaugas ir pirktas prekes pagal išrašytas sąskaitas bendra
vertė 83814.73 Eur.

7. PASLAUGŲ TEIKĖJAI
Viešoji įstaiga turi 2 pagrindinius paslaugų teikėjus:
1. UAB „Ekonovus“;
2. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – KRATC).
7.1. Paslaugų kainos
2016 m. gegužės 18 d. su UAB „Ekonovus“, pasirašyta sutartis, pagal kurią už paslaugos
mokėjimą sudaro pastoviosios mėnesio kainos dalis (1/12 nurodytos metinės pastoviosios
komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidų dalis) bei kintamoji
dalis, pagal faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį ir fiksuotą ištuštinimo įkainį. Metinė
pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius kaina 1 mėn. –
33938.99 Eur. Konteinerių ištuštinimo įkainis yra 0.23 Eur. Už komunalinių atliekų surinkimą
iš pusiau požeminių konteinerių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų surinkimą, paslaugos kaina – 28.74
Eur už toną.
Nuo 2013 m. rugsėjo 1d. d. UAB KRATC valdybos spendimu „vartų mokestis“ už
komunalinių atliekų priėmimą ir šalinimą yra mokama 39.21 Eur. už 1 (vieną) toną.
Pagal pateiktą 2020 metų Komunalinių atliekų ataskaitą (Priedas Nr. 1) matome, kad per
2020 metus komunalinių atliekų buvo surinkta 18815.54 tonų ir jų kaštai iš viso sudaro
1306294 Eur/t. tame skaičiuje už komunalinių atliekų surinkimą UAB „Ekonovus“ sumokėta
– 568436.98 Eur. ir už atliekų priėmimą UAB KRATC „vartų mokestis“ sumokėtas –
737857.41 Eur.
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8. FINANSINIAI RODIKLIAI
Per 2020 metus buvo surinkta vietinės rinkliavos mokėtojų įmokų 1 970 140.00 Eur.
Įstaigos pajamos per 2020 metus sudaro 2 139 987.00 Eur., tame skaičiuje:
Gauta iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 1 950 000.00 Eur. vietinės



rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą.
Gautas finansavimas iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos už pusiau



požeminių atliekų surinkimo konteinerių remontą sumoje 10 000.00 Eur.


Kompensuota už krautuvo įrangos įsigijimą sumoje 10 000.00 Eur.



Kompensuota suteiktos vietinės rinkliavos mokėtojų lengvatos sumoje 14 100.00 Eur.



Kompensuota už suteiktas paslaugas 103 023.00 Eur, pagal sutartis ir patvirtintus
Klaipėdos rajono savivaldybės įkainius už atliktus darbus ir paslaugas tame skaičiuje:



-

Už kelių priežiūrą (kelių laistymą) sumoje 37 498.00 Eur.

-

Už pakelių priežiūrą ( seniūnijų ribose) sumoje 65 525.00 Eur.
Gauta iš nevyriausybinių organizacijų pagal sutartis už įsipareigojimus sumoje
23 535.00 Eur.



Gauta iš kitų įstaigų ir fizinių asmenų už suteiktas paslaugas sumoje 14 818.00 Eur.



Gauta iš kitų įstaigų už antrinių žaliavų perdavimą perdirbimui sumoje 2 417.00 Eur.



Gautas finansavimas Klaipėdos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos
vykdymui sumoje 12 094.00 Eur.

Pagrindiniai finansiniai 2020 metų veiklos rezultatų rodikliai (Eur.)
1 lentelė
PAJAMOS
SĄNAUDOS t. skaičiuje:
Darbo užmokestis
Soc. Draudimo įmokos
Atostogų rezervo sąnaudos
Ryšių paslaugos
Patalpų nuomos (administracijos, )
Komunalinės paslaugos
Trumpalaikis turtas
Ūkinės ir kanceliarinės prekės, mokėjimo pranešimų
blankai
Transporto paslaugos
Banko paslaugos ir administravimo mokesčiai

2020 metai
2127893
2005902
345042
6309
13295
1536
9652
2724
9450
38074
64745
6070
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Pašto siuntimo ir kurjerio paslaugos
Informaciniai pranešimai spaudoje
Kitos išlaidos (taršos mokestis)
Spaudos prenumerata
Informacinių leidinių sąnaudos
Duomenų registro sąnaudos (NTR ir GR)
Buhalterinės programos priežiūra
Mokymų seminarų paslaugos
Kompiuterinės įrangos aptarnavimo išlaidos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Lietuvos savivaldybių asociacijų nario mokestis
Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo sąnaudos
Komunalinių atliekų priėmimo sąnaudos „vartų
mokestis“
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
Komandiruotės sąnaudos
Vietinės rinkliavos „Mokesta“ programos
administravimo sąnaudos
Darbo aprangos, darbo saugos ir priešgaisrinių
priemonių sąnaudos
Turto vertinimo sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Teisinių paslaugų sąnaudos (antstolių išieškojimo
paslaugos)
Buitinių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo
sąnaudos
Pusiau požeminių konteinerių pirktų maišų sąnaudos
Atliekų konteinerių aikštelių projektavimo sąnaudos
Aikštelių taršos leidimų sąnaudos
Gatvių ženklinimo darbai
Aikštelės melioracijos darbai (Statybininkų g.9,
Gargždai)
Pusiau požeminių konteinerių dangčių remonto
sąnaudos
Pusiau požeminių aikštelių apžiūros ir defektavimo
paslaugos
PELNAS (+) NUOSTOLIS (-)

2020 metai
13356
1124
265
109
13332
4011
1162
1241
2904
107038
400
568437
737857
277
174
6292
2246
700
6985
1063
7647
3449
2178
2379
1029
3628
9922
9800
121991

Iš pateiktų duomenų 1 lentelėje matyti, kad 2020 metais įstaigos pajamos yra 121 991.00
Eur. didesnės už sąnaudas. Apskaitoje pelnas susidarė nes šiais metais įsigytas ilgalaikis
materialusis ir nematerialusis turtas sumoje 97073.00 Eur., sąnaudose apskaitytas
nusidėvėjimas tik 14650.00 Eur. o likusi įsigyto turto vertė, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo
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normatyvus, į ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas bus nurašoma per 5-6 metus. Įsigytas
ilgalaikis turtas padidino įstaigos turimo ilgalaikio turto vertę.
Įstaigos grynasis pelnas 2020 m. sudaro 39568.00 Eur. Pelnas susideda iš ankstesnių
metų gautų įsipareigojimų ir suteiktų paslaugų, nes pagal įsipareigojimus nevyriausybinės
organizacijos grąžino finansavimo sumą 23535.00 Eur. ir 16033.00 Eur. fiziniai ir juridiniai
asmenys sumokėjo už suteiktas paslaugas 2019-2020 metais.
Pagrindiniai rodikliai pagal laikinųjų darbų veiklą
2 lentelė
2020 metai
PAJAMOS tame sk.
Iš Klaipėdos rajono savivaldybės

12094
12094

SĄNAUDOS t. skaičiuje:
12094
Darbo užmokestis
11803
Soc. draudimo įmokos
291
PELNAS (+) NUOSTOLIS (-)
0.00
Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad visos gautos lėšos buvo panaudotos pagal
programą ir patvirtintą biudžeto išlaidų programos sąmatą.

Surinkta įmokų iš vietinės rinkliavos mokėtojų 2017 - 2020
m.
Surinka įmokų, eur.

2500000
2000000
1592871

1783430

1746864

1970140

1500000
1000000
500000
0
2017

2018

2019

2020

Metai

2 pav. Vietinės rinkliavos įmokų surinkimas 2017 -2020 m.

Iš 2 pav. duomenų matome, kad įmokų iš vietinės rinkliavos mokėtojų per 2020 m.
surinkta 1970140.0 Eur., 2019 m. - 1783430.00 Eur., 2018 m. -1746864.00 Eur., 2017 m. 1592871.00 Eur. 2020 metus palyginus su 2019 metais, pajamų iš vietinės rinkliavos mokėtojų
surinkta 10,4 % daugiau. Vietinės rinkliavos įmokų didėjimą lėmė naujų mokėtojų įtraukimas
į apskaitą, bei ankstesnių metų įsiskolinimo sumokėjimas.
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Pateiktuose 3 lentelės duomenyse matome, kad 2020 metais iš vietinės rinkliavos fizinių
asmenų mokėtojų surinkimo procentas yra 103.3%, o iš juridinių asmenų yra 101.15 %. 2019
metais iš fizinių asmenų mokėtojų surinkimo procentas buvo 98.6%, o iš juridinių asmenų
buvo 98.5 %. Kaip matome, palyginus 2019 ir 2020 metus, surinkimo procentas iš fizinių
asmenų padidėjo 4.7 %, iš juridinių asmenų 2.65%. Didėjantis surinkimo procentas rodo, kad
vis daugiau skolų yra padengiama iš senesnių metų.
Vietinės rinkliavos surinkimo procentas
3 lentelė
Metai

Surinkimo %
Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

2018

112,8

100,50

2019

98,5

98,60

2020

101,15

103,3

Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos pagal surinktų atliekų kiekį 1 t. pateiktos 3
pav. 2013 m. sudaro - 7.23 Eur.; 2014 m. - 7.77 Eur.; 2015 m. - 9.01 Eur.; 2016 m.- 13.32
Eur.; 2017 m. - 11.61 Eur.; 2018 m. - 15.21 Eur.; 2019 m. - 18.59 Eur.; 2020 m. - 18.56 Eur.
Administravimo sąnaudos 2020 metus lyginant su 2019 metais nepasikeitė.

Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos
2013-2020 m.
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3 pav. Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos 1 tonai Eur 2013-2020 m.

Smulkesnė surinktų komunalinių atliekų ataskaita, bei užfiksuoti kitimai grafikuose
pagal kiekius metais ir mėnesiais per 2012 m. rugpjūčio 01 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
laikotarpį pateikiami Priede Nr. 2.

12
9. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą mokėtojų skolų analizė
Per 2020 metus buvo atlikta skolų inventorizacija, individualiai peržiūrėtas kiekvienas
skolininkas. Inventorizacijos metu nustatyta ir nurašymui teikti išskirta beviltiškų skolų,
pasibaigusio senaties termino, suma sudaro 92 805,63 Eur. Per 2012 – 2020 metų laikotarpį
skolos dėl senaties termino pasibaigimo nebuvo nurašytos. Taip pat per 2020 m. atlikta daug
patikrų,

kurių

metu

užfiksuotiems

nenaudojamiems

ir

negyvenamiems

objektams

perskaičiuota ir nuimta vietinės rinkliavos paslauga. Iki einamųjų metų balandžio 1 d. teikiami
atleidimai už prieš tai buvusius metus dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo pagal Tarybos
sprendimus. Atleidimo sumos preliminariai per metus sudaro apie 90 000 Eur. Įprastai
atleidimus teikia tie patys gyventojai ir įmonės.

Rinkliavos mokėtojų skolos 2019- 2020 m.
4 lentelė
Įsiskolinimo susidarymo priežastis
Einamosios skolos iki 2 metų pradelsimo

2019 m.

2020 m.

Pokytis, EUR

Pokytis %

453331,7

238766,50

-214565,23

-47,33

65169,4

55962,92

-9206,48

-14,13

Išvykę iš LT

10483,55

1740,85

-8742,70

-83,39

Mirė nėra paveldėtojų

19787,73

11258,85

-8528,88

-43,10

Ruošiami dokumentai perduoti teismui

85260,58

86264,46

1003,88

1,18

7498,53

7806,90

308,37

4,11

Paskelbtas bankrotas

Savivaldybės būstas
Teikia dokumentus atleidimui

90000,00

Turto banko objektai

4613,02

4745,64

132,62

2,87

Vyksta teisminis procesas

2841,49

31532,70

28691,21

1009,72

Atlikti patikrą

27694,6

13383,46

-14311,14

-51,67

Teismų priteista ir neišieškota

53908,1

29465,54

-24442,56

-45,34

Parduoti objektai

6291,92

3771,35

-2520,57

-40,06

Senaties terminas (Beviltiškos skolos) 2017 m.

750,94

Senaties terminas (Beviltiškos skolos) 2016 m.

38290,17

92805,63

54515,46

142,37

Iš viso:

775170,8

668255,7

-106915,08

-13,79

Iš pateiktų duomenų 4 lentelėje matome, kad 2020 m. įsiskolinimai mažėja. Lyginant
2019 m. su 2020 m. įsiskolinimai sumažėjo 106 915 Eur ir tai sudaro 13 procentinių punktų.
Taip pat sparčiai mažėja ir teismo priteisti įsiskolinimai. Lyginamuoju laikotarpiu jie sumažėjo
45 procentiniais punktais. Einamosios skolos iki 2 metų pradelsimo sumažėjo 47,33
procentiniais punktais.
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Išnagrinėjus įsiskolinimų susidarymo priežastis, galima teigti, kad buvo įgyvendinta
efektyvi skolų valdymo sistema. Kaip matome 4 paveiksle augant vietinės rinkliavos mokėtojų
skaičiui skolos mažėja.

36000

Vietienės rinkliavos mokėtojų prieaugis 2017-2020
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4 pav. Vietinės rinkliavos mokėtojų prieaugis 2017-2020 m.

Vietinės rinkliavos mokėtojų prieaugis šiuos metus lyginant su pereitais 2019 metais
sumažėjo 19.27 proc., tam įtakos turėjo karantino sąlygų apribojimai.
Per 2020 metus vietinės rinkliavos mokėtojams buvo išsiųsti 1708 priminimai, dėl
įsiskolinimų ir 239 bylos buvo perduotos teismui. Tai yra 98 bylomis perduota daugiau negu
pereitais metais. Teismo sprendimu patenkinti prašymai, dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo
priteisimo sudaro 99.00 %. Nemokūs vietinės rinkliavos mokėtojai perduodami skolų
išieškojimui antstoliams.

Vietinės rinkliavos mokėtojų apyvartumas dienomis
5 lentelė

Metai
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis

2018 m.

2019 m.

2020m.

153,00

154,61

131,48

Analizuojant debitorinio įsiskolinimo apyvartumą dienomis, pateiktą 5 lentelėje
nustatyta, kad 2020 m. skolininkai su įmone atsiskaitė kas 131 dieną, o 2019 metais – kas 154
dienas. Apyvartumas pagreitėjo maždaug 23 dienomis. Įmonėje vykdoma skolų išieškojimo
politika, metams bėgant efektyvėja.
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10. ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS GERINIMAS
10.1. Bendrojo naudojimo antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas
Viena iš pagrindinių įstaigos veiklos uždavinių yra sudaryti kuo geresnes sąlygas
gyventojams, dėl didelių gabaritų atliekų pašalinimo. Todėl gyventojų patogumui 2020 metų
birželio 4 dieną buvo atidarytos dvi naujos surinkimo aikštelės Gargžduose ir Glaudėnų kaime.
Šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybėje veikia 4 stambių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės.
Šiose aikštelėse rajono gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti nenaudojamą buitinę
bei elektroninę įrangą, padangas, mišrias statybos ir griovimo atliekas, nebereikalingus baldus,
plastiką, stiklą, kartoną ir kitas atliekas.
Taip pat, šiais metais buvo atidaryta sodininkų bendrijoje „Dituva“ visiškai kitokio
pobūdžio komunalinių atliekų ir pakuočių stacionari surinkimo aikštelė. Ji yra skirta tik
sodininkų bendrijos „Dituva“ nekilnojamojo turto objektų savininkams, mokantiems sodininko
tarifą. Ji yra prižiūrima ir joje yra integruota skaitmeninė praėjimo sistema. Vietinės rinkliavos
mokėtojai naudojasi elektroniniais raktais/pakabukais. Antžeminės buitinių atliekų aikštelės
Derceklių km. įrengimo išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti sudarė 49869.78 Eur ir kitos
eksploatavimo sąnaudos per 2020 metus sudarė 16715.06 Eur. Esame pirmieji Lietuvoje,
įdiegę tokią sistemą sodininkų bendrijos gyventojams.
Antrinių žaliavų surinkimui rajone yra pastatyti 202 vnt. antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių (varpeliai) kuriais naudojasi visi rajono gyventojai.
Antrinių žaliavų konteineriai rajone yra paskirstyti ir pastatyti vietovėse, atsižvelgiant į
gyventojų skaičių ir į gyventojų poreikius. Kiekvienais metais mažėja eksploatuoti tinkamų
priemonių kiekiai dėl stiprių išorinių veiksnių: ultravioletiniai saulės spinduliai, drėgmė,
asmenų veiksmai iš chuliganiškų paskatų ir t. t. Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai,
kuriais naudojasi visi rajono gyventojai, buvo inventorizuoti, įvertinta jų būklė.
Rajone veikiančios stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir antrinių žaliavų
konteineriai tenkina Klaipėdos rajono gyventojų poreikius, nes gyventojams yra sudarytos
palankios sąlygos rūšiuoti atliekas. Šiuo metu nepatenkinama situacija yra Priekulės mieste bei
jos apylinkėse. Nemažas kiekis nerūšiuotų ir tam neleistinų atliekų patenka į pusiau
požeminius konteinerius. Didžiausias sudegintų konteinerių maišų kiekis per savivaldybės
teritoriją. Esamą situaciją išspręs Kuodžių k. Priekulės seniūnijoje atidaryta didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelė.
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Atliekų surinkimas iš turimų didelių gabaritų aikštelių per 2020 m. pateikiamas 6 ir 7 lentelės
Atliekų surinkimas Gargždų ir Glaudėnų aikštelių per 2020 m.
6 lentelė

Laikotarpis

Langų

Pavojingos

Padangos,

Elektroni

Metala

Tekstilė,

Didelių

stiklas, t

atliekos, t

t

ka, t

s, t

t

gabaritų

Iš viso:

atliekos, t
2020-06-03 -

40.46

1.331

34.26

95.072

10.79

8.5

80.37

270.783

2020-12-31

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro "KRATC" surinktos atliekos per 2020 m.
7 lentelė
Laikotarpis

2020-01-01 - 2020-12-31

Didelių gabaritų

Biologiškai suyrančios

atliekos, t

atliekos (Vėžaičiai), t

757.61

215.96

Iš viso:

973.57

Pagal 5 pav. duomenis komunalinių atliekų kiekis per nagrinėjamą laikotarpį kito
nežymiai. Vietinės rinkliavos mokėtojų skaičiui augant komunalinių atliekų surinkimas
sumažėjo, bet išaugo pakuočių atliekų surinkimas. Pakuočių surinkimas išaugo 34,3
procentiniais punktais. Tai rodo, kad yra mažinamas tinkamų perdirbti atliekų patekimas į
bendrąjį mišrių komunalinių atliekų srautą.

Komunalinių atliekų, pakuočių atliekų kiekis ir
vietinės rinkliavos mokėtojai 2013-2020 m.
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5 pav. Komunalinių atliekų, pakuočių atliekų kiekis ir vietinės rinkliavos mokėtojai 2013-2020 m.
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10.2. Individualių namų valdoms antrinių žaliavų surinkimo priemonių gerinimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384, ir
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nuo 2017 m. sausio 1 d. įvesta dvinarė
rinkliava. Vietinės rinkliavos mokestį sudaro dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir
kintamosios dedamųjų.
Pastovioji dedamoji yra fiksuota vietinės rinkliavos mokesčio dalis, kuri neįtakoja
nekilnojamojo turto nenaudojimą, perduodamų atliekų kiekį ir t.t. Pastoviąją įmokos dalį moka
visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamoji dedamoji dalis
turi tiesioginę įtaką vietinės rinkliavos mokesčio apskaičiavimą kiekvienam mokėtojui, t. y.
pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą arba sukauptą komunalinių atliekų kiekį. Todėl
įstaigos vienas iš pagrindinių uždavinių ir yra kuo didesnį dalį gyvenamųjų namų valdų
aprūpinti individualiomis rūšiavimo priemonėmis. Nedidelė dalis gyvenamųjų valdų yra likusi
neaprūpinta, kurie į apskaitą yra įtraukti kaip nauji rinkliavos mokėtojai.
Iš viso per 2014 – 2020 m. buvo išdalinta antrinių žaliavų surinkimo konteinerių 18500
(kompl.) individualioms namų valdoms pagal „Perdavimo – priėmimo aktus“ – pasirašytinai.
Klaipėdos rajono savivaldybės antrinių žaliavų surinkimas iš individualių valdų siekia 98 %.
2017 metais atliekų surinkimo konteineriai buvo nupirkti iš įstaigos lėšų, tačiau
atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, kitų teisės aktų, reguliuojančių
pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus, nevyriausybinės organizacijos dalyvauja pakuočių
atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros finansavime. Dėl lėšų kompensavimo
buvo pasirašytos sutartys su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal atitinkamą
finansuojamą rinkos dalį įsipareigoja pagal periodinių mokėjimų grafiką, per 5 metų laikotarpį
lėšas grąžinti. Sutartis 2017 m. balandžio 7 d. Nr. INFR-17-04-07/KLAIP buvo pasirašyta su
Viešoąją įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“ jos finansuojama rinkos dalis 2017 m.
sudarė – 42,640335 % , o 2018 m. sudarė -19.166675 %, o 2019 metais sudarė -14.551784%,
2020 metais sudarė – 13.443035%; sutartis 2017 m. birželio mėn. 6 d. Nr. 2017/11-24 AS1261 pasirašyta su VšĮ „Žaliasis taškas“ jos finansuojama rinkos dalis 2017 m. sudarė –
56,020486 %, o 2018 metais sudarė -72.497866% , o 2019 metais sudarė – 67.6298250 %,
2020 matais sudarė – 59,5792710% ir sutartis 2017 m. liepos 21 d. Nr. INFR-P/GA/07/21-01
pasirašyta su VšĮ „Gamtos ateitis“ jos finansuojama rinkos dalis 2017 m. sudarė – 1,339180
%., o 2018 metais sudarė -8.335460 %, ir 2019 metais sudarė – 17.818390 %; 2020 metais
sudarė -26.977694%.
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Per 2020 metus buvo gautas finansavimas iš nevyriausybinių organizacijų: VšĮ
„Pakuočių tvarkymo organizacijos“ - 6452.26 Eur.; VšĮ „Žaliasis taškas“ – 14413.88 Eur. ir
VšĮ „Gamtos ateitis“ – 2668.59 Eur.
11. INVESTICIJOS GERINANČIOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T11111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ iš esmės
pagerinti atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje,
Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Gargždų švara“

ir Klaipėdos rajono

savivaldybė vykdė ilgalaikį projektą, kuriuo esamą komunalinių atliekų surinkimo
antžeminiais mobiliais konteineriais sistemą keičia į pusiau požeminių konteinerių sistemą.
2017 m. gegužės mėn. UAB „KRS“ įrengė 10 konteinerių aikštelių su pusiau
požeminiais konteineriais Gargždų mieste.
2020 m. UAB „TIS“ įrengė 30 pusiau požeminių konteinerių aikštelių, tame skaičiuje:
Gargždų mieste 18, Priekulėje 10, Agluonėnuose 1,

ir Dovilų miestelyje 1. Šiuo metu

Klaipėdos rajone jau yra eksploatuojama 40 aikštelių su pusiau požeminiais konteineriais.
Įrengus pusiau požeminių konteinerių aikšteles, sumažinome konteinerių skaičių
daugiabučių kiemų namuose, taip pat užtikrinome švaresnę aplinką ir skatiname gyventojus
labiau rūšiuoti.
Kaip matome iš 6 pav. duomenų investicinės sąnaudos kiekvienais metais didėja, nes
didėja investicijos į atliekų tvarkymo sistemą ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
atnaujinimo. Investicinės sąnaudos taip pat didėja komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu
principu.

Vietinės rinkliavos investicijų sąnaudos 20132020m.
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6 pav. Vietinės rinkliavos investicinės sąnaudos 2013-2020 m.
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12. KITA ĮSTAIGOS VEIKLA
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T11-32
„Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atlygintinų paslaugų
kainų patvirtinimo“, įstaigai patvirtinti atlygintinų paslaugų, atliekamų krovininio automobilio
IVECO STRALIS kainas pagal paslaugas: kelių laistymas ir krovinio pervežimas ir kitos
transportavimo paslaugos. Taip pat pagal 2019 metų balandžio 24 d. pasirašytą „Paslaugų
sutartis“ Nr. AS-653, su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaiga atlieka vietinės
reikšmės kelių / gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugas.
Klaipėdos rajono seniūnijų žvyruotų kelių laistymui per laikotarpį nuo 2020-04-09 iki
2020-10-02 buvo sunaudota 3670 m3 sūrimo vandens, palaistyta kelio 550.5 km. (palaistytos 3
m. pločio kelio ilgio juostos). 2019 metais per tą patį laikotarpį buvo sunaudota 4990 m3
sūrimo vandens ir palaistyta kelio 748.5 km. Paslaugų 2020 metais buvo atlikta mažiau dėl
paskelbto karantino ir neišgaunamo sūrimo vandens. Už šias suteiktas paslaugas pajamų buvo
gauta 37497.70 Eur.
Malonu, kad mūsų rajono įstaigos tokios kaip: UAB „Minijos nafta“, UAB
„Manifoldas“ ir UAB „Genčių nafta“ nemokamai tiekdamos sūrymą sėkmingai prisideda prie
Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomos „Kelių priežiūros ir plėtros programos“.
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T11427 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos „Gargždų švara“ paslaugų kainų
patvirtinimo“, įstaigai patvirtinti atlygintinų paslaugų, atliekamų ratiniu frontaliniu krautuvu
VOLVO L90H kainas pagal paslaugas kelių ir pakelių priežiūra (medžių, krūmų ir žolės
pjovimas, sniego valymas, kelių barstymas ir kt.). Šių paslaugų teikimas patenkins
savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus. Su ratiniu frontaliniu krautuvu VOLVO
L90H, per 2020 metus buvo dirbta 810 moto /val. Už šias paslaugas pajamų gauta 65525.00
Eur.
Taip pat, pagal aukščiau patvirtintus atlygintinų paslaugų kainas, įstaiga suteikė
papildomų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims ir gavo pajamų sumoje – 14818.00
Eur.
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13. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ vykdydama Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos pavestas vietinės rinkliavos administravimo funkcijas savo 2021 m.
veikloje yra iškėlusi 8 lentelėje nurodytas užduotis:
8 lentelė
Einamųjų metų veiklos užduotys
1. Kokybiška įstaigos veikla

Siektini rezultatai
Ne daugiau 5 motyvuotų (pasiteisinusių)
skundų dėl įstaigos veiklos

1.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

Ne mažiau 5 darbuotojai vieną kartą per
metus.

1.2. Įstaigos veiklos vertinimas

Institucijų,
kontrolę

atliekančių
ataskaitose

įstaigos
nėra

veiklos
užfiksuota

pažeidimų atsiradusių dėl vadovo veiklos.
2. Viešosios atliekų tvarkymo sistemos
plėtra.
2.1. Atliekų turėtojų aprūpinimas pagal Mažinti tinkamų perdirbti atliekų patekimą į
poreikį

rūšiuojamomis

surinkimo bendrąjį mišrių komunalinių atliekų srautą ir

priemonėmis.

jų deponavimą. ne mažiau kaip 1,5 proc. per
metus.

2.2. Individualių

namų

gyventojų Individualių namų gyventojams išdalinti per

aprūpinimas kompostinėmis dėžėmis.

2021 metus apie 1000 vnt.

2.3. Mažinti tinkamų perdirbti ir žaliųjų Įsigyti

1000

specialių

žaliųjų

atliekų

atliekų patekimą į bendrąjį mišrių surinkimo konteinerių.
komunalinių atliekų srautą.
2.4. Užtikrinti tekstilės atliekų surinkimą, Ne mažiau 30 tonų tekstilės atliekų pristatyti
sutvarkymą ir pristatymą deginti, taip deginimui.
mažinant perduodamą komunalinių
atliekų kiekį į Dumpių sąvartyną.
2.5. Atlikti projektavimą 15 vnt pusiau Suprojektuoti
požeminių
Sendvario

konteinerių
sen.,

Žaliasis

Vėžaičių mstl., Gargždų m.

15

vnt

pusiau

požeminių

aikštelių konteinerių aikštelių už 9000 Eur be PVM.
slėnis, Taip sudarant galimybę aikštelėje šalinti
komunalines atliekas ir perdirbamas pakuotes
patiems rūšiuojant.

2.6.Perkelti pusiau požeminių konteinerių Šioje vietoje pusiau požeminių konteinerių
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aikštelę iš Turgaus a.19 Priekulės maišai yra niokojami. Atliekų turėtojai turi
miestas į Karaliaus Mindaugo g. galimybę naudotis netoli šios vietos esančiais
Gargždai, suderinus ir gavus sutikimą bendrojo
iš APVA.
3. Aplinkos

naudojimo

atliekų

surinkimo

konteineriais.
apsaugos

gerinimas

žiedinėje ekonomikoje.
3.1. Tinkamas pakuočių atrinkimas ir Kuo mažesnis atliekų patekimo kiekis į
perdavimas perdirbėjui.

Dumpių savartyną. Surinkti per aikšteles 180
tonų.

3.2. Visų surinktų atliekų mechaninis Perduoti deponavimui mažesne kaina, nei
rūšiavimas.

vartų mokestis.

4. Vietinės rinkliavos administravimo
ir

viešosios

kokybės

atliekų

tvarkymo

gerinimas

Klaipėdos

rajono savivaldybėje.
4.1.Kontroliuoti ir stebėti komunalinių Vykdyti komunalinių atliekų, antrinių žaliavų
atliekų

vežėjų

darbą

susijusį

tinkamu

Klaipėdos

savivaldybės

visuomenės

tenkinimu.

Stebėti

ir

su surinkimo pagal vežėjų sudarytą grafiką

rajono maršrutų stebėseną, užtikrinti, kad atliekos
poreikių būtų renkamos pagal grafiką laiku ir iš atliekų

prognozuoti turėtojų pagal vežėjų sudarytą maršrutą

vartotojų ir kitų suinteresuotų šalių
poreikius.
4.2.Tobulinti
technologiją,

teikiamų
plėsti

apimtis.

paslaugų Internetinės svetainės www.gargzdusvara.eu
jų

taikymo antras

modernizavimo

įdiegimas.

Sudaryta

rinkliavos

mokėtojams

etapas

Savitarnos

galimybė

vietinės

prisijungti,

gauti

informaciją apie jiems priskirtus mokėjimus ir
kitą svarbią informaciją, susijusią su asmens
duomenų apsauga.
4.3.Užtikrinti

pusiau

požeminių Įrengti 10 stebėjimo kamerų Gargždų m.

konteinerių aikštelių apsaugą, tinkamą Įstaiga turės galimybę kontroliuoti tinkamą
atliekų šalinimui.

atliekų

į

konteinerius

šalinimą,

pusiau

požeminių konteinerių aikštelių apsaugą
4.4. Kelių laistymas (žvyrkelių), pakelių Pagal seniūnijų poreikius palaistyti kelius

21
žolės

ir

krūmų

pjovimas,

kelių dulkėtumui

mažinti,

nupjauti

pakeles,

žvyravimas, valymas nuo sniego ir jų krūmus. Sunaudoti ne mažiau 3500 m³
barstymas
Klaipėdos

smėlio
rajono

mišiniais

pagal sūrymo keliams palaistyti.

savivaldybės

administracijos seniūnijų poreikį.

_____________________________

