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SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA“ 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

 

Savivaldybės įmonės „Kompata“ 2020 metų veiklos ataskaitos (toliau – ataskaita) 

laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Ataskaita pateikta pagal 2020 m. 

gruodžio 31 d. duomenis. 

• Įmonės pavadinimas – Savivaldybės įmonė „Kompata“. 

• Teisinė ir organizacinė forma – savivaldybės įmonė, ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

• Įmonės steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. 

• Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono 

savivaldybės administracija. 

• Įregistravimo data  – 2016 m. gruodžio 16 d. 

• Identifikavimo kodas 155402647. 

• PVM mokėtojo kodas  LT554026410. 

• Įmonės registras – Juridinių asmenų registras. VĮ Registrų centro Utenos filialas. 

• Buveinės adresas: Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina, Lietuvos Respublika. 

• Telefono numeris (8 386) 52095. 

• Elektroninio pašto adresas  ignalina@kompata.lt 

• Interneto svetainės adresas www.kompata.lt. 

 

2. ĮMONĖS STATUSAS, VALDYMAS IR STRUKTŪRA 

 

SĮ „Kompata (toliau – Įmonė) yra Ignalinos rajono savivaldybės įsteigtas juridinis 

asmuo, kuris nuosavybės teise priklauso Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (toliau – 

Savivaldybės administracija). Įmonė Savivaldybės administracijos perduotą bei jos pačios įgytą turtą 

valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės steigėjas ir aukščiausiasis valdymo 

mailto:ignalina@kompata.lt
http://www.kompata.lt/
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organas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įmonės savininkė – Ignalinos rajono savivaldybės 

administracija. Įmonės savininko teises ir pareigas Savivaldybės administracija įgyvendina per 

savivaldybės vykdomąją instituciją – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių. 

Įmonės vadovas yra vienasmenis įmonės valdymo organas. 

- 2020 m. kovo 10 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. P3-37 nuo 2020 m. kovo 12 d.  eiti savivaldybės įmonės  „Kompata“ vadovo pareigas 

paskirtas Vytautas Potapovas. 

- 2020 m. liepos 21 d. vykdant vidinę pertvarką įmonėje, buvo panaikintos 2 kasininkų 

pareigybės. 

- 2020 rugsėjo 16 d. siekiant kokybiškiau tvarkyti Ignalinos miesto gėlynus, įmonėje   

įsteigta gėlininko pareigybė. 

- 2020 m. lapkričio 3 d. vykdant vidinę pertvarką įmonėje, buvo panaikintas buhalterijos 

struktūrinis padalinys (2 pareigybės).  

-  2020 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 44 darbuotojai - 2 administracijos darbuotojai, 

7 Paslaugų administravimo skyriaus darbuotojai, 35 Paslaugų teikimo skyriaus darbuotojai, 2 

darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Darbuotojai  nuobaudų neturėjo. 

Įmonėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 metais – 824,26 Eur.  

 

3. ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS 

 

Įmonės veiklos tikslai: kokybiškas komunalinių atliekų Ignalinos rajono savivaldybės 

gyventojams tvarkymo ir administravimo paslaugų teikimas, mokesčių už komunalinių atliekų 

tvarkymą iš atliekų turėtojų surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, viešųjų erdvių ir infrastruktūros 

priežiūros paslaugos bei kitos veiklos vykdymas, tenkinant Ignalinos rajono savivaldybės viešuosius 

interesus bei organizuojant ir vykdant įstatuose numatytą veiklą, siekiant pajamų ir pelno gavimo. 

Įmonė ir toliau teiks paslaugas, atliks darbus ir vykdys kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos 

Respublikos įstatymams. 

Įmonės ūkinės veiklos rūšys:  

• Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas; 

• atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas; 

• nepavojingų atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; 

• kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;  

• elektros paskirstymas, pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas; 

• viešųjų erdvių apšvietimas ir priežiūra; 
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• konteinerių pardavimas ir nuoma; 

• krovininių automobilių nuoma; 

• gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų objektų tvarkymas; 

• gatvių apšvietimo eksploatacijos ir remonto darbai; 

• laidotuvių ir su jomis susijusi veikla; 

• kraštovaizdžio tvarkymas ir želdinių priežiūra; 

• bendrojo naudojimo teritorijų, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra; 

• šaligatvių valymas ir priežiūra; 

• paplūdimių tvarkymas ir priežiūra; 

• fontanų priežiūra ir eksploatavimas; 

• kita verslui būdingų paslaugų veikla. 

 

4. ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA 

 

Siekdama užtikrinti kokybišką veiklą, numatytų veiklos užduočių įgyvendinimą ir 

teikiamų paslaugų kokybę, įmonė ūkinę veiklą vykdė vadovaudamasi įstatais, Atliekų tvarkymo 

įstatymu ir įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės vadovas atstovavo įmonės interesams bendraujant su 

juridiniais ir fiziniais asmenimis, valdžios institucijomis, įmonės vardu sudarė sandorius, užtikrino 

įmonės turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir apsaugą, dokumentų valdymą 

įstatymų nustatyta tvarka, konfidencialios informacijos saugojimą, įstaigos finansų kontrolę. 

Pagrindiniai vadovo veiklos tikslai yra organizuoti ir koordinuoti įmonės veiklą taip, 

kad visiems paslaugų gavėjams būtų teikiamos prieinamos, saugios, kvalifikuotos, kokybiškos 

paslaugos, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą, diegti 

naujas informacines technologijas, gerinti personalo darbo sąlygas. 

- 2020 m. gavus savivaldybės dotaciją įmonė įsigijo specialų automobilį pusiau 

požeminių atliekų aikštelių aptarnavimui, taip pat nupirko abonentų apskaitos programą „Mokesta“ 

ir atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinę sistemą „Asmlis“ su specialiąja įranga. 

- 2020 m. pirmojo karantino metu įmonė atsisakė operacijų su grynaisiais pinigais ir 

panaikino dvi kasininkų pareigybes. Gyventojų patogumui buvo pasirašytos sutartys dėl apmokėjimo 

už paslaugas su AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „Perlas Finance“, įmonėje įdiegta galimybė apmokėti 

sąskaitas banko kortelėmis. 
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- 2020 m. birželį pradėta diegti atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinė 

sistema „Asmlis“. Sistema skirta valdyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų procesą: 

registruoti, saugoti, analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų paslaugų (atliekų surinkimo 

monitoringo) informaciją. Dviejose įmonės šiukšliavežėse sumontuota moderni įranga, kuri realiu 

laiku perduos informaciją apie suteiktas paslaugas administratoriui bei informuos vairuotojus apie 

optimalius maršrutus. Viso proceso informacija automatiškai bus perduodama į įmokų už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo apskaitos programą, kuri kiekvieną veiksmą 

priskirs prie atitinkamos sutarties su nekilnojamojo turto objektu.  

- 2020 m. birželį pradėta visų rajone turimų atliekų konteinerių – tiek individualaus, tiek 

bendro naudojimo – inventorizacija. Specialiais lipdukais, sužymėta virš 5000 konteinerių. Sužymėjus 

visus konteinerius rasis galimybė fiksuoti konteinerių pakėlimus – atliekų ištuštinimus, o tai leis 

optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus, tinkamai kontroliuoti teikiamų paslaugų apimtis ir kokybę, 

gauti tikslią informaciją apie surinktas atliekas. 2021 metais planuojama tęsti konteinerių žymėjimą 

(ne tik individualių, bet ir kolektyvinio naudojimo, juridiniams asmenims skirtų konteinerių) . 

- 2020 m. viduryje įdiegta nauja abonentų apskaitos programa „Mokesta“,  kuri skirta  

paslaugų teikimo kokybės gerinimui, išsamiam apskaitos procesų valdymui.  Ji pakeitė neatliekančią 

savo funkcijų programą „Atris“. Šia programa sudaromos ir keičiamos sutartys, priskiriami 

konteineriai, registruojami, saugojami, analizuojami, apskaičiuojami duomenys apie suteiktas 

paslaugas, rengiamos, spausdinamos ir el. paštu siunčiamos sąskaitos mokėtojams, sekami 

atsiskaitymai, valdomi įsiskolinimai, permokos. Pirmosios sąskaitos šia programa buvo išsiųstos 

rugsėjo mėnesį. 

- 2020 m. liepos 2 d. SĮ „Kompata“, atlikdama Ignalinos rajono savivaldybės 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas sudarė Ignalinos rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų registravimo komisiją, kurios pagrindinės funkcijos yra: 

1. tikrinti/tikslinti  fizinių ir juridinių asmenų Registro duomenis su faktiniu jų atitikimu 

ir nustačius neatitikimų pateikti savininkui siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo ar jos 

priedų pakeitimo; 

2. identifikuoti neregistruotus, faktiškai pastatytus nekilnojamo turto objektus, kuriuose 

yra gyvenama ar vykdoma komercinė veikla ir pateikti savininkui (žemės sklypo, kuriame yra 

objektas, savininkui) siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo; 

3. identifikuoti nedeklaruotus, bet faktiškai nekilnojamo turto objekte gyvenančius 

asmenis ir pateikti savininkui siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo ar jos priedų 

pakeitimo; 
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4. identifikuoti netinkamus gyventi ar naudoti pagal deklaruotąją paskirtį gyvenamosios 

arba komercinės paskirties nekilnojamo turto objektus ir pateikti siūlymą dėl atliekų tvarkymo 

sutarties pakeitimo ar nutraukimo. 

- 2020 m. komisija dirbo Didžiasalio seniūnijoje ir išsprendė įsisenėjusią užkonservuotų 

daugiabučių namų ir butų problemą. 

-  2020 m. rugpjūčio 20 d. įmonėje įsteigta Darbo taryba. 

- 2020 m. rugsėjo mėn. pradėti eksploatuoti Ignalinos miesto pusiau požeminiai buitinių 

atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Atsilaisvinę varpelio tipo ir kubiniai konteineriai 

buvo išdalinti rajono seniūnijoms pagal poreikį. 

- 2020 m. lapkričio 3 d. panaikintas buhalterijos skyrius, pasirašyta buhalterinių 

paslaugų teikimo sutartis su UAB „Modeita“. 

- 2020 m. įdiegta naujovė - įmonės sąskaitos-pranešimai pradėti spausdinti ant 

specialaus popieriaus ir vokuojami tam skirta mašina – taip yra sutaupoma tiek žmogiškųjų, tiek 

finansinių išteklių sąskaitų parengimui. 

-  2020 m. spalio-gruodžio mėn. atnaujinta įmonės internetinė svetainė – nauja 

išvaizda, funkcijos, teikiama informacija – dabar ji atitinka visus savivaldybės įstaigų svetainėms 

keliamus reikalavimus. Svetainėje yra numatyta savitarnos funkcija, leisianti registruotiems 

abonentams peržiūrėti savo mokėjimo istoriją ir susipažinti su pateikiamomis sąskaitomis. Savitarna 

pradės veikti 2021 m. 

-  2020 m. sukurtas įmonės logotipas. 

SĮ „Kompata“ Paslaugų administravimo skyriaus darbuotojai aptarnavo gyventojus 

įmonės biure ir išvykdami į seniūnijas, paskelbus karantiną – nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu). 

Per metus išsiųsta 541 registruotas laiškas su pasiūlymu atnaujinti ar naujai sudaryti 

sutartis. Apie 70 proc. tokių pasiūlymų gavėjų kreipiasi dėl sutarčių sudarymo pagal individualiai 

aptartas sąlygas (karantino laikotarpiu jos sudaromos el. paštu). Likusiems 30 proc. sudaromos 

sutartys pagal standartines sąlygas. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30-1 

straipsnio 2 dalį, atliekų turėtojas (nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgaliotas asmuo), 

nesudaręs atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per 45 dienas po tokio pasiūlymo išsiuntimo 

dienos, laikomas sudaręs sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties 

standartines sąlygas ir jam yra skaičiuojamas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis.  

Per metus sudaryta 773 sutartys su fiziniais asmenimis (480 individualių namų 

savininkams ir 131 butų savininkams) pagal individualiai aptartas sąlygas, 162 sutartys pagal 

standartines sąlygas ir dar 260 sutarčių atnaujinta – pakeisti jų priedai. Per metus sudaryta 19 sutarčių 

su juridiniais asmenimis, 15-os sutarčių buvo pakeisti priedai. 
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2020 m. gruodžio 31 d. SĮ „Kompata“ turėjo sudariusi 13942 komunalinių atliekų 

tvarkymo sutartis  su individualių objektų ir butų savininkais bei 597 sutartis su juridiniais asmenimis. 

 

2020 m. parengti ir išsiųsti 332 dokumentai, personalo klausimais išleisti 162 įsakymai, 

gautas ir išnagrinėtas 171 piliečių kreipimasis. 

 

4.1. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS 

 

SĮ „Kompata“ 2020 metais aktyviai vykdė visuomenės informavimo ir švietimo atliekų 

rūšiavimo srityje funkcijas. 

Informacija apie įmonės teikiamas paslaugas, atliekų išvežimo grafikai, administracinė 

informacija, kontaktai, aktualijos, teisinė informacija atliekų tvarkymo srityje yra skelbiama ir nuolat 

atnaujinama įmonės svetainėje internete www.kompata.lt .  

Informacija ir aktualijos yra nuolat skelbiama ir įmonės Facebook paskiroje 

https://www.facebook.com/kompata.imone.1 (šiuo metu joje įmonės informaciją seka 1441 asmuo) 

ir Facebook grupėje www.facebook.com/kompataIgnalina/ (488 nariai). 

Visuomenės informavimas vyko ir publikuojant straipsnius bei skelbimus vietinėje 

spaudoje – laikraščiuose „Nauja vaga“ bei „Mūsų Ignalina“, apie įmonę rašė ir laikraštis „Ignalinos 

diena“, Ignalinos rajono savivaldybės svetainėje www.ignalina.lt . 

Išduodant antrinių žaliavų rūšiavimui skirtus konteinerius, kartu įteikiamos ir 

instrukcijos, informacija, kaip rūšiuoti. Informacija apie teisingą rūšiavimą suteikiama ir įmonėje 

apsilankiusiems klientams. 
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Vasarą įmonės iniciatyva, VšĮ „Žaliasis taškas” lėšomis Ignalinos rajono darželyje-

mokyklėlėje „Šaltinėlis“ svečiavosi Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ artistai, darželio auklėtiniams 

parodę spektaklį, kurio metu vaizdžiai, nuotaikingai, vaikams suprantama kalba, pavyzdžiais 

papasakodami istoriją apie tai, kaip svarbu yra kad kiekviena atlieka rastų savo vietą – savo 

konteinerį, ar atliekų priėmimo aikštelę. 

Įsigijus specialų šiukšliavežį automobilį ir pradėjus eksploatuoti pusiau požeminių 

konteinerių aikšteles, „Ignalinos televizija” sukūrė reportažą, kurio metu parodytas naujojo 

automobilio darbas, įmonės atstovė pristatė pastarųjų metų įmonės veiklos rezultatus, naujoves ir 

pagrindines atliekų rūšiavimo taisykles. 

 

4.2. ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Pajamos 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rūšis 

Suma 

(Eur) 
% 

1. Komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas 27 616,51 3,11% 

2. Komunalinių atliekų pastoviosios dalies pajamos 194 737,39 21,90% 

3. Komunalinių atliekų kintamosios dalies pajamos 259 974,76 29,23% 

4. Autobokštelio su personalu nuoma 1 165,81 0,13% 

5. Autobokštelio su personalu nuoma seniūnijoms 24 074,12 2,71% 

6. Transporto paslaugos 3 173,60 0,36% 

51,13

22,12

2,84

3,11
3,27

2,88
0,95

0,36

13,35

Įmonės pajamos 2020 m. (proc.)

Mokesčiai už komunalinių atliekų tvarkymą Aplinkos tvarkymo darbai Ignalinos m.

Autobokštelio su paslaugom nuoma Komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas

Antrinių žaliavų surinkimo ir pardavimo pajamos Pakuočių atliekų tvarkymas

Laidotuvių namų pajamos Transporto paslaugos

Kitos veiklos pajamos
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7. Kitos paslaugos seniūnijoms 182,87 0,02% 

8. Apšvietimo darbų pajamos     

9. Antrinių žaliavų surinkimo ir pardavimo pajamos 29 076,85 3,27% 

10.  Dūkšto m. pirties eksploatavimas 3 286,55 0,37% 

11. 

Kitos aplinkotvarkos darbų pajamos:   0,00% 

-kelių fondas; 3 913,62 0,44% 

-kiti darbai.     

12. Viešojo tualeto Ignalinos mieste paslaugos pajamos 50,35 0,01% 

13. Parduotų prekių pajamos (konteineriai)  548,17 0,06% 

14. Laidotuvių namų pajamos 8 419,68 0,95% 

15. Pakuočių atliekų tvarkymas 25 593,14 2,88% 

16. Aplinkos tvarkymo darbai Ignalinos m. 196 757,57 22,12% 

17. Nuomos pajamos 3 210,70 0,36% 

18. Kitos veiklos pajamos 107 559,03 12,09% 

Iš viso: 889 340,72 100% 

 

 

Per 2020 m. sudaryta ir įvykdyta 25-ios paslaugų (ne komunalinių atliekų tvarkymo 

paslaugų) teikimo sutartys. 

Komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas 

 

2020 m. buvo surinkta ir nuvežta į URATC 3077,5 t mišrių komunalinių atliekų. Tai 

yra 46,76 t daugiau nei 2019 m. ir 112,44 t daugiau nei 2018 m.  

 

Metai Surinktų komunalinių atliekų kiekis (t) 

2018 m. 2965,060 

2019 m. 3030,740 

2020 m. 3077,500 
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Stambiagabaričių atliekų pagal seniūnijų užsakymus išvežta panašiai kaip praeitais 

metais – 4,06 t, biologiškai skaidžių atliekų – 200,950 t.  

Antrinių žaliavų tvarkymas, infrastruktūros plėtra 

2020 metais surinkta 310,503 t antrinių žaliavų, t. y. 81,713 t daugiau nei 2019 metais. 

Kolektyviniame sraute (iš bendrojo naudojimo konteinerių) surinkta 35,71 % daugiau, o 

individualiajame sraute (iš individualių rūšiavimo konteinerių) – net 80,33 % daugiau nei 2019 

metais. 

Metai 

Kolektyviniame 

sraute surinktų 

antrinių žaliavų 

kiekis (t) 

Individualiame sraute 

surinktų antrinių 

žaliavų kiekis (t) 

Bendras surinktų 

antrinių žaliavų 

skaičius (t) 

2018 m. 177,160 43,710 220,870 

2019 m. 177,440 51,350 228,790 

2020 m. 217,900 92,603 310,503 

 

 

2965,06

3030,74

3077,5

2900 2950 3000 3050 3100

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Surinktų komunalinių atliekų kiekis (t)

220,870 228,790

310,503

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Bendras surinktų antrinių žaliavų kiekis (t)
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Didelį surenkamų antrinių žaliavų kiekio augimą nulėmė du dalykai: 1) plečiama atliekų 

rūšiavimo infrastruktūra, 2) vykdomos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų rūšiavimo srityje 

priemonės. 

2020 metais SĮ „Kompata“ išdalino 600 vnt. 240 l talpos atliekų rūšiavimo konteinerių 

(skirtų plastikui, popieriui ir metalui) individualioms namų valdoms. Konteineriai išdalinti 

Kazitiškio, Dūkšto, Rimšės, Ignalinos rajono, Ignalinos miesto ir Vidiškių seniūnijų gyventojams.  

Naudojamų individualių rūšiavimo konteinerių skaičiaus kaita trejų metų laikotarpyje: 

  2018 12 31 2019 12 31 2020 12 31 

Konteinerių skaičius 527 634 1234 

 

Surenkamų antrinių žaliavų individualiajame sraute kiekis yra tiesiogiai proporcingas 

eksploatuojamų individualių rūšiavimo konteinerių kiekiui. Tai iliustruoja ši schema: 

 

Nors antrinių žaliavų surenkama 10 kartų mažiau nei komunalinių atliekų, bet džiugina 

tai, kad surenkamų antrinių žaliavų kiekis sparčiau auga nei komunalinių atliekų. Kitas klausimas yra 

antrinių žaliavų sudėtis. Iš jų apie 75,16 proc. yra tinkamos perdirbimui arba deginimui (energijai 

gauti). Jų tvarkymą finansuoja licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos. Likusius 24,84 

proc. atliekų yra netinkamos perdirbti arba energijai gauti, todėl po rūšiavimo keliauja į sąvartyną ir 

už šių atliekų tvarkymą SĮ „Kompata“ moka savo lėšomis. 

Kolektyvinio rūšiavimo galimybės 2020 metais išaugo, kai rugsėjo mėnesį pradėtos 

eksploatuoti savivaldybės administracijos iniciatyva Ignalinos mieste įrengtos 8 pusiau požeminių 

konteinerių aikštelės.  

Gavus konteinerių, 2021 metais atliekų rūšiavimo konteinerių dalinimą ketinama tęsti. 

Yra poreikis spręsti tekstilės atliekų tvarkymo klausimą, gyventojai dažnai teiraujasi kompostavimo 

dėžių. Biologiškai skaidžias atliekas SĮ „Kompata“ pagal seniūnijų užsakymą veža ir atskirai. Per 

metus į biologiškai skaidžių atliekų aikštelę išvežta 200,950 t atliekų. 
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2020 m. sutvarkytų atliekų kiekis 

  Atliekų kiekis (t) 

Komunalinės atliekos 3077,500 

Stambiagabaritės atliekos 4,060 

Biologiškai suyrančios atliekos 200,950 

Nefinansuotinos atliekos, likusios po AŽ rūšiavimo 77,143 

Finansuotinos antrinės žaliavos (pakuotės atliekos) 233,360 
 

 

 

 

Sąnaudos 

 

  

Sąnaudų rūšys 
Suma 

Eur 

% nuo 

bendrų 

sąnaudų 

% nuo 

medžiag

ų 

% 

nuo 

kuro 

% nuo 

darbo 

užmok

esčio 

% nuo 

nusidė

vėjimo 

% 

nuo 

kitų 

išlaid

ų 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 
Aplinkotvarkos paslaugų 

savikaina 
7 535,72 1% 2% 1% 1% 10% 1% 

600 
Parduotų prekių 

savikaina 

406,19       

60101 Medžiagų 446,08       

60102 Kuro 1 250,62       

60103 Darbo užmokesčio 2 662,62       

60104 Soc. draudimo 939,07       

60105 Nusidėvėjimas 1 989,33       

3077,500

4,060

200,950

77,143

233,360

Komunalinės atliekos

Stambiagabaritės atliekos

Biologiškai suyrančios atliekos

Nefinansuotinos atliekos, likusios po AŽ rūšiavimo

Finansuotinos antrinės žaliavos (pakuotės atliekos)

2020 metais surinktų atliekų kiekis (t)
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60106 Kiti mokesčiai 6,80       

60108 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

-164,99       

2. 
Mechaninių dirbtuvių 

paslaugų savikaina 
29 492,44 3% 36% 2% 4% 13% 1% 

60111 Medžiagų 5 987,03       

60112 Kuro 1 832,36       

60113 Darbo užmokesčio 15 518,01       

60114 Soc. draudimo 1 750,02       

60115 Nusidėvėjimas 2 658,14       

60117 Kita pirkta produkcija 634,51       

60118 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

1 112,37       

3. 
Komunalinių atliekų 

surinkimo ir išvežimo 

paslaugų savikaina 

402 767,89 45% 33% 46% 32% 15% 66% 

60121 Medžiagų 5 443,97             

60122 Kuro 38 657,83             

60123 Darbo užmokesčio 133 251,93             

60124 Soc. draudimo 9 859,88             

60125 Nusidėvėjimas 3 116,18             

60127 Kita pirkta produkcija 1 173,25             

60128 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

211 264,85             

4. 
Apšvietimo paslaugų 

savikaina 
15 741,35 2% 5% 1% 3%  0% 

60131 Medžiagų 854,36             

60132 Kuro 650,58             

60133 Darbo užmokesčio 12 841,13             

60134 Soc. draudimo 1 247,14             

60138 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

148,14             

5. 
Antrinių žaliavų 

tvarkymo paslaugų 

savikaina 

66 026,95 7% 11% 9% 5% 8% 10% 

60171 Medžiagų savikaina 1 867,92             

60172 Kuro 7 590,17             

60173 Darbo užmokesčio 20 455,38             

60174 Soc. draudimo 1 249,35             

60175 Nusidėvėjimas 1 755,00             

60177 Kita pirkta produkcija 2,57             

60178 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

33 106,56             

6. 
Aplinkotvarkos paslaugų 

savikaina Ignalinos m. ir 

raj. 

158 923,44 18% 8% 38% 25% 20% 2% 

601811 Medžiagų savikaina 1 901,76             

601812 Kuro 32 265,34             
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601813 Darbo užmokesčio 108 723,42             

601814 Soc. draudimo 6 249,82             

601815 Nusidėvėjimas 4 231,55             

601818 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 5 551,55             

7. Viešojo tualeto sąnaudos 10 444,01 1% 0% 0% 2%   0% 

601841 Medžiagų 113,41             

601842 Kuro 2,73             

601843 Darbo užmokesčio 7 748,70             

601844 Soc. draudimo 2 249,47             

601848 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 329,70             

8. Kelių fondo sąnaudos 1 374,23 0%           

60191 Medžiagų 1 374,23             

9. 
Dūkšto m. pirties 

eksploatavimo sąnaudos  
10 296,29 1% 2% 0% 2% 5% 0% 

60201 Medžiagų 361,15             

60202 Kuro 42,18             

60203 Darbo užmokesčio  6 713,77             

60204 Soc. draudimo  967,00             

60205 Nusidėvėjimas 1 018,12             

60207 Kita pirkta produkciją 863,50             

60208 
Kitos tiesioginės 

išlaidos 

330,57             

10. 
Bendrosios ir 

administracinės 

sąnaudos 

183 029,43 21% 32% 2% 30% 31% 11% 

6101 Medžiagų 5 247,22             

6102 Kuro / Granulės 1 867,68             

6103 Darbo užmokesčio  123 892,76             

6104 Soc. draudimo  11 021,97             

6105 Nusidėvėjimas 6 514,27             

6106 Kiti mokesčiai 1 754,00             

6107 

Kita pirkta 

produkcija(ryšiai, el. 

energija, vanduo) 

2 529,15             

6108 
Kitos tiesiogines 

išlaidos 

24 005,87             

622 Kitos sąnaudos  4 887,47             

6221 
Laidojimo namų 

sąnaudos 

330,61             

6222 Kitos sąnaudos 649,71             

631 BANKO MOKESČIAI 292,72             

633 
PERLO BANKO 

MOKESČIAI 

36,00             

 



14 

 

 

 
 

 

Reikšmingų sąnaudų detalizavimas 

 

Sąnaudų rūšys Suma Eur 
Procentai nuo 

bendrų sąnaudų 

Medžiagos 24 003,32 3% 

Kuras 84 159,49 10% 

Darbo užmokestis 467 341,44 53% 

Nusidėvėjimas 21 282,59 2% 

Kitos tiesioginės išlaidos 288 844,91 33% 

   
Iš viso sąnaudų - 885 631,75 Eur 

 

 

45,48

20,67

18,80

3,33
1,78

7,46

1,16

1,18

0,16

2020 m. įmonės patirtos sąnaudos (proc.)

Komunalinių atliekų surinkimo, išvežimas ir tvarkymas

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Aplinkotvarkos darbai

Mechaninių dirbtuvių paslaugos

Apšvietimo darbai

Antrinių žaliavų surinkimas

Pirties Dūkšto m. eksploatavimas

Viešojo tualeto Ignalinos mieste paslaugos

Kelių fondo sąnaudos
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4.2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAS 

 

Per ataskaitinį laikotarpį 1,00 Eur pajamų uždirbti išleista 0,99 Eur. Per 2019 metus 

1,00 Eur pajamų uždirbti išleista 1,07 Eur.  

Įvertinus įmonės uždirbtas pajamas ( 889 340,720Eur) ir patirtas sąnaudas (885 631,75 

Eur), 2020 metų veiklos rezultatas yra 3708,97 Eur pajamų. Įmonės nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 

nuo veiklos pradžios yra 159552,00 Eur (2019 m. buvo 163096,00 Eur). 

 

5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2021 m. 

 

Svarbiausias savivaldybės įmonės „Kompata“ tikslas yra tinkamai atlikti savivaldos 

deleguotą funkciją – eksploatuoti ir tobulinti atliekų tvarkymo sistemą, didinant darbo efektyvumą 

stabilizuojant įmonės finansinę būklę ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Tuo tikslu 2021 metais 

planuojama: 

1. Pasitelkus suplanuotus finansinius įrankius, didžiąja dalimi padengti įsiskolinimą 

Utenos regioniniam atliekų tvarkymo centrui. Kreiptis į rajono tarybą dėl banko garantijos. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, nuo 2021 m. II  

ketvirčio kelia „vartų“ mokestį paruošti ir pateikti savivaldybės tarybai tvirtinimui naują dvinarę 

įmoką. 

3. Mažinti į sąvartyną šalinamų atliekų kiekius, dalinti gyventojams rūšiavimo  

467 341,44

84 159,49

24 003,32

21 282,59

288 844,91

Reikšmingų sąnaudų detalizavimas

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos Kuras Medžiagos Nusidėvėjimas Kitos tiesioginės išlaidos
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konteinerius, skatinti rūšiuoti ir vykdyti visuomenės švietimą šioje srityje. 

4. 2021 m. baigti diegti atliekų tvarkymo ir surinkimo monitoringo informacinę sistemą. 

5. 2021 m. baigti inventorizuoti visus Ignalinos rajone esančius komunalinių atliekų ir  

antrinių žaliavų konteinerius. 

6. 2021 m. paleisti savitarnos segmentą įmonės tinklalapyje. 

7. Su savivaldybės pagalba plėsti atliekų surinkimo infrastruktūrą (stiklo rūšiavimo  

konteinerių suteikimas individualių namų savininkams, tekstilės surinkimas, biologiškai 

skaidžių atliekų surinkimo priemonių suteikimas ir kt.). 

8. Įsigyti technines priemones, kurios leis gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

9. Kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją su prašymu teikti rajono 

tarybai tvirtinti SĮ „Kompata“ naujus teikiamų paslaugų (ne atliekų tvarkymo) įkainius. 

10. Renovuoti įmonės administracinį pastatą. 

11. Vykdyti įmonei iškeltas užduotis, numatytas Ignalinos rajono savivaldybės atliekų  

tvarkymo plane. 

12. Sudaryti sąlygas ir skatinti įmonės darbuotojus tobulėti bei kelti kvalifikaciją. 

13. Pradėti skolų išieškojimą iš juridinių ir fizinių asmenų pasitelkus skolų išieškojimo 

įmonę. 

 

 

  

 

 

Vadovas    Vytautas Potapovas 

 

 

 


