PRITARTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-100
SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KOMPATA“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Savivaldybės įmonės „Kompata“ 2021 metų veiklos ataskaitos (toliau – ataskaita)
laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Ataskaita pateikta pagal 2021 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) 52 095.
• Elektroninio pašto adresas ignalina@kompata.lt.
• Interneto svetainės adresas www.kompata.lt.
II SKYRIUS
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 ir jos pačios įgytą turtą valdo, naudoja
ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės steigėjas ir aukščiausiasis valdymo 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.
- 2021 metais savivaldybės įmonės „Kompata“ vadovas Vytautas Potapovas (iki 202202-01).
- Nuo 2022 m. vasario 1 d. įmonės vadovė Rasa Šatienė, kuri parengė veiklos ataskaitą ir
patvirtino praėjusio laikotarpio finansines ataskaitas.
- 2021 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 41 darbuotojas. 2 – administracijos darbuotojai,
9 – Paslaugų administravimo skyriaus darbuotojai, 30 – Paslaugų teikimo skyriaus darbuotojų, 4
darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Darbuotojai nuobaudų neturėjo.
Įmonėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 metais – 877,29 Eur.
III SKYRIUS
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.
• 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.
IV SKYRIUS
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 bendraudamas su
juridiniais ir fiziniais asmenimis, valdžios institucijomis, įmonės vardu sudarė sandorius, užtikrino
įmonės turto racionalų, ekonomišką ir 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.
- 2021 m. toliau diegiama 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 perduoda informaciją apie suteiktas paslaugas administratoriui ir informuoja vairuotojus apie
optimalius maršrutus. Viso proceso informacija automatiškai perduodama į įmokų už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo apskaitos programą, kuri kiekvieną veiksmą
priskiria prie atitinkamos sutarties su nekilnojamojo turto objektu.
- 2021 m. tęsiama visų rajone turimų atliekų konteinerių – tiek individualaus, tiek bendro
naudojimo – inventorizacija. Specialiais lipdukais pažymėta daugiau kaip 6429 konteineriai, 2020 m.
buvo apie 5000. Pažymėjus konteinerius, fiksuojami konteinerių pakėlimai – atliekų ištuštinimas, o
tai leidžia optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus, tinkamai kontroliuoti teikiamų paslaugų apimtis
ir kokybę, gauti tikslią informaciją apie surinktas atliekas. 2022 metais planuojama tęsti konteinerių
žymėjimą (ne tik individualių, bet ir kolektyvinio naudojimo, juridiniams asmenims skirtų
konteinerių).

- 2021 m. abonentų apskaita vykdoma naudojantis programa „Mokesta“. Šioje
programoje sudaromos ir keičiamos sutartys, priskiriami konteineriai, registruojami, saugomi,
analizuojami, apskaičiuojami duomenys apie suteiktas paslaugas, rengiamos, spausdinamos ir el.
paštu siunčiamos sąskaitos mokėtojams, sekami atsiskaitymai, valdomi įsiskolinimai, permokos.
Sąskaitos abonentams, paslaugų gavėjams teikiamos kas du mėnesiai. Svarstoma galimybė sąskaitas
teikti kas šešis mėnesius, kad būtų sumažinti administravimo kaštai.
- 2021 m. SĮ „Kompata“, atlikdama Ignalinos rajono savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, sudarė Ignalinos rajono savivaldybės komunalinių
atliekų turėtojų registravimo komisiją, išnagrinėjo 9 nekilnojamojo turto objektų būklę dėl mokesčio
taikymo už komunalines atliekas. Komisija toliau vykdė pagrindines funkcijas:
1. Tikrino / tikslino fizinių ir juridinių asmenų registro duomenis ir nustačiusi neatitikimų
teikė savininkui siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo ar jos priedų pakeitimo.
2. Identifikavo neregistruotus, faktiškai pastatytus nekilnojamojo turto objektus, kuriuose
yra gyvenama ar vykdoma komercinė veikla ir teikė savininkui (žemės sklypo, kuriame yra objektas,
savininkui) siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo.
3. Identifikavo nedeklaruotus, bet faktiškai nekilnojamojo turto objekte gyvenančius
asmenis ir teikė savininkui siūlymą dėl atliekų tvarkymo sutarties sudarymo ar jos priedų pakeitimo.
4. Identifikavo netinkamus gyventi ar naudoti pagal deklaruotą paskirtį gyvenamosios
arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus ir teikė siūlymą dėl atliekų tvarkymo
sutarties pakeitimo ar nutraukimo.
- 2021 m. gruodžio mėnesį sudaryta papildoma sutartis su VĮ Registrų centru dėl
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų duomenų apie Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje
esančius nekilnojamo turto objektus, objektų pasikeitimus ir duomenis apie fizinių asmenų,
nuosavybės teise valdančių nekilnojamąjį turtą Ignalinos rajono savivaldybėje, deklaruotą
gyvenamąją vietą. Nekilnojamojo turto registre įregistruota 17 730 objektų. Kas ketvirtį bendrovė
gaus pasikeitusius duomenis apie nekilnojamojo turto savininkus.
- 2021 m. sukurta savitarnos svetainė.
- 2021 m. patvirtintas įmonės logotipas.
- 2021 m. gruodžio mėnesį įsigytas automobilis „Ford Transit“, EK330 L1, 4x4. Kaina –
34 500,00 Eur be PVM. Ši transporto priemonė naudojama atliekoms ir viešosioms erdvėms tvarkyti.
SĮ „Kompata“ Paslaugų administravimo skyriaus darbuotojai aptarnavo gyventojus
įmonės biure, paskelbus karantiną – nuotoliniu būdu (el. paštu, telefonu).
Per metus išsiųsti 595 (2020 m. – 541) registruoti laiškai su pasiūlymu atnaujinti ar naujai
sudaryti sutartis. Apie 78 proc. tokių pasiūlymų gavėjų kreipiasi dėl sutarčių sudarymo pagal
individualiai aptartas sąlygas (karantino laikotarpiu jos sudaromos el. paštu). Su likusiais 22 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 sudariusiu sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties
standartines sąlygas ir jam yra skaičiuojamas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis.
2021 m. gruodžio 31 d. SĮ „Kompata“ turėjo sudariusi 14122 komunalinių atliekų
tvarkymo sutartis su individualių objektų ir butų savininkais ir 612 sutarčių su juridiniais asmenimis.
2021 m. parengti ir išsiųsti 315 dokumentai, personalo klausimais išleisti 154 įsakymai,
gauti ir išnagrinėti 94 piliečių kreipimaisi.
PIRMASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS
SĮ „Kompata“ 2021 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 skelbiami ir nuolat
atnaujinami įmonės interneto svetainėje www.kompata.lt.
Informacija ir aktualijos yra nuolat skelbiami ir įmonės „Facebook“ paskyroje

https://www.facebook.com/kompata.imone.1 (šiuo metu joje įmonės informaciją seka 1493 asmenys)
ir „Facebook“ grupėje www.facebook.com/kompataIgnalina/ (534 nariai).
Visuomenės informavimas vyko ir publikuojant straipsnius bei skelbimus vietinėje
spaudoje, Ignalinos rajono savivaldybės interneto 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.
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ skyrė vaikams knygeles apie rūšiavimą. VšĮ
„Žaliasis taškas“ pristatė nemokamą interaktyvų edukacinį spektaklį vaikams „Kontis ir Tvarkius“.
ANTRASIS SKIRSNIS
ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI
Pajamos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Veiklos rūšis
Komunalinių atliekų pastoviosios dalies už
nekilnojamojo turto vienetą pajamos
Komunalinių atliekų kintamosios dalies
pajamos už surinkimą ir išvežimą
Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo
pajamos
Automobilinio bokštelio su personalu nuomos
pajamos iš seniūnijų
Automobilinio bokštelio su personalu nuoma
Transporto paslaugos
Kitos paslaugos
Atliktų remonto darbų pajamos
Antrinių žaliavų surinkimo ir pardavimo
pajamos
Pakuočių tvarkymo paslaugos
Aplinkos tvarkymo darbų pajamos Ignalinos m.
Kelių fondas
Parduotų prekių (konteinerių) pajamos
Ignalinos m. viešojo tualeto eksploatavimo
pajamos
Pirties teikiamų paslaugų pajamos Dūkšto m.
Iš viso:

Finansiniai metai
(Eur)

Praėję
finansiniai metai
(Eur)

252 709

194 737

336 921

259 974

19 099

27 617

21 972

24 074

2 865
58 437
8 780
10 067
32 437

1 166
3 174
7 221
0
29 077

38 802
225 832
147 878
0
5

25 593
196 758
3 914
547
50

175
1 155 979

3 287
777 189

Informacija apie kitos veiklos rezultatus
Reikšmingi straipsniai
Finansiniai
metai (Eur)
Kitos veiklos rezultatas, iš viso
Iš jų:
Kitos reikšmingos netipinės veiklos pajamos, iš
viso
Iš jų:
Nuomos pajamos
Kitos pajamos

33 558

Praėję
finansiniai metai
(Eur)
23 341

34 605

26 808

3 507
31 098

0
26 808

Kitos reikšmingos netipinės veiklos sąnaudos (-)

-(1 047)

(3 467)

Komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas
2021 m. buvo surinkta ir nuvežta į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą 3022,98 t
mišrių komunalinių atliekų, 54,52 t mažiau nei 2020 m. ir 7,76 t mažiau nei 2019 m. Nors skirtumas
labai mažas, bet tai įrodo, kad rūšiuojant atliekas mišrių atliekų mažėja.
Metai

Surinktų komunalinių atliekų kiekis (t)

2019 m.

3030,740

2020 m.

3077,500

2021 m.

3022,98

Stambiagabaričių atliekų pagal seniūnijų užsakymus išvežta 9,52 t, 5,46 t daugiau nei
2020 metais, biologiškai skaidžių atliekų – 271,212 t, t. y. 70,26 t daugiau nei 2020 m.
Antrinių žaliavų tvarkymas, infrastruktūros plėtra
2021 metais surinkta 364,93 t antrinių žaliavų, t. y. 54,427 t daugiau nei 2020 metais.
Kolektyviniame sraute (iš bendrojo naudojimo konteinerių) surinkta 40,99 t daugiau, o
individualiajame sraute (iš individualių rūšiavimo konteinerių) – 13,437 t daugiau nei 2020 metais.

Metai
2019 m.
2020 m.
2021 m.

Kolektyviniame
sraute surinktų
antrinių žaliavų
kiekis (t)
177,440
217,900
258,890

Individualiame sraute
surinktų antrinių
žaliavų kiekis (t)

Bendras surinktų
antrinių žaliavų
skaičius (t)

51,350
92,603
106,04

228,790
310,503
364,93

Didelį surenkamų antrinių žaliavų kiekio augimą nulėmė du dalykai: 1) plečiama atliekų
rūšiavimo infrastruktūra, 2) vykdomos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų rūšiavimo srityje
priemonės.
2021 metais SĮ „Kompata“ išdalijo 66 vnt. 240 l talpos atliekų rūšiavimo konteinerių
(skirtų plastikui, popieriui ir metalui) individualioms namų valdoms. Toliau nemokamai dalijami
antrinių žaliavų konteineriai tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.
Naudojamų individualių rūšiavimo konteinerių skaičiaus kaita per trejus metus:
2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Konteinerių skaičius

634

1234

1300

Nors antrinių žaliavų surenkama 10 kartų mažiau nei komunalinių atliekų, bet džiugina
tai, kad surenkamų antrinių žaliavų kiekis auga, komunalinių – nors nežymiai, bet mažėja, tai
rūšiavimo įtaka. Kitas klausimas yra antrinių žaliavų sudėtis. Iš jų apie 75,16 proc. yra tinkamos
perdirbti arba deginti (energijai gauti). Jų tvarkymą finansuoja licencijuotos gamintojų ir
importuotojų organizacijos. 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 išaugo jau 2020 metais, kai rugsėjo mėnesį pradėtos
eksploatuoti savivaldybės administracijos iniciatyva Ignalinos mieste įrengtos 8 pusiau požeminių
konteinerių aikštelės. 2021 metų skaičiai rodo, kad rūšiavimas pasiteisina ir reikia kuo daugiau šviesti
žmones ir dirbti šia linkme.
Bendrovė 2021 metais atliekų rūšiavimo konteinerių dalijimą tęsė. Ateityje planuojama

dar aktyviau skatinti rūšiuoti. 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 271,212 t atliekų.
2021 m. sutvarkytų atliekų kiekis
Komunalinės atliekos
Stambiagabaritės atliekos
Biologiškai suyrančios atliekos
Nefinansuotinos atliekos, likusios po antrinių žaliavų
rūšiavimo
Finansuotinos antrinės žaliavos (pakuotės atliekos)

Atliekų kiekis (t)
3022,98
9,52
271,212
150,833
214,097

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-123
patvirtinti įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai
Ignalinos rajono savivaldybėje, kurie įsigaliojo nuo 2021-08-01. Aprašas paskelbtas SĮ „Kompata“
svetainėje www.kompata.lt.
Sąnaudos
Sąnaudų rūšys

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Parduotų
prekių
ir
suteiktų
paslaugų savikaina iš viso
Iš jų:
Parduotų prekių savikaina
Suteiktų paslaugų savikaina iš viso
Aplinkotvarkos paslaugų savikaina
Mechaninių dirbtuvių paslaugų
savikaina
Komunalinių atliekų surinkimo ir
išvežimo paslaugų savikaina
Apšvietimo darbų paslaugų savikaina
Antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos
savikaina
Aplinkotvarkos darbų savikaina
Ignalinos mieste ir rajone
Kelių fondo sąnaudos
Pirties eksploatavimo sąnaudos
Dūkšto m.
Kitos sąnaudos
Bendrosios
ir
administracinės
sąnaudos iš viso
Iš jų:
Medžiagos ir kuras (granulės)
Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo sąnaudos
Nusidėvėjimas
Banko mokesčiai, kiti mokesčiai
Kitos tiesioginės išlaidos
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
Iš viso sąnaudų

Finansiniai
metai (Eur)

Praėję finansiniai
metai (Eur)

998 213

708 470

0
991 929
51 004

406
691 900
7 130

33 973

29 492

501 036

402 768

27 930

15 741

62 030

66 027

210 440

169 368

105 516

1 374

6 284

10 296

0

5 868

133 084

181 142

6 442

7 115

74 205

134 915

4 460
3 980
43 997
88
1 131 385

5 964
1 754
31 394
329
889 941

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAS
Per ataskaitinį laikotarpį 1,00 Eur pajamų uždirbti išleista 0,95 Eur.
Įvertinus visas įmonės uždirbtas pajamas (1 190 584 Eur) ir patirtas sąnaudas (1 132 432
Eur), 2021 metų veiklos rezultatas yra 58 152 Eur pelnas prieš apmokestinimą. Įmonės nepaskirstytas
pelnas (nuostolis) nuo veiklos pradžios yra 197 057 Eur.
V SKYRIUS
ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2022 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 2022 metais
planuojama:
1. Pasitelkus suplanuotus finansinius įrankius, didžiąja dalimi padengti įsiskolinimą
Utenos regioniniam atliekų tvarkymo centrui. Pasirašyti skolos mokėjimo dalimis sutartį su skolos
išdėstymo grafiku. Sutartis pasirašyta 2021 m. kovo 10 d. Pagal sutartį iki 2022-12-31 kiekvieną
mėnesį įsipareigojama mokėti pagal einamąsias sąskaitas ir po 4 000,00 eurų dengti skolą. Nuo 202301-01 iki 2023-11-30 įsipareigojama mokėti pagal einamąsias sąskaitas ir po 12 000,00 eurų dengti
skolą, jei neatsiras objektyvių priežasčių keisti sutarties sąlygas dėl skolos padengimo. Iki 2023-1130 įsipareigojama padengti visą 171 673,63 eurų skolą. Laikydamasi mokėjimo grafiko, įmonė
įsiskolinimą jau sumažino iki 163 673,63 Eur.
2. Mažinti į sąvartyną šalinamų atliekų kiekius, dalyti gyventojams rūšiavimo
konteinerius, skatinti rūšiuoti ir vykdyti visuomenės švietimą šioje srityje.
3. 2022 m. baigti inventorizuoti visus Ignalinos rajone esančius komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų konteinerius.
4. 2022 m. savitarnos svetainėje aktyvuoti mygtuką „Mokėti“.
5. Padedant savivaldybei, plėsti atliekų surinkimo infrastruktūrą (stiklo rūšiavimo
konteinerių suteikimas individualių namų savininkams, tekstilės surinkimas, biologiškai skaidžių
atliekų surinkimo priemonių suteikimas ir kt.).
6. Toliau tobulintis valdant klientų aptarnavimo programą „Mokesta“. Diegti ir mokytis
klientų aptarnavimo naujovių. Nuolat dirbti su klientų duomenų baze, ją papildyti ir stebėti
pasikeitimus, svarbius nustatant mokėjimus už komunalinių atliekų išvežimą ir vykdant skolų
ieškojimo prevenciją.
7. Įsigyti papildomus buhalterinės programos „Edrana“ sandėlio, kuro ir buhalterinę
modulius. Optimizuoti ir įdiegti bendrą apskaitos sistemą įmonėje, abonentų apskaitos programos
„Mokesta“ duomenis eksportuoti į buhalterinę programą „Edrana“.
8. Įdiegti naują sąskaitų planą ir atnaujinti įmonės Apskaitos politiką. Atlikti įmonės
analizę, sukurti strategiją ir prognozes iki 2025 metų.
9. Kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją su prašymu teikti rajono
savivaldybės tarybai tvirtinti SĮ „Kompata“ naujus teikiamų paslaugų (ne atliekų tvarkymo) įkainius.
10. Renovuoti įmonės administracinio pastato stogą ir pakeisti senus langus į mažesnio
šilumos pralaidumo langus.
11. Vykdyti įmonei iškeltas užduotis, numatytas Ignalinos rajono savivaldybės atliekų
tvarkymo plane.
12. Sudaryti sąlygas ir skatinti įmonės darbuotojus tobulėti bei kelti kvalifikaciją.
13. Nusipirkti universalią šlavimo, laistymo, lapų siurbimo ir sniego valymo mašiną,
prieš tai ją išsinuomoti siekiant įsitikinti mašinos galimybėmis ir pritaikymu Ignalinos miestui ir
kitoms viešosioms erdvėms.
14. Įsigyti traktorių didesnės apimties ir didesnio užterštumo viešųjų erdvių tvarkymo
darbams atlikti po žiemos, žiemą ir sunkiau prieinamose vietose.
_____________

