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UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau - „Bendrovė“), juridinio asmens 

kodas 151479265, PVM mokėtojo kodas LT514792610, buveinės adresas: Vokiečių g. 10, 

Marijampolės m., Marijampolės sav., Lietuva. Bendrovę, registruotą Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, įsteigė Marijampolės apskrities savivaldybės, siekdamos vykdyti Lietuvos 

Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms pavestas atliekų tvarkymo funkcijas ir 

įgyvendinti valstybės remiamą investicinį Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos 

vystymo projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu Bendrovės įstatai 

įregistruoti 2003-01-16. Registravimo Nr. UAB 2003-7. Juridinių asmenų registre 2005 m. 

rugpjūčio 8 d. įregistruoti pakeisti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro registro 

duomenys ir steigimo dokumentai (įstatai). Nauja Bendrovės įstatų redakcija buvo patvirtinta 2011 

m. kovo 31 d. visuotiniame akcininkų susirinkime ir pakeista buveinė iš Vytauto g. 27, 

Marijampolė, į Vokiečių g. 10, Marijampolė. Bendrovė veikia kaip regioninė tarpsavivaldybinė 

uždaroji akcinė bendrovė. 

 

1. Objektyvi įmonės būklė 

 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 120 000,- (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) litų. Jis 

padalintas į 120 (vieną šimtą dvidešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali 

vertė yra 1 000,- (vienas tūkstantis) litų. Visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities 

savivaldybių administracijoms: 

 

Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius 

Dalis 

įmonėje 

Apmokėtos 

akcijos 

Marijampolės savivaldybės 

administracija 

44 36,67% 44 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija 

32 26,67% 32 

Šakių rajono savivaldybės 

administracija 

24 20% 24 

Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija  

10 8,33% 10 

Kalvarijos savivaldybės administracija 10 8,33% 10 

 

Bendrovės struktūra naujai patvirtinta 2013 m. liepos 3 d. valdybos posėdyje (protokolas Nr. 

1-5). Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2013 m. buvo 38. 

 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 
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2. Bendrovės veiklos ir jos plėtros apžvalga 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekų tvarkymo 

sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės 

pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, 

valdymas, administravimas ir plėtojimas, viešųjų paslaugų teikimas atliekų naudojimo, perdirbimo 

ir tvarkymo srityje, vietinės rinkliavos administravimas, skolų išieškojimas.  

Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi LR teisės aktų reikalavimų, veiklos 

strategiją grindžia Regiono plėtros tarybos patvirtintu aktualios redakcijos Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo planu ir su Marijampolės apskrities savivaldybėmis pasirašytomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemų administravimo sutartimis. 

Bendrovė yra užsiregistravusi atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų 

tvarkymo kodus: S1; R13; R3; R12. 

 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų visuotinumas 

 

Bendrovės sukurta regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema sėkmingai 

funkcionuoja, sistema ir joje teikiamomis atliekų tvarkymo paslaugomis gali naudotis visi regiono 

komunalinių atliekų turėtojai (100 %).  

 

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymas ir apskaita 

 

2013 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 72013,8 t komunalinių 

atliekų.  

 

Savivaldybė 
Viso surinkta atliekų 

t/2013 m. 

Perdirbta/panaudota/ 

sukompostuota 

t/2013 m. 

Deponuota sąvartyne 

t/2013 m. 

Kalvarijos savivaldybė 4182,4 412,252 X 

Kazlų rūdos savivaldybė 6420,2 1054,950 X 

Marijampolės savivaldybė 35268,4 8079,863 X 

Šakių rajono savivaldybė 9540,3 1371,014 X 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 16602,5 
1548,665 

X 

Viso regione: 72013,8 12466,744 52417,55 

 

2013 m. Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir ją 

papildančiose sistemose komunalinės atliekos surenkamos naudojant individualius ir bendro 

naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerius, bendro naudojimo žaliųjų atliekų konteinerius, 

antrinių žaliavų konteinerius, 6 didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikšteles, 5 žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikšteles, regioninėje sistemoje veikiančių atliekų tvarkytojų vykdomų 

periodinių apvažiavimų būdu, papildančių sistemų taikomomis priemonėmis (spec. konteineriai, 

dėžės ir pan.), papildančių sistemų surinkimo operatorių neperiodinių apvažiavimų būdu. 

 

Atliekų sudėtis 

 

Vadovaujantis 2011 m. rugpjūčio 31 dienos LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-661 

„Dėl regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų 

sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 2013 metais buvo 

atlikti mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai. 
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Marijampolės regiono mišrių komunalinių atliekų šalinamų regioniniame sąvartyne sudėtis 2013 m. 

 

Pakuočių atliekų tvarkymas Marijampolės regione 

 

Marijampolės regione 2013 metais surinkta ir perdirbta pakuočių atliekų, įskaitant antrines 

žaliavas, 792,962 t stiklo, popieriaus, popieriaus ir kartono pakuotės – 577,448 t, plastiko, 

plastikinės pakuotės 394,463 t.  

 
Pakuočių atliekų surinkimo priemonės Marijampolės regione 

Savivaldybė Antrinių žaliavų konteineriai vnt. 2013 m. Gauti pakuočių 

konteineriai Stiklas Popierius Plastikas 

Marijampolės 188 189 191 1000 

Vilkaviškio 

rajono 

125 128 124  

Šakių rajono 166 99 162  

Eil. Nr. Atskirtos komunalinių atliekų rūšys 

Ištirtas komunalinių 

atliekų kiekis 

tonomis 
procentais, 

% 

1 2 3 4 

1. Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos 0,382 5,944 

2. Žaliosios atliekos 0,255 3,968 

3. Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos 0,181 2,816 

4. Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos 0,275 4,279 

5. Natūralaus pluošto audinių atliekos 0,354 5,508 

6. Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 0,2303 3,583 

7. Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 1,6773 26,098 

8. Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos 0,853 13,272 

9. Kombinuotų pakuočių atliekos 0,03 0,467 

10. Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos 0,259 4,030 

11. Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos 0,272 4,232 

12. 
Inertinės atliekos (keramika, betonas, 

akmenys ir pan.) 

1,052 16,368 

13. 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų 

sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos 

0,075 1,167 

14. 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

0,02 0,311 

15. 
Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną 

patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos 

0 0,000 

16. 
Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų 

sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos 

0 0,000 

17. Kitos komunalinės atliekos 2,189 34,059 

18. Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis 6,427 100 
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Kazlų Rūdos 38 38 38  

Kalvarijos 70 70 70  

Viso regione 587 524 585 1000 

Marijampolės regiono teritorijoje įrengtos 514 antrinių žaliavų konteinerinės aikštelės su 1 

696 konteineriais antrinių žaliavų (pakuočių) atliekoms surinkti. Viena konteinerių aikštelė tenka 

334 gyventojų skaičiui. 

Planuojama, kad 2014 metais įdiegus naują pakuočių atliekų surinkimo sistemą 

Marijampolės regione, kai bus atskirai surenkamos pakuotės individualiose namų valdose, bus 

galima surinkti apie 30 kg/gyv./metus pakuočių ir antrinių žaliavų. 

 

Didelių gabaritų atliekų, pavojingų atliekų ir kitų komunalinių atliekų tvarkymas 

 

Didelių gabaritų atliekos, pavojingos atliekos ir kitos specifinės komunalinės atliekos 

Marijampolės regione surenkamos šiais būdais – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, periodiniu 

apvažiavimo būdu, pagal viešai skelbiamą apvažiavimo grafiką. 

Didžiųjų atliekų, pavojingų atliekų ir kitų specifinių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės 

Marijampolės regione veikia Marijampolėje, Marijampolės savivaldybėje, Vilkaviškyje, Šakiuose, 

Kazlų Rūdoje ir Kalvarijoje. Į bet kurią Marijampolės regione esančią didžiųjų atliekų priėmimo 

aikštelę gyventojai ir smulkios įmonės gali atvežti savo didžiąsias atliekas, buities pavojingas 

atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektronikos atliekas, žaliąsias atliekas. 

 
Didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelėse surinkti atliekų kiekiai 2013 m. 

Atliekų pavadinimas Kodas 

Marijampolės regione 

Juridinių 

kiekis, t 

Fizinių 

kiekis, t 
Viso, t 

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 06 04 04* 0,006 0,007 0,0132 

Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 13 02 08* 0,364 0,994 1,358 

Popieriaus ir kartono pakuotės 15 01 01 0,210 0,564 0,774 

Plastikinės (kartu su PET) pakuotės 15 01 02 25,831 7,957 33,788 

Stiklo pakuotės 15 01 07* 0,000 0,005 0,005 

Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

likučių arba kurios yra jomis užterštos  
15 01 10* 0,045 0,017 0,062 

Absorbentai, filtrų medžiagos 15 02 02* 0,054 0,000 0,054 

Naudotos padangos, iki 120 cm 16 01 03 7,061 56,949 64,01 

Naudotos padangos, virš 120 cm 16 01 03 4,316 3,215 7,531 

Tepalų filtrai 16 01 07* 0,474 0,290 0,764 

Plastikai (automob.) 16 01 19 2,921 4,357 7,278 

Stiklai (automob.) 16 01 20 0,057 0,252 0,309 

Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–

16 01 11,16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25 
16 01 21* 0,049 0,092 0,141 

Švino akumuliatoriai 16 06 01* 0,033 0,069 0,102 

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 
17 01 07 0,000 2,075 2,075 

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto 17 06 01* 6,388 95,409 101,797 

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto 17 06 05* 62,286 309,429 371,715 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04 7,070 154,077 161,147 

Popierius, kartonas 20 01 01 0,135 0,205 0,34 

Stiklas 20 01 02 0,100 19,675 19,775 

Tirpikliai 20 01 13* 0,000 0,000 0 
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Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 
20 01 21* 0,381 0,469 0,85 

Nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
20 01 23* 0,470 6,105 6,575 

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 
20 01 27* 0,000 0,579 0,579 

Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* 0,039 0,018 0,057 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje 

yra pavojingų sudedamųjų dalių 
20 01 35* 1,169 7,241 8,41 

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga 20 01 36 1,112 5,956 7,068 

Mediena, nenurodyta 20 01 37 20 01 38 0,000 0,110 0,11 

Plastikai 20 01 39 1,125 1,933 3,058 

Metalai 20 01 40 0,149 2,360 2,509 

Biologiškai suyrančios atliekos 20 02 01 0,000 5,835 5,835 

Mišrios komunalinės 20 03 01 0,000 1,602 1,602 

Didžiosios atliekos 20 03 07 5,208 68,567 73,775 

Viso: 127,053 756,413 883,466 

 

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

 

2013 metais Marijampolės regione (po vieną kiekvienoje savivaldybėje) veiklą vykdė 5 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Bendras jų pajėgumas 2013 metais - 13500 t/m. Biologiškai 

skaidžių atliekų kompostavimas mažina šių atliekų patekimo į sąvartyną kiekius. Kompostavimo 

aikštelėse buvo priimamos šios atliekos: želdynų karpymo ir sodo atliekos, nupjauta žolė, medelių, 

krūmų ir gyvatvorių nugenėtos šakelės, nukritę medžių lapai, daržininkystės atliekos, 

miškininkystės atliekos, medienos pjuvenos, skiedros, drožlės, medienos gaminiai, kurie nėra 

impregnuoti, laminuoti, dažyti ar padengti kitomis cheminėmis medžiagomis, mediniai padėklai, 

statybinė mediena.  

2013 m. Bendrovė pradėjo diegti atskirojo rūšiuojamojo žaliųjų atliekų surinkimo sistemą. 

Tam tikslui naudoti bendro naudojimo konteineriai. 

 

Savivaldybė Žaliųjų atliekų konteinerių skaičius 

Kalvarijos 11 

Kazlų Rūdos 3 

Marijampolės 19 

Šakių rajono 3 

Vilkaviškio rajono 3 

Viso: 39 

 

Gyventojai aktyviai naudojosi šia pasiūlyta žaliųjų atliekų surinkimo sistema, kurios pagalba 

2013 m. surinkta ir pristatyta į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles 1134,7 t žaliųjų atliekų. 

Regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys savo transportu atvežė 2230,5 t 

kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. Iš regioninio sąvartyno teritorijoje veikiančios 

laikinos rūšiavimo linijos atrinktos biologiškai skaidžios atliekos buvo vežamos į Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje esančią kompostavimo aikštelę, viso atvežta 6017,9 tonos, kur iš jų 2013 

metais gamintas techninis kompostas (stabilatas), kuris parduodamas regioninio sąvartyno 

operatoriui.  

2013 m. Marijampolės regione surinkta ir priimta į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles 

9383,05 tonos žaliųjų atliekų. 
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Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas Marijampolės regione 2013 m. 

Savivaldybė 
Žaliosios  

t/2013 m. 

Biologiškai skaidžios 

atliekos iš rūšiavimo 

linijos t/2013 m. 

Viso t/2013 m. 

Kalvarijos 178,34 - 178,34 

Kazlų Rūda 628,68 - 628,68 

Marijampolė 885,97 6017,88 6903,85 

Šakių  766,4 - 766,4 

Vilkaviškio  905,78 - 905,78 

Viso: 3365,17 6017,88 9383,05 

 

2014 m. Bendrovė planuoja įsigyti ir Marijampolės regiono gyventojams išdalinti 14 000 vnt. 

individualaus kompostavimo dėžes. 

 

2013 metais buvo įgyvendinami šie projektai: 

 

1. Projektas „Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-

01-004 

Projekto pradžia 2009 m. gruodžio mėnuo, projekto pabaiga 2013 metų lapkričio mėnuo. 

Projektas finansuojamas ES ir Valstybės biudžeto lėšomis. Skirtas finansavimas 32.221.000,00 Lt, 

sutarčių pasirašyta už 32.426.496,17 Lt, darbų atlikta už 30.848.951,59 Lt. 

Pritaikius finansinę korekciją skirtas finansavimas sumažintas 5 % veiklai “Statyba, 

rekonstravimas, remontas ir kiti darbai” nuo 31.616.000,00 Lt iki 30.035.200,00 Lt. Rangos darbų 

atlikta už 30.686.091,59 Lt, o finansavimo lėšomis apmokėta 28.500.895,42 Lt. Bendrovė savo 

lėšomis apmokėjo trūkstamus 2.185.196,10 Lt ir kreipėsi į teismą dėl 1.534.304,58 Lt neišmokėtos 

projekto sumos. Vykstant teismams, 2013 m. gegužės 16 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-

347 buvo panaikinti ankstesni projekto finansavimo įsakymai ir projektui skirtas finansavimas 

29.357.887,02 Lt.  

Projekto tikslai – sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą ir jos neigiamą poveikį 

žmonių sveikatai. 

Siektini projekto rodikliai: 

 uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai - 6 vnt. (1 Kalvarijos sav., 2 Šakių r. sav., 2 

Vilkaviškio r. sav., 1 Kazlų Rūdos sav.). 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

 uždaryti ir sutvarkyti 6 sąvartynai (1 Kalvarijos sav., 2 Šakių r. sav., 2 Vilkaviškio r. 

sav., 1 Kazlų Rūdos sav.) rangos darbų vertė 30.686.091,59 Lt; 

 
Sąvartynas prieš uždarymą    Sąvartynas po uždarymo 



 8 

Projekto tikslai įgyvendinti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. 2013 metais vykdyti tik 

projekto finansiniai atsiskaitymai. 2013 m. iš projekto biudžeto Bendrovei buvo apmokėta 

650.891,59 Lt patirtų išlaidų.  

 

2. Projektas „Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo 

aikštelių įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009 

Projekto pradžia 2010 m. spalio mėnuo, pabaiga 2013 m. birželio mėnuo. Projekto biudžetas 

yra 17.118.109,82 Lt, iš kurių Sanglaudos fondo dalis 14.550.393,34 Lt, Valstybės biudžeto dalis 

1.177.217,82 Lt ir Bendrovės dalis ne mažiau 1.390.498,66 Lt.  
Projekto tikslai – sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį 

žmonių sveikatai bei sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo 

sąvartynuose pajėgumus. 

Siektini projekto rodikliai: 

 uždaryti 12 nelegalių mažųjų sąvartynų (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių r. sav., 3 

Vilkaviškio r. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 6 Marijampolės sav.); 

 įrengti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių r. sav., 1 

Vilkaviškio r. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.); 

 įsigyti kompostavimo įrangą, t.y. atliekų (medienos) smulkintuvus - 3 vnt., komposto 

ir kompostuojamos medžiagos krautuvus - 5 vnt., komposto vartytuvą - 1 vnt. ir komposto sijotuvą 

- 1vnt. 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

 Uždaryti 12 nelegalių mažųjų sąvartynų (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių r. sav., 3 

Vilkaviškio r. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 6 Marijampolės sav.) darbų vertė 7 636 777,78 Lt; 

 
   Šiukšlynas prieš sutvarkymą    Sutvarkytas šiukšlynas 

 Įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių r. sav., 

1 Vilkaviškio r. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.) darbų vertė 6 153 458,61 Lt; 

  
Kazlų Rūdos kompostavimo aikštelė      Vilkaviškio kompostavimo aikštelė 
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 Kitos paslaugų (Techninės priežiūros, Paraiškos rengimo, Pirkimo dokumentų 

rengimo, Ekspertizės, Elektros tinklų, Administravimo ir viešinimo) sutartys, vertė 250 652,62 Lt; 

 Mobilios įrangos įsigijimui skirtas finansavimas 2 911 535,00 Lt, Įvykdžius 

pirkimus pasirašytos ir įvykdytos sutartys dėl 5 vnt. krautuvų, 1 vnt. komposto vartytuvo ir 1vnt. 

komposto sijotuvo, ir jie įsigyti už 2 557 899,00 Lt (t. tarpe MAATC 207 777,33 Lt). 

 
Įsigyta mobili technika žaliųjų atliekų tvarkymui ir komposto gamybai 

 

Projekto tikslai įgyvendinti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Iki 2013 m. gruodžio 31 

d. atlikta darbų ir paslaugų už 16.600.457,17 Lt, apmokėta 16.600.457,17 Lt. Bendrovės lėšomis 

apmokėta 1.348.449,90 Lt už darbus ir 3.486.096,00 Lt PVM. Projekto užbaigimas numatomas 

2014 m. gavus papildomą finansavimą trūkstamos įrangos žaliųjų atliekų 2 smulkintuvams įsigyti.  

 

3. Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004. 

Projekto pradžia 2010 m. gruodžio mėnuo, planuojama projekto pabaiga – 2015 m. liepos 

mėnuo.  

Projekto biudžetas 37.086.858,70 Lt. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis 85 

proc. (31.523.829,89 Lt) ir Bendrovės lėšomis 15 proc. (5.563.028,81 Lt). 

Projekto tikslai – sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą užtikrinančią 

ES nustatytų užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą Marijampolės regione. 

Siektini projekto rodikliai: 

 suprojektuoti ir pastatyti atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiai – 1 vnt.; 

 individualaus kompostavimo dėžių įsigijimas – 14 000 vnt. 

Visos sutartys dėl rangos darbų ir paslaugų pasirašytos, projektą įgyvendinant atlikta 

paslaugų už 406.710,00 Lt. Bendrovės lėšomis apmokėta 125.870,00 Lt ir 85.409,10 Lt PVM.  

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

2013 metų spalio 9 dieną Bendrovė su rangovu UAB „NEG Recycling“ pasirašė rangos 

darbų sutartį „Marijampolės regiono komunalinių atliekų machaninio-biologinio apdorojimo 

(MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija. 2013 m. gruodžio 31 d. apmokėtas avansas 

rangovui 8,4 mln. Lt ES finansavimo lėšomis. Sutarties apimtyje planuojama pastatyti 65000 t/m 

pajėgumo mechaninius komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginius, tame tarpe 18000 t/m pajėgumo 

biologinių apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti. 

2013 metais rangovas vykdė įrenginių projektavimo darbus. 

 

4. Marijampolės regioninio sąvartyno Panausupio kaime, Marijampolės 

savivaldybėje 3 ir 4 celių statyba 

 Projekto įgyvendinimo pradžia 2013 m. rugsėjo mėnuo – numatoma pabaiga 2014 m. spalio 

mėnuo.  

Projekto biudžetas 4.725.004,57 Lt be PVM. Projektas finansuojamas Bendrovės lėšomis.  
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Projekto tikslai – rengti Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 3-4 

sekcijas, skirtas likusių atliekų po rūšiavimo laidojimui. 

Siektini projekto rodikliai: 

 3-4 sąvartyno sekcijos -34700 m
2
. 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

2013 metų rugsėjo 17 d. Bendrovė su rangovu pasirašė rangos darbų sutartį „Marijampolės 

regioninis sąvartynas Panausupio k., Marijampolės sav. 3 ir 4 sekcijos statyba“ 

Rangos darbai vykdomi nuo 2013 m. spalio mėnesio, 2013 m. gruodžio 31 d. atlikta darbų 

už 1.475.317 Lt be PVM. 

 

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos administravimas 

 

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų – Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybių – siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, steigėjų 

įtvirtintą 2002-10-29 jungtinės veiklos sutartyje Nr. 83/206/155/65/28 (toliau – Jungtinės veiklos 

sutartis), Bendrovės ilgalaikis turtas 2013 metais išaugo iki 80 947 023 Lt. Šio turto savininkai yra 

akcininkai, pagal valdomą akcijų kiekį: 

Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius / (%) 

Akcininko 

įnašai Lt 

Akcininko turtas 

Bendrovėje Lt 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 44 004 29 683 273 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 32 004 21 588 571 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 24 000 16 189 404 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 ( 8,33%) 9 996 6 740 887 

Kalvarijos savivaldybė 10 ( 8,33%) 9 996 6 740 887 

 

Teisės aktais nustatyta, kad visi atliekų turėtojai privalo naudotis savivaldybių atliekų 

tvarkymo sistemomis ir apmokėti visas atliekų tvarkymo išlaidas. Jungtinės veiklos sutarties 4.1 

punkte nustatyta, jog Partneriai įsipareigoja visą atliekų tvarkymo veiklą finansuoti iš lėšų, 

tiesiogiai ar netiesiogiai surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas, pagal vienodą visiems 

Partneriams tarifą. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime 2009-12-16, Finansinio 

memorandumo fizinio tikslo - paslaugų pasiūlos teikimo lygio kilimui iki bendro 100 % lygio - 

įgyvendinimui ir Principo „teršėjas moka“ pirminio etapo įgyvendinimui nutarta (2009-12-16 

protokolas Nr. 1-9): 

1. Visoms Marijampolės regiono savivaldybėms nustatyti mišrią apmokėjimo už 

atliekų tvarkymą sistemą, įvedant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą visiems atliekų 

turėtojams, nesudariusiems sutarčių su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru dėl 

komunalinių atliekų tvarkymo. 

2. Vietinę rinkliavą nustatyti disponuojamo nekilnojamo turto ploto vienetui. 

2012 metais regiono savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti Marijampolės regioninės 

atliekų tvarkymo sistemos tinkamą funkcionavimą, nustatė vienodą apmokėjimo tvarką ir padidino 

vietinės rinkliavos ir atliekų tvarkymo tarifų dydžius, nors pasiekti, kad šie dydžiai už vienodos 

kokybės atliekų tvarkymo paslaugas būtų vienodi visose Marijampolės regiono savivaldybėse 

nepavyko. 2013 metais Marijampolės regiono savivaldybėse galiojo šie patvirtinti vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą visiems būstų savininkams nesudariusiems atliekų 

tvarkymo sutarčių su UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru dydžiai: 

Kazlų Rūdos savivaldybėje - 28 ct/m
2
, maksimalus apmokestinamas plotas iki  100 m

2
 

Šakių r. savivaldybėje  - 28 ct/m
2
, maksimalus apmokestinamas plotas iki  100 m

2
 

Vilkaviškio r. savivaldybėje   - 28 ct/m
2
, maksimalus apmokestinamas plotas iki  100 m

2
 

Marijampolės savivaldybėje - 25 ct/m
2
, maksimalus apmokestinamas plotas iki  100 m

2
 

Kalvarijos savivaldybėje - 23 ct/m
2
, maksimalus apmokestinamas plotas iki  100 m

2
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Taip pat 2013 metais galiojo patvirtinti atliekų tvarkymo tarifai sudariusiems atliekų 

tvarkymo sutartis, kurie nėra vietinės rinkliavos mokėtojai: 

Tarifas asmeniui:  

Marijampolės savivaldybėje - 9,68 Lt/ 1 asmeniui su PVM 

Kalvarijos savivaldybėje - 7,26 Lt/ 1 asmeniui su PVM  

Kazlų Rūdos savivaldybėje - 7,26 Lt/ 1 asmeniui su PVM  

Šakių r. savivaldybėje  - 7,26 Lt/ 1 asmeniui su PVM 

Vilkaviškio r. savivaldybėje - 7,26 Lt/ 1 asmeniui su PVM 

 

Už 1 m
3
 mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą – 77,84 Lt su PVM (visose 

Marijampolės apskrities savivaldybėse). 

Šiuo metu patvirtinti vietinės rinkliavos dydžiai ir atliekų surinkimo paslaugos tarifai 

padengia Bendrovės einamąsias veiklos išlaidas, tačiau investicijos finansuojamos skolintomis 

lėšomis. Bendrovė numačiusi vykdyti veiklą ir skirstyti finansinius srautus taip, kad būtų išvengta 

apmokėjimo už atliekų tvarkymą (vietinės rinkliavos ir tarifų) didinimo. 2013 m. liepos 24 d. buvo 

priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 711, kuriuo buvo patvirtinta Rinkliavos ar kitos įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, 

LR atliekų tvarkymo įstatymo 30
2 

str. 3 dalyje  numatyta, kad „nustatant rinkliavos ar kitos įmokos 

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, turi būti atsižvelgiama 

į Vyriausybės patvirtintą metodiką“. Vadovaudamosi aukščiau nurodytais teisės aktais, 

Marijampolės regiono savivaldybės turės patvirtinti naują dvinarę įmoką už atliekų tvarkymą, kurią 

sudarys pastovioji ir kintama dalis. 

 

Marijampolės atliekų tvarkymo centro veiklos viešinimo priemonės 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos sėkmė labai priklauso nuo 

visuomenės, vietos bendruomenių nuomonės apie ją. Visuomenės nuomonei formuoti reikia 

pastangų, tam tikros veiklos, kuri vadinama ryšiais su visuomene. Ryšiai su visuomene – tai ir 

komunikacijos su visuomene ir atskiromis jos grupėmis vadyba, ir organizacijos reputacijos, 

patikimumo ir įvaizdžio kūrimo bei palaikymo funkcija. 

Bendrovėje už komunikacijos su visuomene kokybišką vadybą, įmonės įvaizdžio kūrimą ir 

palaikymą yra atsakinga ryšių su visuomene specialistė Liucija Burbienė. Tačiau įmonės ryšiai su 

visuomene negali būti vertinami pagal vieno žmogaus įnašą – ryšiai su visuomene grindžiami 

paprasta filosofija: visuomenės pasitikėjimui, pritarimui ir palaikymui turi tarnauti visas kolektyvas, 

viso kolektyvo veikla ir įvaizdis skleidžia informaciją ir kuria visuomenės nuomonę apie save ir 

savo įmonę. 

2013 metais Bendrovėje ryšiams su visuomene buvo būdinga kryptinga veikla daryti įtaką 

gerai visuomenės nuomonei apie MAATC‘ą susiformuoti, skleidžiama informacija apie  įmonės 

veiklos naujoves, analizuojamos šios veiklos sferos tendencijos, siekiant suderinti būsimus 

organizacijos pokyčius ir visuomenės lūkesčius. 

Vienas svarbiausių ryšių su visuomene aspektų yra komunikacija. Komunikacija yra 

nenutrūkstamas, nebaigtinis procesas, kuris reiškia dalijimąsi - tai yra žmonių bendravimas, 

informacijos ir žinių perdavimas, keitimasis patyrimu, mintimis, idėjomis, įsitikinimais bei elgesiu. 

Ryšių su visuomene specialistai planuoja, organizuoja, valdo ir vykdo organizacijos kaip visumos 

komunikaciją. Tam privalu analizuoti iš išorės ateinančius pranešimus, į juos reaguoti, rengti, 

koordinuoti ir valdyti išorei perteikiamą informaciją. 

2013 metais Bendrovės veiklos viešinimui buvo būdingi kelių krypčių veiklos modeliai: 

centro specialistai apie veiklą pasakojo susitikimuose su gyventojais, rengė parodomąsias ekskursija 
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ir skaitė paskaitas įvairioms auditorijoms, rengė pranešimus spaudai ir platino informaciją 

visuomenės informavimo priemonių pagalba. 

 

2013-01-16.  2013 metų sausio 16 d. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras minėjo savo 

veiklos 10- metį. Šiai  progai  skirtas renginys buvo surengtas Marijampolės kultūros centre. 

Viešųjų ryšių pasiekimu ir įmonės gera reputacija galima laikyti tai, kad patalpos šventei buvo 

gautos nemokamai.  Buvo išleistas specialus 2013 metų kalendorius su MAATC veiklos istorijos, 

veiklos, atliekų tvarkymo aprašymais. Kalendoriaus tekstų ir nuotraukų autorė – L.Burbienė.  

Visiems  šventės dalyviams parengtos atsiminimo dovanėlės, viešinančios MAATC‘o prekinį 

ženklą: kalendoriai, puodeliai, konteinerio formos drožtukai, krepšiai, rašikliai. Šventės scenarijų 

parengė ir įgyvendino L.Burbienė. Koncertavo kamerinis ansamblis „Cantare“, I. ir A.Šerpyčių 

akordeonistų duetas. 

 

2013-05-14. Bagotosios pagrindinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos 

Norgenijos Steponaitienė, susipažino su atliekų tvarkymo sistema. Ekskursiją į didžiųjų atliekų 

aikštelę ir regioninį sąvartyną pravedė specialistė ryšiams su visuomene L.Burbienė. 

 
 

2013-05-29. Vienas iš svarbių ryšių su visuomene tikslų – sukurti, formuoti ir palaikyti teigiamą 

MAATC‘o, jo teikiamų paslaugų įvaizdį, kolektyvo reputaciją. Tam buvo siekiama darnos 

kolektyvo viduje, skiriamas dėmesys darbuotojų tobulėjimui profesinėje  srityje. Siekiant geriau 

išmanyti informaciją, perteikiamą išorei, buvo surengta centro kolektyvo ekskursija į  Druskininkų 

stikloporo gamyklą, kurioje perdirbamas antrinių žaliavų konteineriuose surenkamas stiklas ir jo 

duženos. 

 

2013-06-08. MAATC‘o specialistų susitikimas su „Gijos“ sodų bendrijos gyventojais. L.Burbienė 

papasakojo apie atliekų tvarkymo sistemą, paslaugų ir kontrolės skyriaus specialistas 

R.Andriuškevičius atsakė į konkrečius gyventojų klausimus.  
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2013-06-20. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis Plokščiuose, Šakių savivaldybėje. 

Nagrinėti du klausimai liečiantys MAATC‘o veiklą. Buvo aptarta „Dėl Marijampolės regiono 

plėtros plano 2006-2013 metams patikslinimo“ ir „Dėl Marijampolės apskrities 2009-2018 metų 

atliekų tvarkymo plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo ir informacijos apie UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro vykdomų iš ES fondų ir LR valstybė biudžeto lėšų finansuojamų 

projektų įgyvendinimo eigą“.  

 
Pranešimą regiono plėtros tarybos posėdyje apie centro veiklą pateikė Bendrovės direktorius. 

 

2013-08-28. MAATC‘o  specialistų susitikimas su Tursučių bendruomenės nariais. L.Burbienė 

papasakojo  apie Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemą, paslaugų ir kontrolės skyriaus 

specialistas R.Andriuškevičius atsakė i konkrečius gyventojų klausimus. 
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2013-08-13. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija Marijampolėje surengė 

seminarą „Gerosios praktikos pavyzdžiai tvarkant atliekas Marijampolės regione“. Teorinė renginio 

dalis, kurioje dalyvavo beveik visų šalies atliekų tvarkymo centrų vadovai ir atsakingi specialistai, 

buvo surengta Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Pagrindinį pranešimą skaitė 

A.Mieliauskas, apmokėjimo už paslaugas tvarkos  įdiegimo patirtį perteikė S.Šimonėlis. Seminaro 

dalyviai aplankė Marijampolės kompostavimo aikštelę, kurioje susipažino, kaip tvarkomos žaliosios 

atliekos. 

 
 

2013-10-01. Ekologinis renginys Marijampolės Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose. Paskaitą 

apie atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės regione seminare dalyvaujantiems įmonių vadovams ir 

aplinkosaugos specialistams skaitė A.Mieliauskas. 
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2013-10-17. „Ryto“ pagrindinės mokyklos 8 b klasės, vadovaujamos mokytojos Vilmos 

Šaučiūnaitės, ekskursija į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę ir regioninį sąvartyną. Ekskursiją vedė 

L.Burbienė.  

 
2013-10-10. Regioninės plėtros tarybos posėdis. Informacija apie MAATC‘o veiklą tvarkant 

atliekas, pranešėjas A.Mieliauskas. Informacija apie atliekų tvarkymo perspektyvas – pranešėja 

Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo departamento direktorė Vilma Karosienė.   

2013-11-29. Ekologijos propagavimui skirtas renginys Rygiškių Jono gimnazijoje. Paskaitą apie 

atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės apskrityje 300 gimnazistų skaitė L.Burbienė, apie savo 

darbą papasakojo buvęs gimnazijos auklėtinis, paslaugų ir kontrolės skyriaus specialistas Povilas 

Yla. 
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2013-05 mėn. parengtos atmintinės ką galima ir ko negalima dėti į mišrių komunalinių atliekų 

konteinerius. Atmintinės išnešiotos visų gatvių, kuriose vyko paslaugų kontrolės skyriaus 

patikrinimai, gyventojams, ir prisegtos prie patikrintų konteinerių.  

2013-06 mėn . Parengta ir išleista atmintinė apie Marijampolės, Kalvarijos savivaldybėse pastatytų 

didžiųjų konteinerių, skirtų žaliosioms atliekoms surinkti, išdėstymo vietas ir jų naudojimo tvarką. 

Išnešiota į gyventojų pašto dėžutes. 

2013-11 mėn. Parengtas ir išleistas lankstinukas „Palikime švarią aplinką ateinančioms kartoms“. 

Ką galima ir ko negalima mesti į antrinėms žaliavoms skirtą mėlynąjį konteinerį. 

 
 

2013 m. I ketvirčio mokėjimo pranešimo antroji pusė. Informacija, paštu išsiųsta  visiems beveik 

70 tūkstančių mokėtojų „Atliekų tvarkymo sistema sukurta, mokėkime ja naudotis“. 

2013 m. II ketvirčio mokėjimo pranešimo antroji pusė. Informacija apie atliekų pristatymo į 

didžiųjų ir specifinių atliekų aikšteles tvarką paštu išsiųsta beveik 70 tūkstančių mokėtojų. 

2013 m III ketvirčio mokėjimo pranešimo antroji pusė. Informacija „Deramai tvarkykime žaliąsias 

atliekas!“ paštu išsiųsta beveik 70 tūkstančių mokėtojų. 

2013 m. IV ketvirčio mokėjimo pranešimo antroji pusė. Informacija apie mokėjimo internetu už 

paslaugas galimybes paštu išsiųsta beveik 70 tūkstančių mokėtojų. 

2013 metai. Viešųjų ryšių esminis tikslas – pakeisti neigiamą požiūrį į teigiamą, nežinojimą 

pakeisti žinojimu. Itin svarbi yra įmonės reprezentavimo funkcija, kuriai labai pasitarnauja 

nuolatinis prekinio ženklo matomumas, jo kartojimas. Įmonės geram įvaizdžiui stiprinti, MAATC‘o 

logotipo įtvirtinimui visuomenėje   užsakytos ir pagamintos verslo dovanos: rašikliai, drožtukai, 

puodeliai, maišeliai, sieniniai laikrodžiai su MAATC logotipu, vizitinių kortelių dėklai ir USB 

atminties raktai su MAATC ženklu. Dalis MAATC logotipu pažymėtų dovanų buvo išdalintos 

centro 10-mečio šventėje. Kitos yra įteikiamos įmonės svečiams, verslo partneriams, kolegoms.   
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Stiliumi, dizainu buvo siekiama atskleisti MAATC dvasią, jo kultūrą ir individualumą. Įmonės 

logotipas ant  gaminių, kuriais naudojasi įmonės darbuotojai bei kiti verslo dovanų gavėjai, padeda 

įtvirtinti Bendrovės žinomumą, patikimumą. 

Publikacijos laikraščiuose: 

Ryšių su visuomene funkcija Bendrovėje – jos siejimas su aplinka. Visuomenėje turi būti žinoma, 

ką gero nuveikė organizacija, kokias problemas ji sprendė viduje ir kokias sprendžia padedama 

visuomenės arba ją įtraukdama į savo užduočių sprendimą. Ryšių su visuomene pagrindinis veiklos 

tikslas- sukurti gerą organizacijos vardą. Marketingo specialistai už reklaminės informacijos 

paskleidimą privalo susimokėti. Ryšiai su visuomene siekia nemokamo organizacijos atspindėjimo 

žiniasklaidoje. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ryšių su visuomene veikloje pavyko pasiekti 

naudingo bendradarbiavimo su spaudos, vietos radijo ir televizijos atstovais, kurie gerai vertina 

specialistės ryšiams su visuomene pranešimus spaudai, jais naudojasi rašydami publikacijas ir  

kurdami laidas. Ryšių su visuomene specialistės pastangomis buvo inicijuotas informacijos apie 

svarbiausius MAATC veiklos įvykius paskleidimas laikraščiuose, vietos televizijos laidose. 

Žiniasklaida noriai skelbė visuomenei apie įmonės veiklą per dešimtmetį, apie bendrojo naudojimo 

konteinerių mažinimą siekiant, kad gyventojai deramai tvarkytų savo nuosavas atliekas. Pavasarį 

buvo pradėta viešinimo kampanija siekiant gyventojus informuoti apie 2013 metų naujoves - 

veikiančias visose savivaldybėse kompostavimo aikšteles, apie žaliųjų atliekų surinkimo 

konteinerius viešosiose erdvėse. Buvo nušviesta paslaugų kokybės kontrolierių realios kontrolės 

tikrinant individualių valdų konteinerius pradžia. 

Regiono gyventojams rūpėjo, kaip įgyvendinamas atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektas – 

kaip vyksta mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginio- gamyklos projektavimo ir statybos 

viešojo pirkimo konkursas, su kokiomis problemomis susiduria MAATC, jo vadovai. Net keletą 

kartų interviu šia tema Marijampolės regiono televizijai davė direktorius A.Mieliauskas, apie tai 

rašė vietos spauda. Visuomenei buvo pranešta ir apie sėkmingai pasibaigusį viešojo pirkimo 

konkursą, apie atliekų tvarkymo sistemos plėtros perspektyvas. 

2013 metų gruodis Marijampolės savivaldybėje pasižymėjo dar viena naujove – buvo pradėti dalinti 

pirmieji 1000 mėlynųjų konteinerių antrinėms žaliavoms. Informacija apie tai buvo plačiai 

paskleista – spausdinta publikacija „Suvalkietyje“, gyventojai informuoti interneto svetainėse. 

Itin didelį dėmesį gyventojams apie atliekų tvarkymo sistemos veiklą, naujoves skyrė „Santakos“ 

redakcija, kurios žurnalistai nuolat domėjosi, kaip mūsų apskrityje įgyvendinami nauji teisės aktai, 
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kaip įgyvendinamos MAATC veiklos priemonės. Beveik visus L.Burbienės pranešimus spaudai 

spausdino arba jais pasinaudodamas parengdavo savo autorių publikacijas „Suvalkietis“.  

 

2013 -01-12. Nr.5. „Santaka“ „Geriau atliekas rūšiuoja išsilavinę ir turtingesni“. 

2013-01-22. Nr.9. „Santaka“. Apskrities atliekų tvarkymo centras paminėjo dešimtmetį“. 

2013-01-23. Nr.9. „Suvalkietis“. MAATC‘ui – jau dešimtmetis...“ 

2013-01-25. Nr.7. „Valsčius“. „Apžvelgė dešimtmečio derlių“. 

2013-02-14. Nr.19. „Suvalkietis“. „Kodėl mažėja bendro naudojimo atliekų konteinerių?“ 

2013-02-23. Nr.22. „Santaka“. „Vasarnamių savininkai išsisukinėja nuo mokesčių“. 

2013-02-26. Nr.26. „Suvalkietis“. „Gerėja antrinių žaliavų surinkimas“. 

2013-03-26. Nr.34. „Santaka“. „Tvarkyti elektronikos atliekas padės seniūnijos“. 

2013-02-28. Nr.24. „Santaka“. „Kodėl mažėja bendro naudojimo atliekų konteinerių?“. 

2013-03-02. Nr.25. „Santaka“. „Atliekas rūšiuoti skatina ne kalbos, o konkreti parama“. 

2013-03-02. Nr.25. „Santaka“. „Atliekas rūšiuoti skatina ne kalbos, o konkreti parama“. 

2013-03-07. Nr.27. „Santaka“. „Rūšiuotas atliekas priduoti aikštelėje – paprasčiau“. 

2013-03-14. Nr.29. „Santaka“. „Lietuva – ta pati, patogumai – kiti“. „Stiklo ant nugaros nenešios“. 

2013-04-20 Nr.46. „Suvalkietis“ „Marijampolės apskrityje žaliosios atliekos jau perdirbamos 

kompostavimo aikštelėse. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009.“ 

2013-04-20..Nr.46. „Suvalkietis“. “Šiukšlintojus tik baudos sutramdys...“ 

2013-05-02. Nr.99. „Lietuvos rytas“. „Europos sąjungos parama nuo Lietuvos paviršiaus šluoja 

šiukšlynus ir moko perdirbti atliekas. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009.“ 

2013-05-02. Nr.51. „Suvalkietis“. „Europos Sąjungos parama šluoja nuo Lietuvos paviršiaus 

šiukšlynus ir moko perdirbti atliekas“. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009. 

2013-05-03. Nr.33. „Draugas“. „Marijampolės apskrityje žaliosios atliekos jau perdirbamos 

kompostavimo aikštelėse“. 

2013-05-09  Nr.105. „Lietuvos rytas“. „Atliekų rūšiavimo abėcėlės mokomasi vangiai“. 

2013-05-10. Nr.35. „Draugas“. „Žaliąsias atliekas – tik į specialius konteinerius“. 

2013-05-14. Nr.34. „Miesto laikraštis“. „Kaip deramai atsikratyti žaliųjų atliekų“. 

2013-05-17. Nr.37.“Draugas“. „Šiukšlintojams – dešimteriopai didesnės baudos?“. 

2013-05-23. Nr.59. „Santaka“. „Vilkaviškyje pradedamas žaliųjų atliekų tvarkymo eksperimentas“. 

2013-05-24. Nr.39. „Draugas“. „Sintautiečių laukia pažintinė kelionė.“ Projektas „Mes rūšiuojam“. 

2013-05-28. Nr.62.  „Suvalkietis“.  „Žaliąsias atliekas pilietis turi susitvarkyti pats...“ 

2013-06-06. Nr.65. „Santaka“. „“Ecoservice“ stato naujus konteinerius ir plauna senus“. 

2013-06-11. Nr.68. „Suvalkietis“. „Achilo kulnas“ – komunalinių atliekų tvarkymas“. 

2013-07-09. Nr.78. „Suvalkietis“. „Rinkliava – ne mokestis už paslaugą...“ 

2013-07-25. Nr.85. „Suvalkietis“. „Komunalinių atliekų sistemos plėtra – su klaustuku?..“ Projektas 

VP3-3.2-AM-01-V-02-004. 

2013-08-13. Nr.93. „Suvalkietis“. „Kad ‚nenuvažiuotų“ traukinys...“ 

2013-08-27. Nr.98. „Suvalkietis“ „Žaliosios atliekos: siekiamybė ir realybė“. 

2013-10-03. Nr.113. „Santaka“. „Nujamiesčio pakraštyje gyventojai daro sąvartyną“. 

 2013-10-05. Nr.114. „Santaka“. „Didžiuliai atliekų kiekiai paspartino sąvartyno plėtrą“. 

2013-10-08. Nr. 115. „Santaka“. „Vilkaviškis – mūsų miestas. Jis būtų gražesnis, jei 

nešiukšlintume“. 

2013-10-17.Nr.120 .Suvalkietis“. „Rūšiuojančių atliekas daugėja, bet „sistema“ tikrai nepigs...“ 

2013-10-17. Nr.117. „Santaka“. „Šiukšlintojų dėka konteinerių aikštelėje gali nebelikti“. 

2013-11-19.Nr.122. „Suvalkietis“. „Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!“ 

2013-12-10.Nr.143. „Suvalkietis“. „Kur pilti šlaką?“. 

Skelbimai spaudoje.  
2013-07-02. Nr.76. „Suvalkietis“. „Pradedami rengti Marijampolė regiono ir savivaldybių atliekų 

tvarkymo planų projektai ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

2012-12-20. „Suvalkietis“. „Atliekų turėtojų dėmesiui. Žaliavų surinkimo grafikai“.  
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2013-11-20. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainė ir skelbimų lenta. 

„Parengtas susipažinimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo plano projekto strateginio 

poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

2013-11-21. Marijampolės savivaldybės administracijos interneto svetainė ir skelbimų lenta. 

„Parengtas susipažinimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo plano projekto strateginio 

poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

2013-11.20. Kalvarijos savivaldybės administracijos interneto svetainė ir skelbimų lenta. „Parengtas 

susipažinimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo plano projekto strateginio poveikio 

aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

2013-11-21. Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainė ir skelbimų lenta. „Parengtas 

susipažinimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo plano projekto strateginio poveikio 

aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

2013-11-22. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainė ir skelbimų lenta. 

„Parengtas susipažinimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo plano projekto strateginio 

poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)“. 

 

Informacija interneto svetainėse. 

2013-01-21. Marijampolės savivaldybės administracijos svetainė. “Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centrui -10 metų“. 

2013-02-12. „Sūduvos gidas“. „Kodėl mažėja bendrojo naudojimo konteinerių?“ 

2013-02.20.“Marijampoliečiai.LT“ „Kodėl mažėja bendrojo naudojimo atliekų konteinerių?“ 

2013-02-20. Marijampolės savivaldybės administracijos interneto svetainė. „Kodėl mažėja bendrojo 

naudojimo konteinerių?“ 

2013-05-08. „Sūduvos gidas“. „Kaip deramai atsikratyti žaliųjų atliekų?“ 

2013-05-08. „Lrytas.lt“. „Marijampolės gyventojai atliekų rūšiavimo abėcėlės mokosi vangiai“. 

2013-05-08. „Kazlų Rūdos kronika“. „Kaip deramai atsikratyti žaliųjų atliekų?“ 

2013-05-08. Kalvarijos savivaldybės administracijos svetainė. „kaip deramai atsikratytižaliųjų 

atliekų?“ 

2013-05-08. Šakių rajono savivaldybės administracijos svetainė. „Deramai atsikratykime žaliųjų 

atliekų“. 

2013-11-13. Vilkaviškio savivaldybės administracijos svetainė. „Užfiksavai piktavalį? Parodyk 

visiems.“ 

2013-11-19. „Sūduvos gidas“. „Būk atsakingas- pasirūpink atliekomis tinkamai!“ 

2013-11-19. Šakių rajono savivaldybės administracijos svetainė. “.“Būk atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!“ 

2013-11-19. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos svetainė. „Būk atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!“ 

2013-11-19. Kalvarijos savivaldybės administracijos svetainė. „Būk  atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!“ 

2013-11-21. Marijampolės savivaldybės administracijos svetainė. „Būk atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!“ 

2013-11-22. Vilkaviškio savivaldybės administracijos svetainė. „Būk atsakingas – pasirūpink 

atliekomis tinkamai!“ 

2013-12-05. „Sūduvos gidas“. „Gyventojams bus išdalinti mėlynieji konteineriai antrinėms 

žaliavoms“. 

2013-12-09. Marijampolės savivaldybės administracijos svetainė. „Gyventojams bus išdalinti 

mėlynieji konteineriai antrinėms žaliavoms“. 

 

Televizijos, radijo  laidos . 
2013-01-16. Lietuvos televizija, „Panoramos“ redakcija. Pagal MAATC pranešimą spaudai 

MAATC 10-mečio proga LTV žurnalistė Rūta Lankininkaitė vedė tiesioginį reportažą 12 val. laidai 

„Laba diena, Lietuva“,  kuriame apie Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos kūrimą per 
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10 metų pasakojo MAATC direktorius A. Mieliauskas ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 

S.Šimonėlis. 20.30 val. „Panoramoje“ buvo parodytas reportažas apie atliekų tvarkymo sistemą iš 

Marijampolės, Vėl transliuoti  interviu su Bendrovės specialistais. 

 
 

2013-02-21. Marijampolės televizija. Pagal MAATC pranešimą spaudai parengė ir parodė „Žinių“ 

reportažą apie bendrojo naudojimo konteinerius, jų paėmimą iš vietų, kuriose nėra logiška juos 

laikyti. 

 
Interviu televizijai davė Paslaugų kontrolės skyriaus vadovas Valdimantas Tamošiūnas. 

2013-05-22. Marijampolės televizija. Pagal MAATC pranešimą spaudai parengė ir parodė aktualijų 

laidoje reportažą apie pirmuosius paslaugų  kontrolės skyriaus specialistų reidus, kuriuose buvo 

kontroliuojamas bioskaidžiųjų atliekų tvarkymas Marijampolės individualiose valdose. 
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2013-06-12. Marijampolės televizija. Pagal MAATC pranešimą spaudai buvo parengtas ir 

parodytas „Žinių“ reportažas apie Mechaninio biologinio atliekų perdirbimo įmonės statybą. 

Regiono gyventojams buvo paaiškinta, kodėl vėluoja atliekų rūšiavimo įrenginio statyba. 

2013-10-08. Kapsų radijas. Korespondentė Geda Kumžienė parengė laidą apie atliekų tvarkymo 

sistemos veiklą Marijampolės regione. Interviu davė Bendrovės direktorius.  

2013-11-15. Marijampolės televizija pagal specialistės ryšiams su visuomene L.Burbienės 

pranešimą spaudai parengė reportažą apie įvykusį viešąjį pirkimą mechaninio biologinio atliekų 

perdirbimo įrenginio statybai ir MAATC ateities planus. Interviu televizijai davė Bendrovės 

direktorius. 

2013-12-11. Marijampoliečiams buvo pradėti dalinti mėlynieji konteineriai antrinėms žaliavoms. 

Reportažą apie tai pagal specialistės ryšiams su visuomene L.Burbienės pranešimą spaudai parengė  

Marijampolės televizija. Apskrities žiūrovams apie ateities planus papasakojo Bendrovės valdybos 

narys M. Lelešius. 

 

3. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduria įmonė, 

apibūdinimas. 

 

Buvusios 2012 metais rizikos 2013 metais suvaldytos. 

Išlieka rizika neįvykdyti atliekų tvarkymo užduotis: 

1. Perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 % komunalinių atliekų. 

2. Sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. po rūšiavimo likusias netinkamas perdirbti ar 

kitaip panaudoti, atliekas. 

3. Šalinti sąvartyne ne daugiau kaip 50 % biologiškai skaidžių atliekų, skaičiuojant 

pagal 2000 metais pašalintą kiekį. 

Rizika neįgyvendinti Sanglaudos fondo 2007 – 2013 m. finansuojamą projektą 

„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-

V-02-004. 
 

4. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje 

pateiktus duomenis. 

 

Paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis išsamiai pateikti 

2013 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte. 

 

5. Visų Bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio 

kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro. 

 

Bendrovė savų akcijų neperleido ir neįgijo. 

 

6. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes. 

 

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

 

 

7. Bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, šių bendrovių akcijų, 

kurias turi įsigijusi Bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama 

įstatinio kapitalo dalis šiose bendrovėse, naudos, kurią Bendrovė gavo turėdama balsų 

daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas. 

 

Bendrovė dukterinių įmonių neturi. 
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8. Per ataskaitinius Finansinius metus įsigytų kitų bendrovių akcijų skaičius, 

nominali vertė ir dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale 

 

Bendrovė jokių kitų bendrovių akcijų neįsigijo. 

 

 

9. Svarbūs įvykiai Bendrovėje einamaisiais finansiniais metais. 

 

Svarbiausias Bendrovės tikslas – tinkamai panaudotjus gaunamą Europos Sąjungos 

Sanglaudos fondo ir valstybės paramą, administruoti ir plėtoti Marijampolės regioninę atliekų 

tvarkymo sistemą.  

Atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos Atliekų turėtojams regione teikiamos griežtai 

pagal Marijampolės regiono komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ir kitų specifinių atliekų 

surinkimo bei didžiųjų ir specifinių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų sutarties Nr. 

2010/4-35 ir 2009 metų gruodžio 22 d Marijampolės regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje esančių 

atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sutarties Nr. 2009/4-38 nuostatas. UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras administruodamas nuo pat Operatorių ūkinės veiklos pradžios 

vykdo jų teikiamų atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kontrolę. Kaip nustatyta sutartyse 

Atliekų surinkėjas ir sąvartyno operatorius kiekvieną mėnesį atsiskaito už suteiktas paslaugas pagal 

nustatytą formą pateikdami Ūkinės veiklos ataskaitas, atliktų paslaugų perdavimo aktus, 

deklaracijas ir jų suvestines apie surinktas ir sutvarkytas atliekas, atliktų paslaugų kiekį ir kokybę 

apibūdinančius rodiklius. Atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę vykdo 

MAATC pagal pasirašytų atitinkamų paslaugų sutarčių nuostatas. Konkrečiai šią funkciją vykdo 

MAATC paslaugų kontrolės skyrius tiek kiekvieną mėnesį priimdamas atliktas atliekų surinkimo ir 

atliekų tvarkymo paslaugas, tiek kontroliuodamas atliekų tvarkytojų teikiamas ataskaitas, 

surenkamų ir sutvarkomų atliekų kiekius, registruodamas ir tirdamas gaunamus atliekų turėtojų 

skundus, prašymus ir pasiūlymus, paslaugų kokybę svarstant periodiškai vykstančiuose 

vadybiniuose susirinkimuose, kurie protokoluojami, ir atsiskaitant  kaip vykdomi priimti 

sprendimai. 

Vykdoma Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Tęstas Sanglaudos 

fondo 2007 – 2013 m. finansuojamo projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004 įgyvendinimas, kurio apimtyje bus suprojektuoti ir 

pastatyti, regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui ir Regioniniame atliekų tvarkymo 

plane numatytų užduočių įvykdymui, atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. 

Bendrovė, tikslu mažinti susidarančių atliekų kiekį patenkantį į regioninį sąvartyną, 

bendradarbiaudama su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis įdiegė Marijampolės regioninę 

sistemą papildančias atliekų tvarkymo sistemas skirtas elektronikos ir elektros gaminių bei baterijų 

ir akumuliatorių atliekų atskirojo rūšiuojamojo surinkimo sistemas. 

 

 

10. Bendrovės veiklos planai ir prognozės. 

 

2014 metais planuojami šie darbai: 

1. Administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti atliekų 

tvarkymo veiklos priežiūrą, pagal pasirašytas sutartis, vykdyti atliekų tvarkymo paslaugų kontrolę: 

1.1. Kontroliuoti regioninio sąvartyno operatoriaus veiklą pagal 2009 m. gruodžio 22 d. 

sutartį Nr. 2009/4-38, kad atliekų priėmimas ir šalinimas regioniniame sąvartyne būtų vykdomas 

vadovaujantis sąvartynų eksploatavimo taisyklėmis, sąvartyno užpildymo planu, atitiktų 

aplinkosauginius ir ES atliekų direktyvos reikalavimus. 

1.2. Kontroliuoti regioninio atliekų surinkimo operatoriaus veiklą pagal 2010 m. liepos 

30 d. sutartį Nr. 2010/4-35, kad nustatyto lygio paslaugos būtų teikiamos visame Marijampolės 

atliekų tvarkymo regione ir nuolat bei būtų įvykdytos atliekų tvarkymo užduotys ir plėtra.  
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1.3. Diegti ir plėtoti efektyvią Pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemą 

Marijampolės  regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. 

1.4. Vykdyti Administratoriaus funkcijas numatytas bendradarbiavimo sutartyse su 

gamintojų ir importuotojų organizacijomis ir papildančių sistemų operatoriais. 

1.5. Rinkti, apdoroti, analizuoti, sisteminti, atliekų tvarkymo informaciją, ja 

vadovaujantis tikslinti ar keisti atitinkamus dokumentus, paslaugų valdymą. 

2. Rinkti įmokas už atliekų tvarkymą ir atsiskaityti už suteiktas atliekų tvarkymo 

paslaugas:  

2.1. Įdiegti naują programą mokesčių apskaitai ir veiklos valdymui. 

2.2. Atnaujinti, tikslinti ir tvarkyti atliekų turėtojų ir vietinės rinkliavos už atliekų 

tvarkymą mokėtojų registrus. 

2.3. Vykdyti vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, mokėjimo pranešimų už atliekų 

tvarkymą parengimą, formavimą, išsiuntimą bei apmokėjimų apskaitą. 

2.4. Vykdyti įmokų apskaitą, kontrolę ir skolų išieškojimą. 

2.5. Naujoje programoje parengti vietinės rinkliavos mokėtojų turimų individualių 

konteinerių ir visą su atliekų turėtojų registru susijusią duomenų bazę. 

3. Efektyviai valdyti regioninės atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus: 

3.1. Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną; 

3.2. Marijampolės sąvartyno elektrinę; 

3.3. Didžiųjų ir specifinių atliekų priėmimo aikšteles 5 vnt. (po 1 kiekvienoje Marijampolės 

regiono savivaldybėje); 

3.4. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles 5 vnt. (po 1 kiekvienoje Marijampolės regiono 

savivaldybėje); 

4. Vykdyti Marijampolės regione uždarytų atliekų sąvartynų priežiūrą po jų uždarymo, 

vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo 

taisyklėmis. 

5. Vykdyti visuomenės švietimą pagal parengtą planą. 

6. Organizuoti ir vykdyti regioninės atliekų tvarkymo sistemos, jos infrastruktūros 

objektų plėtrą, rūpintis investicijomis: 

6.1. Vykdyti viešųjų pirkimų plane numatytus viešuosius pirkimus. 

6.2. Pastatyti ir priduoti eksploatacijai, regioninio sąvartyno atliekų kaupo 3 ir 4 celes. 

6.3. Vykdyti projekto „Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, 

kompostavimo aikštelių įrengimas“ (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009) įrangos pirkimus 

(smulkintuvai ir traktorius), parengti galutinę ataskaitą 

6.4. Eksploatuoti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, atsižvelgus į faktinius 

tvarkomų atliekų kiekius koreguoti TIPK leidimus. 

6.5. Atnaujinti projekto „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-004) 2010 m. gruodžio 27 d. finansavimo administravimo sutartį Nr. VP3-

3.2-AM-01-V-02-004 ir susijusius dokumentus dokumentus (Paraišką, finansinę-ekonominės 

naudos analizę). 

6.6. Vykdyti projekto „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-004) veiklas. 

6.7. Sukurti pakuotės atliekų (antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų atskiro surinkimo 

sistemas 

6.8. Pateikti tvirtinimui parengtus Marijampolės apskrities savivaldybių 2014-2020 metų 

atliekų tvarkymo planus, esant reikalui juos pakoreguoti. 

6.9. Tikslu ekonominėmis priemonėmis skatinti atliekų rūšiavimą, parengti naują 

apmokėjimo už atliekų tvarkymą tvarką ir siūlymus savivaldybių taryboms dėl tarifų ir vietinės 

rinkliavos dydžių. 

6.10. Parengti savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių projektus, apmokėjimo už atliekų 

tvarkymą dokumentų projektus ir juos pateikti savivaldybių taryboms tvirtinti. 

6.11. Vykdyti Bendrovės veiklos viešinimo planą. 
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7. Projektų išlaidoms apmokėti užtikrinti nuosavų (skolintų) lėšų įnašus užtikrinant 

visų Projektams įgyvendinti reikalingų išlaidų  apmokėjimą; 

8. Tinkamai tvarkyti atskirą Projektų išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos 

informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės 

vartotojams; 

9. Fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, saugoti su 

šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo veiksmų 

programos, pagal kurią įgyvendinamas projektas, užbaigimo ir šiuos dokumentus pateikti 

kontroliuojančioms institucijoms ir asmenims; 

10. Laiku ir tinkamai pateikti Įgyvendinančiajai institucijai visas reikiamas Projektų 

įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie Projektų įgyvendinimo eigą, kaip to reikalaujama 

finansavimo ir administravimo sutartyse su Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

11. Įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, 

pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų, Projektų įgyvendinimo ataskaitų ir 

Projektų įgyvendinimo trūkumus; 

12. Pagal mokėjimų grafikus parengti ir pateikti mokėjimo prašymus, nustatytas 

Projektų įgyvendinimo ataskaitas ir kitus su Projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus, 

vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (su pakeitimais ir papildymais), 

išlaidų tinkamumo taisyklėmis (su pakeitimais ir papildymais) ir atitinkamais Finansų ministerijos 

parengtais ir (arba) patvirtintais Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, Išlaidų 

tinkamumo taisyklių detalizavimo dokumentais, metodiniais nurodymais ir paaiškinimais dėl jų 

taikymo, taip pat Įgyvendinančiosios institucijos metodiniais nurodymais, instrukcijomis ir 

rekomendacijomis. 

13. Rengti ir kartu su mokėjimo prašymais pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai 

išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, patvirtintas atsakingo 

asmens parašu ir antspaudu. 

14. Vykdyti projektų administravimo ir valdymo funkcijas, numatytas sutartyse su 

Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

15. Rengti, teikti Sanglaudos fondo priežiūros komitetui, Aplinkos ministerijai, 

įgyvendinančiajai institucijai dokumentus, planus ir ataskaitas susijusias su projektų įgyvendinimu. 

16. Rengti dokumentus, nustatyta tvarka teikti juos valstybės institucijoms ir jose 

atstovauti tikslu mažinti neigiamas investicinių projektų įgyvendinimo finansines pasekmes. 

 

 

11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą. 

 

2013 m. įmonė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė. 

 

Kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą 

kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, įmonė atskleidžia finansinės rizikos 

valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemones, 

kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, 

likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

laikinai einantis direktoriaus pareigas Tautvydas Zaveckas 


