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1 SVARBIAUSI  2014  METŲ  ĮVYKIAI 
 

 2014 m. Bendrovės ilgalaikis turtas išaugo nuo 80 948 820 Lt iki 89 404 699 Lt. 

 

 2014-02-03 Antanas Mieliauskas atšauktas iš Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro direktoriaus pareigų. 

 

 2014-05-20 įvykus konkursui į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

direktoriaus pareigas paskirtas konkurso nugalėtojas Algirdas Bagušinskas. 

 

 2014 m. viso regione surinkta 72 321 t atliekų, iš jų pašalinta regioniniame sąvartyne 52 

401 t, perdirbta ar kompostuota – 13147 t. 

 

 Individualioms valdoms išdalinti 24 500 individualaus naudojimo pakuočių konteinerių. 

Vienas regiono gyventojas vidutiniškai surinko 26 kg per metus pakuočių atliekų ir antrinių 

žaliavų (planas – 30 kg/gyv./ m). 

 

 2014 m. pabaigoje įsigyta ir Marijampolės regiono gyventojams pradėta dalinti 14000 

vnt. individualaus kompostavimo dėžių. 

 

 2014 m. smarkiai padidėjo į kompostavimo aikšteles pristatomų biologiškai skaidžių 

atliekų kiekiai. Teko keisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus – 

vietoj 15000 t per metus dabar leidžiama priimti ir perdirbti 20700 t. 

 

 Savivaldybėse vietinę rinkliavą moka 40 144 mokėtojai, 24 364 mokėtojai yra sudarę 

paslaugų teikimo sutartis. 

 

 Skolų išieškojimo įmonei perduota 1098 skolininkai, išieškota skolų suma 210 948 Lt. 

 

 Bendrovė sudarė 23 viešųjų pirkimų sutartis už 3 788 532 Lt. 

 

 Aplinkosauginių, ekologinių projektų akcijoje „Aš galvoju“ Bendrovės pateiktas 

projektas „Skulptūrą (kompozicija) iš atliekų“  buvo pripažintas geriausiu įmonių, 

organizacijų kategorijos projektu tarp  86 pateiktų ir apdovanotas piniginiu čekiu bei 

pagrindiniu prizu. 

 

 Vaikų ir jaunimo renginyje „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ dalyvavo 36 komandos 

iš visų apskrities savivaldybių. 

 

 Sėkmingai užbaigtas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas 

projektas „Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 

įrengimas“. 2014 m. gavus papildomą finansavimą įsigyti 2 vnt. smulkintuvų, 1 kaušas – 

smulkintuvas, 1 traktorius. 

 

 2014 m. projekte „Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio 

apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba, eksploatavimas“ patvirtintas techninis 

projektas, gautas leidimas statybos darbams ir pradėta statyba, užsakyti MBA įrenginiai. 

 

 2014 m. įrengtos regioninio sąvartyno 3-4 sekcijos su filtrato surinkimo tinklais, naujai 

įrengtų sekcijų plotas 35 445 kv. metrai. 
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2 APIE BENDROVĘ 
 

 

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 plėtra, teikiamos viešosios atliekų 

naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos, vietinės rinkliavos administravimas, skolų 

išieškojimas. 

Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos 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. Bendrovę, 2003-01-16 įregistruotą Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, įsteigė Marijampolės apskrities savivaldybės, 

siekdamos vykdyti Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms 

pavestas atliekų tvarkymo funkcijas ir įgyvendinti investicinį Marijampolės regioninės 

atliekų tvarkymo sistemos vystymo projektą.  
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3 UAB MARIJAMPOLĖS APKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

VALDYMAS 
 

3.1 Bendrovės akcininkai 
 

   

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras steigėjai ir akcininkai yra visos 

penkios Marijampolės apskrities savivaldybės :  

 Kalvarijos savivaldybė, 

 Kazlų Rūdos savivaldybė, 

 Marijampolės  savivaldybė, 

 Šakių rajono savivaldybė, 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės, 

2002 metais pasirašiusius Jungtinės veiklos sutartį. 

 

3.2 2014 metų  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba 

 

Bendrovės valdybos nariai: 

Juozas Vitukynas  - Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas - valdybos pirmininkas, 

Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas, 

Romas Eidukaitis  - Kalvarijos savivaldybės vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros 

vertybių apsaugai,  

Mindaugas Lelešius  - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, 

Kęstutis Kuncaitis - Šakių  rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas, 

Violeta Švetkauskienė  - Marijampolės savivaldybės teisės departamento direktorė.     

 

3.3 Bendrovės turtas 

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: 
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Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

Bendrovės ilgalaikis turtas per 2014 metus išaugo nuo 80 948 820 Lt iki 89 428 087 Lt. Įmonei 

dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 3 613 288 Lt iki 3 895 284 Lt 2014 m. 

pabaigoje. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą akcijų kiekį: 

Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius / (%) 

Akcininko 

įnašai Lt 

Akcininkui tenkanti 

nuosavo kapitalo dalis 

Lt 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 44 000 1 428 401 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 32 000 1 038 872 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 24 000 779 057 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 ( 8,33%) 10 000 324 477 

Kalvarijos savivaldybė 10 ( 8,33%) 10 000 324 477 

 

Bendrovės struktūra 2014 metais buvo patvirtinta 2014-02-03 ir pakeistas pareigybių sąrašas 

2014-12-04. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2014 m. buvo 40. 

 

  

44 

36,67% 

32 

26,67% 

24 

20% 

10 

8,33% 

10 

8,33% 

Įmonės akcijų skaičius pagal savivaldybes, vnt./%  

Marijampolės savivaldybės

administracija

Vilkaviškio rajono

savivaldybės administracija

Šakių rajono savivaldybės

administracija

Kazlų Rūdos savivaldybės

administracija

Kalvarijos savivaldybės

administracija
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3.4 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro organizacinė struktūra 

 

2014-01-01: 

 

 

2014-02-03: 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro organizacinė struktūra 
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2014-12-04: 

PATVIRTINTA 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos posėdžio 

2014 m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 1-11 

 

 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

 

PAREIGYBĖ 
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

Administratorius 1 

Specialistas ryšiams su visuomene 1 

Juristas 1 

Ekologas 1 

Vyriausiasis finansininkas 1 

Projektų finansininkas 1 

Viešųjų pirkimų specialistas 1 

BUHALTERIJA 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Vyresnysis buhalteris 1 

Buhalteris 2 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1 

Klientų aptarnavimo organizavimo specialistas  1 

Klientų aptarnavimo specialistas 9 

Klientų aptarnavimo bei kontrolės specialistas 6 

Klientų aptarnavimo bei skolų administravimo 

specialistas 
1 

TECHNINIS SKYRIUS 

Energetikas – skyriaus vadovas 1 

Biodujų koogeneracinės jėgainės operatorius 1 

Valytojas 0,5 

GAMYBOS SKYRIUS 

Mechanikas – skyriaus vadovas 1 

Operatorius – mechanikas 1 

Operatorius 5 

Viso 40,5 
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4 VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS 2014 M. DOKUMENTAI 

 

2014 metais bendrovės administracijoje užregistruota: 

 1287 gautų dokumentų 

 816 siunčiamų dokumentų 

 23 personalo įsakymai 

 130 atostogų ir komandiruočių įsakymų 

 84 veiklos įsakymai 

 804 sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros 

 12 valdybos ir akcininkų susirinkimų posėdžių protokolų 

 12 laikino saugojimo dokumentų 

4.1 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2014 metų visuotiniuose  

eiliniuose ir neeiliniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų suvestinė 

 

Protokolo 

data ir Nr. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2014-03-12 

Nr. 1-4 

1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų 

tvarkymo centro įstatų 

keitimo. 

Bendrovės įstatų nekeisti 

2014-04-23 

Nr. 1-7 

1. Dėl audituoto 

Bendrovės metinių 

finansinių atskaitų 

rinkinio už 2013 metus 

tvirtinimo. 

1. Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių atskaitų 

rinkinį už 2013 metus. 

2. Mėnesio laikotarpyje valdyba pateikia vietinės rinkliavos 

beviltiškų skolų išieškojimo ir nurašymo tvarką. 

2. Dėl pelno (nuostolių) 

už 2013 metus 

paskirstymo. 

Paskirstyti pelną (nuostolius) už 2013 metus taip: 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje-0 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- 814 

332 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 

finansinių metų pelnas (nuostoliai)- 0 

Pervedimai iš rezervų- 0 

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar 

dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)-0 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso-814 332 

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą-0 

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti-0 

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (investicijoms ir paskolų 

grąžinimui)- 814 332 

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, iš jos, jei taikoma, 

per ataskaitinius finansinius metus akcininkams už trumpesnį 

negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai-0 

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 

valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir 

kitiems tikslams-0 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus-0 
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4.2 Bendrovės 2014 m. valdybos posėdžiuose  svarstytų klausimų  suvestinė 

 

Protokolo 

data ir Nr. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2014-01-24 

Nr. 1-1 

1. Informacija apie 

Marijampolės regioninę 

atliekų tvarkymo sistemą ir 

jos plėtrą. 

Informacija išklausyta. 

2. Dėl bendrovės 2014 m. 

veiklos plano tvirtinimo. 

Patvirtinti Bendrovės 2014 m. veiklos planą 

3. Dėl bendrovės 2014 m. 

išlaidų sąmatos tvirtinimo. 

Patvirtinti bendrovės 2014 m. išlaidų sąmatą su siūlomais 

2.6.13. ir 2.9.3 sąnaudų straipsnių pakeitimais 

4. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro direktoriaus 

atšaukimo iš užimamų 

pareigų. 

Atšaukti 2014-02-03 UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktorių Antaną Mieliauską iš užimamų 

pareigų, nutraukiant su juo darbo sutartį bei išmokant 

priklausančią išmoką teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Dėl konkurso skelbimo 

direktoriaus pareigoms 

užimti. 

Konkurso skelbimo direktoriaus pareigoms užimti nesvarstyti. 

6. Dėl pavedimo 

direktoriaus pavaduotojui 

laikinai eiti direktoriaus 

pareigas. 

Nuo 2014-02-04 laikinai UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktoriaus pareigas pavesti eiti direktoriaus 

pavaduotojui Tautvydui Zaveckui. 

7. Dėl įgaliojimo pranešti 

apie bendrovės vadovo 

atšaukimą juridinių asmenų 

registro tvarkytojui teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Įgalioti laikinai UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktoriaus pareigas einantį Tautvydą 

Zavecką apie bendrovės vadovo Antano Mieliausko atšaukimą 

ir Tautvydo Zavecko paskyrimą laikinai eiti direktoriaus 

pareigas ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti juridinių asmenų 

registro tvarkytojui. 

2014-02-03 

Nr.1-2 

1. Dėl laikinai einančio 

direktoriaus pareigas 

mėnesinio atlyginimo 

dydžio nustatymo. 

Direktoriaus pavaduotojui Tautvydui Zaveckui nuo 2014-02-

04 mokėti 20 % atlyginimo dydžio priedą. 

2. Dėl bendrovės 

organizacinės struktūros 

pakeitimo. 

Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro organizacinę struktūrą 

3. Dėl bendrovės 

pareigybių sąrašo 

patikslinimo. 

Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro darbuotojų pareigybių sąrašą 

2014-02-10 

Nr. 1-3 

1. Dėl neeilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 

sušaukimo. 

Sušaukti 2014-03-05 14
00

 val. neeilinį visuotinį akcininkų 

susirinkimą adresu: Vokiečių g. 10, Marijampolė. 

2. Dėl neeilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 

darbotvarkės. 

1. Patvirtinti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

darbotvarkę: 

1.1 Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

įstatų keitimo. 

2014-03-28 

Nr. 1-5 

1. Dėl 2013 m. bendrovės 

metinio pranešimo 

tvirtinimo ir pateikimo 

eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui. 

Patvirtinti 2013 m. bendrovės metinį pranešimą ir pateikti jį 

eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

2. Dėl bendrovės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio 

už 2013 metus vertinimo ir 

pateikimo eiliniam 

Teikti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2013 

metus visuotiniam akcininkų susirinkimui. 
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visuotiniam akcininkų 

susirinkimui tvirtinti. 

3. Dėl 2013 metų pelno 

(nuostolių) paskirstymo 

projekto vertinimo ir 

pateikimo eiliniam 

visuotiniam akcininkų 

susirinkimui paskirstyti. 

Teikti 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą 

eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

4. Dėl eilinio visuotinio 

akcininkų susirinkimo 

sušaukimo ir darbotvarkės 

patvirtinimo. 

1. Sušaukti 2014-04-23 14
00

 val. eilinį visuotinį 

akcininkų susirinkimą adresu: Vokiečių g. 10, Marijampolė. 

2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui sušaukti 2014-04-29 14
00

 val. pakartotinį eilinį 

visuotinį akcininkų susirinkimą adresu: Vokiečių g. 10, 

Marijampolė. 

3. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkę: 

3.1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo už 2013 

metus svarstymo. 

3.2. Dėl audituoto Bendrovės metinių finansinių 

atskaitų rinkinio už 2013 metus tvirtinimo. 

3.3. Dėl pelno (nuostolių) už 2013 metus 

paskirstymo. 

5. Dėl konkurso 

direktoriaus pareigoms 

užimti skelbimo. 

Skelbti konkursą UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktoriaus pareigoms užimti. 

6. Dėl konkurso 

direktoriaus pareigoms 

užimti skelbimo. 

Skelbti konkursą UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktoriaus pareigoms užimti. 

7. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro vadovo pareigybei 

užimti konkurso 

organizavimo tvarkos 

tvirtinimo. 

Nutarimas nepriimtas 

2014-04-18 

Nr. 1-6 

1. Dėl 2011-02-02 UAB 

Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro 

valdybos posėdžio 

(protokolas Nr. 1-1) 2 

klausimo nutarimo 3 ir 4 

punktų patikslinimo. 

1.1. Nutarimo 3 punktą formuluoti taip: 

Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo darbams finansuoti 

imamą ilgalaikę 5.563.028,81 Lt (penkių milijonų penkių 

šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių dvidešimt aštuonių litų 81 

ct) paskolą garantuoti, įkeičiant UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centrui nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą: 

- Marijampolės regioninio sąvartyno kompleksą, 

adresu Uosinės k. 4, Marijampolės sen. Marijampolės sav. 

esantis nekilnojamasis turtas: 3,6638 ha žemės sklypas 

(unikalus Nr. 5164-0005-0291), 108,88 m
2
 administracinis 

pastatas (unikalus Nr. 4400-1611-3702), 326,67 m
2
 

administracinis pastatas (unikalus Nr. 4400-1611-3743), 

pastatas-siurblinė, dujų generatoriaus pastatas, kiti inžineriniai 

kiemo statiniai (tvora, suskystintų dujų rezervuaras, 

automobilinės svarstyklės, priešgaisrinis rezervuaras, artezinis 

gręžinys); adresu Uosinės k. 7, Marijampolės sen. 

Marijampolės sav. esantis nekilnojamasis turtas: 7,7806 ha 

žemės sklypas (unikalus Nr. 5164-0005-0216), kiti inžineriniai 

statiniai-tvora (unikalus Nr. 4400-1611-4232), kiti inžineriniai 

statiniai-sąvartyno sekcija (unikalus Nr. 4400-1611-4240). 

- Šakių rajono savivaldybės žaliųjų atliekų 
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kompostavimo aikštelės kompleksą, esantį adresu Naikų k. 2, 

Lukšių sen. Šakių r. sav.: kiti inžineriniai statiniai 

kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų 

atliekoms tvarkyti (unikalus Nr. 4400-2415-1093), kiti 

inžineriniai statiniai (vandentiekio linija, gamybinio 

vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų 

tinklai), 12,92 m
2
 priėmimo kontoros pastatas (unikalus Nr. 

4400-2415-1082). 

1.2. Nutarimo 4 punktą formuluoti taip:  

Įgalioti bendrovės direktorių pasirašyti sutartį dėl 5.563.028,81 

Lt (penkių milijonų penkių šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių 

dvidešimt aštuonių litų 81 ct) arba atitinkamos sumos eurais 

paskolos paėmimo ir visus su turto įkeitimu susijusius 

dokumentus. 

2. Dėl 2013-11-07 UAB 

Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro 

valdybos posėdžio 

(protokolas Nr. 1-7) 2 

klausimo nutarimo 1 

punkto patikslinimo. 

Nutarimo 3 punktą formuluoti taip: 

1. Imti 1 160 000 EUR (vieno milijono šimto 

šešiasdešimt tūkstančių eurų) paskolą patvirtintoje sąmatoje 

numatytų projektų įgyvendinimo darbams finansuoti, paskolą 

10 metų ir ją garantuoti įkeičiant: 

1.1. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 

- žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 

kompleksas, esantis Šilo g. 25, Kušliškių k., Kalvarijos sen., 

Kalvarijos sav.: 12,92 m
2
 priėmimo kontoros pastatas, 

kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančioms sodų ir parkų 

atliekoms tvarkyti, vandentiekio tinklai, lietaus nuotekų 

tinklai; 

- žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 

kompleksas, esantis Eglinčiškės k. 1, Kazlų Rūdos sen., Kazlų 

Rūdos sav.: 12,84 m
2
 tarnybinis buitinis pastatas, kiemo 

statiniai– kiemo aikštelė, tvora, kompostavimo aikštelė 

biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti, 

vandentiekio tinklai, gamybinio vandentiekio tinklai, lietaus 

kanalizacijos tinklai, buitinių nuotekų tinklai; 

- žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 

kompleksas, esantis Pavembrių k. 2, Šeimenos sen., 

Vilkaviškio r. sav.: 12,83 m
2
 priėmimo kontoros pastatas, 

kiemo statiniai– kiemo aikštelė, kompostavimo aikštelė 

biologiškai suyrančioms sodų ir parkų atliekoms tvarkyti, 

vandentiekio tinklai, nuotekų linija-buitinės nuotekos, lietaus 

nuotekų linija; 

- žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 

kompleksas, esantis Uosinės k. 8, Marijampolės sen., 

Marijampolės sav.: 39,48 m
2
 filtrato ir nuotekų valymo 

pastatas, 12,83 m
2 
priėmimo kontoros pastatas, kiemo statiniai, 

priešgaisrinis rezervuaras, nuotekų sulaikymo rezervuaras, 

kompostavimo aikštelė biologiškai suyrančių sodų ir parkų 

atliekoms tvarkyti, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų 

tinklai, lietaus nuotekų tinklai. 

1.2. esamas lėšas ir būsimas pinigines įplaukas 

visose Bendrovės sąskaitose, esančiose AB SEB banke, 

numatant, kad netesybų atlyginimui, pagal pirmiau nurodytą 

kreditavimo sutartį ir AB SEB bankas nuostolių, galimų dėl 

įkeitimu užtikrintų Bendrovės prievolių pagal kreditavimo 

sutartį neįvykdymo/netinkamo įvykdymo, sumokėjimą, 

nustatoma maksimalioji hipoteka/įkeitimas (nenustatant skolos 

fiksavimo datos ir bet kuriuo atveju ne didesne nei 359.584,80 
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EUR (trys šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki 

šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 80 ct) dydžio suma 

užtikrinant netesybas ir nuostolius). 

3. Dėl bendrovės valdybos 

darbo reglamento 19, 22, 

35.1 ir 36 punktų 

pakeitimo. 

Pakeisti bendrovės valdybos darbo reglamento: 

1. 19 punktą ir jį išdėstyti taip ,,Valdyba gali 

priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame 

dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę 

valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos 

sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu 

prieš“. 

2. 22 punktą ir jį išdėstyti taip ,,Direktorius iš 

bendrovės administracijos darbuotojų siūlo sekretorių, kuris 

rašys valdybos posėdžio protokolus.“ 

3. 35.1 punktą ir jį išdėstyti taip ,,balsavimų 

kiekvienu svarstytu klausimu rezultatai, pavardės valdybos 

narių, kurie balsavo už, prieš ar susilaikė už pasiūlytus 

sprendimus.“ 

4. 36 punktą ir jį išdėstyti taip ,,Valdybos 

sekretorius išsiunčia protokolus valdybos nariams elektroniniu 

paštu.“ 

4. Dėl bendrovės 

direktoriaus pareiginių 

nuostatų naujos redakcijos 

tvirtinimo. 

Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro direktoriaus pareiginius nuostatus su pastabomis nauja 

redakcija. 

5. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro direktoriaus 

pareigybei užimti konkurso 

organizavimo tvarkos 

tvirtinimo. 

1. Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro vadovo pareigybei užimti konkurso organizavimo 

tvarką su pastabomis. 

2. Įpareigoti Bendrovės direktorių skirti atsakingą 

administracijos darbuotoją UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro vadovo pareigybei užimti konkurso 

organizavimo tvarkoje numatytoms procedūroms vykdyti. 

2014-05-20 

Nr. 1-8 

1. Dėl Algirdo Bagušinsko 

priėmimo į direktoriaus 

pareigas. 

Priimti Algirdą Bagušinską į direktoriaus pareigas 

(pagrindinėje darbovietėje) nuo 2014-05-26. 

2. Dėl mėnesinės pareiginės 

algos nustatymo bendrovės 

direktoriui. 

Nustatyti Bendrovės direktoriui 4500 Lt mėnesinį atlyginimą, 

neatskaičius mokesčių. 

2014-06-17 

Nr. 1-9 

1. Dėl ilgalaikio 

nekilnojamojo turto, 

esančio A. Valaičio g. 6, 

Marijampolėje, skirto 

įmonės administracinėms 

patalpoms, įsigijimo, kurio 

kaina didesnė kaip 1/20 

bendrovės įstatinio 

kapitalo. 

Nutarimas nepriimtas 

2. Dėl bendrovės 

direktoriaus Algirdo 

Bagušinsko įpareigojimo ir 

įgaliojimo dalyvauti 

aukcione, įsigyjant 

nekilnojamąjį turtą, esantį 

A. Valaičio g. 6, 

Marijampolėje. 

Nutarimas nepriimtas 

3. Dėl 2014 m. UAB 

Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras 

Patvirtinti koreguotą 2014 m. UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras išlaidų sąmatą. 
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išlaidų sąmatos 

koregavimo. 

4. Dėl Vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą 

beviltiškų skolų 

pripažinimo ir nurašymo 

tvarkos pritarimo. 

1. Nepritarti Vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą beviltiškų skolų pripažinimo ir 

nurašymo tvarkai. 

2. Įpareigoti bendrovės administraciją parengti 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatų 

papildymo projektą ir teikti Marijampolės apskrities 

savivaldybių administracijoms. 

5. Dėl papildomo ilgalaikio 

turto įkeitimo ilgalaikės 

5.563.028,81 Lt (penkių 

milijonų penkių šimtų 

šešiasdešimt trijų 

tūkstančių dvidešimt 

aštuonių litų 81 ct) 

paskolos, skirtos finansuoti 

projektą „Marijampolės 

regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“, grąžinimui 

garantuoti. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

birželio 4 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl Valstybės perskolinamų 

paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai 

finansuojamiems su Europos sąjungos fondų lėšomis, 

finansuoti suteikimo“ 2.2 punktą, kad ilgalaikės 5.563.028,81 

Lt (penkių milijonų penkių šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių 

dvidešimt aštuonių litų 81 ct) paskolos grąžinimas būtų 

užtikrintas įkeičiamu turtu, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 

148 procentai perskolinamos paskolos sumos, papildomai 

įkeisti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui 

nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą  vidutine 

rinkos verte: 

- 3,0000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 5164-0005-

0193), esantį Uosinės k. 5, Marijampolės sen. Marijampolės 

sav.; 

statinius, esančius Uosinės k. 5, Marijampolės sen. 

Marijampolės sav.: Pastatas - Gyvenamasis namas (unikalus 

Nr. 5193-7005-3015); Pastatas – Viralinė (unikalus Nr. 5193-

7005-3037); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-

7005-3048); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-

7005-3070); Pastatas – Garažas (unikalus Nr. 5193-7005-

3080); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-7005-

3091); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-7005-

3115); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-7005-

3126); Pastatas - Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5193-7005-

3137); Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai (šulinys, 

tvora, rūkykla, lauko tualetas) (unikalus Nr. 5193-7005-3148). 

2014-09-30 

Nr. 1-10 

1. Dėl patalpų nuomos. Įgalioti MAATC direktorių kreiptis į Marijampolės 

savivaldybės tarybą dėl patalpų MAATC funkcijoms vykdyti 

panaudos, savarankiškoms savivaldybių funkcijoms atlikti. 

2. Dėl bendrovės 

direktoriaus Algirdo 

Bagušinsko darbo 

užmokesčio keitimo. 

1. Vadovaujantis UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo 

nuostatų, patvirtintų 2012-01-10 Valdybos posėdžio protokolu 

Nr. 1-1, 9 punktu, nustatyti nuo 2014-10-01 direktoriui 

mėnesinio atlyginimo skaičiuojamo pagal bazinės mėnesinės 

algos (BMA) dydį, koeficientą 37. 

2. Nuo 2014-10-01 panaikinti 2014-05-20 

Valdybos posėdžio protokolo Nr. 1-8 2 klausimo nutarimą. 

3. Dėl panaudos teise iš 

savivaldybių gautų plastiko, 

popieriaus ir metalo 

pakuočių surinkimo 

konteinerių apskaitymo. 

Nutarimas nepriimtas 

4. Dėl nuolaidos atliekų 

turėtojams, patiems 

kompostuojantiems žaląsias 

atliekas, pritaikymo. 

Nutarimas nepriimtas 

5. Informacija apie Informacija išklausyta. 
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mechaninių-biologinių 

įrenginių gamyklos statybą. 

6. Informacija apie 

sąvartyno ir atliekų 

surinkimo operatorių 

konkursų organizavimo 

eigą. 

Informacija išklausyta. 

2014-12-04 

Nr. 1-11 

1. Dėl projekto 

„Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“ 

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

004 šalių susitarimo prie 

2010 m. gruodžio 27 d. 

finansavimo ir 

administravimo sutarties 

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

004 pasirašymo. 

1. Siekiant, kad būtų galutinai įgyvendintas 

pradėtas projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-004, 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui 

prisiimti sutartinius įsipareigojimus pagal LR Vyriausybės 

protokolinį nutarimą, nurodytus susitarime tarp Aplinkos 

projektų valdymo agentūros ir Bendrovės. 

2. Įpareigoti UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro direktorių pasirašyti projekto „Marijampolės 

regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. 

VP3-3.2-AM-01-V-02-004 šalių susitarimą prie 2010 m. 

gruodžio 27 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 

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

2. Dėl bendrovės atnaujinto 

darbuotojų etatų sąrašo 

patvirtinimo. 

Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro darbuotojų pareigybių sąrašą, išbraukiant vyriausiojo 

specialisto plėtrai pareigybę ir pridedant 0,5 valytojo 

pareigybės 

3. Dėl ilgalaikio turto, kurio 

kaina didesnė nei 1/20 

bendrovės įstatinio 

kapitalo, įsigijimo ir 

Bendrovės naujos ūkinės 

veiklos (biokuro gamyba ir 

pardavimas). 

1. Leisti įsigyti ilgalaikį turtą (peilius šakų 

smulkinimui ir biokuro gamybai), kurio kaina didesnė nei 1/20 

bendrovės įstatinio kapitalo. 

2. Pritarti bendrovės pradedamai vykdyti 

papildomai ūkinei veiklai – biokuro gamybai ir pardavimui. 

4. Dėl koreguotos 2014 m. 

Bendrovės išlaidų sąmatos 

patvirtinimo. 

Klausimą atidėti sekančiam valdybos posėdžiui, t. y. 2014-12-

15 14 val. Vokiečių g. 10, Marijampolė. 

5. Dėl prognozuojamos 

2015 m. Bendrovės pajamų 

ir išlaidų sąmatos. 

Nutarimas nepriimtas 

2014-12-15 

Nr. 1-12 

1. Dėl pritarimo koreguotai 

2014 m. Bendrovės išlaidų 

sąmatai. 

Pritarti koreguotai 2014 m. UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro išlaidų sąmatai. 

2. Dėl organizacinės 

struktūros ir pareigybių 

sąrašo pateikimo. 

Įpareigoti bendrovės administraciją peržiūrėti bendrovės 

organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, įvertinant jų 

racionalumą, pagrįstumą, ir iki 2015-02-20 pateikti bendrovės 

valdybai svarstyti. 

 

 

5 INFORMACIJA APIE TEISMINIUS PROCESUS IR 

ADMINISTRACINES BYLAS 
 

2014 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras dalyvavo 8 teisminiuose 

procesuose ir 5 administracinėse bylose  nagrinėjant administracinius ginčus. Visi teisminiai ginčiai 

sietini su Europos Sąjungos lėšomis finansuotų projektų  įgyvendinimu: 
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Projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ paslaugų sutartis Nr. Europe Aid/114591/D/SV/LT „Techninio projekto ir 

konkursinės dokumentacijos parengimas“ 

 

 

1. 2014-01-27 Vyriausioji administracinių ginčų komisija išnagrinėjo UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2013-12-30 pateiktą skundą dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. 

lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T1-174  panaikinimo. 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija sprendimu Nr. 3R-36 (AG-405/02-2013) priėmė 

sprendimą: „UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti“. 

 

2. 2014-02-14 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų 

komisijos 2014-01-27 sprendimo Nr. 3R-36 (AG-405/02-2013) ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. T1-174 

panaikinimo. 

 

3. 2014-12-03 Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs bylą 

(Administracinė byla Nr. I-6470-484/2014) priėmė sprendimą: „UAB „Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras” skundą atmesti kaip nepagrįstą. Vyriausiosios administracinių 

ginčų komisijos 2014-01-27 sprendimą Nr. 3R-36 (AG-405/02-2013) ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymą 

Nr. T1-174 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, 

išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ palikti nepakeistus“. 

4. 2014-12-17 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Lietuvos 

Vyriausiajam administraciniam teismui pateikė skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 

teismo 2014-12-03 sprendimo administracinėje byloje Nr. I-6470-484/2014 panaikinimo. 

 

 

Projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/116667/D/SV/LT „Techninė pagalba 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“ 

 

 

5. 2014-04-09 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2013-07-09 apeliacinį skundą dėl Vilniaus 

apygardos administracinio teismo 2013-06-25 sprendimo administracinėje byloje I-2483-815/2013 

panaikinimo, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs bylą (Administracinė 

byla Nr. I-2483-815/2013) nutartimi nusiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjęs bylą (Administracinė byla Nr. 
A261

-

390/2014) priėmė nutarimą: „pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2013 m. birželio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nutartis 

neskundžiama.“ 

 

6. 2014-03-06- Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo 2013-07-08 UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

pateiktą skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013-06-14 sprendimo Nr. 3R-

210 (AG-164/04-2013) panaikinimo. 
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Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą (Administracinė byla Nr. I-0693-

189/2014), priėmė sprendimą: „Skundą atmesti kaip nepagrįstą“. 

7. 2014-03-20 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Lietuvos 

Vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2014-03-06 sprendimo administracinėje byloje Nr. I-0693-189/2014 

panaikinimo. 

8. 2014-11-18 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą 

(Administracinė byla Nr. A 
624

 -1822/2014), priėmė nutarimą: „Atidėti bylos nagrinėjimą. 

Pasiūlyti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras“ per dvidešimt dienų nuo šios nutarties gavimo dienos teismui pateikti: mokomosios 

kelionės į Daniją 2006 m. rugsėjo mėnesį galiojusios redakcijos uždarosios akcinės bendrovės 

„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ įstatus, duomenis, kas tuo metu buvo 

uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ valdybos 

nariai ir tai patvirtinančius įrodymus, MAATC steigimo dokumentus, akcininkų sutartį, 

MAATC valdybos nuostatus ir kitus dokumentus, kuriuose atsispindi valdybos ir juridinio 

asmens dalyvių veikla įgyvendinant projektą. Nutartis neskundžiama“. 

 

 

Projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ rangos sutartis Nr. 2008/4-8 „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ 

 

 

9. 2014-09-05 Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę 

bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros 2013-10-31 skundą dėl Vyriausios administracinių ginčų komisijos 2013 m. spalio 9 d. 

sprendimo Nr. 3R-315 (AG-276/05-2013) panaikinimo. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą (Administracinė byla Nr. I-3495-

580/2014), priėmė sprendimą: „Skundą atmesti. UAB „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikti nenagrinėtą“. 

10. 2014-09-09 Aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, tačiau skundas atmestas dėl jame esamų 

trūkumų. 

 

 

Projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ rangos sutartis Nr. A/2005/M11 „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“ 

 

 

11. 2014-01-23 Vyriausioji administracinių ginčų komisija išnagrinėjo UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2013-12-23 pateiktą skundą dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013-11-27 

įsakymo Nr. T1-190 panaikinimo. 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija sprendimu Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013) priėmė 

sprendimą: „pareiškėjos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą 

atmesti“. 

12. 2014-02-18 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Vyriausios administracinių ginčų komisijos 

2014-01-23 sprendimo Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013) ir APVA 2013-11-27 įsakymo Nr. T1-190. 

13. 2014-03-13 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą dėl Vyriausios administracinių ginčų 
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komisijos 2014-01-23 sprendimo Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013) ir APVA 2013-11-27 įsakymo Nr. 

T1-190. 

Posėdis nepaskirtas. 

 

6 ŪKINĖ VEIKLA 
 

2014 metais Bendrovės pajamos, lyginant su praėjusiais metais, kito nežymiai, tačiau per 

trejus praėjusius metus pastebimas sąnaudų augimas, tai sąlygoja pelno mažėjimą.  

 

Bendrovė pagrindines pajamas gauna iš rinkliavos lėšų ir sutarčių su gyventojais ir juridiniais 

asmenimis, Bendrovės pajamų struktūra pagal pajamų tipą ir savivaldybes pateikiama lentelėje: 

 Pajamų straipsnis 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

1.  Suteiktos paslaugos savivaldybėms (rinkliava) 7.514.973 6.781.054 6.592.012 

2.  Pagal sutartis su gyventojais 1.656.431 2.412.683 2.541.883 

3.  Pagal sutartis su įmonėmis 3.439.210 3.325.220 3.648.969 

4.  Kiti 521.914 439.327 226.025 

 Iš viso 13.132.528 12.958.284 13.008.889 

 

Per trejus pastaruosius metus bendrovės pajamos išliko nepakitusios: bendroje pajamų 

struktūroje santykinai mažėja pajamos iš rinkliavos, tačiau didėja pajamos iš sutarčių, šią 

tendencijai įtakos turėjo  įvestas sutartinis apmokėjimas pagal gyventojų skaičių, ir dalis atliekų 

turėtojų, mokėjusių už atliekas rinkliavą pagal gyventojų skaičių, pakeitė apmokėjimo būdą į 

sutartinį apmokėjimą. 

 

10.000.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Lt be PVM 

Pajamų ir sąnaudų pokytis 

PAJAMOS IŠ VISO

SĄNAUDOS IŠ VISO



19 
 

 
 

 

Bendrovės pajamos iš rinkliavos per pastaruosius trejus metus tendencingai mažėjo, tačiau 

didėjo pajamos pagal sutartis, tiek pagal gyventojų skaičių, tiek už konteinerių ištuštinimą, tiek už 

priėmimą iš sąvartyną. Kitos pajamos turi nedidelę įtaką bendroms Bendrovės pajamoms. 

Bendrovė didžiausias sąnaudas patiria sąvartyno operavimui ir atliekų surinkimui, detali 

sąnaudų struktūra pateikta lentelėje: 

  Sąnaudų straipsniai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

  SĄNAUDOS IŠ VISO 11.375.105 12.306.017 12.734.954 

1. OPERATORIŲ SUTEIKTOS PASLAUGOS 8.790.984 9.158.758 9.516.643 

1.1. Sąvartyno operatorių paslaugos 1.052.148 1.696.522 1.985.344 

1.2. Vežimo operatorių paslaugos 7.738.836 7.462.237 7.531.299 

2. 

ADMINISTRACINĖS (VEIKLOS) 

SĄNAUDOS 
2.315.528 2.962.225 3.066.715 

2.1. Transporto ir jo priežiūros sąnaudos 41.367 43.942 59.502 

2.2. Darbuotojų DU, ir su juo susijusios sąnaudos 1.177.467 1.326.714 1.495.627 

2.3. 

Kompostavimo aikštelių eksploatacinės 

sąnaudos 
0 132.091 188.926 

2.4. Ūkio sąnaudos 380.832 487.816 425.285 

2.5. Komisiniai įmokas priimančioms įstaigoms 67.376 67.940 69.097 

2.6. 

Orgtechnikos ir kompiuterinės technikos  

aptarnavimas 
25.692 20.244 26.665 

2.7. Kitos administracinės sąnaudos                        145.698 305.344 232.694 

2.8. Neleidžiamų atskaitymų sąnaudos 4.371 10.696 5.434 

2.9. Nusidėvėjimas 472.726 567.438 563.485 

3. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 132.602 87.623 126.188 

3.1. Palūkanų sąnaudos 125.170 82.941 121.452 

3.2. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 7.432 4.683 4.736 

4. PELNO MOKESTIS 135.992 97.411 25.408 

 

Nors mažėja sąnaudos vežimo operatoriui, tačiau didėja sąnaudos sąvartyno operatoriui. 

Vykdoma atliekų tvarkymo sistemos plėtra, reikalauja didesnių sistemos administravimo kaštų, 

didėja ir sąnaudos darbo užmokesčiui, kitos administracinės sąnaudos. Nuo 2013 metų Bendrovės 
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sąnaudas padidina žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija. Bendros ūkio sąnaudos 

išlieka nepakitusios. Finansinės veiklos sąnaudos priklauso nuo rinkos sąlygų ir kintamosios 

palūkanų normos, nuo kurios priklauso mokamos palūkanos už paskolas. 

 

Bendrovė veiklos sąnaudas padengia iš gaunamų pajamų (vietinės rinkliavos, mokėjimų pagal 

sutartis).  Investicijas bendrovė finansuoja skolintomis lėšomis, faktinis bendrovės įsiskolinimas 

2014 m. pabaigoje siekė 8,4 mln. litų, per 2014 metus buvo grąžinta  1,15 mln. litų ir papildomai 

paimta 5,27 mln. litų paskolų. Paskolų lėšos buvo panaudotos naujojo sąvartyno 3 ir 4 sekcijų 

statybos darbams finansuoti ir Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbams 

paramos gavėjo dalies finansavimui. Per 2015 m. planuojama grąžinti 1,5 mln. Lt (arba 435 tūkst. 

eurų) paskolų.  

Bendrovės ilgalaikių skolų ir ilgalaikio turto pokyčiai per pastaruosius trejus metus pateikiami 

paveiksle. Europos mastu keliami aplinkosaugos reikalavimai įpareigoja Bendrovę plėsti ir 

modernizuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, tam reikalingas papildomas 

finansavimas.  
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Nors 2014 m. Bendrovės paskolų augimas buvo žymiai didesnis nei ilgalaikio turto, tačiau 

2014 metų įsiskolinimo koeficientas lygus 0,12, kai šio rodiklio riba yra 0,4.  Bendrovė siekia 

ekonomiškai naudoti gautas pajamas ir vykdyti veiklą mažiausiomis sąnaudomis, pagrindinis tikslas 

– nedidinti mokesčio už atliekų tvarkymą atliekų turėtojams. 

7 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 
 

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, bendro naudojimo 

antrinių žaliavų konteinerius, individualius pakuočių atliekų 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. 

 

7.1 Apie sutvarkytas atliekas 

 

2014 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 72321,836 t komunalinių 

atliekų. Iš jų 52401,872 t pašalinta sąvartyne. 1 lentelėje pateikiama regione susidariusių ir 

perdirbtų bei kitaip panaudotų komunalinių atliekų išdėstymas  pagal savivaldybes. 

 

 

 

 

Marijampolės regione 2014 metais sutvarkytos komunalinės atliekos 

 

Savivaldybė 
Viso surinkta 

atliekų, t 

Perdirbta/panaudota/ 

Sukompostuota, t 

Deponuota 

sąvartyne, 

t 

Kalvarijos savivaldybė 4212,367 564,949 X 

Kazlų Rūdos savivaldybė 6276,664 874,375 X 

Marijampolės savivaldybė 34532,953 7228,857 X 

Šakių rajono savivaldybė 11050,409 2475,790 X 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 16249,443 2003,080 X 

Viso regione: 72321,836 13147,051 52401,872 

 

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama Marijampolės regione sutvarkytų atliekų  dinamika 

2012 – 2014 metais. Perdirbamų ar kitaip panaudojamų atliekų kiekis nuo 2012 metų iki 2014 metų 

padidėjo daugiau nei 3 kartus. 2015 metais perdirbamų atliekų kiekis dar didės, kadangi 2014 

metais buvo įdiegta pakuočių atliekų surinkimo sistema – individualioms valdoms išdalinti 

pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms. 

Gyventojams tapo paprasčiau rūšiuoti buityje susidarančias atliekas. 

 



22 
 

 

Iš 2014 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų 53252,38 tonas surinko atliekų 

surinkimo operatoriai iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei apvažiavimo būdu. 

Žemiau lentelėje pateikta 2012 – 2014 metais atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių 

atliekų kiekiai tonomis ir pokytis. 
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Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai Marijampolės 

regione 2012-2014 metais 
 

Atliekų 

pavadinimas 
Metai 

Kalvarijos 

savivaldybė 

Kazlų 

Rūdos 

savivaldybė 

Marijampolės 

savivaldybė 

Šakių 

rajono 

savivaldybė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

Viso 

Marijampolės 

regione 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

2012 m. 3655,64 4674,22 20515,16 7530,2 14925,48 51300,7 

2013 m. 3652,34 4548,83 20280,2 7696,3 14257,22 50434,89 

Pokytis 2012-

2013  m., % -0,1 -3 -1 2 -4 -2 

2014 m. 3503,46 4655,63 19146,66 7407,54 13477,04 48190,33 

Pokytis 2013-

2014  m., % -4 2 -6 -4 -5 -4 

Biologiškai 

suyrančios 

atliekos 

2012 m. 232,2 247,6 1239,28 354,5 684,2 2757,78 

2013 m. 54,02 30,88 614,85 237,02 197,92 1134,69 

Pokytis 2012-

2013  m., % -77 -88 -50 -33 -71 -59 

2014 m. 98,18 0,96 1246,61 866,52 358,04 2570,31 

Pokytis 2013-

2014  m., % 82 -97 103 266 81 127 

Plastikas 

2012 m. 47,33 14,07 156,24 37,06 43,45 298,15 

2013 m. 45,62 42,16 170,82 56,10 79,76 394,46 

Pokytis 2012-

2013  m., % -4 200 9 51 84 32 

2014 m. 63,62 30,52 198,61 54,86 92,31 439,91 

Pokytis 2013-

2014  m., % 39 -28 16 -2 16 12 

Stiklas 

2012 m. 55,2 38,29 297,57 119,43 134,43 644,92 

2013 m. 62,32 65,23 329,04 144,39 191,98 792,96 

Pokytis 2012-

2013  m., % 13 70 11 21 43 23 

2014 m. 68,12 45,26 350,04 136,66 176,2 776,28 

Pokytis 2013-

2014  m., % 9 -31 6 -5 -8 -2 

Popierius 

2012 m. 40,78 21,98 211,48 23,42 64,81 362,47 

2013 m. 41 40,81 266,36 83,07 146,21 577,45 

Pokytis 2012-

2013  m., % 1 86 26 255 126 59 

2014 m. 58 40,86 297,48 128,53 121,53 646,40 

Pokytis 2013-

2014  m., % 41 0 12 55 -17 12 

Didžiosios 

atliekos 

2012 m. 7,28 48,76 27,53 178,36 39,07 301,00 

2013 m. 12,88 35,77 107,13 284,84 59,66 500,28 

Pokytis 2012-

2013  m., % 77 -27 289 60 53 66 

2014 m. 10,78 24,49 185,59 360,27 48,03 629,16 

Pokytis 2013-

2014  m., % -16 -32 73 26 -20 26 

 

Atliekų surinkimo operatorių surinktų atliekų 2012 – 2014 metais kiekių dinamika pateikta  

paveiksle. Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio rajono savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis 

2012 – 2014 metais sumažėjo (3- 6 proc.). Kazlų Rūdoje 2013 metais buvo surinkta 6 proc. mažiau 

atliekų nei 2012 metais, tačiau 2014 metais, lyginant su 2013 metais nežymiai padidėjo ( ~1 proc.). 

Surinkimo operatorių surenkamų atliekų kiekio didėjimas pastebimas Šakių rajono savivaldybėje – 

2013 metais padidėjo 3 proc., lyginant su 2012 metais. 2014 metais surinkta dar 5 proc. daugiau nei 

2013 metais. 
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Toliau paveiksle pateikiami komunalinių atliekų kiekiai, pristatyti į Marijampolės regioninį 

sąvartyną 2012 – 2014 metais. 

 

Labiausiai mažėjo į sąvartyną pristatomų atliekų kiekis iš Vilkaviškio rajono savivaldybės bei 

Kalvarijos savivaldybės (atitinkamai 19 proc. ir 12 proc.). Kitose savivaldybėse pokytis nežymus, iš 

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų ir įmonių pristatyta 1 proc. mažiau, iš Marijampolės ir Šakių 

rajono savivaldybių gyventojų bei įmonių pristatyta iki 1 proc. daugiau atliekų. 

7.2 Papildančių atliekų surinkimo sistemų veikla 

 

Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2014 metais 

buvo surinkta 523,258 t atliekų  
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Papildančių sistemų surinktų atliekų kiekiai Marijampolės regione 2014 metais 

 

Atliekų pavadinimas 

Papildančioje atliekų surinkimo sistemoje 2014 metais surinktų atliekų kiekiai, 

tonomis 

Kalvarijos 

savivaldybė 

Kazlų 

Rūdos 

savivaldybė 

Marijampolės 

savivaldybė 

Šakių 

rajono 

savivaldybė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

Viso 

Dažų ir lako, kuriuose yra 

organinių tirpiklių ar kitų 

pavojingų cheminių 

medžiagų, atliekos 0,009 0 0 0 0 0,009 

Kita variklio, pavarų dėžės 

ir tepalinė alyva 0,032 0,224 0,026 0 0,042 0,324 

Kitos kuro rūšys (įskaitant 

mišinius) 0,007 0 0 0 0 0,007 

Popieriaus ir kartono 

pakuotės 0 0 2,15 0 0 2,15 

Plastikinės pakuotės 0 0 0,814 0 0 0,814 

Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba 

kurios yra jomis užterštos 0 0,012 0 0 0 0,012 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų 

filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 0,03 0 0,005 0 0 0,035 

Naudotos padangos 0,02 0 0,09 0 0 0,11 

Tepalų filtrai 0,088 0,003 0,23 0 0,034 0,355 

Pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 16 01 

07–16 01 11, 16 01 13–16 

01 14 ir 16 01 23–16 01 25 0,276 0,404 0,49 0,614 0,842 2,626 

Sudedamosios dalys, 

išimtos iš nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 16 02 

15* 0 0 0,005 0 0 0,005 

Švino akumuliatoriai 0 0 167,277 23,406 78,12 268,803 

Dienos šviesos lempos 0,11 0,168 2,21 0,422 0,576 3,486 

Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra chlorfluorang-

liavandenilių 4,303 3,318 42,431 14,295 14,989 79,336 

Baterijos ir 

akumuliatoriai, nenurodyti 

20 01 33 0,138 0,282 6,952 0,503 0,411 8,286 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, kurioje 

yra pavojingų sudedamųjų 

dalių 6,577 5,827 27,42 6,655 15,189 61,668 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga 

(nepavojinga) 7,676 12,224 26,391 20,407 28,534 95,232 

Viso: 19,266 22,462 276,491 66,302 138,737 523,258 
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7.3 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione 

 

Marijampolės regiono teritorijoje įrengtos 509 antrinių žaliavų konteinerinės aikštelės su 1680 

konteinerių antrinių žaliavų (pakuočių) atliekoms surinkti. Viena konteinerių aikštelė tenka 303 

gyventojams. 

2014 metais individualioms valdoms buvo išdalinti 23500 vnt. individualaus naudojimo 

pakuočių konteinerių. Iš viso Marijampolės regione šiais konteineriais aprūpinta 24500 individualių 

valdų.  

 

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės Marijampolės regione 2014 metais 

 

Savivaldybė 

Antrinių žaliavų konteineriai, vnt. Individualaus 

naudojimo 

pakuočių 

konteineriai, vnt. 

Popierius Stiklas 
Plastikas, 

metalas 

Kalvarijos 70 70 70 2114 

Kazlų Rūdos 38 38 38 2387 

Marijampolės 183 183 186 6289 

Šakių rajono 99 166 162 6207 

Vilkaviškio rajono 128 125 124 7503 

Viso regione 518 582 580 24500 

 

Marijampolės regione 2014 metais surinkta 4259,503 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, 

tame skaičiuje stiklo, stiklo pakuočių – 1149,819 t, popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių – 

1307,959 t, metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių – 1566,983 t. 545,07 t sudaro 

pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. 4 

paveiksle pateikiamas šių atliekų surinkimas pagal savivaldybes. 

 

 
 

2014 metų pradžioje buvo planuota Marijampolės regione įdiegus naują pakuočių atliekų 

surinkimo sistemą, t.y. atskirai surenkant pakuotes individualiose namų valdose, surinkti apie 30 

kg/gyv./metus pakuočių ir antrinių žaliavų. Planas beveik įvykdytas – vienas regiono gyventojas 

vidutiniškai surinko apie 26 kg/metus pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų. 

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų kiekių 

išdėstymas  pagal surinkimo priemones. 

60,59 
65,14 

160,71 124,67 

133,96 

Individualaus naudojimo pakuočių atliekų surinkimo 

konteineriuose surinktų pakuočių atliekų ir antrinių 

žaliavų kiekis Marijampolės regione 2014 metais, 

tonomis 

Kalvarijos sav.

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės sav.

Šakių rajono sav.

Vilkaviškio rajono sav.
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7.4 Didelių gabaritų atliekų, pavojingų atliekų ir kitų komunalinių atliekų tvarkymas 

 

Didelių gabaritų atliekos, pavojingos atliekos ir kitos specifinės komunalinės atliekos 

Marijampolės regione surenkamos 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. 

Didžiausią į aikšteles 2014  metais priimtų atliekų dalį sudaro izoliacinės bei statybinės 

medžiagos, turinčios asbesto, mišrios statybinės ir griovimo, didžiosios atliekos bei padangos. 

 

Didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2014 metais, 

tonomis 

 

Atliekų pavadinimas 
Kalvarijos 

savivaldybė 

Kazlų 

Rūdos 

savivaldybė 

Marijampolės 

savivaldybė 

Šakių 

rajono 

savivaldybė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

Viso 

Atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 0 0 0,001 0 0 0,001 

Kita variklio, pavarų dėžės 

ir tepalinė alyva 0,15 0,01 0,19 0,84 1 2,19 

Popieriaus ir kartono 

pakuotės 0,08 0 0,53 0 0 0,61 

Plastikinės pakuotės 6,83 0,23 6,79 0,25 29,32 43,42 

Metalinės pakuotės 0 0 0 0 0 0 

Stiklo pakuotės 0 0 0,12 0 0 0,12 

Pakuotės, kuriose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų likučių arba 

kurios yra jomis užterštos 0,02 0,01 0,07 0 0,06 0,16 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos 0,02 0,005 0 0 0,015 0,04 

Naudotos padangos 5,88 13,912 29,56 9,14 29,1 87,60 

Tepalų filtrai 0,08 0 0,04 0,21 0,08 0,4 

Plastikai (automob.) 2,76 1,43 2,21 1,12 0,33 7,84 
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Kitos priemonės

1862,589 

545,07 

912,517 939,327 

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekiai 2014 metais 

pagal surinkimo priemones, tonomis 

Pakuočių

atliekų ir

antrinių

žaliavų

kiekis, t
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Stiklai (automob.) 0,16 0 0,07 1,07 0,05 1,35 

Pavojingos sudedamosios 

dalys  0 0 0 0,04 0 0,04 

Švino akumuliatoriai 0 0 0,04 0 0 0,04 

Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišiniai 0 4,87 0 0 0,35 5,22 

Izoliacinės medžiagos, 

kuriose yra asbesto 0 23,93 0 0 249,09 273,01 

Statybinės medžiagos, 

turinčios asbesto 45,04 8,98 124,33 210,79 43,94 433,09 

Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos 21,74 9,87 90,75 68,78 5,36 196,49 

Popierius ir kartonas 0 0 0,4 0 0,16 0,56 

Stiklas 9,71 0 23,85 18,03 0 51,59 

Tirpikliai 0 0 0 0 0 0 

Rūgštys 0 0 0,001 0 0 0,001 

Fotografijos cheminės 

medžiagos 0 0 0,03 0 0 0,03 

Dienos šviesos lempos ir 

kitos atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 0,02 0,04 0,56 0,04 0,17 0,82 

Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 1,59 0 4,29 1,12 0,39 7,39 

Dažai, rašalas, klijai ir 

dervos, kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų 0,04 0 0,46 0 0 0,50 

Baterijos ir akumuliatoriai 0 0,01 0 0,19 0 0,20 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, kurioje 

yra pavojingų sudedamųjų 

dalių 1,47 0,55 5,71 1,23 0,93 9,89 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga 1,65 1,09 3,94 0,69 1,74 9,11 

Plastikai 1,76 0 2,62 0 0 4,38 

Metalai 0,72 0 3,72 0 0 4,44 

Biologiškai suyrančios 

atliekos 0 0 14,86 0 0 14,86 

Mišrios komunalinės 

atliekos 0 0 0,11 0,22 0 0,33 

Didžiosios atliekos 15,16 1,82 88,29 2,52 1,11 108,90 

Viso 114,87 66,75 403,55 316,27 363,2 

1264,6

3 

 

Toliau pateikiama Marijampolės regione veikiančiose didžiųjų ir kitų specifinių atliekų 

priėmimo aikštelėse 2012 – 2014 metais priimtų atliekų kiekių dinamika.  
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7.5 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

 

Marijampolės regione biologiškai skaidžios atliekos surenkamos 5 žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėse (po vieną kiekvienoje savivaldybėje). Siekiant mažinti biologiškai 

skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną, 2014 m. Marijampolės regione pavasario-vasaros-rudens 

laikotarpiu papildomai buvo naudoti 57 bendro naudojimo konteineriai šioms atliekoms surinkti. 

2014 m. pabaigoje įsigyta ir Marijampolės regiono gyventojams pradėta dalinti 14 000 vnt. 

individualaus kompostavimo dėžių. Iki 2014 metų pabaigos buvo išdalinta 4169 vnt. dėžių. 

 

Bendrojo naudojimo konteineriai žaliosioms atliekoms 
 

Savivaldybė Žaliųjų atliekų konteinerių skaičius 

Kalvarijos 11 

Kazlų Rūdos 0 

Marijampolės 35 

Šakių rajono 8 

Vilkaviškio rajono 3 

Viso: 57 

 

Regiono gyventojai ir įmonės aktyviai naudojosi žaliųjų atliekų surinkimo sistema, kurios 

pagalba 2014 m. surinkta ir pristatyta į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles 8573,13 t žaliųjų 

atliekų. Tarp jų  2570,31 t sudaro atliekų surinkimo operatorių atvežtos žaliosios atliekos iš kapų 

teritorijų, sodo bendrijose esančių konteinerių žaliosioms atliekoms ir kitų bendrojo naudojimo 

konteinerių, skirtų žaliosioms atliekoms. Iš regioninio sąvartyno teritorijoje veikiančios laikinos 

rūšiavimo linijos buvo atrinkta ir į Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančią kompostavimo 

aikštelę atvežta 4100,83 t biologiškai skaidžių atliekų. 
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Siekiant įvykdyti ES Lietuvos Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

užduotis, Marijampolės regione šiuo metu veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (toliau – 

ŽAKA) kiekvienoje savivaldybėje. Visų ŽAKA projektinis pajėgumas  - 20700 t/m. Vienu metu 

galima saugoti 14500 tonų atliekų. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas mažina šių atliekų 

patekimą į sąvartyną. ŽAKA 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.  

 

 
2014 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys į kompostavimo 

aikšteles pristatė 4472,29 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 ŽAKA. Iš viso 

atvežta 4100,83 tonos. Iš jų buvo gaminamas stabilatas, kuris buvo parduodamas regioninio 

sąvartyno operatoriui. Likusi po kompostavimo frakcija, kurios susidarė  968,1  tona,  buvo 

šalinama regioniniame sąvartyne.  

2014 m. Marijampolės regione buvo surinkta 8573,12 tonos žaliųjų atliekų, pagaminta 

3132,73 stabilato ir 1791,68 t komposto. Sąvartyno operatoriui buvo parduota 2798,7  tonų 

stabilato, kuris buvo naudojamas sąvartyno rekultivacijai (perdengimui).  

                  

Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas Marijampolės regione 
  2014 m. 

Savivaldybė Žaliosios, t 

Biologiškai skaidžios 

atliekos iš rūšiavimo 

linijos, t Viso t: 

Kalvarijos 230,74 - 230,74 

Kazlų Rūda 581,83 - 581,83 

Marijampolė 1486,25 4100,83 5587,08 

Šakių  1088,75 - 1088,75 

Vilkaviškio  1084,72 - 1084,72 

Viso: 4472,29 4100,83 8573,12 
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2014 m. Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centras Regiono aplinkos apsaugos 

departamentui turėjo pateikti ir pateikė paraiškos koreguoti visų penkių visose regiono 

savivaldybėse esančių  ŽAKA  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)   leidimus, nes 

labai smarkiai  padidėjo į aikšteles pristatomų biologiškai skaidžių atliekų kiekiai. TIPK leidimų 

koregavimui buvo pritarta ir buvo gauti nauji  leidimai -  vietoje 15 000 tonų per metus regiono 

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse buvo leista  priimti ir perdirbti 20 700 t .  

 

 
 

Buvo atliekami komposto ir stabilato bei nuotekų, kurios susidaro ŽAKA, agrocheminiai 

tyrimai. Atlikta svarstyklių metrologinė patikra. Visose kompostavimo aikštelėse  visose penkiose 

Marijampolės apskrities savivaldybėse RAAD atliko planinius patikrinimus. Patikrinimų metu buvo 

pareikštos pastabos, kad aikštelėse yra  susikaupę dideli kiekiai nesmulkintų, kitaip neperdirbtų 

šakų. 
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8 BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA  

 
Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne sumontuota biodujų jėgainė 

„CENTO T160 SP BIO“ su kompresorine ir trimis generatoriais po 160 kW instaliuota galia. 

Biodujų jėgainė 2010-10-14 pripažinta tinkama naudoti.  2010-12-09 sudaryta sutartis su AB 

,,LESTO“ dėl pagamintos elektros pardavimo – pirkimo ir pradėta elektros energijos gamyba. Visa 

pagaminta elektros energija perduodama į elektros tinklą, savoms reikmėms pagaminta elektros 

energija nėra naudojama. Dėl biodujų trūkumo vienu metu dirba tik vienas generatorius po 10-25 

paras per mėnesį. 

Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama sąvartyno administracinio ir tarnybinio 

pastatų patalpų šildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens ruošimui. Lauko temperatūrai 

nukritus iki -15
0
C visa šilumos energija sunaudojama savo reikmėms. Šiltuoju metų laiku dalis 

šilumos energijos naudojama karšto vandens ruošimui. Pagamintos šilumos energijos apskaita 

nevykdoma. 

2010-2012 metais biodujos buvo išgaunamos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno, o nuo 2013 

metų  ir iš eksploatuojamo Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1 sekcijos. Šiuo 

metu išgaunamos dujos palyginti su 2010-2011 metais iš uždaryto Marijampolės sąvartyno mažėja.  
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2014 m buvo išgauta 420 210 kubinių metrų  biodujų,  113921 m3 iš jų sudeginta dujų degle 

ir 306289 m3 sunaudota  jėgainėje elektros energijai gaminti. 

2013 metais buvo išgauta  512 844 kub. metrai biodujų, iš jų sudeginta degle – 85 204 m3 ir  

427640 m3 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

2012 metais buvo išgauta  413 503 kub. metrai biodujų, iš jų 60139 m3 sudeginta degle ir 

353364 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.                                                                                                                                                       

 

 

 
 

2014 metais pagaminta 531 189 kWh elektros energijos  ir gauta 175 826.61 Lt pajamų  iš AB 

“LESTO” ir 2499,58Lt  iš UAB  ,, Ekoaplinka” už  patalpų  šildymą . Iš viso gauta 178 326,19 Lt.  

Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti  patirta 75 718,78 Lt išlaidų. 

2013 metais pagaminta elektros 725867 kWh, gauta  217 260 litų pajamų už elektros energiją 

ir  2739,03 lt už patalpų šildymą. Patirta išlaidų 69 950 Lt.. 

2012 metais pagaminta  63 2521 kWh elektros , gauta 189456 Lt pajamų už elektrą ir  

2938,48 Lt už patalpų šildymą.  Patirta išlaidų 82 472,91 Lt. 
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Nuo 2014 metų pradžios sumažėjo dujų išgavimas iš seno uždaryto sąvartyno šiaurinio 

kolektoriaus, kuriame yra seniausiai palaidotos atliekos, ir iš jų išsiskiria  bei surenkamas ribotas 

dujų kiekis. 

2015 metais I ketv. planuojama  įdiegti horizontalią, pažangesnę, dujų surinkimo sistemą 

naujojo regioninio sąvartyno senosios dalies antrojoje sekcijoje. Įdiegus šią sistemą, tikimasi apie 

20 procentų dujų kiekio didėjimo ir pagaminamos elektros  kiekio didėjimo. 

 

9 KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS 2014 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

Klientų aptarnavimo skyrius Marijampolės regiono savivaldybėse administruoja savivaldybių 

vietinę rinkliavą vykdydamas šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės 

rinkliavos mokėtojų registro kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą, vietinės 

rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę. Klientų 

aptarnavimo skyrius taip pat sudaro komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su 

atliekų turėtojais. 

Marijampolės regione 2014-12-31 buvo 64508 mokėtojai, kuriems priklauso 70002 objektai. 

Savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą moka 40144 mokėtojų (62 % visų mokėtojų), 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su MAATC sudarę 24364 mokėtojai (38 % 

visų mokėtojų). Per 2014 metus sudarytos 2101 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo 

sutartys su FA (Kalvarijos savivaldybėje 128, Kazlų Rūdos savivaldybėje 223, Marijampolės 

savivaldybėje 591, Šakių rajono sav. 523, Vilkaviškio rajono sav. 636). Per 2014 m. pasirašytos 201 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys su JA (Kalvarijos savivaldybėje 12, Kazlų 

Rūdos sav. - 14, Marijampolės sav. – 95, Šakių rajono sav. – 38, Vilkaviškio rajono sav. - 42). 

 

Grupė FA/JA Mokėtojų skaičius Objektų skaičius 

Kalvarijos sav. FA 3035 3149 

Kalvarijos sav. JA 54 95 

Kalvarijos sav. (pagal sutartis) FA 1650 1752 

Kazlų Rūdos sav. FA 3194 3425 

Kazlų Rūdos sav. JA 56 107 

Kazlų Rūdos sav. (pagal sutartis) FA 2441 2644 

Marijampolės sav. FA 20040 21627 

Marijampolės sav. JA 201 324 
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Marijampolės sav. (pagal sutartis) FA 5099 5667 

Marijampolės sav. (pagal sutartis) JA 11 11 

Šakių r. sav. FA 5264 5635 

Šakių r. sav. JA 62 169 

Šakių r. sav. (pagal sutartis) FA 6680 6707 

Vilkaviškio r. sav. FA 7990 8880 

Vilkaviškio r. sav. JA 248 414 

Vilkaviškio r. sav. (pagal sutartis) FA 8471 9383 

Vilkaviškio r. sav. (pagal sutartis) JA 12 13 

Iš viso: 64508 70002 

 

FA- fiziniai asmenys, JA – juridiniai asmenys. 

 

 

 

Atliekų turėtojų pasiskirstymas (mokantys savivaldybės rinkliavą ir sudarę komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis %) 
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Įvertinus pateiktus skaičius, galima daryti išvadą, kad didžiausią įtaką sutarčių sudarymui 

gyvenamosios paskirties objektams turi patvirtinti savivaldybių vietinės rinkliavos ir atliekų 

tvarkymo tarifai.  

 
 

Kalvarijos sav. Marijampolės sav. 

Kazlų Rūdos, Šakių 

rajono ir Vilkaviškio 

rajono sav. 

Atliekų tvarkymo tarifas vienam 

asmeniui  

7,26 Lt/mėn. 

2,11 EUR/mėn. 

9,68 Lt/mėn. 

2,80 EUR/mėn. 

7,26 Lt/mėn. 

2,11 EUR/mėn. 

Vietinės rinkliavos dydis 

gyvenamosios paskirties 

pastatams  

23 Lt/100 m2 

6,66 EUR/100 m2 

25 Lt/100 m2 

7,24 EUR/100 m2 

28 Lt/100 m2 

8,10 EUR/100 m2 

Sodų paskirties valda  34 Lt/metams 

9,85 EUR/metams 

36 Lt/metams 

10,42 EUR/metams 

36 Lt/metams 

10 EUR/metams 

Garažų paskirties pastatai  22 Lt/metams 

6,37 EUR/metams 

24 Lt/metams 

6,95 EUR/metams 

24 Lt/metams 

7 EUR/metams 

 

Marijampolės savivaldybėje patvirtintas 25 Lt/100 m
2 

(7,24 EUR/100 m
2
) ir atliekų tvarkymo 

tarifas 9,68 Lt (su PVM) (2,80 EUR) vienam fiziniam asmeniui per mėnesį rodo, kad žmonėms 

sudarinėti sutarčių netikslinga ir jie renkasi mokėti rinkliavą. Vidutinis šeimos dydis Marijampolės 

savivaldybėje yra 2,48 asmenų, todėl rinktis sutartis gyvenantiems butuose netikslinga, nes 

mokestis jiems padidėtų. Kalvarijos savivaldybėje dėl mažesnio vietinės rinkliavos tarifo 

gyvenamosios paskirties objektams 23 Lt/100 m
2
 (6,66 EUR/100 m

2
) taip pat dažniau renkamasi 

mokėti vietinę rinkliavą, o ne sudarinėti sutartis, nes tokiu atveju už atliekų tvarkymą yra mokama 

mažiau. 

Per 2014 m. už atliekų tvarkymą buvo priskaičiuota 10.957.537,26 Lt. Iš jų savivaldybių 

vietinės rinkliavos priskaičiuota 7.820.505 Lt, o mokesčio už atliekų tvarkymo paslaugas 

3.137.032,26 Lt. Surinktų įmokų suma per 2014 m. yra 10.958.988,67 Lt. ( iš jų už savivaldybių 

vietinę rinkliavą apmokėta 7.824.328,47 Lt, už atliekų tvarkymo paslaugas 3.134.660,20 Lt. 
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Informacija apie priskaitymus ir apmokėjimus pagal savivaldybes. 

 
Pavadinimas FA / 

JA 

Priskaityta Korekcijos Priskaityta 

su 

korekcijomis 

Apmokėta Mokumas 

% 

Kalvarijos sav. FA 546602,11 -39198,52 507403,59 517229,68 101,94 

Kalvarijos sav. JA 31833,28 -7656,01 24177,27 30312,61 125,38 

Kalvarijos sav. (pagal 

sutartis) 

FA 192547,84 10,38 192558,22 190332,75 98,84 

Kazlų Rūdos sav. FA 638739,11 -21856,08 616883,03 636833,72 103,23 

Kazlų Rūdos sav. JA 37393,06 -580,38 36812,68 35350,3 96,03 

Kazlų Rūdos sav. (pagal 

sutartis) 

FA 295479,36 1149,68 296629,04 297650,6 100,34 

Marijampolės sav. FA 3489449,7 -26514,85 3462934,89 3441779,96 99,39 

Marijampolės sav. JA 151104,95 -5783,12 145321,83 153199,25 105,42 

Marijampolės sav. (pagal 

sutartis) 

FA 748705,77 1728,29 750434,06 747589,41 99,62 

Marijampolės sav. (pagal 

sutartis) 

JA 76267,8 15,44 76283,24 78261,56 102,59 

Šakių r. sav. FA 1124630,5 -23937,45 1100693,02 1054548,75 95,81 

Šakių r. sav. JA 42142,93 -1418,17 40724,76 45107,2 110,76 

Šakių r. sav. (pagal sutartis) FA 813839,62 296,64 814136,26 807496,5 99,18 

Šakių r. sav. (pagal sutartis) JA 7,26 0 7,26 21,78 300,00 

Vilkaviškio r. sav. FA 1786730,9 -34588,06 1752142,82 1776858,61 101,41 

Vilkaviškio r. sav. JA 134364,44 -953,33 133411,11 133108,39 99,77 

Vilkaviškio r. sav. (pagal 

sutartis) 

FA 1006098,3 19,81 1006118,14 1012440,96 100,63 

Vilkaviškio r. sav. (pagal 

sutartis) 

JA 853,58 12,46 866,04 866,64 100,07 

Viso: 11116791 -159253,27 10957537,26 10958988,67 100,01 

 

FA- fiziniai asmenys, JA – juridiniai asmenys. 

 

Priskaitymų dinamika (pagal metus) 
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Priskaitymų ir surinktų įmokų už atliekų tvarkymą palyginimas % 

 

 

Siekiant kontroliuoti apmokėjimus ir surinkti susidariusias skolas, per 2014 m. parengta ir 

išsiųsta registruotais laiškais 2199 raginimai skolininkams susimokėti susidariusius įsiskolinimus. 

Tie skolininkai, kurie nereagavo į gautus raginimus, buvo perduodami skolų išieškojimo įmonei. 

Per 2014 m. skolų išieškojimo įmonei perduota 1098 skolininkai, iš kurių išieškoma suma 

560.626,24 Lt. Išieškota skolų suma 210.948,43 Lt. Be to su skolininkais suderinta ir pasirašyta 218 

skolos suderinimo ir susitarimo apmokėti aktų, iš jų pilnai apmokėtos 100 aktų skolos, kiti moka 

dalimis, 14 dar nė karto nemokėjo. 

Atsižvelgiant į tai, kad atliekų turėtojų duomenų bazė sudaryta pagal nekilnojamojo turto 

registro objektų duomenų bazę, kurioje yra daug netikslumų dėl neatnaujintos informacijos apie 

pasikeitusius savininkus, paveldėtojus, suteiktus adresus, buvo atlikta objektų, kurių savininkams 

susidarę didelės skolos, apžiūra. Apžiūrėta ir rinkta informacija apie 1605 objektus, įvertinta 

situacija ir objektų būklė bei užpildyti objektų apžiūros aktai: Kalvarijos savivaldybėje 280 vnt., 

Kazlų Rūdos sav. 250 vnt., Marijampolės sav. 260 vnt., Šakių rajono sav. 487 vnt., Vilkaviškio 

rajono sav. 328 vnt. Apibendrinus surinktą informaciją buvo pateikti siūlymai dėl susidariusių skolų 

šiuose objektuose: nurašyti skolas, nes objektai yra fiziškai pažeisti, siūlyti savivaldybių taryboms 

nurašyti susidariusias skolas, skolas laikyti pagrįstomis ir kreiptis į teismą dėl skolų išieškojimo. 

Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus, per 2014 m. klientų aptarnavimo skyriuje gauta ir 

užregistruota 1133 raštai (skundai, prašymai, paklausimai), parengta 769 atsakymų, raštų, pažymų. 

Dažniausiai kreiptasi su prašymais neskaičiuoti savivaldybės vietinės rinkliavos, nes objektuose 

negyvenama ir jie yra nenaudojami, sudaryti ar nutraukti sutartis. Į visus prašymus parengti 

atsakymai arba visa reikalinga informacija pateikta telefonu. Pagal prašymus parengta 370 pažymų 

apie atliekų turėtojų įsiskolinimus.  
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2014 m. dėl neatliktų atliekų išvežimo paslaugų bei konteinerių sugadinimo gautos ir 

išnagrinėtos 139 pretenzijos. 

Savivaldybė 
Vežėjo 

registruotos 

MAATC 

registruotos 
Viso: 

Kalvarijos 0 0 0 

Kazlų Rūdos 2 7 9 

Marijampolės 45 47 92 

Šakių rajono 10 2 12 

Vilkaviškio rajono 15 11 26 

Viso: 72 67 139 

    

 

Turint nusiskundimų ir informacijos, kad sodų bendrijose yra pastatų, kurie naudojami kaip 

gyvenamosios paskirties objektai, tačiau moka savivaldybės vietinę rinkliavą kaip sodo paskirties 

objekto, 2014 m. buvo pradėtas sodų bendrijų patikrinimas. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo pilnai 

patikrintos dvi sodų bendrijos Krūvelių ir Mažosios Senažiščkės kaimuose. Patikrinimo metu 

nustatyti 25 asmenys objektus naudojantys kaip gyvenamosios paskirties, juose deklaravę savo 

gyvenamąją vietą. Su šiais asmenimis buvo sudarytos sutartys arba apmokestinti savivaldybės 

vietinės rinkliavos mokesčiu kaip gyvenamosios paskirties objektų savininkai. Marijampolės 

savivaldybėje buvo tikrinamas nekilnojamojo turto registras bei nustatinėjami naujai įregistruoti 

sodų paskirties pastatai bei tikslinama pastatų paskirtis. Per 2014 m. surasti ir apmokestinti 150 vnt. 

objektų. 

Analogiškus patikrinimus sodų bendrijose planuojama vykdyti ateityje ir kitose 

savivaldybėse, nes jų metu įvertinama pasikeitusi situacija ir atliekamas teisingas apmokestinimas 

už atliekų tvarkymą. 

Su mokėjimo pranešimais atliekų turėtojams (kitoje mokėjimo pranešimo pusėje) buvo 

vykdoma švietėjiška veikla bei pateikiama aktuali informacija susijusi su atliekų tvarkymu. 2014 m. 

I ketvirčio mokėjimo pranešime buvo pateikta informacija apie individualių valdų gyventojams 

pradėtą diegti mėlynųjų konteinerių, skirtų pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms, sistema, II 

ketvirčio - apie Marijampolės regione vykdomą projektą, kurio metu nupirkta ir planuojama 

išdalinti mėlynuosius pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, III ketvirčio – apie atliekų tvarkymo 

prioritetus bei atliekų rūšiavimą, IV ketvirčio – apie savivaldybių vietinės rinkliavos ir mokesčio už 

atliekų tvarkymą teisingo perskaičiavimo iš litų į eurus. 

 

Prižiūrint Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalį, apimančią atliekų 

surinkimą ir vežimą iš fizinių ir juridinių asmenų bei vykdant Marijampolės apskrities gyventojų, 

įmonių, organizacijų kontrolę dėl savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių 

įsipareigojimų laikymąsi ir tinkamą vykdymą, 2014 m. buvo suaktyvinta bei sugriežtinta atliekų 

rūšiavimo kontrolę. Tikrinta fiziniai, juridiniai asmenys, bendro naudojimo aikštelės, rūšiavimo 

konteineriai, žaliųjų atliekų konteineriai, pažeidimai fiksuoti su įsigyta filmavimo įranga. Buvo 

vykdomi bendri patikrinimai: su Marijampolės savivaldybės administracijos aplinkos valdymo 

skyriaus specialistais atlikta 20 patikrinimų, 1 bendras patikrinimas su Marijampolės regiono 

aplinkos apsaugos departamento ir Marijampolės savivaldybės administracijos specialistais, su 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologu 1 patikrinimas. Rengti bendri patikrinimai 

ir su vežėjais dėl atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi bei vertinta situacija dėl bendro naudojimo 

konteinerių vietų parinkimo: Kalvarijos savivaldybėje 4 patikrinimai, Kazlų Rūdos savivaldybėje 7 

patikrinimai, Marijampolės savivaldybėje 5 patikrinimai, Vilkaviškio rajono savivaldybėje 5 

patikrinimai. 
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Siekiant nustatyti atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus 25 kartus buvo filmuojama, 74 

kartus tikrinta situacija bendro naudojimo konteinerių aikštelėse. 

Patikrinimai dėl rūšiavimo 

 

Savivaldybė 
Tikrinimų 

skaičius 

Išdalinta įspėjimų 

dėl netinkamo 

rūšiavimo 

Bendri 

patikrinimai su 

savivaldybe 

Nubausti 

asmenys 

Kalvarijos 2 22 0 0 

Kazlų Rūdos 3 177 0 0 

Marijampolės 8 190 15 5 

Šakių rajono 3 168 0 0 

Vilkaviškio rajono 4 228 1 0 

Viso: 20 789 16 5 

     

 

Siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietose, 

individualių namų valdoms buvo dalinami mėlynieji pakuočių surinkimui skirti konteineriai. Per 

2014 m. jų išdalinta 23500 vnt.: Kalvarijos sav. 2114 vnt., Kazlų Rūdos sav. 2387 vnt., 

Marijampolės sav. 5289 vnt., Šakių rajono sav. 6207 vnt., Vilkaviškio rajono sav. 7503 vnt. 

Mažinant žaliųjų atliekų patekimą į sąvartyną, nupirkta 14000 vnt. žaliųjų ir bioskaidžių 

atliekų kompostavimui skirtų dėžių. Šios dėžės pradėtos dalinti individualių namų ir sodininkų 

valdoms nuo 2014 m. lapkričio mėn. ir iki metų pabaigos jų išdalinta 4223 vnt. (Kalvarijos sav. 98 

vnt., Kazlų Rūdos sav. 164 vnt., Marijampolės sav. 2247 vnt., Šakių rajono sav. 449 vnt., 

Vilkaviškio rajono sav. 1165 vnt.). Organizuotas žaliųjų ir bioskaidžių atliekų atskiras surinkimas. 

Marijampolės regione buvo pastatyta ir aptarnaujama 65 vnt. 1,1 m
3
 dydžio konteineriai žaliųjų 

atliekų surinkimui: Kalvarijos sav. 14 vnt., Kazlų Rūdos sav. 3 vnt., Marijampolės savivaldybėje 44 

vnt., Vilkaviškio rajono sav. 4 vnt. 

Užtikrinant minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, 

kad atliekų surinkimo priemonių talpa ir surikimo dažnumas atitiktų pas atliekų turėtoją 

susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį, 2014 m. atliekų vežėjui išsiųsti 606 potvarkiai 

dėl 2235 vnt. konteinerių pastatymo, konteinerių pakeitimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą, bendro 

naudojimo, žaliųjų atliekų, rūšiavimo atliekų konteinerių pastatymą/nuėmimą: 

 

Savivaldybė 

Per 2014 m. 

išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti pakeitimai 

Dėl fizinių 

asmenų 

Dėl 

juridinių 

asmenų 

Dėl bendro 

naudojimo 
Iš viso 

Kalvarijos 52 90 30 4 124 

Kazlų Rūdos 96 126 39 3 168 

Marijampolės 273 687 276 48 1011 

Šakių rajono 105 145 70 3 218 

Vilkaviškio rajono 80 505 172 37 714 

Viso: 606 1553 587 95 2235 
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10 VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 

Vykdydama viešuosius pirkimus Bendrovė vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo 

ir papildymo įstatymu Nr. I-1491 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 

2013, Nr. 112-5575), UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2014 m. 

vasario 13 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintomis „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais 

įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.  

Bendras 2014 metais vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius pagal Bendrovės 

direktoriaus 2014 m. gegužės  7 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintą UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro 2014 m. viešųjų pirkimų planą – 23 vnt., pirkimo vertė be PVM – 

3.788.532,87 Lt. CVP IS priemonėmis vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 4 vnt., 

vertė be PVM – 2.660.800,00 Lt.  

Bendrovė aktyviai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinime. 

Europos sąjungos lėšomis finansuojamų įvykdytų viešųjų pirkimų sutarčių vertė per 2014 metus – 

2.660.800,00 Lt. Didžiąją viešųjų pirkimų dalį sudaro mažos vertės pirkimai. Lentelėje pateikiama 

2014 m. vykdytų Bendrovės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius. 

 

 

Pirkimo objekto rūšis   Bendra sudarytų sutarčių vertė  

(Lt) be PVM 

Bendras pirkimų skaičius  

Prekės   3.465.812,20 10 

Paslaugos   316.617,72 11 

Darbai   6.102,95 2 

Viso   3.788.532,87 23 

 

2014 metais Kalvarijos savivaldybės administracija, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija ir Šakių rajono savivaldybės administracija Bendrovei buvo suteikusios įgaliojimus 

atlikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos finansuojamą viešąjį pirkimą “Pakuočių atliekų 

surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų priemonių (konteinerių) pirkimas“. Viešųjų 

pirkimų procedūros atliktos. Nupirkta 10708 konteineriai, skirti pakuotėms rinkti individualiose 

valdose. 

2014 metais Bendrovė vykdė atvirą konkursą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra: individualaus kompostavimo konteinerių pirkimas“. Nupirkta 14.000 

kompostavimo konteinerių Thermo-Star 700 L. 

11 MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2014 

METŲ VEIKLOS VIEŠINIMO ATASKAITA 
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos sėkmė, naujovių įgyvendinimas, jų 

pripažinimas ir įvertinimas  labai priklauso nuo visuomenės požiūrio. Visuomenės nuomonei 

formuoti reikia tam tikros veiklos, pastangų, kurios vadinamos ryšiais su visuomene. Ir gyventojai, 

ir įmonės bei organizacijos, kurios naudojasi Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistema, 

pirmiausiai turi žinoti, ką centras jiems siūlo, kokia to nauda visuomenei ir centrui, kokių tikslų 

siekiama, ar tai yra įgyvendinama. 

Ryšiai su visuomene – tai ir komunikacijos su visuomene ir atskiromis jos grupėmis vadyba, 

ir organizacijos reputacijos, patikimumo ir įvaizdžio kūrimo bei palaikymo funkcija. Ryšiai su 

visuomene reikalingi, kad būtų kuriamas ir stiprinamas pasitikėjimas ir palankumas organizacijai, 

didinamas visuomenės susidomėjimas, atsižvelgiant į jos interesus ir poreikius, kuriama ir 

palaikoma nuolatinė komunikacija su bendruomene, įgyjamas supratimas ir pritarimas organizacijos 
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veiklai, organizacijos interesų išreiškimas, pristatymas ir koregavimas, visuomenės nuomonės 

veikimas, konfliktų sprendimas, sutarimo, dermės sukūrimas. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre ryšiai su visuomene siekė deramai atlikti 

svarbiausią – komunikacijos vadybos  – funkciją. 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. Todėl labai svarbu yra ne tik informacija, kuri išsiunčiam į išorę, bet ir 

gaunama iš aplinkos šiai veiklai, partneriams, konkurentams svarbi informacija. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre už šios funkcijos bei  įmonės įvaizdžio 

kūrimą ir palaikymą 2014 metais buvo 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. 

2014 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos viešinimui buvo būdingi 

kelių krypčių veiklos modeliai: centro specialistai apie veiklą pasakojo susitikimuose su 

gyventojais, rengė parodomąsias ekskursijas ir skaitė paskaitas įvairioms auditorijoms, rengė 

pranešimus spaudai ir platino informaciją visuomenės informavimo priemonių pagalba. Kadangi 

Marijampolės apskrities atliekų  tvarkymo centro steigėjai – penkios apskrities savivaldybės , buvo 

labai svarbu žinoti, kaip vertinama centro veikla visose jose. 

Informacijos kaupimui centre buvo užsakyti savivaldybėse leidžiami vietos laikraščiai, buvo 

bendradarbiaujama su interneto portalų leidėjais. Centras siuntė pranešimus spaudai apie savo 

veiklą ne tik žiniasklaidos atstovams, bet ir savivaldybių specialistams. Ši informacija  beveik 

visuomet  buvo talpinama savivaldybių interneto svetainėse. 

Pažymėtina, kad yra susiklostę neblogi bendradarbiavimo santykiai su vietos žiniasklaidos 

atstovais. Vietos laikraščiai atliekų tvarkymo temoms 2014 metais skyrė daug dėmesio, buvo 

viešinamos visos diegiamos naujovės: laikraščiai spausdino L.Burbienės siunčiamus pranešimus, 

pagal juos parengta nemažai publikacijų apie mėlynųjų konteinerių antrinėms žaliavoms ir 

pakuotėms svarbą, dalinimo tvarką, apie nemokamai dalinamas dėžes žaliųjų atliekų 

kompostavimui. 

Marijampolės televizija, kuri yra matoma beveik visoje apskrityje,  ne tik parengė keletą 

informacinių reportažų apie MAATC veiklą, bet ir centro veiklai paskyrė tiesioginę „Aktualijų“ 

laidą, kurioje veiklos naujoves visuomenei pristatė direktorius A.Bagušinskas ir klientų 

aptarnavimo skyriaus vadovas S.Šimonėlis. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre buvo siekiama nuolatinio tiesioginio ryšio su 

visuomene. Direktorius A.Bagušinskas ir specialistai surengė susitikimus su Marijampolės, 

Vilkaviškio, Šakių savivaldybių seniūnais, juos supažindino su MAATC veikla, naujovėmis. 

Seniūnai buvo pakviesti aplankyti MAATC objektus, tačiau į ekskursiją po MAATC objektus – 

didžiųjų ir pavojingų atliekų aikšteles, regioninį sąvartyną, kompostavimo aikštelę -   atvyko tik  

Marijampolės savivaldybės seniūnai. Kitų savivaldybių seniūnai yra pažadėję galimybe susipažinti 

su MAATC objektais pasinaudoti ateityje. 

Centro specialistams labai svarbus bendravimas su vaikais ir jaunimu. Todėl mielai buvo 

priimamos švietimo įstaigų delegacijos, norinčios susipažinti su MAATC veikla. 2014 metais 

ekskursijose į regioninį sąvartyną dalyvavo ne tik Marijampolės apskrities mokyklų auklėtiniai, bet 
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ir Lenkijos moksleivių, dalyvaujančių tarptautiniame ekologiniame projekte, grupė. L.Burbienė 

dalyvavo ir mokyklų, veikų darželių renginiuose, kuriuose vaikai buvo mokomi tvarkyti atliekas, 

jiems buvo pasakojama apie saikingą vartojimą, ypač svarbų atliekų prevencijai 

Siekiant didesnio veiklos viešinimo, atliekų tvarkymo svarbos supratimo  2014– 05-15 buvo 

surengtas visoms apskrities švietimo įstaigoms skirtas MAATC renginys „Skulptūra (kompozicija) 

iš atliekų“. Dalyvavo 36 apskrities vaikų darželių, mokyklų, profesinio rengimo centro komandos. 

Nugalėtojai buvo apdovanoti MAATC ir rėmėjų prizais – apžvalginiu lėktuvo skrydžiu virš 

Marijampolės, kolektyvinių pietų picerijoje čekiais, vertingomis dovanomis. Visoms komandoms 

buvo įteikti atliekų rūšiavimui skirtų dėžių komplektai. 

Projektas „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ buvo pristatytas gamintojų ir importuotojų  

rengiamam konkursui „Aš galvoju“. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro projektas  

buvo pripažintas įmonių įstaigų ir organizacijų kategorijoje geriausiu tarp 86 pasiūlymus pateikusių 

dalyvių  ir laimėjo pagrindinę nominaciją. 

Įtvirtinant gerą Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro įvaizdį visuomenėje labai 

svarbu, kad jo logotipas būtų nuolat matomas, kad centro darbuotojai savo pavyzdžiu nuolat 

formuotų  įpročius, kurių prašome iš visuomenės, o ypač  dėl atliekų prevencijos   ir mažinimo. 

Logotipo viešinimui 2014 metais buvo pagamintos verslo dovanos – skėčiai ir pirkinių krepšeliai. 

Daugkartinio naudojimo pirkinių krepšelių naudojimas dabar itin aktualus, kai siekiama atsisakyti 

vienkartinių plastikinių  maišelių ir to turi būti mokoma visuomenė.  

Susipažinimas su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veikla, ekskursijos į 

atliekų tvarkymo objektus: 

2014-02-04. Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 18 trečiokų ir 2 mokytojos.  
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2014-04-25. Mokolų pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojas bei 5 moksleivių tėvai. 
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2014-06-26. Marijampolės savivaldybės seniūnų ekskursija po MAATC objektus. 

 

 
 

 

2014-09-25. Plutiškių pagrindinės mokyklos ir Fromborko  (Lenkija) 25 mokiniai ir 4 mokytojos. 

Projektas „Gyvenk žaliai“. 
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2014-09-26. Kazlų Rūdos pagrindinės  mokyklos 7-8 klasių 16 mokinių ir 2 mokytojos. Vadovė 

direktoriaus pavaduotoja Rasa Žemaitienė. 

 

2014-10-16. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 5A klasės 15 mokinių. 

Vadovė mokytoja Rita Dijokienė. 
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2014-11-10. Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla, 5 B klasės 20 mokinių. Vadovė 

mokytoja Kristina Vėlyvienė.  

 

 

Televizijos, radijo laidos: 

2014-05-15.  Marijampolės televizija. Reportažas „Žinių“ laidoje apie renginį „Skulptūra 

(kompozicija) iš atliekų“, pavadintas „ Vaikai ir moksleiviai demonstruoja, ką galima pagaminti iš 

atliekų“. Interviu televizijai pateikė valdybos pirmininkas J.Vitukynas. 

2014-08-26. „Kapsų radijas“. Radijo laidų ciklo „Sūduvos žemė – ateities kartoms“. Redaktorės 

V.Samuolienės ir A.Bagušinsko pokalbis. Įrašyta 45 min. laida apie atliekų tvarkymą, transliuota 

2014-08-26.  

2014-10-02. Marijampolės televizija. Reportažas „Žinių“ laidoje „Gyventojai suprato mėlynųjų 

konteinerių antrinėms žaliavoms svarbą“. Interviu pateikė A.Bagušinskas. 

2014-10-30 . Marijampolės televizija . Tiesioginė pusės valandos Marijampolės televizijos laida 

„Aktualijos“, skirta MAATC veiklai. Laidoje dalyvavo centro direktorius Algirdas Bagušinskas ir 

klientų aptarnavimo skyriaus vadovas Saulius Šimonėlis. 

Publikacijos interneto portaluose. 

2014-02-28. Marijampolės RAAD interneto svetainė. „Radinys Marijampolėje“. (rastas 

gyvsidabris). 

2014-02-20. „Valstiečių laikraščio“ interneto svetainė. „Atliekų perdirbimo gamykla – 2015 

metais“. Vidmantas Žuklevičius. 
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2014-02-28. „Delfi.lt“. „Netikėtas radinys Marijampolėje sukėlė ant kojų policiją ir 

aplinkosaugininkus“. 

 

2014-02-28. „Sūduvos gidas“. „Gyvsidabrio talpos sukėlė nerimą“. 

2014-02-28. „kazluruda.info“. „Gyvsidabrio talpos sukėlė nerimą. L.Burbienė. 

2014-03-01. lrytas.lt“. „Rankinėje aptiko gyvsidabrio“. L.Juodzevičienė. 

2014-03-01. Marijampoliečiai.lt. „Gyvsidabrio talpos sukėlė nerimą marijampoliečiams“.  

2014-03-05. „Sūduvos gidas“. „Marijampoliečiams seminaras – apie teisingą atliekų tvarkymą“. 

2014-03-05. Marijampolės savivaldybės svetainė. “Marijampoliečiams seminaras – apie tesingą 

atliekų tvarkymą“. 

2014-03-21. Kalvarijos savivaldybės svetainė. „Už blogai tvarkomas atliekas – tūkstantinės 

baudos“. L.Burbienė. 

2014-03-21. „Marijampolietis.lt“. „Už blogai tvarkomas atliekas – tūkstantinės baudos“. 

L.Burbienė. 

2014-03-22. Marijampolės savivaldybės svetainė. „Už blogai tvarkomas atliekas – tūkstantinės 

baudos“. L.Burbienė. 

2014-04-09. Kazlų Rūdos savivaldybės svetainė. „Už blogai tvarkomas atliekas – tūkstantinės 

baudos“. L.Burbienė. 

2014-05-06. Marijampolės savivaldybės svetainė. „Jei seną klozetą nuspręsime „kompostuoti“, 

atliekų mokesčiai nepaliaujamai didės“. L.Burbienė. 

2014-05-06. „Sūduvos gidas“. „Jei seną klozetą nuspręsime „kompostuoti“, atliekų mokesčiai 

nepaliaujamai didės“.L.Burbienė 

2014-05-07. Kalvarijos savivaldybės svetainė. „Žaliosios atliekos turi virsti kompostu“. L.Burbienė 

2014-05-08. Šakių savivaldybės svetainė. „žaliosios atliekos turi virsti kompostu“ L.Burbienė 
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2014-05-20. „Sūduvos gidas“ „Kiek kitokiu žvilgsniu – į atliekas ir jų tvarkymą“. L.Burbienė. 

2014-05-28. „15 min“. „Alytus ir Marijampolė su atliekomis susitvarko geriausiai“. 

2014-05-28. „Sūduvos gidas“. „Mėlynųjų pakuočių atliekoms konteinerių dalinimas“.  

2014-06-25. Marijampolės savivaldybės svetainė. „Marijampoliečiai būti geri gamtai galės neiškėlę 

kojos iš namų“. 

2014-07-03. „Sūduvos gidas“. „Gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius konteinerius, ir 

kompostavimo dėžes“. L.Burbienė. 

2014-07-03. Marijampolės savivaldybės svetainė. „Gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius 

konteinerius, ir kompostavimo dėžes“. 

2014-07-03. Kalvarijos savivaldybės svetainė. „Gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius 

konteinerius, ir kompostavimo dėžes“. L.Burbienė. 

2014-07-04. „Kazlų Rūdos info“. „Gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius konteinerius, ir 

kompostavimo dėžes“. L.Burbienė. 

2014-07-04. Vilkaviškio savivaldybės svetainė. „gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius 

konteinerius, ir kompostavimo dėžes“. L.Burbienė. 

2014-07-10. „Grynas.lt“. „Paslauga, už kurią mokėsite 29 arba 400 litų“. R.Levickaitė. 

2014-09-18. „lrytas.lt“. „Individualių namų savininkams – nemokami mėlynieji konteineriai“. 

T.Zavecko interviu. J.Šeškevičienė. 

2014-10-01. „Vilkaviškis.info“. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių pakuočių 

atliekoms svarbą“. L.Burbienė. 

2014-10-01. Kalvarijos savivaldybės svetainė. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių 

pakuočių atliekoms svarbą“. L.Burbienė. 

2014-10-01. Marijampolės savivaldybės svetainė. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių 

pakuočių atliekoms svarbą“.L.Burbienė. 

2014-10-01. „Sūduvos gidas“. „Marijampolės gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių 

pakuočių atliekoms svarbą“. L.Burbienė. 

2014-10-02. „Pakuočių tvarkymo organizacijos svetainė. Mėlynieji konteineriai Marijampolėje 

visiškai pasiteisino. L.Burbienė. 

2014-10-02. „Marijampolietis.lt“. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių pakuočių 

atliekoms svarbą“. L.Burbienė. 

2014-10-02. Kazluruda.info“. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių pakuočių atliekoms 

svarbą“. L.Burbienė. 

2014-10-29. „lrytas.lt“. „Mėlynųjų konteinerių nauda – akivaizdi“.  J.Šeškevičienė. 

Publikacijos laikraščiuose. 

2014-02-07. „Miesto laikraštis“. „Atliekų rūšiavimas. Ir arklys arklio dykai nekaso“. J.Raškauskas. 

2014-02-27. „Suvalkietis“. „Ar Marijampolės gyventojai moka rūšiuoti atliekas?“ 
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2014-03-08. „Santaka“. „Radinys su gyvsidabriu sukėlė nerimą“. L.Burbienė 

2014-03-15. „Santaka“ „ Įstatų nepakeitė “ (apie MAATC akcininkų susirinkimą). 

2014-03-13. „Suvalkietis“. „Kodėl reikia mokėti už tai, kuo nesinaudojame?“ 

2014-03-13.  „Suvalkietis“. „...Tik supratau, kad netrukus mokėsime daugiau“. 

2014-03-27. „Suvalkietis“. „Už blogai tvarkomas atliekas – tūkstantinės baudos“. L.Burbienė. 

2014-03-28. „Valsčius“ . „Atliekas reikia rūšiuoti, bet nedeginti“. L.Bacevičiūtė. 

2014-03-28. „Miesto laikraštis“ „Baudos už blogai tvarkomas atliekas“. L.Burbienė. 

2014-04-01. „Draugas“ „Atliekų tvarkymas – įstatymais įtvirtinta pareiga“. V.Seredžiuvienė. 

2014-04-01. „Valsčius“. „Švaros mėnuo – kiekvienas metų mėnuo“. A.Meliūnas. 

2014-04-05. „Santaka“. „Konteinerius iš Naujamiesčio žada išvežti“. Eglė Mičiulienė. 

2014-04-11. „Draugas“. „Nori keisti mokestį už šiukšles“. S.Kazarian. 

2014-04-15. „Draugas“. „Vietoj „varpelio“ – degėsių krūva“.  

2014-05-09. „Valsčius“. „Darom“ talka nesutapo su pavasario pulsu“. 

2014-05-09. „Draugas“.“Seno klozeto geriau „nekompostuoti – gali padidėti mokesčiai“.  

2014-05-22. „Santaka“. „Skulptūros iš atliekų pademonstravo vaikų išmonę 

2014-05-23. „Valsčius“. „Atliekų rūšiavimo įpročiai – kultūros požymis“. 

2014-05-30. „Draugas“ „Buvęs meras vadovaus Atliekų tvarkymo centrui“. 

2014-05-30. „Valsčius. „Atliekų centrui vadovaus buvęs Vilkaviškio meras“. 

2014-05-30. „Valsčius“. „Mėlynieji konteineriai netrukus pasieks šakiečius“.  

2014-06-06. „Draugas“ „Atsakingas vartotojo požiūris – svarbiausia“. 

2014-06-12. „Santaka“. „Pastatė įspėjamuosius stendus“. E.Mičiulienė. 

2014-06-21. „Santaka“. „Netrukus į Vilkaviškį atkeliaus mėlynieji konteineriai. E.Mičiulienė. 

2014-07-01. „Draugas“. „Seniūnų pasitarime – apie duobėtus kelius ir atliekų rūšiavimą“. 

2014-07-04. „Valsčius“. „Darnesnei atliekų sistemai reikia glaudesnio bendradarbiavimo“. 

2014-07-04. Kazlų Rūdos laikraštis. „Gyventojai nemokamai gaus ir mėlynuosius konteinerius, ir 

kompostavimo dėžes“. 

2014-07-11. „Draugas“. „Mėlynieji konteineriai ir kompostavimo dėžės – nemokamai“. 

V.Seredžiuvienė. 

2014-07-11. „Miesto laikraštis“. Dykai ne tik laikraštis. Ir dėžės“. 

2014-07-17. „Lietuvos žinios“. „Atsikratyti pakuotėmis bus paprasčiau“. K.Kazakevičius. 

2014-07-18. „Draugas“. “Už netvarką – solidžios baudos“. 
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2014-07-18. „Miesto laikraštis“. „Atliekos: nors dovanotam arliui į dantis nežiūri“. E.Juškevičiūtė. 

2014-07-25. „Draugas“. „Mėlynieji konteineriai - jau šakiečių namuose“. V.Seredžiuvienė.  

2014-08-09. „Santaka“. „Gyventojams jau dalijami mėlynieji konteineriai“.E.Mičiulienė. 

2014-09-25. „Santaka“. „Rūšiuojantiems sporto aistruoliams – krepšinio kamuoliai su rinktinės 

parašais“. I.Stravinskaitė – Janavičienė. 

2014-09-26. „Draugas“. „Apie kompostavimą – žingsnis po žingsnio“. K.Toleikienė. 

2014-09-30. Draugas. „Gražios aplinkos ir rūšiavimo pavyzdys užkrečiamas“.K.Toleikienė. 

2014-10-07. „Santaka“. „Mėlynieji konteineriai pasiteisino“ E.Mičiulienė. 

2014-10-07. „Valsčius“. „Mėlynieji konteineriai pateisino lūkesčius“. 

2014-10-10. „Draugas“. „Gyventojams – mėlynieji konteineriai ir kompostavimo dėžės“. 

V.Seredžiuvienė. 

2014-10-14. „Suvalkietis“. „Gyventojai puikiai suprato mėlynųjų konteinerių paskirtį“. L.Burbienė.  

2014-10-31. „Valsčius“. „Senos padangos – rūpestis aplinkosaugininkams“.  

2014-11-21. „Valsčius“. „Jau dalijamos kompostavimo dėžės“. 

2014-11-25. „Suvalkietis“. „Dar kartą apie kompostavimo dėžes“. 

2014-11-25. „Draugas“. „Šakiečių sodybose pavasarį turėtų „pridygti“ žaliųjų kompostavimo 

dėžių“. V.Seredžiuvienė.  

2014-11-27. „Santaka“ . „Rajono gyventojams dalijamos kompostavimo dėžės“. E.Mičiulienė. 

2014-12-19. „Draugas“. „Tvarkingai rūšiuosite – mažiau atliekų į sąvartyną“. Alvydas Meliūnas. 

2014-12-19. „Valsčius“. „Tvarkingai rūšiuosite – mažiau atliekų į sąvartyną“. A.Meliūnas. 

Veiklos viešinimas projektuose. 

2014 m. rugpjūtis.  Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, kuris pristatė festivalį „Sidabrinės 

gervės naktys“. Apie rūšiavimo problemas buvo kalbama 2014-08-01 Kazlų Rūdoje, 2014-08-02 

Marijampolėje, 2014-08-08 Vilkaviškyje, 2014-08-04 Kalvarijoje, 2014-08-09 Zypliuose, Šakių 

rajone  vykusiuose festivalio renginiuose. 

2014-11-22.  Nuo rugsėjo vyko įdomiausių aplinkosauginių, ekologinių ir kt. panašių projektų 

akcija "Aš galvoju". Pakuotes tvarkančios organizacijos PTO ir Extara surengė akciją - keturiose 

didelėse šalies arenose surengė POP žvaigždučių koncertus (RONDO, BOŽOLĖ choras, Merūnas, 

POP LADIES, 69 danguje, Pikaso ir pan.). Gautą koncertų pelną nusprendė išdalinti geriausius 

projektus pristačiusioms kaimų bendruomenėms, švietimo įstaigoms, kolektyvams. Buvo skirta lėšų 

jau įgyvendintiems ir planuojamiems įgyvendinti projektams.    Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro specialistė ryšiams su visuomene L.Burbienė šiam projektui pateikė paraišką jau 

du kartus rengto konkurso „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ būsimam 2015 metų renginiui 

finansuoti. MAATC projektas buvo pripažintas geriausiu tarp 86 pateiktų ir tapo pagrindinės 

nominacijos laimėtoju įmonių, įstaigų, organizacijų kategorijoje. Buvome apdovanoti prizu, 

piniginiu čekiu ir garbės raštu. 
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2014-12-18.  Pasirašyta projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

viešinimo sutartis. Įvykdytas viešojo pirkimo konkursas ir iš keturių pasiūlymų atrinktas labiausiai 

tinkamas UAB „Komunikaciniai projektai“ (Vilnius) pasiūlymas viešinti šį projektą. Su laimėtoju 

pasirašyta sutartis, kuri bus įgyvendinta 2015 metais.  

Švietėjiški renginiai, seminarai: 

2014-02-26. Seminaras „Teisingas atliekų tvarkymas“. Pirmojoje dalyje dalyvavo savivaldybių 

darbuotojai, seniūnai, atliekų tvarkymo įmonių atstovai. Antroje dalyje apie atliekų tvarkymą buvo 

kalbamasi su gyventojais – daugiabučių namų bendrijų, kaimų bendruomenių atstovais. 
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Rengėjai VŠĮ „Mes darom“ su LR Aplinkos ministerija bei konsultacine bendrove 

„Ekokonsultacijos“. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo sistemos veikla bei 

strateginiais planais. Pranešimus pateikė l.e.pareigas direktorus  T. Zaveckas ir klientų aptarnavimo 

skyriaus vadovas S. Šimonėlis. 

 

2014-04-11. Paskaita apie atliekų tvarkymą J. Totoraičio pagrindinėje mokykloje. Paskaitą skaitė L. 

Burbienė, dalyvavo ekologė R. Stankevičiūtė. Auditorija – apie 200 moksleivių 
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2014-05-15. Vaikų ir jaunimo renginys „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ J. Basanavičiaus 

aikštėje, Marijampolėje. Renginyje dalyvauti buvo įsiregistravusios 36 komandos iš visų apskrities 

savivaldybių. Nugalėtojais amžiaus grupėse pripažinti Marijampolės „Žiburėlio mokyklos – 

daugiafunkcinio centro, Šakių „Varpo“ mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro 

komandų . visi dalyviai apdovanoti rūšiavimo dėžių atliekoms komplektais, nugalėtojai – rėmėjų ir 

MAATC prizais. 
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2014-06-10. Susitikimas su Marijampolės savivaldybės seniūnais Marijampolės savivaldybėje. 

Pokalbis apie atliekų tvarkymo sistemą. Dalyvavo A. Bagušinskas, S. Šimonėlis., L Burbienė. 

Seniūnai pakviesti aplankyti atliekų tvarkymo objektus. 

2014-06-27. Susitikimas su Šakių savivaldybės seniūnais. Pokalbis apie bendradarbiavimą tvarkant 

atliekas, apie problemas atliekų tvarkymo sistemoje. Dalyvavo A. Bagušinskas, L. Burbienė, S. 

Šimonėlis. Seniūnai ir savivaldybės administracijos atstovai pakviesti apsilankyti ir susipažinti su 

MAATC objektais. 

2014-07-01. Susitikimas su Vilkaviškio savivaldybės seniūnais. Aptartos atliekų tvarkymo 

problemos. Seniūnai pakviesti aplankyti MAATC objektus. 
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2014-07-11. Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stoties ir „Gegužraibės“ bendruomenės renginys 

Marijampolės botanikos sode „Kvapų naktis“. Pranešimas „Atliekų rūšiavimo naujovės ir 

ypatumai“, pranešėja L. Burbienė. 

2014-08-22. Seminaras „Atsakingo vartojimo kultūrą ir ekologišką elgesį skatinantis seminaras 

visuomenei – sodininkų bendrijų pirmininkams ir nariams, savivaldybių darbuotojams“. Pranešimas 

„Komunalinių atliekų tvarkymas Marijampolės savivaldybėje“ - A. Bagušinskas. Pranešimas 

„Komunalinių atliekų surinkimo sodininkų bendrijose problemos“, pranešėjas – UAB 

„Marijampolės švara“ generalinis direktorius Z. Mačys. 
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2014-10-02. Renginys apie atliekų tvarkymą „Vaivorykštės“ vaikų darželyje „Prikelk daiktą antram 

gyvenimui“. Apie atliekų tvarkymą vaikams papasakojo ir metodinėmis knygelėmis apdovanojo 

L.Burbienė. 
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Vaizdinės priemonės viešose erdvėse: 

Stendai „Palikime švarią aplinką ateities kartoms“.  

 

2014 lapkritis – gruodis. Stendas apie atliekų rūšiavimo svarbą Medžiotojų draugijos parodoje. 

 

Prie visų įrengtų ir įrenginėjamų MAATC objektų yra pastatyti informaciniai stendai apie projektus, 

jų finansavimą. 
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Pranešimai spaudai, interviu: 

2014-02-13. Portalo „Vilkaviškis. info“ interviu su specialiste ryšiams su visuomene L.Burbiene. 

2014-02-19. „Valstiečių laikraščio“ korespondento Vismanto Žuklevičiaus interviu su specialiste 

ryšiams su visuomene L.Burbiene. 

2014-07-08. „Delfi“ žurnalistės Rūtos Levickaitės interviu su specialiste ryšiams su visuomene 

L.Burbiene apie šiferio atliekų tvarkymą. 

2014-08-20. „Vilkaviškis.info“ interviu su L.Burbiene apie mokesčius už atliekų tvarkymą. 

Pranešimai gyventojams ant mokėjimo pranešimų antros pusės: 

Mokėjimo pranešimai išsiuntinėjami beveik 70 tūkstančių apskrities mokesčių mokėtojų. 

2014 m. I ketvirtis. „Mėlynieji konteineriai užima deramą vietą apskrities atliekų tvarkymo 

sistemoje“. 

2014 m. II ketvirtis. „Marijampolės regione bus išdalinti mėlynieji pakuočių atliekų surinkimo 

konteineriai, jų aptarnavimas papildomai nekainuos“. 

2014 m. III ketvirtis . Mokėjimo pranešimo antroji pusė „Atliekų tvarkymo prioritetai“: 

 

Mokėjimo pranešimas 

„Kiekvienas mūsų norime kvėpuoti grynu oru ir džiaugtis švaria aplinka. Tačiau tai pasiekti 

darosi vis sunkiau. Vartojame vis daugiau, todėl sparčiai auga ir atliekų kiekis. Todėl 

nebegalime atliekų tvarkyti taip, kaip tvarkėmės anksčiau, t.y. šalinant sąvartynuose. Gamta 

pati kovoja su mūsų neatsakingumu ir kiek pajėgia pati naikina mūsų atliekas, tačiau tai 

trunka  labai ilgai. Ateities kartos gali žemėje rasti didžiulį sąvartyną, jeigu mes nepradėsime 

elgtis atsakingai. 

             Kiekvieną savaitę išnyksta apie 20 augalų ir gyvūnų rūšių. 

 Perdirbus vieną aliuminio skardinę, sutaupytos energijos pakaktų televizoriui veikti 

tris valandas, o 100 vatų elektros lemputei šviesti 20 valandų. 

 Energijos kiekio, reikalingo pagaminti vienai naujai aliuminio skardinei, pakaktų 

pagaminti 20 skardinių iš antrinių žaliavų. 

 Tonai popieriaus pagaminti reikia 17 medžių. 

 Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius kartų nė trupučio 

nepakenkiant kokybei. 

 Kiekvienas vaikas sunaudoja apie 5850 vystyklų (sauskelnių), kurie vidutiniškai sveria 

tiek, kiek vienas automobilis. 

 Visi metalo gaminiai savyje turi mažiausiai 25 proc. perdirbto metalo. 

 Vidutinis marijampolietis per dvylika savaičių išmeta lygų jo svoriui šiukšlių kiekį. 

 Plastikas suyra per 500 metų. 

         Apskaičiuota, kad vidutiniškai 16 proc. prekės kainos tenka pakuotei, kuri galiausiai 

išmetama. 
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Atliekų tvarkymo prioritetai 

                                                                    Atsakingas vartojimas 

                                                                          Atliekų kiekio mažinimas  

 

                                                                                          Pakartotinis atliekų panaudojimas 

 

                                                                    Atliekų perdirbimas 

i                                                                                   

                                                                                             Atliekų naudojimas energijai gauti                                                                                    

                                                                                        Atliekų šalinimas sąvartynuose“ 

 

2014 m. IV ketvirtis. Mokėjimo pranešimo antroji pusė  „Litus į eurus perskaičiuojame 

sąžiningai“. 

Skelbimai laikraščiuose: 

2014-03-22. „Suvalkietis“. Skelbimas „Pigus ir kokybiškas kompostas“. 

2014-03-29. „Suvalkietis“. Skelbimas „Pigus ir kokybiškas kompostas“. 

2014-03-29. „Santaka“. Skelbimas „Pigus ir kokybiškas kompostas“. 

2014-04-05. „Suvalkietis“. Skelbimas „Pigus ir kokybiškas kompostas“. 

2014-04-05. „Santaka“ .Skelbimas „Pigus ir kokybiškas kompostas.  

Verslo dovanos: 

Siekiant visuomenėje plačiau įtvirtinti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

žinomumą, 2015 metais buvo pagamintos ir išplatintos MAATC‘o logotipą viešinančios dovanos 

verslo partneriams ir darbuotojams – skėčiai ir daugkartinio naudojimo pirkinių krepšeliai. 
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Viešųjų ryšių specialistams keliami reikalavimai nuolat tobulinti savo žinias, atnaujinti 

profesinius įgūdžius. 2015 metais buvo rengiama nemažai mokymų, seminarų, konferencijų, kurias 

rengė Aplinkos ministerija, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, mokymus 

organizuojančios įstaigos. L. Burbienė dalyvavo keliuose Aplinkos ministerijos rengtuose 

seminaruose Marijampolėje, dalyvavo RAATCA renginyje Plungėje, akcijos „Darom“ 

konferencijoje Vilniuje ir kitur. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre yra užprenumeruoti laikraščiai: „Lietuvos 

rytas“, „Suvalkietis“, „Valsčius“, „Draugas“, „Santaka“, dažnai viešinantys MAATC veiklą ir 

atliekantys švietėjišką funkciją ne tik specialistės ryšiams su visuomene veikloje, bet ir visų 

darbuotojų švietimui. 

 

12 PROJEKTŲ,  FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS 

FONDO LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 2014 METAIS 

 
12.1 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 2014 m. gruodžio 15 d. Projekto biudžetas 

yra 17.478.987,94 Lt, iš kurių Sanglaudos fondo dalis 14.857.139,77 Lt, valstybės biudžeto dalis 

1.164.401,61 Lt ir bendrovės dalis 1.457.446,56 Lt.  

 2014 m. gautas 293.930,22 Lt papildomas finansavimas trūkstamos kompostavimo įrangos: 

traktoriaus ir 2 vnt. smulkintuvų  įsigijimui. 

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: 
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 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) smulkintuvas - 2 vnt., kaušas – 

smulkintuvas – 1 vnt., traktorius – 1 vnt., komposto ir kompostuojamos medžiagos krautuvas - 5 

vnt., komposto vartytuvas - 1 vnt. ir komposto sijotuvas - 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; 

 Įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (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; 

 Kitos paslaugų (Techninės priežiūros, Paraiškos rengimo, Pirkimo dokumentų rengimo, 

Ekspertizės, Elektros tinklų, Administravimo ir viešinimo) sutartys, vertė 250 652,58 Lt; 

 Mobilios įrangos įsigijimui skirtas finansavimas 3 438 099,00 Lt, Įvykdžius pirkimus 

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

sijotuvo įsigijimo Gavus papildomą finansavimą trūkstamos įrangos įsigijimui 2014 m. įsigyta 2 

vnt. smulkintuvų, 1 kaušas – smulkintuvas, 1 vnt. traktorius. 

 

  

2014 m. įsigyta mobili technika žaliųjų atliekų tvarkymui ir komposto gamybai 

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. atlikta darbų ir paslaugų už 17.478.987,94 Lt, apmokėta 

17.478.987,94 Lt. Bendrovės lėšomis apmokėta 1.457.446,56 Lt už darbus ir 3.670.587,47 Lt PVM. 

Projekto galutinė ataskaita parengta ir patvirtinta.  

Projekto įgyvendinimas sėkmingai užbaigtas. 

 

12.2 Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. 

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

Projekto pradžia 2010 m. rugsėjo 13 d., planuojama projekto pabaiga – 2015 m. kovo 22 d.  

Projekto biudžetas 37.062.874,00 Lt. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis 85 

proc. (31.503.442,90 Lt) ir Bendrovės lėšomis 15 proc. (5.559.431,10 Lt). 

Projekto tikslai – sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinančią 

ES nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymą Marijampolės regione. 

Siektini projekto rodikliai: 
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 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 495 408,00 Lt, rangos darbų už 7 921 856,00 Lt ir nupirkta komposto dėžių už 1 887 200,00 Lt. 

Bendrovės lėšomis iš to skaičiaus apmokėta 1 545 669,60 Lt ir 2.163.937,44 Lt PVM.  

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

2014 metais įsigyta 14000 vnt. individualaus kompostavimo dėžių. 

 

  
Individualaus kompostavimo dėžių tiekimas 2014 m. 

 

Pagal rangos darbų sutartį „Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - 

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija 2014 m. vykdyti šie 

darbai: 

 

1. Projektavimas 2014-09-12 dieną  raštu Nr. (1.65)SD-544 Užsakovas UAB 

Marijampolės atliekų tvarkymo centras patvirtino techninį projektą 

Projektas pateiktas derinimui infostatyba – 2014-09-15 

2014-10-16 dieną gautas leidimas Statybos darbams Nr. LNS-41-

141016-00184 

Darbo projektas : 

2014-11-13 dieną pateiktos Inžinieriui derinimui darbo projekto dalys: 

1. Statinio konstrukcijų (SK) dalis  

2. Gamybos technologijos (GT) dalis 

3. Sklypo plano (SK) dalis 

4. Architektūros dalis  

5. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalis 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN) dalis 

7. Gaisrinės signalizacijos (GS) dalis 

8. Elektroninių ryšių (ER) dalis 

9. Lauko elektroninių ryšių (LER) dalis 

10. Apsauginės signalizacijos (AS) dalis 

11. Procesų valdymo ir automatizacijos (PAV) dalis 

Patvirtintos darbui projekto dalys : 

Statinio konstrukcijos (SK) dalis – pamatai  

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai (LVN) dalis 

Elektroninių ryšių dalis (ER) dalis 

Sklypo plano (SK) dalis 
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2.  Įrenginiai 2014 m. spalio 10 d. FIDIC Inžinieriui ir Užsakovui   tvirtinimui buvo 

pateiktas planuojamų užsakyti įrenginių sąrašas ir techninės 

specifikacijos.  

Pateiktuose techniniuose sprendiniuose, buvo optimizuojamas ir 

naujoms sąlygoms pritaikomas mechaninio rūšiavimo procesas,   

tikslinamos  įrangos charakteristikos,  tikslinami duomenys pateikti tiek 

techniniame pasiūlyme, tiek techniniame projekte.  

Inžinierius ir Užsakovas neprieštaravo, kad šie įrangoje numatyti 

pakeitimai būtų reikalingi ir priimtini, todėl buvo pradėtas rengti 

Rangovo keitimas pasiūlymui.  

Ryšium su pakeitimu, įrangos pristatymas nukeltas į 2015 m.  

Šiuo metu aikštelėje yra pristatyti visi technologiniai vamzdynai, 

reikalingi įrengti biotunelių sistemoje.  

3. Statyba 2015-01-14 dienai atlikti darbai:  

 techninio projekto parengimas – 100 %; 

 darbo projekto parengimas – 65 %; 

 statybos aikštelės paruošimas   – 100 %; 

 visų pastatų ir jų dalių gręžtinių polių įrengimas – 100 %; 

 visų pastatų ir jų dalių rostverkų įrengimas – 100 %; 

 lauko  nuotekų tinklai – technologiniai tinklai, lietaus tinklai, 

buitinių nuotekų tinklai) – 85 %; 

 priešgaisrinis rezervuarai – 100 %  

 teritorijos apšvietimo tinklai – 80% 

 lauko elektroniniai ryšiai – 50 % 

 visų pastatų ir jų dalių pagrindų įrengimas – 75 %; 

 vidaus kelių pagrindų įrengimas – 50 %; 

 nuolatinio aptvėrimo įrengimas – 95 % 

 biotunelių prieduobių įrengimo darbai – 30 % 

 Surenkamo g/b konstrukcijų – kolonų montavimas – 40 % 

 

 

 

 
Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių 

statyba 
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13 PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ  UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES 

ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 

 
13.1 Marijampolės regioninio sąvartyno Panausupio kaime, Marijampolės savivaldybėje, 3 ir 

4 sekcijų statyba 

 

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

Projekto biudžetas 4.578.369,78 Lt be PVM. Projektas finansuojamas Bendrovės lėšomis.  

Projekto tikslai – įrengti 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, 2014 m. spalio 31 d. atlikta darbų už 

4.578.369,78 Lt be PVM. 

2014 m. įrengtos 3-4 sąvartyno sekcijos su filtrato surinkimo tinklais. Naujai įrengtų 

sąvartyno sekcijų faktinis bendras plotas 35445 m
2
. Objektas statyba užbaigta 100 proc. Išduotas 

statybos užbaigimo aktas.  

 

 
Marijampolės regioninio sąvartyno 3-4 sekcijos statybos darbai 

 

Projektas tikslai pasiekti, projekto įgyvendinimas užbaigtas. 
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14 VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

2015 metų bendrovės veikla turėtų  vadovautis Marijampolės regiono  atliekų tvarkymo 2014-     

2020 metų strateginiame plane numatytais   tikslais: 

 skatinti atliekų prevenciją ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą ; 

 didinti visuomenės sąmoningumą bei kelti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų 

 kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje; 

 sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir                      

energetinių išteklių naudojimą; 

 užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą, tobulinti 

esamas atliekų tvarkymo sistemas; 

 sukurti vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą; 

 efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių 

vykdymo kontrolę.  

 

Tiek valstybės, tiek regiono atliekų tvarkymo politikoje vienas svarbiausių strateginių tikslų ir 

uždavinių yra skatinti atliekų prevenciją ir užtikrinti, kad susidarančių atliekų kiekiai nuolat mažėtų. 

Siekiant, kad šie tikslai būtų įgyvendinami  2015 metais, būtina įvertinti ankstesnės veiklos 

pasiekimus. Jie turi būti glaudžiai susiję su visos šalies atliekų tvarkymo strategija ir planais. 

Valstybė nuo 2016 metų įveda ekologinį mokestį  21,75 euro už toną, kuris iki 2020 metų išaugs iki  

70,96 eurų už toną. Tikimasi, kad naujas mokestis paskatins gyventojus mažiau vartoti , dar labiau 

rūšiuoti atliekas ir siekti , kad jų nuolat   mažėtų. Pasiruošiant šio mokesčio įvedimui jau 2015 

metais laukia nemaži iššūkiai tiek savivaldybių administracijų, tiek apskrities atliekų tvarkymo 

centro – gyventojai iš anksto turi būti informuoti apie valstybės strategiją dėl šio mokesčio, o jos 

nesilaikant – žinoti galimas    mokesčių padidėjimo grėsmes. 

Šie tikslai pasiekiami tik intensyvinant visuomenės švietimą ir informavimą. Valstybinio 

atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano įgyvendinimo  priemonių plane ir Valstybinėje atliekų 

prevencijos programoje prioritetinėmis priemonėmis nurodomos visuomenės sąmoningumą atliekų 

tvarkymo srityje ugdančios priemonės. Dideli uždaviniai šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu 

lygiu keliami regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir savivaldybėms : pristatyti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, 

pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas.  

Marijampolės apskrities regiono plėtros taryba, patvirtindama 2014-2020 metų atliekų 

tvarkymo strateginį planą, įvertino atliekų tvarkymo sistemos viešinimo ir visuomenės švietimo 

priemonių svarbą bei šių priemonių intensyvinimą ir  numatė  šiam laikotarpiui joms skirti 312 789 

eurus (1 milijoną 80 tūkstančių litų)  arba vidutiniškai kasmet po 44 600 eurų (154 tūkstančius litų). 

Palyginti 2014 metais veiklos viešinimui ir visuomenės švietimui Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro biudžete buvo skirta 20 tūkstančių litų (5792 eurai), o išleista apie 15 tūkstančių 

litų (4344 eurai, su rėmėjų lėšomis, skirtomis atliekų prevenciją skatinantiems renginiams). 

Vadovaujantis  Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano pakeitimais  ir  įgyvendinant 

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

projektus,  Lietuvoje  šį laikotarpį numatoma pastatyti 1 mechaninio apdorojimo ir 9 mechaninio 

rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginius. Įrenginių, kuriuose iš mišraus atliekų srauto bus 

išskiriama ir apdorojama biologiškai skaidžių atliekų dalis (su priemaišomis), taip pat išskiriamos 

antrinės žaliavos ir perdirbti netinkamos, tačiau energinę vertę turinčios atliekos, bendri pajėgumai 

sudarys apie 1 mln. tonų mišrių komunalinių atliekų. Šiuose įrenginiuose atskirta perdirbti 

netinkama biologiškai skaidžių atliekų dalis taip pat galės būti naudojama energijai gaminti. Vieni 

iš planuojamų įrenginių 2015 metais turi pradėti veikti Marijampolėje. 
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Kad būtų  įvykdytos Lietuvos Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 

užduotys, savivaldybėms yra  nustatytos pereinamosios 2014-2015 metų, 2016-2017 metų, 2018-

2019 metų ir 2020 metų laikotarpio komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne 

mažinimo užduotys. Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose yra nustatytos 

komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys. 

Remiantis tuo, Marijampolės regionui nustatytos sekančios „Didžiausio leistino šalinti 

komunalinių BSA kiekio“ užduotys:  

 iki 2016 metų - 20.304 tonos/metus; 

 nuo 2016 metų – 18.273 tonos/metus; 

 nuo 2018 metų – 16.243 tonos/metus; 

 nuo 2020 metų – 14.212 tonos/metus. 

 

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane pateikiamos sekančios užduotys komunalinių atliekų 

šalinimui sąvartynuose: 

 iki 2016 metų užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 55 procentų 

savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios 

komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos; 

 iki 2020 metų užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 35 procentų 

savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų per metus, o kitos susidariusios 

komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ir kitaip panaudotos. Vertinant dabartinį Marijampolės 

regiono pasiruošimą minėtų užduočių įgyvendinimui, manome, kad iki 2016 m. keliamiems 

reikalavimams įvykdyti perdirbamų ar kitaip panaudojamų komunalinių atliekų kiekį reikėtų 

padidinti 26 proc., o iki 2020 m. – 46 proc.  Visos savivaldybės yra atsakingos už plane joms 

nustatytų užduočių vykdymą.  

 

Tikimasi, kad Marijampolės savivaldybėms šias užduotis 2015 metais įvykdyti turėtų padėti 

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kurie iki rugsėjo mėn. pabaigos turės būti užbaigti  

pagal 2013 m. spalio 9  d. sudarytą sutartį su UAB „NEG recycling“  vykdomą projektą  

„Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių 

projektavimas, statyba ir eksploatacija“ . Projektas  numato prie regioninio Marijampolės sąvartyno  

įrengti mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, kurie susideda iš  mechaninio 

rūšiavimo įrenginių ir biologiškai skaidžios frakcijos apdorojimo įrenginių. Biologiškai skaidžiai 

frakcijai apdoroti bus naudojamas aerobinio stabilizavimo procesas. Kombinuotu būdu (rankiniu 

ir/arba automatiniu) iš atvežamų perdirbimui atliekų bus atskiriamos tokios antrinės žaliavos: 

popierius ir kartonas; kietasis atgautasis kuras; PET; HDPE; LDPE; stiklas. Mechaninio rūšiavimo 

liekanos bus laidojamos  sąvartyne. 

Numatoma, kad įrenginiams 2015 metais pradėjus veikti, per metus apdorojimui galės būti  

patiekiama iki 65.000 t atliekų. Tiksli atliekų sudėtis nėra vienoda ir priklausoma nuo sezoniškumo, 

bet numatoma per metus apdoroti iki 18.000 t biologiškai skaidžia frakcija prisotintų atliekų, atskirti 

iki 7.500 t įvairių plastiko, iki 1400 t metalo, iki 1000 tonų stiklo, iki 3000 tonų popieriaus ir 

kartono antrinių žaliavų. Taip pat kaip papildomas produktas bus gauta iki 16.000 t/m aukšto 

kaloringumo (≥10 MJ/kg) kieto atgauto kuro (KAK), kuris bus parduodamas/tiekiamas 

specializuotoms įmonėms kaip aukšto kaloringumo kuras. Apdorojus  biologiškai skaidžiąją 

frakciją per metus bus išgaunama iki 16.000 t techninio komposto, kuris bus panaudojamas 

sąvartynų uždengimui bei kitoms specializuotoms reikmėms. MBA įrenginių gamykloje pagal 

projektą turės būti sukurta 50 darbo vietų – dvi pamainos po 25 žmones.  

Antroji kryptis atliekų susidarymo prevencijoje – galimybės rūšiuoti privačiose valdose 

sudarymas. 
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2014 metais iki antrojo pusmečio Marijampolės apskrities gyventojams buvo išdalinta 24 500 

konteinerių pakuotėms ir  pakuočių atliekoms. Tačiau tai yra tik 70 proc. reikiamo šios paskirties 

konteinerių kiekio. Strateginiame regiono atliekų tvarkymo plane numatyta, kad 2015 metais turi 

būti šios rūšies konteineriais aprūpinta dar 10 500 gyventojų. 

Buvo planuojama 2014 metais įsigyti ir gyventojus aprūpinti 35 000 konteinerių stiklui, tačiau 

ši priemonė nebuvo pradėta vykdyti, nes tam nėra lėšų. Tai reiks įgyvendinti artimiausiu metu. 

Reikia planuoti ir pradėti siekti dar vieno strategijoje numatyto rodiklio įgyvendinimo: daugiabučių 

namų gyventojai konteineriais turi būti aprūpinti taip, kad 2016 metais pagal atstumus jie būtų ne 

daugiau kaip už 150 metrų, o 2018 metais – ne daugiau kaip už 100 metrų. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, siekdamas mažinti į sąvartyną patenkančių 

atliekų ir taip siekti biologiškai skaidžių atliekų mažinimo užduočių įgyvendinimo, planavo nupirkti 

ir gyventojams 2014 metais išdalinti  14 000 konteinerių žaliosioms atliekoms, dar 14 000 

konteinerių buvo planuojama įsigyti 2015 metais. Tačiau 2014 metais buvo nuspręsta pirkti ne 

konteinerius, o kompostavimo dėžes individualioms valdoms bei sodams – taip atsisakyta kurti 

atskirą žaliųjų atliekų surinkimo sistemą, o gyventojai buvo pradėti raginti kompostuoti šias atliekas 

savo valdose. 2014 metais buvo nupirkta 14 000 kompostavimo dėžių ir iki 2015 metų gyventojams 

buvo išdalinta apie 5 000. 2015 metais toliau bus tęsiamas individualių dėžių dalinimas. 

Strateginiame plane numatyta įsigyti ir 7 000 vnt. konteinerių biologiškai skaidžių atliekų 

surinkimui iš daugiabučių namų. Dar 900 vnt. konteinerių numatyta įsigyti ir jais aprūpinti 

juridinius asmenis. 

Per 2015 metus teks sukurti atskirą žaliųjų atliekų surinkimo sistemą, kuri turi pradėti veikti 

nuo 2016 metų. Bus atsižvelgiama į Valstybės plano reikalavimus : “ Savivaldybės ir regionų 

plėtros tarybos, atsižvelgdamos į kiekvienos savivaldybės ir regiono specifiką ir regionų 

bendradarbiavimo galimybes, įvertinusios esamus ir (ar) planuojamus atliekų tvarkymo įrenginių 

pajėgumus,  privalo taip planuoti ir organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad 

regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose būtų numatytos ir vykdomos šios 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos 

plėtros užduotys:  

1. iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir 

kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir 

tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje; 

2. iki 2016 metų baigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų 

atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, arba mechaninio apdorojimo įrenginius, 

kuriuose biologiškai skaidžios atliekos būtų apdorojamos prieš jas perduodant naudoti energijai 

gauti e numatyta priemonė)“. Tam reikalinga sukurti žaliųjų atliekų surinkimo sistemą ir surasti šių 

atliekų vežėjus.   

Atsižvelgiant į gamintojo atsakomybės principą toliau turės būti plečiančios elektros - 

elektronikos atliekų ir padangų surinkimo papildančios sistemos. Šalyje, o ir Marijampolės 

apskrityje iki 2016 metų turės būti įdiegtos gaminių pakuočių užstato sistemos, kurias sukurti 

įpareigoti gamintojai ir importuotojai. 

Kadangi 2015 metais baigiasi sutarčių su regioninio sąvartyno operatoriumi UAB 

„Ekoaplinka“ ir atliekų surinkimo operatoriumi UAB „Marijampolės švara“ terminai, teks 

organizuoti veiklą taip, kad nenutrūktų šių paslaugų tęstinumas. 

2015 metais bendrovei  gali tekti spręsti  tam tikras  grėsmių prevencijos problemas. Galimos 

grėsmės – jei sukūrus reikiamas sąlygas deramai tvarkyti atliekas,  švietėjiškomis ir veiklą 

viešinančiomis priemonėmis nepavyktų visuomenėje įdiegti atliekų prevencijos, Europos Sąjungos 
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ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo, visuotinai skatinamų atliekų  

mažinimo  principų tektų siekti stiprinant kontrolės ir administracinio baudimo, mokesčių didinimo 

priemonėmis. 

Tikimasi, kad įgyvendinus visas planuose numatytas priemones 2015 metais atliekų srautas, 

patenkantis į regioninį sąvartyną, gerokai sumažės. Todėl turėtų mažėti bendrovės išlaidos už 

atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tikimasi, kad apskrities gyventojams 2015 metais atliekų tvarkymo 

paslaugos neturėtų brangti. 

 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras   

direktorius  Algirdas Bagušinskas 

 


