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1. SVARBIAUSI  METŲ ĮVYKIAI 

 

2015 m. balandžio 1 d. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras pradėjo 

eksploatuoti regioninį sąvartyną: tam buvo įsteigtos regioninio sąvartyno 7 pareigybės, išnuomota ir 

nupirkta dalis reikiamos technikos. 

2015 m. gegužės  1 d. pradėta eksploatuoti trečioji sąvartyno sekcija. 

2015m. gegužės 15 d. „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“.  Konkursą „Skulptūra (kompozicija) 

iš atliekų“ apskrities švietimo įstaigų komandoms  Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras surengė jau trečiąjį kartą. Siekiama, kad konkurso dalyviai mokytųsi rūšiuoti atliekas, 

tinkamas medžiagas panaudotų pakartotinai. 

 2015 m.  birželio 2 d. stiprinant paslaugų kokybės kontrolierių padalinį įsteigtos 2 naujos 

kontrolierių pareigybės. 

Įsigyta ir pagal panaudos sutartis 2015 metais gyventojams išdalinta 14.000 vnt. biologiškai 

skaidžių atliekų kompostavimo konteinerių.  

 

Siekiant sumažinti medžiagų, turinčių asbesto (šiferio), sutvarkymo kainą, kurią moka gyventojai, 

keisdami pavojingus šiferio stogus, 2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo 

licencija. Pirmoje ir trečioje sąvartyno sekcijose įrengtos medžiagų, turinčių asbesto , šalinimo 

aikštelės. Šiose aikštelėse 2015 metais pašalinta 293,040 tonų šiferio. Iki tol, kol Marijampolės 

regione nebuvo savos aikštelės, už šiferio atliekų tvarkymą jas pristačius į surinkimo aikšteles buvo 

nustatyta  113 eurų (390,17 lito) už toną be pridėtosios vertės mokesčio kaina. 2015 m. UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nustatė 51 euro už toną be PVM šiferio 

sutvarkymo kainą. 

 

2015 m. gruodžio 29 d. baigti Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio 

apdorojimo (MBA) įrenginių gamyklos statybos darbai ir  pasirašytas Statybos darbų baigimo aktas 

Nr. SUA-40-151229-00132. Pastatyti 65 000 tonų per metus pajėgumo mechaniniai biologinio 

mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai, tarp jų  -  18 000 tonų per metus  pajėgumo 

biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti. 

 

2015 metais bendrovės pajamos palyginti  su ankstesniais metais augo nežymiai (augimas 1,1 

proc.). Bendrovei pradėjus pačiai eksploatuoti sąvartyną, sąnaudos 2015 m. sumažėjo 5,9 procento. 

 

2015 metais buvo išgauta 494 281 m³ biodujų. 98 347 m
3
 sudeginta dujų degle, 395 934 m

3
 

sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  2015 metais pagaminta 619 742 kWh elektros 

energijos. 

 

Per 2015 metus sudarytos naujos 509 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys su 

fiziniais asmenimis ir  178 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys su juridiniais 

asmenimis. 

2015 metais bendrovė vykdė 58 viešuosius pirkimus, kurių bendra pirkimo vertė be PVM – 677 

177.90 EUR. 
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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, D1, R10. 2015 m. liepos mėn. 22 d. gauta pavojingų atliekų 

tvarkymo licencija. Bendrovę, 2003-01-16 įregistruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre, įsteigė Marijampolės apskrities savivaldybės, 2002 metais pasirašiusius Jungtinės veiklos 

sutartį,  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.     2015 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. 
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3.3. Bendrovės turtas 
 

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

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

vertė yra 1 000,- (vienas tūkstantis) eurų. 2015 metais buvo padidintas įstatinis kapitalas, didinant 

akcijos nominaliąją vertę nuo 289,62 eurų iki 1000 eurų, įstatinis kapitalas buvo didintas iš 

sukauptų rezervų. Visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities savivaldybių administracijoms: 

           

 

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

Bendrovės ilgalaikis turtas per 2015 metus išaugo nuo 25,9 mln. eurų iki 29,7 mln. eurų. Įmonei 

dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,128 mln. eurų iki 1,296 mln. eurų 2015 

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

Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius / (%) 

Akcininkui tenkanti 

nuosavo kapitalo dalis 

Eur 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 475.121 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 345.555 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 259.133 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 (8,33%) 107.929 

Kalvarijos savivaldybė 10 (8,33%) 107.929 

Iš viso 120 (100 %) 1.295.667 

 

 

 

 

 

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. Organizacinė struktūra. 

 

2015-01-01 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre buvo vadovaujamasi šia 

valdybos patvirtinta  organizacine struktūra: 

 

 

 

 

 

2014-12-04 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos posėdyje 2014 

m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 1-11  buvo patvirtintas pareigybių sąrašas, kuriame neliko 

vyriausiojo specialisto plėtrai pareigybės, tačiau organizacinė struktūra pakeista nebuvo. 

2015-03-13 valdybos posėdyje buvo patvirtinta bendrovės organizacinė struktūra, į kurią 

buvo įtrauktos sąvartyno eksploatavimo skyriaus darbuotojų pareigybės. Padaryti ir kiti valdymo 

struktūros pakeitimai: valdybos pirmininkui pasiūlius vyriausiojo finansininko pareigybė perkelta į 

buhalterijos skyrių, panaikintas projekte siūlytas naujo veiklos administravimo skyriaus pavaldumas 

vyriausiajam finansininkui ir direktoriaus pavaduotojui ir nutarta palikti šį skyrių, buhalteriją ir 

klientų aptarnavimo skyrių pavaldžius tiesiogiai tik direktoriui, o atliekų tvarkymo ir gamybos bei 

sąvartyno eksploatavimo skyrius pavaldžius direktoriaus pavaduotojui. Buvo patvirtinta 51,5 

pareigybė. 

 

2015-06-02 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba nutarė įsteigti 2 

naujas paslaugų kokybės kontrolierių pareigybes. Vyriausiojo finansininko pareigybę iškelti iš 

buhalterijos ir įkelti atskirame langelyje šalia buhalterijos. 
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UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

PAREIGYBĖ 
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

Vyriausiasis finansininkas  1 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

Veiklos administravimo skyriaus vadovas 1 

Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams 1 

Projektų administratorius 1 

Prevencinės veiklos organizatorius 1 

Ekologas 1 

Ūkio ir komercijos vadybininkas 1 

Sekretorė 1 

Valytojas 0,5 

BUHALTERIJA 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Vyresnysis buhalteris 1 

Buhalteris 2 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1 

AT registro administratorius  1 

Skolų administratorius 1 

Klientų aptarnavimo specialistas 9 

Logistikos specialistas 1 

Vyriausiasis kontrolierius 1 

Paslaugų kokybės kontrolierius 3 

ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS 

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas 1 

APA Operatorius 5 

ŽAKA Operatorius 6 

SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 

Sąvartyno vadovas 1 

Atliekų priėmimo operatorius 3 

Mašinistai 3 

AO operatorius 1 

Energetikas 1 

Pagalbinis darbininkas 1 

Viso 53,5 
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2015 m. PATVIRTINTA UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA (53,5 PAREIGYBĖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius (1) 

D 

      DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (1)                                                        

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ 

TVARKYMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

PAREIGYBĖ 

DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

Direktorius 1 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
1 

Vyriausiasis 

finansininkas  
1 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

Veiklos 

administravimo 

skyriaus vadovas 

1 

Vyriausiasis 

specialistas 

viešiesiems 
1 

Buhalterija 

 Vyriausiasis  buhalteris 
(1) 

 Vyresnysis buhalteris (1) 

 Buhalteris (2) 

Atliekų tvarkymo ir 

gamybos skyrius 

 Skyriaus vadovas (1) 

 APA operatoriai (5) 

 ŽAKA operatoriai (6) 

Klientų aptarnavimo skyrius 

 Skyriaus vadovas (1) 

 AT registro administratorius 
(1) 

 Skolų administratorius (1) 

 Klientų aptarnavimo 
specialistai: 

 Kalvarijos sav. (1) 

 Kazlų Rūdos sav. (1) 

 Marijampolės sav. (3) 

 Šakių rajono sav. (2) 

 Vilkaviškio rajono sav. (2) 

 Logistikos specialistas (1) 

 Vyriausiasis kontrolierius (1) 

 Paslaugų kokybės kontrolierius 
(3) 
 

Veiklos administravimo skyrius 

 Veiklos administravimo 
skyriaus vadovas (1) 

 Vyriausiasis specialistas 
viešiesiems pirkimams (1) 

 Projektų administratorius (1) 

 Prevencinės veiklos 
organizatorius (1) 

 Sekretorė (1) 

 Ūkio ir komercijos 
vadybininkas (1) 

 Ekologas (1) 

 Valytojas (0,5) 

Sąvartyno eksploatavimo 

skyrius 

 Sąvartyno vadovas (1) 

 Atliekų priėmimo 
operatoriai (3) 

 Mašinistai  (3) 

 Pagalbinis darbininkas 
(1) 

 AO operatorius (1) 

 Energetikas (1) 

 Vyriausiasis 
finansininkas (1) 
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4.  VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS 2015 M. DOKUMENTAI 
 

2015 metais bendrovės administracijoje užregistruota: 

 1519 gautų dokumentų 

 622 siunčiamų dokumentų 

 86 personalo įsakymai 

 115 atostogų ir komandiruočių įsakymų 

 109 veiklos įsakymai 

 804 Sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros 

 8 valdybos ir akcininkų susirinkimų posėdžių protokolai. 

 

4.1 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2015 metų visuotiniuose eiliniuose 

ir neeiliniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų suvestinė 
 

Protokolo  

data ir Nr. 
Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2015-04-23 

Nr. 1- 4 

1. Dėl bendrovės 2014 metų 

metinio pranešimo svarstymo. 

Nutarta bendru nutarimu pritarti UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro 2014 metų metiniam pranešimui. 

2. Dėl audito bendrovės 2014 

metų finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimo. 

Nutarta patvirtinti audituotą bendrovės 

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

 
3. Dėl 2014 metų bendrovės 

pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

Nutarta 2014 metų paskirstytinąjį pelną 

palikti nepaskirstytą. 

4. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centras įstatinio kapitalo 

didinimo iš bendrovės lėšų, t. 

y.  iš rezervų, nustatant 120 

000 eurų ( šimtą dvidešimt 

tūkstančių eurų) įstatinį 

kapitalą, didinant vienos 

akcijos nominaliąją vertę iki 

1 000 (vieno tūkstančio eurų). 

Nutarta padidinti UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras įstatinį 

kapitalą iš bendrovės lėšų, t.y. iš rezervų, 

nustatant 120 000 eurų (šimtą dvidešimt 

tūkstančių eurų) įstatinį kapitalą, didinat 

vienos akcijos nominaliąją vertę iki 1 000 

(vieno tūkstančio eurų). 

5. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centras įstatų naujos 

redakcijos patvirtinimo, joje 

nustatant vienos akcijos 

nominaliąją vertę 1 000 eurų 

(vieną tūkstantį eurų). 

Nutarta patvirtinti UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras įstatų 

naują redakciją, joje nustatant vienos 

akcijos nominaliąją vertę 1 000 eurų (vieną 

tūkstantį eurų). 
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4.2  Bendrovės 2015 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų suvestinė 
 

Protokolo data  

ir Nr. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2015-02-19 

Nr. 1-1 

1 Dėl tolimesnio sąvartyno  

operavimo. 

Nutarta regioninio sąvartyno ir jo teritorijoje 

esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploataciją 

pavesto operatoriui, atrinktam pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas. 

2. Dėl bendrovės  2015 m. pajamų 

ir išlaidų sąmatos analizės ir 

vertinimo. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vertinimą 

atidėti kitam valdybos posėdžiui. 

3. Bendrovės organizacinės 

struktūros ir etatų sąrašo analizė ir 

vertinimas. 

Pataisyti organizacinę struktūrą ir etatų sąrašą pagal 

valdybos narių pastabas ir teikti kitam valdybos 

posėdžio tvirtinimui. 

2015-03-13 

Nr. 1-2 
1. Dėl bendrovės atnaujintos 

organizacinės struktūros ir 

pareigybių sąrašo tvirtinimo. 

Nutarimas priimtas. Patvirtinta organizacinė 

struktūra ir pareigybių sąrašas. 

2. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina  

didesnė kaip 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įsigijimo. 

Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro planuojamo įsigyti ilgalaikio turto, 

kurio kaina didesnė  nei 1/20 bendrovės įstatinio 

kapitalo, sąrašą teikiant balsavimui du alternatyvius 

pasiūlymus. Pirmas pasiūlymas- balsuoti už 

posėdžiui pateiktą projektą  be pakeitimų. Antras 

pasiūlymas- balsuoti už pagal valdybos narių 

siūlymus pataisytą projektą. Nutarimas priimtas, 

nes valdybos pirmininkas balsavo „ už“. 

3. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

2015 m.  veiklos plano tvirtinimo. 

Nutarta patvirtinti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro 2015 m. veiklos planą. 

 

2015-03-27 

Nr. 1-3 
1. Dėl 2014 m. bendrovės metinio 

pranešimo tvirtinimo ir pateikimo 

eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

Nutarta patvirtinti 2014 m. bendrovės metinį  

pranešimą ir pateikti jį eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui. 

2. Dėl bendrovės 2014 m. metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio 

vertinimo ir pateikimo eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui 

tvirtinti. 

Nutarta teikti bendrovės 2014 m. metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. Su protokolu valdybos nariams 

pateikiama  ir UAB  „ Provisus“ auditorių pateikta 

audito išvada. 

3. Dėl 2014 m. pelno (nuostolių) 

paskirstymo projekto vertinimo ir 

pateikimo eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui paskirstyti. 

Nutarta teikti 2014 m. pelno (nuostolių) 

paskirstymo projektą eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui. 

4. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo ir 

darbotvarkės patvirtinimo. 

Sušaukti 2015-04-23 10 valandą eilinį visuotinį 

akcininkų susirinkimą adresu: Vokiečių g. 10 , 

Marijampolė. 

5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo nutarimų projektų 

tvirtinimo. 

Nutarta patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo  

nutarimų projektą. 
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2015-06-02 

Nr. 1-5 

1. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina 

didesnė  nei 1/20 Bendrovės 

įstatinio kapitalo, įsigijimo. 

Nutarta leisti Bendrovei įsigyti ilgalaikio turto, 

kurio vertė didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio 

kapitalo ir pritarti naujo vikšrinio buldozerio 

pirkimui lizingo (išperkamosios nuomos) būdu. 

2. Dėl Bendrovės atnaujintos 

organizacinės struktūros ir 

pareigybių sąrašo tvirtinimo. 

Nutarta įsteigti paslaugų kokybės kontrolierių 

pareigybes. Vyriausiojo finansininko pareigybę 

organizacinėje struktūroje iškelti iš buhalterijos ir 

įkelti atskirame langelyje šalia  buhalterijos. 2015-

06-02 patvirtinta Bendrovės organizacinė struktūra. 

3. Dėl pritarimo Bendrovės 2015 m. 

pajamų – išlaidų sąmatai. 

Nutarta pataisyti pateiktą Bendrovės 2015 m. 

pajamų – išlaidų sąmatos 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

eilutes ir pataisytą sąmatą teikti svarstyti kitam 

valdybos posėdžiui. 

4. Dėl Bendrovės direktoriaus 

atostogų grafiko. 

Nutarta patvirtinti direktoriaus atostogų  už 2014-

05-25 -  2015-05-25 laikotarpį grafiką: 

1. Atostogų laikotarpis nuo 2015-08-03 iki 

2015-08-19 (16 kalendorinių dienų) - 1 

dalis; 

2. Atostogų laikotarpis nuo 2015-09-07 iki 

2015-09-19 (12 kalendorinių dienų) – 2 

dalis. 

2015-09-15 

Nr. 1-6 

1. Dėl projekto „ Marijampolės 

regioninės komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-

3.2-AM-01-V-02-004 

įgyvendinimo eigos ir galutinio 

apmokėjimo. 

 

Nutarta jeigu LR Finansų ministerija projektui „ 

Marijampolės regioninės komunalinių atliekų 

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

02-004 nepratęs apmokėjimo termino, kreiptis į 

banką dėl 615 000 eurų paskolos. 

 2. Dėl Bendrovės 2015 m. pajamų 

– išlaidų sąmatos analizės ir 

vertinimo. 

Nutarta Bendrovės 2015 m. pajamų – išlaidų 

sąmatą vertinti teigiamai. 

3. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina 

didesnė  nei 1/20 Bendrovės 

įstatinio kapitalo, įsigijimo. 

Nutarta įvertinti siūlomo įsigyti kompaktoriaus 

techninę būklę. Nustačius, kad   kompaktorius 

tinkamas naudoti ir jo techninė būklė gera, jį 

įsigyti. Tam  patvirtinti  UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro planuojamo 

įsigyti ilgalaikio turto, kurio kaina didesnė  nei 1/20 

bendrovės įstatinio kapitalo, atnaujintą sąrašą. 

4. Dėl visų Marijampolės regiono 

savivaldybių Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nuostatų VII skyriaus „ 

Vietinės rinkliavos išieškojimas“ 

papildymo nauju punktu. 

Nutarta siūlyti Marijampolės apskrities 

savivaldybių taryboms papildyti visų Marijampolės 

apskrities savivaldybių „ Vietinės rinkliavos 

išieškojimas“ už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nuostatų“ VII skyrių „ Vietinės rinkliavos 

išieškojimas“ nauju punktu ir išdėstyti taip: 

„Vietinės rinkliavos skolos pripažįstamos 

beviltiškomis ir nurašomos vadovaujantis 2010 m. 

birželio 10 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-

188 patvirtintomis „ Skolų beviltiškumo bei 

pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir 

beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėmis“. 

(Marijampolės savivaldybės, Vilkaviškio rajono, 

Kalvarijos savivaldybės Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 
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VII skyrius „ Vietinės rinkliavos išieškojimas“ 

papildoma 35 punktu, Šakių rajono bei Kazlų 

Rūdos  savivaldybės Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 

VII skyrius „ Vietinės rinkliavos išieškojimas“ 

papildomas 38 punktu).  

5. Dėl atskiro žaliųjų atliekų 

surinkimo sistemos įdiegimo ir 

pagrindinių veikimo principų 

nustatymo. 

Nutarta UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centrą įpareigoti paruošti kiekvienai 

Marijampolės regiono savivaldybei tinkamą žaliųjų 

atliekų tvarkymo modelį. 

6. Dėl įmokos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą 

apskaičiavimo pagrindinių principų 

nustatymo. 

Įpareigoti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro administraciją parengti apmokėjimo už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemos 

įvertinimo, pertvarkymo ir įmokos dydžio 

apskaičiavimo projektinius pasiūlymus. 

Projektinius pasiūlymus pateikti derinimui 

valdybos nariams. 

2015-12-15 

Nr. 1-7 

1. Dėl bendrovės 2015 m. išlaidų 

sąmatos atskirų išlaidų eilučių 

perskirstymo analizės ir vertinimo. 

Nutarta papildyti darbo užmokesčio eilutę virš 

šiemet planuotų pajamų planuojamomis uždirbti 

pajamomis suma 17 195 eurų ir leisti jas bei 

sutaupytą užmokesčio fondą išmokėti darbuotojų 

skatinimui. 
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5. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS 

FONDO LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 
 

1. Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

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

 

Projekto pradžia 2010 m. rugsėjo 13 d., projekto ES lėšomis finansavimo pabaiga – 2015 m. 

gruodžio 31 d.  

Projekto, finansuojamo ES lėšomis, biudžetas 10.251.670,37 EUR. Projektas finansuojamas 

Sanglaudos fondo lėšomis 85 proc. (8.713.919,79 EUR) ir bendrovės lėšomis 15 proc. 

(1.537.750,55 EUR). Iki finansavimo pabaigos nebaigti gamyklos įrenginių bandymų ir galutinis 

techninės priežiūros paslaugų mokėjimai, viso už 15.642,18 EUR, bus apmokėti UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (užsakovas) lėšomis. Dėl viešųjų pirkimų 

pažeidimo Projektui pritaikyta 2.172,15 EUR finansinė korekcija, kuri taip pat apmokėta užsakovo 

lėšomis. Viso projekto vertė – 10.269.484,70 EUR. 

 

Projekto tikslai – sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinančią 

ES nustatytų užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą Marijampolės regione. 

 

Siektini projekto rodikliai: suprojektuoti ir pastatyti atliekų mechaninio-biologinio 

apdorojimo (MBA) įrenginiai – 1 vnt.; 

 įsigyti ir individualiose valdose pastatyti biologiškai skaidžių atliekų konteineriai – 14 

000 vnt. 

 

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai: 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginių statybos darbai baigti 2015 m. gruodžio 29 d., pasirašius Statybos darbų baigimo aktą Nr. 

SUA-40-151229-00132. 

Pastatyta 65 000 t/m pajėgumo mechaniniai komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai, tame 

tarpe 18 000 t/m pajėgumo biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti. 

Projekto rodiklis pilnai pasiektas. 

Sutartis bus pilnai įgyvendinta atlikus sumontuotų įrenginių technologinius bandymus. 

Planuojama, kad įrenginių technologiniai bandymai bus sėkmingai užbaigti ir Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai pradės veikti 2016 m. 

kovo mėnesį. 
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Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai 

 

Įgyvendinant projektą įsigyta ir pagal panaudos sutartis 2015 metais gyventojams išdalinta 

14.000 vnt. biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo konteinerių. Projekto rodiklis visiškai  

pasiektas. 

 

Galutinė projekto ataskaita parengta ir patvirtinta. Visi projekto apimtyje numatyti siektini 

projekto rodikliai sėkmingai pasiekti. 

 

Projekto įgyvendinimas užbaigtas. 
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6. INFORMACIJA APIE TEISINIUS PROCESUS IR ADMINISTRACINES 

BYLAS 
 

2015 m. bendrovė dalyvavo keturiuose administraciniuose ginčuose ir viename civiliniame 

ginče dėl neturtinės žalos atlyginimo. Administraciniai ginčai sietini su Europos Sąjungos lėšomis 

finansuotų projektų įgyvendinimu. 

1. Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo 

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

sistemos sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“.  

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į Vyriausiąją 

administracinių ginčų komisiją (toliau-VAGK) panaikinti 2013-03-21 Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) direktoriaus įsakymą 

T1-44, kuriuo buvo įpareigotas grąžinti netinkamas finansuoti lėšas dėl sutarties Nr. A/2005/M11 

„Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba“ pakeitimo orderių Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, 

Nr. 6/1, Nr. 9/1 (323.613,74 EUR bei grąžintiną PVM išlaidų dalį – 53.561,27 EUR). 2013-06-04 

VAGK priėmė sprendimą panaikinti APVA direktoriaus 2013-03-21 įsakymą Nr. T1-44. APVA 

įpareigota parengti naują tyrimo išvadą su papildomais argumentais ir priimti naują sprendimą. 

Įsiteisėjus VAGK 2013-06-04 sprendimui, atsižvelgiant į jame nurodytą informaciją ir nustatytas 

aplinkybes, APVA VAGK sprendimo pagrindu atnaujino pažeidimo tyrimą. APVA direktorius 

2013-11-27 priėmė įsakymą „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo 

lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo sistemos sukūrimas, grąžinimo“ Nr. T1-190, kuriuo netinkamomis finansuoti išlaidomis 

pripažino pagal pakeitimo orderius Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 patirtą 217.242,60 EUR 

išlaidų sumą ir nustatė grąžintinų lėšų sumą – 199.863,19 EUR. 2013-11-27 Agentūros direktoriaus 

įsakymą Nr. T1-190 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras apskundė VAGK. 

VAGK atmetė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skundą. APVA 2014-04-11 

pateikė atsiliepimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (toliau-VAAT). 2015 m. balandžio 

21 d. priimta nutartis dėl sprendime įsivėlusio rašymo apsirikimo ištaisymo. UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras apskundė šią nutartį, taip pat pateikė ir apeliacinį skundą dėl 

2015-04-13 sprendimo panaikinimo. 2015-05-15 APVA pateikė atsiliepimą į UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro skundą. 2015-08-10 APVA persiuntė informaciją teismui apie 

projektui Europos Komisijos išmokėtą galutinį likutį ir pripažintas netinkamas finansuoti išlaidas, 

kurios yra šios bylos ginčo objektas. 2015-09-16 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

(toliau- LVAT) priėmė nutartį dėl 2015 m. balandžio 21 d. VAAT nutarties panaikinimo, kuria 

buvo ištaisytos aritmetinės klaidos 2015 m. balandžio 13 d. VAAT nutartyje ir nusprendė, jog 

klaidos ištaisytos neteisėtai, jos negali būti laikytinos nepakeičiančiomis sprendimo esmės. Ši 

nutartis neskundžiama. Tai iš esmės reiškia, kad administracinėje byloje Nr. A-2583-662/2015 bus 

iš naujo  vertinamas VAAT argumentas, kad kolegija nenustatė, kad pareiškėjas pažeidė Viešųjų 

pirkimų įstatymo normas bei, kad finansinė korekcija negalima.    

2. Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ paslaugų sutartis Nr. EuropeAid/114591/D/SV/LT „Techninio projekto ir 

konkursinės dokumentacijos parengimas“. 

Pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2013-12-09 pateikė 

VAGK skundą dėl 2013-11-07 įsakymo Nr. T1-174 panaikinimo. Šiuo įsakymu pareiškėjas buvo 

įpareigotas grąžinti 56.610,65 EUR (ES paramos lėšos – 40.759,67 EUR bei bendrojo finansavimo 

lėšos – 15.850,98 EUR) (sutarties kainos padidinimas PVM). 2014-01-09 pateiktas Agentūros 

atsiliepimas į skundą. 2014-01-27 sprendimu skundas buvo atmestas. 2014-04-04 Agentūra gavo 

VAAT pranešimą apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundą VAAT dėl 

įsakymo Nr. T1-174 ir VAGK 2014-01-27 sprendimo panaikinimo. Agentūros atsiliepimas 

pateiktas 2014-04-24. Posėdis VAAT įvyko 2014-11-13. VAAT sprendimas paskelbtas 2014-12-03 

– UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras skundas atmestas. 2014-12-17 UAB 
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Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras pateikė apeliacinį skundą, Agentūra 2015-01-16 

pateikė atsiliepimą į jį. 2015-08-10 Agentūra persiuntė informaciją teismui apie EK išmokėtą 

galutinį likutį ir pripažintas netinkamas finansuoti išlaidas, kurios yra šios bylos ginčo objektas. 

2015-12-30 įvyko LVAT posėdis. 2016-01-19 paskelbtas sprendimas byloje – LVAT nutarė UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą atmesti, VAAT 2014-12-03 

sprendimą palikti nepakeistą. 2016-01-19 LVAT nutartis galutinė ir neskundžiama.  

3. Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo 

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

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“. 

Sutarties pagrindu UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro penki valdybos 

nariai ir keturi darbuotojai, tarp jų ir bendrovės direktorius, 2006 m. rugsėjo mėnesį išvyko į Daniją. 

Kelionės metu buvo įgyvendinti mokomosios kelionės tikslai ir perimta Danijos patirtis. Tačiau 

įsakymas buvo priimtas, nors pateiktą Mokėjimo prašymą patikrinus ir patvirtinus teisės aktų 

nustatyta tvarka, ginčo dėl mokomosios kelionės ir jos metu patirtų išlaidų apmokėjimo tarp 

Sutarties šalių (viena iš kurių buvo APVA) nekilo. 

Pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras paprašė VAGK 

panaikinti 2013-04-17 APVA direktoriaus įsakymą Nr. T1-69 dėl išlaidų mokomajai kelionei į 

Daniją, kuriuo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įpareigotas grąžinti 3.824,96 

EUR. 2015-04-21 LVAT sprendimu VAAT sprendimas panaikintas, o byla perduota VAAT 

nagrinėti iš naujo. 2015-05-18 APVA pateikė prašymą sustabdyti bylą, kol bus priimtas sprendimas 

administracinėje byloje Nr. A-1425-858/2015. 2015-08-10 APVA pateikė informaciją teismui apie 

projektui Europos komisijos išmokėtą galutinį likutį ir pripažintas netinkamas finansuoti išlaidas, 

kurios yra šios bylos ginčo objektas. 2015-08-18 nutartimi VAAT sustabdė bylos nagrinėjimą iki 

kol iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bus gautas prejudicinis sprendimas dėl kurio kreiptasi 

LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A-1425-858/2015 (UAB „Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centras“ vs Agentūra).Byla sustabdyta. 

4. Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo 

sistemos sukūrimas“ paslaugų sutartis Nr. A/2007/M/31 „Dėl filtrato ir nuotekų valymo 

įrenginio projektavimo, gaminimo, tiekimo, montavimo, prijungimo, paleidimo – derinimo, 

bandymo, eksploatacijos, priežiūros ir aptarnavimo garantinio laikotarpio metu“. 

Vadovaujantis Europos Komisijos Finansiniu memorandumu, kuriame buvo susitarta dėl 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo. MAATC, vykdydamas 

Sutartį, neva netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų - 

apskaitoje registruodamas Projekto vykdymo metu įsigytą įrangą, į šio ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikainą nepagrįstai įtraukė 13 901,76 eurų įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros 

išlaidas bei grąžintiną PVM išlaidų dalį –  2 502,31 EUR tuo pažeisdamas 2003 m. sausio 6 d. 

Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento Nr. 

1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias 

dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 23 str. 1 d. 

2015-11-20 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras VAGK pateikė skundą 

dėl 2015-10-20 direktoriaus įsakymo Nr. T1-79 panaikinimo. 2016-01-11 VAGK sprendimu 

MAATC skundas patenkintas. APVA sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui.  

5. A.Č. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo. 

Marijampolės rajono apylinkės teisme (toliau – MRAT) iškelta civilinė byla Nr. 2-753-

570/2016 pagal 2015-11-21 ieškovės A. Č. ieškinį MAATC dėl neturtinės žalos, sukeltos MAATC 

reikalaujant sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, atlyginimo. 

MAATC 2016-01-28 pateikė rašytinius paaiškinimus MRAT. Posėdis vyko 2016-02-10, 

byla nutraukta. 
 

 



2015 metų bendrovės metinis pranešimas 

 18 / 70 

 

7. ŪKINĖ VEIKLA 
 

  2015 metais Bendrovės pajamos, lyginant su praėjusiais metais, augo nežymiai (augimas 

1,1 proc.). Nors pastaraisiais metais buvo pastebimas sąnaudų augimas, tačiau, bendrovei pradėjus 

pačiai eksploatuoti sąvartyną, sąnaudos 2015 m. sumažėjo 5,9 proc.. Bendrovės veikla nuolat 

išlieka pelninga. 

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

juridiniais asmenimis, Bendrovės pajamų struktūra pagal pajamų tipą pateikiama lentelėje: 

 

 

Pajamos, Eur be PVM 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Pajamos iš rinkliavos 1.963.929 1.909.178 1.871.726 

Pajamos iš sutarčių 1.661.812 1.792.972 1.828.150 

Kitos pajamos 127.238 65.485 112.535 

IŠ VISO 3.752.978 3.767.635 3.812.411 

 

Per trejus pastaruosius metus bendrovės pajamos žymiai nesikeitė: bendroje pajamų 

struktūroje santykinai mažėja pajamos iš rinkliavos, tačiau didėja pajamos pagal sutartis, tiek pagal 

gyventojų skaičių, tiek iš įmonių už atliekų surinkimą. Kitos pajamos turi nedidelę įtaką bendroms 

Bendrovės pajamoms, tačiau jos 2015 m. padidėjo 60 proc. lyginant su 2014 m. Papildomos 

pajamos uždirbtos už bioskaidžių atliekų priėmimą į kompostavimo aikšteles ir kompensacijos už 

elektros naudojimąsi MBA statybos aikštelėje. Pajamų santykinė sudėtis pateikiama paveiksle. 
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Bendrovė didžiausias sąnaudas patiria atliekų surinkimui, sąvartyno operavimui ir kitiems 

atliekų tvarkymo būdams, 2015 m. tai sudarė apie 58,5 proc. bendrų sąnaudų, o vien tik atliekų 

surinkimas sudarė apie 55 proc. bendrų sąnaudų, tačiau atliekų surinkimo sąnaudos 2015 m. metais 

sumažėjo 7,87 proc. lyginant su 2014 m.  

Toliau pateikiama sąnaudų santykinė struktūra.  

 

 
 

2015 m. sąnaudų struktūra ženkliai pasikeitė: dėl pradėto bendrovės jėgomis operuoti 

sąvartyno sumažėjo sąnaudos operatoriams, bet padidėjo gamybinės veiklos sąnaudos. Taip pat 

2015 m. administracinės veiklos sąnaudos užėmė didesnę santykinę dalį, nei senesniais 

laikotarpiais, dėl  

- nemokių rinkliavos mokėtojų nurašytų abejotinų skolų, 

- į sąnaudas įtrauktos Aplinkos projektų valdymo agentūrai mokėtinos sumos dėl 

netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, 

- išmokėto didesnio darbo užmokesčio (augimas 5,52 proc.). 

Finansinės veiklos sąnaudos padidėjo dėl pradėtų grąžinti Europos investicinio banko 

paskolos palūkanų ir didesnio sumokėto pelno mokesčio. 

Bendros nusidėvėjimo sąnaudos taip pat išaugo (augimas 68 proc.) dėl 3-4 celių įvedimo į 

eksploataciją, detali sąnaudų struktūra pateikta lentelėje: 

 

  Sąnaudų straipsniai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1. OPERATORIŲ SUTEIKTOS PASLAUGOS 2.652.560 2.756.210 2.136.404 

1.1. Sąvartyno operatorių paslaugos 491.347 574.995 126.828 

1.2. Vežimo operatorių paslaugos 2.161.213 2.181.215 2.009.576 

2. GAMYBINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 207.335 251.784 499.128 

2.1. Eksploatacinės išlaidos 128.229 169.960 255.810 

2.3. Sąvartyno oparavimo išlaidos 0 0 54.407 

2.4. Nusidėvėjimas 79.106 81.824 188.911 

3. ADMINISTRACINĖS  SĄNAUDOS 650.584 636.398 908.486 

3.1. Darbuotojų DU, ir su juo susijusios sąnaudos 316.451 351.061 377.900 

3.2. Transporto ir jo priežiūros sąnaudos 12.727 17.233 17.090 

3.3. Komunalinių paslaugų sąnaudos 16.421 11.805 9.785 

3.4. Komisiniai įmokas priimančioms įstaigoms 19.677 20.012 20.486 
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3.5. Pašto paslaugų sąnaudos 78.963 60.547 60.897 

3.6. Kitos administracinės sąnaudos 121.111 98.061 330.019 

3.7. Nusidėvėjimas 85.235 77.680 92.308 

4. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 25.378 36.547 74.675 

5. PELNO MOKESTIS 28.212 7.359 30.712 

  IŠ VISO 3.535.857 3.688.298 3.649.405 

 

 

Pateikiama administracijos ir klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų darbo užmokestis, 

gamybos skyriaus ir sąvartyno darbuotojų darbo užmokestis pridėtas prie gamybinės veiklos 

sąnaudų. 

 

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

investicijas bendrovė finansuoja skolintomis lėšomis, bendrovės prisiimtų paskolų suma 2015 m. 

pabaigoje siekė 3,2 mln. eurų, per 2015 metus buvo grąžinta  0,5 mln. eurų ir papildomai paimta 

apie1 mln. eurų paskolų. Paskolų lėšos buvo panaudotos Mechaninio biologinio apdorojimo 

gamyklos statybos darbams paramos gavėjo dalies finansavimui, taip pat išperkamosios nuomos 

būdu buvo įsigytas naujas buldozeris darbui sąvartyne. Per 2016 m. planuojama grąžinti 527 tūkst. 

eurų paskolų.  

Bendrovės ilgalaikių skolų ir ilgalaikio turto pokyčiai per pastaruosius trejus metus 

pateikiami paveiksle. 2015 m. augo tiek ilgalaikis turtas, tiek ilgalaikės paskolos, pastebėtina, kad 

paskolų augimas sulėtėjo lyginant su praėjusiais metais.  

 

 
 

Bendrovė siekia ekonomiškai naudoti gautas pajamas ir vykdyti veiklą mažiausiomis 

sąnaudomis. Pagrindinis tikslas – nedidinti mokesčio už atliekų tvarkymą atliekų turėtojams. 

. 

  

5,8% 
9,5% 

12,8% 

-15,3% 

54,8% 

25,4% 

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2013 m. 2014 m. 2015 m.

Ilgalaikio turto ir paskolų pokytis lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu 

Ilgalaikio turto pokytis

Ilgalaikių skolų pokytis



2015 metų bendrovės metinis pranešimas 

 21 / 70 

 

8. 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. 

 

8.1. Apie sutvarkytas atliekas 

 

2015 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 72840,113 t komunalinių 

atliekų. Iš jų 48876,537 t pašalinta sąvartyne. Lentelėje pateikiama regione susidariusios ir 

perdirbtos bei kitaip panaudotos komunalinės atliekos pagal savivaldybes. 

 

Marijampolės regione 2015 metais sutvarkytos komunalinės atliekos: 

 

Savivaldybė 
Viso surinkta 

atliekų, t 

Perdirbta/panaudota/ 

Sukompostuota, t 

Deponuota 

sąvartyne, t 

Kalvarijos 

savivaldybė 

4326,244 

 

912,984 

 
3413,26 

Kazlų Rūdos 

savivaldybė 

8859,07 

 

4411,94 

 
4444,130 

Marijampolės 

savivaldybė 

30234,293 9387,574 

 
20846,719 

Šakių rajono 

savivaldybė 

13217,878 5893,29 

 
7324,588 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 

16205,628 

 

3357,788 

 
12847,84 

Viso regione: 
72840,113 23963,576 48876,537 

 

Marijampolės regione sutvarkytų atliekų  dinamika 2012 – 2015 metais. 2012-2015 metais 

perdirbamų/panaudotų atliekų kiekis padidėjo 5,7 karto. 
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Iš 2015 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų 51222,23 tonas surinko atliekų 

surinkimo operatoriai iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei apvažiavimo būdu.  
Lentelėje pateikta 2012 – 2015 metais atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų duomenys. 

Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai Marijampolės regione 2012-2015 

metais 

Atliekų 

pavadinimas 
Metai 

Atliekų surinkėjo/vežėjo surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2012 - 2015 

metais, tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Marijampolės 

sav. 

Šakių 

rajono sav. 

Vilkaviškio 

rajono sav. 
Viso 

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 

2015 m. 
3349,32 4113,33 19797,88 6787,73 12558,20 46606,46 

Pokytis 2014-

2015  m., % -4 -12 3 -8 -7 -3 

Biologiškai 

suįrančios 

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 -97 103 366 81 127 

2015 m. 
107,196 33,94 897,62 479,6 418,87 1937,226 

Pokytis 2014-

2015  m., % 9 3535* -28 -45 17 -25 

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., % -4 300 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 

2015 m. 
40,9 28,72 178,04 78,83 110,436 436,93 

Pokytis 2014-

2015  m., % -36 -6 -10 44 20 -1 
*Kazlų Rūdos savivaldybėje 2015 metais  biologiškai skaidžių atliekų surinktas atliekų kiekis padidėjo virš 35 kartų. 
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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 

2015 m. 
62,74 42,67 351,94 164,725 176,45 798,53 

Pokytis 2014-

2015  m., % -8 -6 1 21 0 3 

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 26 355 226 59 

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

Pokytis 2013-

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

2015 m. 
55,7 40,35 289,68 161,37 161,47 708,58 

Pokytis 2014-

2015  m., % -4 -1 -3 26 33 10 

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 -27 389 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 

2015 m. 
8,68 38,237 209,61 378,504 79,489 714,52 

Pokytis 2014-

2015  m., % -19 56 13 5 66 14 

Viso 

surinkta 

  

  

2012 m. 
4038,43 5044,92 22447,26 8242,97 15891,43 55665,02 

2013 m. 
3868,18 4763,68 21768,40 8501,72 14932,75 53834,73 

Pokytis 2012-

2013  m., % -4 -6 -3 3 -6 -3 

2014 m. 
3802,16 4797,71 21424,99 8954,38 14273,15 53252,38 

Pokytis 2013-

2014  m., % -2 1 -2 5 -4 -1 

2015 m. 
3624,536 4317,25 21724,77 8050,763 13504,917 51222,23 

Pokytis 2014-

2015  m., % -5 -10 1 -10 -5 -4 
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Atliekų surinkimo operatorių surinktų atliekų 2012 – 2015 metais kiekių dinamika pateikta 

paveiksle. Daugiausia surenkamų atliekų kiekis 2012 – 2015 metais sumažėjo Kazlų Rūdos, Šakių 

savivaldybėse (10 proc.). Kalvarijos ir Vilkaviškio savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis 2012-

2015 metais sumažėjo  (5 proc.).  Marijampolės rajono savivaldybėje surenkamų atliekų kiekis 

2012 – 2015 metais 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  5 proc. daugiau nei 2013 metais. Kazlų Rūdos rajono savivaldybėje 2014 

metais padidėjo 1 proc. Kitų savivaldybių surenkamų atliekų kiekiai sumažėjo. 
 

 

 
 

 

Toliau paveiksle pateikiami komunalinių atliekų kiekiai, pristatyti į Marijampolės regioninį  

sąvartyną 2012  – 2015 metais. 
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2012-2015 metais labiausiai mažėjo Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybių į 

sąvartyną pristatomų atliekų kiekiai (atitinkamai 20,4 proc. ir 14,4 proc.)  Kitose savivaldybėse 

pokytis mažesnis.  

 

8.2 Papildančių atliekų surinkimo sistema 

 

Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2015 metais 

buvo surinkta 146,477 t atliekų. 

Papildančių sistemų surinktų atliekų kiekiai Marijampolės regione 2015 metais 

 

Atliekų 

pavadinimas 

Atliekų 

kodas 

Papildančioje atliekų surinkimo sistemoje 2015 metais surinktų atliekų kiekiai, 

tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Marijampolės  

sav. 

Šakių 

raj. sav. 

Vilkaviškio 

raj. sav. 
Viso 

Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 08* 

0 0 0 0,492 0 0,492 

Tepalų filtrai 16 01 07* 0 0 0 0,1 0 0,1 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, 

nenurodytos 16 

01 07–16 01 11, 

16 01 13–16 01 

14 ir 16 01 23–

16 01 25 

16 01 21* 

0 0,404 0 0,126 0 0,53 

Pavojingos 

sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamo

s įrangos 

16 02 15* 

0 0,019 0 0 0,002 0,021 

Dienos šviesos 

lempos 
20 01 21 

0,0125 0,046 0,665 0,605 0,245 1,5735 

Nebenaudojama 

įranga, kurioje 

yra 

chlorfluorang-

liavandenilių 

20 01 23 

0,828 2,63 23,934 17,552 7,748 52,692 

baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nenurodyti 20 

01 33 

20 01 34 

0,0121 0,0247 0,2244 0,0712 0,1691 0,5015 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, kurioje 

yra pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

20 01 35 

2,002 4,091 8,124 8,829 8,038 31,084 
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Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga 

(nepavojinga) 

20 01 36 

2,062 3,242 15,062 26,518 12,599 59,483 
 Viso: 

  4,917 10,457 48,009 54,293 28,801 146,477 

 

 

8.3 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione 

 

Marijampolės regiono teritorijoje įrengtos 499 antrinių žaliavų konteinerinės aikštelės su 

1680 konteinerių antrinių žaliavų (pakuočių) atliekoms surinkti. Viena konteinerių aikštelė 

vidutiniškai tenka 304 gyventojams. 

 

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės Marijampolės regione 2015 metais 

Savivaldybė 

Antrinių žaliavų konteineriai, vnt. Individualaus 

naudojimo 

pakuočių 

konteineriai, vnt. 

Popierius Stiklas 
Plastikas, 

metalas 

Kalvarijos 70 70 70 2114 

Kazlų Rūdos 40 39 40 2387 

Marijampolės 168 173 173 6289 

Šakių rajono 99 166 162 6207 

Vilkaviškio rajono 145 132 133 7503 

Viso regione 522 580 578 24500 

 

Marijampolės regione 2015 metais iš antrinių žaliavų konteinerių surinkta 1935,04 t 

pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tarp jų stiklo, stiklo pakuočių – 798,53 t, popieriaus, 

popieriaus ir kartono pakuočių – 708,58 t, metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių – 

436,93 t. 1958,68 t sudaro pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių pakuočių atliekų 

surinkimo konteinerių. Paveiksle pateikiamas šių atliekų surinkimas pagal savivaldybes. 

 

 

 

 
 

222,66 
178,48 
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Pateikiami pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų kiekiai pagal surinkimo priemones. 

2015 metais naudojant individualius rūšiavimo konteinerius perdirbamų atliekų kiekis padidėjo 3,6 

karto, 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. 

 

 

 

 

8.4 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 ir t.t. 

Didžiausią į aikšteles 2015  metais priimtų atliekų dalį sudaro mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, didžiosios atliekos bei padangos. 

 
Didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2015 metais, tonomis 

Atliekų pavadinimas 
Kalvarijos 

savivaldybė 

Kazlų 

Rūdos 

savivaldybė 

Marijampolės 

savivaldybė 

Šakių 

rajono 

savivaldybė 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

Viso: 

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 0 0 0,00025 0,00045 0 0,0007 

1862,589 

545,07 

912,517 939,327 
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Kitos priemonės

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekiai 2014-2015 metais 

pagal surinkimo priemones, tonomis 

2014 m

2015 m
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390,87

2421,172 
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Kita variklio, pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 
0,524 0,301 0,574 0,655 1,616 3,67 

Popieriaus ir kartono pakuotės 0,14 0 0,516 0 0 0,656 

Plastikinės pakuotės 7,313 0,428 7,341 0,05 34,936 50,068 

Metalinės pakuotės 0 0 0 0 0 0 

Stiklo pakuotės 0 0 0,022 0 0 0,022 

Pakuotės, kuriose yra pavojingų 

cheminių medžiagų likučių arba 

kurios yra jomis užterštos 
0,038 0 0,087 0 0 0,125 

Absorbentai, filtrų medžiagos 0,006 0,044 0,011 0,039 0 0,1 

Naudotos padangos 10,194 14,313 48,707 12,17 29,433 114,817 

Tepalų filtrai 0,07 0,031 0,031 0,217 0,276 0,625 

Plastikai (automob.) 2,583 0,64 6,286 2,733 7,413 19,655 

Stiklai (automob.) 0,034 0,54 0,181 0,468 0 1,223 

Pavojingos sudedamosios dalys 0 0 0 0,056 0,028 0,084 

Švino akumuliatoriai 0,043 0 0,149 0,08 0 0,272 

Betono, plytų, čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai 
0 0 0 0 0 0 

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra 

asbesto 
0 5,47 0 0 97,926 103,396 

Statybinės medžiagos, turinčios 

asbesto 
19,067 0,67 58,981 90,498 16,764 185,98 

Mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos 
32,766 0,71 97,957 98,08 5,045 234,558 

Popierius ir kartonas 0 0 0,323 0 0,37 0,693 

Stiklas 0 0 19,042 25,084 0 44,126 

Tirpikliai 0 0 0,003 0 0 0,003 

Rūgštys 0 0 0,001 0 0,01 0,011 

Fotografijos cheminės medžiagos 0 0 0 0 0 0 

Dienos šviesos lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 
0,021 0,08 0,394 0,213 0,521 1,229 

Nebenaudojama įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 
1,519 0,303 5,558 3,056 0,485 10,921 

Dažai, rašalas, klijai ir dervos, 

kuriuose yra pavojingų cheminių 

medžiagų 
0,031 0,39 0,746 0 0 1,167 

Baterijos ir akumuliatoriai 0 0 0,004 0 0 0,004 

Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, kurioje yra 

pavojingų sudedamųjų dalių 
1,425 0,888 7,699 2,551 1,463 14,026 
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Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga 
1,561 0,328 5,436 1,518 1,028 9,871 

Plastikai 6,292 0,35 2,231 0,06 0 8,933 

Metalai 1,05 0 4,056 0,03 0 5,136 

Biologiškai suyrančios atliekos 0 0 20,617 0 0 20,617 

Mišrios komunalinės atliekos 0 0 0 0 0 0 

Didžiosios atliekos 19,551 1,685 119,24 57,512 6,611 204,599 

Viso: 104,228 27,171 406,193 295,07 203,925 1036,59 

 

Paveiksle pateikiama Marijampolės regione veikiančiose didžiųjų ir kitų specifinių atliekų 

priėmimo aikštelėse 2012 – 2015 metais priimtų atliekų kiekių dinamika. 

 

 
 

8.5 Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas 

 

Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną, 2015 m. Marijampolės 

regione papildomai buvo naudoti 93 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. 2015 metais išdalintos 

likusios 9831 vnt. kompostavimo dėžių. 

Bendro naudojimo konteineriai žaliosioms atliekoms 

 

Savivaldybė Žaliųjų atliekų konteinerių skaičius 

Kalvarijos 13 

Kazlų Rūdos 15 

Marijampolės 35 

Šakių  27 

Vilkaviškio  3 

Viso: 93 
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           Vykdant ES Lietuvos Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis, 

Marijampolės apskrityje šiuo metu veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (toliau – 

ŽAKA). Visų ŽAKA pajėgumas  - 20700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14500 tonų 

atliekų. ŽAKA buvo priimamos šios biologiškai skaidžios 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. Didelė dalis atvežamų atliekų būna sumaišytos su kitos rūšies 

atliekomis, todėl reikia jas visas perrūšiuoti. Tai papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems 

operatoriams ir technikai. 

 

 

          2015 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo 

aikšteles pristatė 3634,12 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų.  

          Iš regioninio sąvartyno teritorijoje veikiančios laikinos rūšiavimo linijos, kuri priklauso UAB 

„Marijampolės švara“, atrinktos biologiškai skaidžios atliekos buvo vežamos į Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje esančią ŽAKA. Iš viso per metus iš rūšiavimo linijos į šią aikštelę atvežta 

1802,34 tonos atliekų. Iš jų buvo gaminamas techninis kompostas - stabilatas, kuris buvo 

perduodamas regioninio sąvartyno operatoriui ir naudojamas sąvartyno perdengimams. Likusi po 

kompostavimo ir išsijojimo frakcija, kurios susidarė 509,44  t,  buvo šalinama regioniniame 

sąvartyne.  

           2015 m. Marijampolės regione iš viso (su rūšiavimo linija) buvo surinkta ir į ŽAKA 

pristatyta 5436,46 tonos biologiškai skaidžių atliekų. Iš jų buvo pagaminta 1292,9 stabilato bei 

1050 t  2 kartus persijoto komposto. Kompostas yra sijojamas per 40x40 mm ir 12x12 mm skylių 

sijojimo sietus. Tik 2 kartus persijotas kompostas buvo parduodamas fiziniams ir juridiniams 

asmenims. Visose aikštelėse yra sukompostuota, bet dar neišsijota apie 4000 t komposto. Saugoma 

apie 500 t medienos drožlių. Kompostą galima sijoti tik esant tinkamoms oro sąlygoms (kai yra 

sausa ir šilta). Sąvartyno operatoriui buvo perduota 1292,9  t  išsijoto stabilato, kuris buvo 

naudojamas sąvartyno rekultivacijai (perdengimui). 
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8.6 Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas 

 

  2015 m. 

Savivaldybė Žaliosios, t 

Biologiškai skaidžios 

atliekos iš rūšiavimo 

linijos, t Viso t: 

Kalvarijos 215,27 - 215,27 

Kazlų Rūda 687,22 - 687,22 

Marijampolė 1175,26 1802,34 2977,6 

Šakių  581,98 - 581,98 

Vilkaviškio  974,39 - 974,39 

Viso: 3634,12 1802,34 5436,46 

 

 

 

 

Viso priimta biologiškai skaidžių atliekų (su rūšiavimo linija): 

2014 m. - 8573,12 tonų 

2015 m. - 5436,36 tonų 
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Nušienauta uždarytų sąvartynų teritorijas. Buvo atliekami komposto ir stabilato bei nuotekų, 

kurios susidaro ŽAKA, agrocheminiai tyrimai. Atlikta svarstyklių metrologinė patikra. Pagal 

poreikius patys remontavome ir remontuojame turimą techniką, taip yra taupomos bendrovės lėšos. 

Visose kompostavimo aikštelėse (penkiose) Marijampolės ir Utenos RAAD atliko planinius 

patikrinimus. 
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2014 m. 2015 m.
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9. SĄVARTYNO IR BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA 

9.1 SĄVARTYNAS 

 

Sąvartyną nuo 2015 m. balandžio 1 d. eksploatuoja UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras. Sąvartyno pagrindinė veikla -  atliekų tvarkymas. Parengtas atliekų naudojimo ar 

šalinimo techninis reglamentas. Atliekos sąvartyne šalinamos laikantis reglamento, kaupiamos 

sekcijomis, tankinamos buldozeriu, atliekų kompaktoriumi, perdengiamos. Vėjo išneštos lengvos 

atliekos surenkamos pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.  

Visos atliekos, pristatytos į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 

sveriamos svarstyklėmis. Sąvartyno personalas atlieka įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto 

priemonių kontrolinį svėrimą, tikrina, ar atliekos gali būti priimtos į sąvartyną, t.y. ar atvežtos 

atliekos atitinka atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimus.  

Per 2015 metus priimta 57759,270 tonų atliekų. Iš jų didžioji dalis, net 81% mišrios 

komunalinės atliekos. Lyginant su 2014 metais, mišrių komunalinių atliekų priimta 3644 tonomis 

mažiau, kas sudaro 8 %. 

 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

 

Atliekų pavadinimas 

Atliekų 

kiekis, t 

Atliekų 

kiekis, 

% 

1. 20 03 01 mišrios komunalinės atliekos 46606,458 80,691 

2. 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 

09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 

3567,920 6,177 

3. 17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 2388,480 4,135 

4. 19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 

1105,520 1,914 

5. 10 01 03 lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai 803,390 1,391 

6. 20 03 07 didžiosios atliekos 603,217 1,044 

7. 16 01 19 plastikai 596,197 1,032 

8. 17 01 01 betonas 296,020 0,513 

9. 17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto 293,040 0,507 

10. 10 01 01 dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus 

garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) 

245,153 0,424 

11. 20 01 39 plastikai 210,726 0,365 

12. 17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 168,260 0,291 

13. 02 06 01 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti 117,400 0,203 

14. 19 12 04 plastikai ir guma 114,643 0,198 

15. 16 01 20 stiklas 111,286 0,193 

16. 17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

90,400 0,157 
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17. 20 01 02 stiklas 63,324 0,110 

18. 15 02 03 absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai 

drabužiai, nenurodyti 15 02 02 

52,600 0,091 

19. 17 02 02 stiklas 34,302 0,059 

20. 20 02 02 gruntas ir akmenys 33,000 0,057 

21. 17 02 03 plastikas 29,420 0,051 

22. 19 08 02 smėliagaudžių atliekos 26,942 0,047 

23. 04 02 22 perdirbto tekstilės pluošto atliekos 26,500 0,046 

24. 10 09 03 krosnių šlakas 24,130 0,042 

25. 10 11 03 stiklo pluošto medžiagų atliekos 24,427 0,042 

26. 20 01 10 drabužiai 24,300 0,042 

27. 12 01 05 plastiko drožlės ir nuopjovos  14,920 0,026 

28. 17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 

08 01 

12,560 0,022 

29. 20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 12,200 0,021 

30. 17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 10,580 0,018 

31. 12 01 21 naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos 7,960 0,014 

32. 17 01 02 plytos 8,100 0,014 

33. 03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių 

plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 

7,770 0,013 

34. 17 02 01 medis 7,230 0,013 

35. 20 03 99 kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos 7,440 0,013 

36. 15 01 06 mišrios pakuotės 5,220 0,009 

37. 18 01 04 atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs 

reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., 

tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 

drabužiai, vystyklai) 

4,020 0,007 

38. 02 07 04 medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti 1,620 0,003 

39. 20 01 11 tekstilės gaminiai 1,340 0,002 

40. 01 04 09 smėlio ir molio atliekos 0,740 0,001 

41. 19 12 08 tekstilės dirbiniai 0,515 0,001 

Iš viso: 57759,270 100,000 
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 Nuo 2012 metų Marijampolės nepavojingų atliekų sąvartyne pradėjo veikti  UAB 

„Marijampolės švaros“ nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linija. 

Informacija apie rūšiavimą 2015 metais: 

 

Eil. 

Nr 
Pavadinimas Kiekis, t 

Kiekis, 

% 

1. 
Perduotas mišrių komunalinių atliekų kiekis rūšiavimui  

(kodas 20 03 01), t 
7226,480 15,505 * 

3. Atrinktos antrinės atliekos, t  390,873 5,409 

4. 
Atrinktos biologiškai suyrančios atliekos į kompostavimo aikštelę, t 

(kodas 20 02 01) 
1802,340 24,941 

5. 
Po rūšiavimo susidariusios atliekos grąžintos atgal į sąvartyną, t 

(kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, kodas 19 12 12) 
5033,267 69,650 

 

* procentas nuo visų į sąvartyną 2015.01.01 - 2015.12.31 patekusių mišrių komunalinių atliekų kiekio 46606,458 t. 

2015 m. gegužės mėn. 01 d. pradėta eksploatuoti trečioji sąvartyno sekcija. 2015 metais 

sąvartyno sekcijose pašalinta 48876,537 tonų atliekų. Nuo sąvartyno eksploatacijos pradžios  

pašalinta 386921,650 t. 

2015 m. liepos mėn. 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. Pirmoje ir trečioje 

sąvartyno sekcijose įrengtos medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelės. 

Medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelėse 2015 metais pašalinta 

293,040 tonų statybinių medžiagų, turinčių asbesto. 

Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 6508,980 tonų inertinių atliekų. 

Taip pat atliekų perdengimui panaudota 1292,900 tonų techninio komposto iš kompostavimo 

aikštelės. 

Atvirkštinės osmozės valymo įrenginyje 2015 metais išvalyta 10674 kubiniai metrai 

nuotekų ir filtrato. 3244 kubiniai metrai nuotekų ir filtrato perduoti į Marijampolės miesto valymo 

įrenginius.  

2015 m. Marijampolės RAAD Marijampolės agentūra atliko planinį specifinį patikrinimą 

atliekų tvarkymo klausimais. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta. Skundų dėl sąvartyno 

padalinio veiklos 2015 m. negauta. 
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Pastaba. 2011 m. priimta 38011,920 t. atliekų iš uždaromų sąvartynų , 2012 m. 2324,600 t. 
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Palyginus 2015 metus su 2014 metais pastebimas priimtų į sąvartyną mišrių komunalinių 

atliekų kiekio mažėjimas. Iš Marijampolės savivaldybės kiekis sumažėjo 1277 t., kas sudaro 6 %, iš 

Vilkaviškio sav. 953 t., kas sudaro 8 %, iš Kalvarijos sav. 222 t., kas sudaro 7 %, iš Kazlų Rūdos 

sav. 538 t., kas sudaro 13 %, Šakių sav. 654 t., kas sudaro 10 %.  

 

Atliekų 

sąrašo 

kodas 

  Priimtas 

atliekų 

kiekis 2015 

m., t 

Priimtas 

atliekų 

kiekis 2014 

m., t 

Pokytis t (+ 

augimas, 

2015 m.- 

mažėjimas) 

Pokytis % (+ 

augimas, 

2015 m.- 

mažėjimas) 
Savivaldybė 

20 03 01 Marijampolės sav. 19 798   21 075   -1 277   -6   

20 03 01 Vilkaviškio sav. 12 558   13 511   -953   -8   

20 03 01 Kalvarijos sav. 3 349   3 571   -222   -7   

20 03 01 Kazlų Rūdos sav. 4 113   4 651   -538   -13   

20 03 01 Šakių sav. 6 788   7 442   -654   -10   

Iš viso: 46606 50250 -3644 -8 

 

9.2. BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA 

 
Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne sumontuota biodujų jėgainė 

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

Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama sąvartyno administracinio ir tarnybinio 

pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui.  

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

2013 metų ir iš eksploatuojamo Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1 sekcijos. 

Išgaunamos dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno turi tendenciją mažėti.  
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2015 m. buvo išgauta 494281 kubinis metras biodujų. 98347 m
3
 sudeginta dujų degle, 

395934 m
3
 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

2014 m buvo išgauta 420210 kubinių metrų biodujų. 113921 m
3
 sudeginta dujų degle, 

306289 m
3
 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 

 

 

2015 metais pagaminta 619742 kWh elektros energijos. Gauta 54788,12 EUR pajamų, 

54327,25 EUR už pagamintos elektros energijos pardavimą,  460,87 EUR už šilumos energijos 

pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 42371,79 EUR išlaidų.  

2014 metais pagaminta 531189 kWh elektros energijos. Gauta 51646,83 EUR pajamų, 

50922,91 EUR už pagamintos elektros energijos pardavimą,  723,93 EUR už šilumos energijos 

pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 21929,67 EUR išlaidų.  

 

 
 

2015 metų I ketvirtį įrengta horizontali dujų surinkimo sistema sąvartyno antroje sekcijoje. 

2015 metais palyginti  su 2014 metais išgauta 74071 m
3
 daugiau biodujų, kas sudaro 17,63 %.  

Elektros energijos pagaminta 88553 kWh daugiau, kas sudaro 16,67 %.  
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10. KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  VEIKLA 
 

Klientų aptarnavimo skyrius atsakingas už Marijampolės regiono atliekų turėtojų 

aptarnavimą. Jis 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, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę. Klientų aptarnavimo skyrius taip pat sudaro 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su atliekų turėtojais, organizuoja atliekų 

surinkimo priemonių jiems suteikimą, išrašo sąskaitas už komunalinių atliekų išvežimą, 

kontroliuoja mokėjimus. Prižiūri ir kontroliuoja Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos 

vežėjus, kaip jie vykdo atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje Marijampolės 

apskrityje bei atliekų turėtojus kaip jie laikosi teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, 

nuostatų. 

Marijampolės regione 2015-12-31 buvo 64911 mokėtojai fiziniai asmenys (toliau – FA), 

kuriems priklauso 70916 objektų. Savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą moka 40039 

mokėtojai (62 % visų mokėtojų), komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su 

MAATC sudarę 24872 mokėtojai FA (38 % visų mokėtojų). Juridiniai asmenys (toliau – JA) sudarę 

1476 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis už 2253 objektus. 

Per 2015 metus sudarytos 509 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys su 

FA (Kalvarijos savivaldybėje 14, Kazlų Rūdos savivaldybėje 64, Marijampolės savivaldybėje 203, 

Šakių rajono sav. 7, Vilkaviškio rajono sav. 221). Per 2015 m. pasirašytos 178 komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugų teikimo sutartys su JA (Kalvarijos savivaldybėje 11, Kazlų Rūdos sav. - 15, 

Marijampolės sav. – 97, Šakių rajono sav. – 30, Vilkaviškio rajono sav. - 25). 

 

 

Grupė FA/JA Mokėtojų skaičius Objektų skaičius 

Kalvarijos sav. FA 2951 3059 

Kalvarijos sav. JA 53 95 

Kalvarijos sav. (pagal sutartis) FA 1664 1764 

Kazlų Rūdos sav. FA 3189 3442 

Kazlų Rūdos sav. JA 54 101 

Kazlų Rūdos sav. (pagal sutartis) FA 2505 2718 

Marijampolės sav. FA 19892 21704 

Marijampolės sav. JA 192 314 

Marijampolės sav. (pagal sutartis) FA 5302 5898 

Marijampolės sav. (pagal sutartis) JA 11 11 

Šakių r. sav. FA 5314 5699 

Šakių r. sav. JA 64 169 

Šakių r. sav. (pagal sutartis) FA 6687 6722 

Vilkaviškio r. sav. FA 8090 9160 

Vilkaviškio r. sav. JA 240 401 

Vilkaviškio r. sav. (pagal sutartis) FA 8692 9646 

Vilkaviškio r. sav. (pagal sutartis) JA 11 13 

Iš viso: 64911 70916 

 

FA – fiziniai asmenys, JA – juridiniai asmenys. 
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Atliekų turėtojų kitimo dinamika per 2011-2015 metus 

 

 

 
 

 

Objektų kitimo dinamika per 2011-2015 metus 
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Grupė Mokėtojai (FA ir JA) 

mokantys rinkliavą % 

Mokėtojai FA sudarę 

sutartis % 

Kalvarijos sav. 64 36 

Kazlų Rūdos sav. 56 44 

Marijampolės sav. 79 21 

Šakių r. sav. 45 55 

Vilkaviškio r. sav. 46 54 

Viso: 62 38 

 

Atliekų turėtojų, mokančių savivaldybės vietinę rinkliavą ir sudariusių komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugų teikimo sutartis, pokytis per metus (%) 

 

Savivaldybė 2011 2012 2013 2014 2015 

Kalvarijos 
Rinkliava 99 70 67 65 64 

Sutartys 1 30 33 35 36 

Kazlų Rūdos 
Rinkliava 99 62 59 57 56 

Sutartys 1 38 41 43 44 

Marijampolės 
Rinkliava 99 82 81 80 79 

Sutartys 1 18 18 20 21 

Šakių rajono 
Rinkliava 48 47 45 44 44 

Sutartys 52 53 55 56 56 

Vilkaviškio 

rajono 

Rinkliava 99 55 52 49 48 

Sutartys 1 45 48 51 52 

 

Atliekų turėtojų pasiskirstymas (FA ir JA mokantys savivaldybės rinkliavą ir FA 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. Marijampolės savivaldybėje patvirtintas 7,24 EUR/100 m
2
 ir atliekų tvarkymo 

tarifas 2,80 EUR su PVM 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 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. 
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Priskaitymų ir surinktų įmokų už atliekų tvarkymą palyginimas % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. sumažėjusiam įmokų surinkimui įtakos turėjo euro įvedimas, nes pernai dalis 

mokėtojų bijodami euro įvedimo pasekmių sumokėjo už atliekų tvarkymą į priekį, todėl mokumas 

2014 m. buvo net 100 %, o 2015 m. šiek tiek sumažėjo ir susilygino su ankstesnių metų vidurkiu. 

Siekiant kontroliuoti apmokėjimus ir surinkti susidariusias skolas, per 2015 m. parengta ir 

išsiųsta registruotais laiškais 1475 raginimai skolininkams susimokėti susidariusius įsiskolinimus. 

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

Per 2015 m. skolų išieškojimo įmonei perduota 448 skolininkai (Kazlų Rūdos sav. –44, Kalvarijos 

sav. – 26, Marijampolės sav. – 101, Vilkaviškio rajono sav. –57, Šakių rajono sav. –220), kurių 

išieškoma suma 99966,02 EUR. Išieškota skolų suma yra 16468,74 EUR. 
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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 328 objektų, kurių 

savininkams susidarę didelės skolos, apžiūra. Įvertinus situaciją vietoje ir surinkus informaciją apie 

objektus ir mokėtojus, buvo pasiūlyta rinkliavos skolas laikyti beviltiškomis. Beviltiškomis 

skolomis pripažinta ir nurašyta Kalvarijos sav. 13703,70 EUR, Kazlų Rūdos sav. 5948,96 EUR, 

Šakių r. sav. 14661,57 EUR, Vilkaviškio r. sav. 5374,22 EUR. 

 

 

ptarnaujant regiono atliekų turėtojus, per 2015 m. klientų aptarnavimo skyriuje gauta ir 

užregistruota 700 raštų (skundai, prašymai, paklausimai), parengta 404 atsakymų, raštų, pažymų. 

Dažniausiai kreiptasi su prašymais neskaičiuoti savivaldybės vietinės rinkliavos, nes objektuose 

negyvenama ir jie yra nenaudojami bei yra avarinės būklės, sudaryti ar nutraukti sutartis. Į visus 

prašymus parengti atsakymai arba visa reikalinga informacija pateikta telefonu.  

 

 

Tikrinant informaciją apie sodų bendrijose apmokestintus objektus nustatyta, kad yra 

pastatų, kurie naudojami, tačiau neregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. Per 

2015 m. buvo tikrinami kolektyviniai sodai, juose esantys pastatai. Nustatyti asmenys, sodo 

sklypuose turintys neregistruotus NTR registre pastatus bei apmokestinti vietinės rinkliavos 

mokesčiu už atliekų tvarkymą kaip sodo pastatai ar gyvenamosios paskirties objektai. 

 

 

 

 

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, 2015 m. buvo suaktyvinta bei sugriežtinta atliekų 

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

rūšiavimo konteineriai, žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai. Organizuota 58 patikrinimai kaip 

laikomasi atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų individualių namų rajonuose, 750 kartų tikrinta 

juridinių asmenų konteineriai, vykta į 70 patikrinimų pagal gautus skundus, dalyvauta 15 bendrų 

patikrinimų su savivaldybės atstovais. Taip pat 121 kartą buvo kontroliuoti atliekų vežėjai ar jie 

tinkamai atlieka atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 metų bendrovės metinis pranešimas 

 45 / 70 

 

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, 2015 m. atliekų vežėjui išsiųsta 651 potvarkis dėl 

konteinerių pastatymo, konteinerių pakeitimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą, bendro naudojimo, 

žaliųjų atliekų, rūšiavimo atliekų konteinerių pastatymą/nuėmimą: 
 

Savivaldybė 

2015 m. 

išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti konteinerių pakeitimai  

Dėl fizinių 

asmenų 

Dėl 

juridinių 

asmenų 

Dėl bendro 

naudojimo 
Viso 

Kalvarijos 69 78 66 0 144 

Kazlų Rūdos 100 127 99 41 267 

Marijampolės 234 621 386 50 1057 

Šakių rajono 156 351 232 126 709 

Vilkaviškio rajono 92 285 216 45 546 

Viso: 651 1462 999 262 2723 
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11. BENDROVĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Vykdydama viešuosius pirkimus Bendrovė vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-

77 patvirtintomis „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir juos 

įgyvendinančiais teisės aktais. 

2015 metais bendrovė vykdė 58 viešuosius pirkimus, kurių bendra pirkimo vertė be PVM – 

677 177.90 EUR. 

CVP IS priemonėmis vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 3 vnt., vertė be 

PVM – 410 482.02 EUR. 

2015 metų liepos 30 d. baigėsi penkerių metų laikotarpiui sudaryta atliekų surinkimo 

paslaugų sutartis su UAB „ Marijampolės švara“.  Siekiant sudaryti naują regiono atliekų surinkimo 

paslaugų sutartį, bendrovė  2015 m. birželio mėnesį CVP IS priemonėmis paskelbė atvirą konkursą 

„Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į 

apdorojimo įrenginius“ paslaugoms įsigyti, kurio vertė yra 12 350,000.00 Eur. Tačiau dėl 

užsitęsusių pirkimo procedūrų ir teisinių ginčų šis viešasis pirkimas iki 2016-01-01 nebuvo baigtas 

ir tebevyksta 2016 metais. Paslaugas tebeteikia UAB „Marijampolės švara“, su kuria yra pratęsta 

sutartis pagal ankstesnės sutarties sąlygas. 

Didžiąją bendrovės viešųjų pirkimų dalį sudaro mažos vertės pirkimai. Žemiau pateikiama 

2015 m. vykdytų bendrovės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius: 

Bendra mažos vertės  sudarytų sutarčių vertė be PVM – 266 695.88 EUR.  

Bendras pirkimų vertė:  prekių -  488 800.24 EUR ( CVP IS priemonėmis – 410 482.02 

EUR), paslaugų- 184 377.66 EUR, darbų - 0,00. Viso 677 177.90 EUR  
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12. VIEŠINIMAS IR PREVENCIJA 
 

 

 

 

 

 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS 

 

 

         Nuotr.: kompozicija iš atliekų, tapusi konkurso „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ 2015 metų nugalėtoja 

 

2015 METŲ  ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR BENDROVĖS 

VEIKLOS VIEŠINIMO ATASKAITA 
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Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2015 metų 

 prevencijos ir veiklos viešinimo ataskaita 

 

„Mūsų gerovei užtikrinti reikia gamtos išteklių, pavyzdžiui: metalų, naudingųjų iškasenų, 

miškų, žemės, maisto, oro ir vandens, tačiau juos naudojame sparčiau negu jie atsinaujina. Kai 

naikiname gyvūnus ir augalus, kurie užtikrina mūsų ekosistemų pusiausvyrą, prisidarome 

rūpesčių ateičiai. Kaip galime tai pakeisti? 

Jei ir toliau išliks dabartinės tendencijos, iki 2050 m. išgautume penkis kartus daugiau 

išteklių nei dabar. Tai tikriausiai nebus įmanoma. Daugiau kaip 60 % mūsų ekosistemų jau 

pereikvojamos, pasaulio žuvų ištekliams gresia rimtas pavojus, be to, kirsdami per daug 

medžių keliame pavojų savo vandens ir oro kokybei.  

Pasaulio gyventojų skaičiui artėjant prie 9 mlrd. turime tapti efektyviau išteklius 

naudojančia, aplinką gerinančia, o ne jai kenkiančia visuomene.  ES yra parengusi ilgalaikę 

strategiją mažinti žalą, padarytą dėl netvaraus gamtos išteklių naudojimo. Siekiama sukurti 

didesnę vertę naudojant mažiau išteklių ir, kai tik įmanoma, vietoje jų rinktis labiau aplinką 

tausojančius sprendimus. 

Gamybos ir vartojimo poveikį aplinkai turime mažinti kiekvienu etapu – pradedant 

žaliavų gavyba, baigiant iš jų pagamintų produktų naudojimu ir dėl jų susidariusių atliekų šalinimu. 

Geriausia tai daryti tobulinant produktų dizainą ir skatinant gamybos procesus, per kuriuos 

švaistoma mažiau medžiagų. 

Siekdami mažinti medžiagų sunaudojimą jas naudojame pakartotinai ir perdirbame, iš 

atliekų išgauname vertingas medžiagas ir padedame mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Pavyzdžiui, 

perdirbant aliuminį sutaupoma apie 95 % energijos, palyginti su jo gavyba. Lygiai taip pat 

mažiau atliekų šalinant sąvartynuose išsiskiria mažiau metano – didelį šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų. 

Apie savo veiklą taip pat turime būti geriau informuoti. BVP matuojama piniginė vertė, bet 

ne tai, ko negalima nupirkti, pavyzdžiui, švari aplinka. Komisija siekia sukurti papildomus 

rodiklius, kurie mums padėtų geriau išmatuoti aplinkos, socialinius ir gerovės aspektus. Tai mums 

padėtų suprasti, kokių pokyčių reikės, kad išteklius naudotume efektyviau.“ 
                                            Iš Europos Sąjungos Komisijos tvaraus gamtos išteklių naudojimo strategijos. 

 

2015 metai buvo jau antrieji „Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano“ 

įgyvendinimo metai. Lietuvai, o kartu ir Marijampolės apskričiai, strateginiai atliekų tvarkymo iki 

2020 metų tikslai – siekti, kad augant pramonei, susidarančių atliekų kiekiai augtų lėčiau. Tarp 

svarbiausių šio siekio prioritetų -  visuomenės sąmoningumo didinimas. 

Europos Sąjungos valstybės privalo laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos ir  įgyvendinti 

svarbiausius atliekų tvarkymo prioritetus:  

 atliekų vengimas; 

 atliekų susidarymo ir pavojingumo mažinimas; 

 pakartotinis gaminių ir atliekų naudojimas; 

 atliekų perdirbimas; 

 atliekų deginimas; 

 atliekų šalinimas. 

      Svarbiausios hierarchijos  piramidėje - atliekų vengimo ir atliekų mažinimo priemonės – 

apibrėžiamos atliekų prevencija. Hierarchinė piramidė numato, jog atliekų tvarkymo sistema visų pirma 

turėtų remtis prevencinėmis priemonėmis, tik po to – panaudojimu, o atliekų šalinimas turėtų būti nuolat 

mažinamas ir ribojamas. 

Komunalinių atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumui įgyvendinti  UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencijos ir veiklos viešinimo veikla buvo 

organizuojama atsižvelgiant į  „Valstybinę atliekų prevencijos programą“  ir kitas atliekų prevenciją 

skatinančios priemonės. 
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2015 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui teko įveikti keletą svarbiausių 

iššūkių – intensyviai vyko Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamyklos statyba, 

individualių valdų ir sodininkų bendrijų sklypelių savininkams bei naudotojams buvo išdalinta 14 

tūkstančių kompostavimui skirtų dėžių, buvo sustiprintas centro paslaugų kontrolės padalinys, kuris 

intensyviau kontroliavo atliekų tvarkytojų ir atliekų turėtojų veiklą.   

Prevencijos priemonių  sėkmė, naujų reikalavimų įgyvendinimas , jų pripažinimas ir 

įvertinimas labai priklauso nuo visuomenės nuomonės.    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 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 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 2015 metais buvo atsakinga specialistė ryšiams su visuomene ( nuo 2015-04-

01- prevencinės veiklos organizatorė)  Liucija Burbienė. Tačiau įmonės prevencinė veikla ir ryšiai 

su visuomene negali būti vertinami pagal vieno žmogaus įnašą – ši veikla grindžiama 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. 

2015 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencijos ir veiklos 

viešinimui buvo būdingi tradiciniai kelių krypčių veiklos modeliai: centro specialistai apie veiklą 

pasakojo įvairiuose renginiuose, 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. 

Vietos laikraščiai atliekų prevencijos  temoms 2015 metais skyrė daug dėmesio, buvo 

viešinamos visos diegiamos naujovės: laikraščiai spausdino L.Burbienės parengtus ir siunčiamus 

pranešimus, pagal juos parengta nemažai publikacijų apie Mechaninio biologinio atliekų apdirbimo 

įrenginių statybą, apie nemokamai centre dalinamas kompostavimui skirtas dėžes ir jų svarbą. 

Beveik visoje apskrityje matoma Marijampolės televizija ne tik parengė keletą informacinių 

reportažų apie MAATC veiklą, bet ir centro veiklai paskyrė dvi autorines laidas po 10-15 minučių, 

kuriose gyventojams buvo pristatoma Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Apie 

prevencines centro priemones nemažai informacijos buvo teikiama ir regioninio „Kapsų“ radijo 

laidose , radijo žurnalistai parengė ir transliavo keletą interviu su centro direktoriumi A.Bagušinsku. 
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Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre buvo siekiama nuolatinio tiesioginio ryšio 

su visuomene. Direktorius A.Bagušinskas ir specialistai vyko ir dalyvavo įvairiuose ekologiniuose 

renginiuose visose apskrities savivaldybėse, surengė susitikimus su Marijampolės, Vilkaviškio, 

Šakių Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių tarybų nariais, seniūnais, kuriuose buvo akcentuojama 

atliekų prevencijos svarba. 

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

priimamos švietimo įstaigų delegacijos, norinčios susipažinti su MAATC veikla. L.Burbienė ir kiti 

centro atsakingi specialistai dalyvavo ir mokyklų, veikų darželių renginiuose, kuriuose vaikai buvo 

mokomi deramai tvarkyti atliekas, jiems buvo pasakojama apie saikingą vartojimą, ypač svarbų 

atliekų prevencijai 

 Siekiant didesnio veiklos viešinimo, atliekų tvarkymo svarbos supratimo  2015– 05-15 

buvo surengtas visoms apskrities švietimo įstaigoms skirtas MAATC renginys „Skulptūra 

(kompozicija) iš atliekų“. Dalyvavo 32 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. 

 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 2015 metais buvo pagamintos  ir platinamos verslo dovanos – firminiu ženklu 

pagaminti puodeliai ir USB atminties jungtys.  

 

 

2015 metais pagamintos verslo dovanos su MAATC‘o logotipu 

PUBLIKACIJOS LAIKRAŠČIUOSE 

2015-01-23. „Valsčius“. Stambios atliekos – tik į tam skirtas aikšteles. 

2015-03-10. „Suvalkietis“ . Trispalvė iš kamštelių. 

2015-03-24. „Suvalkietis“ Į Marijampolę trumpam atsikraustė ekomiestelis. 

2015-04-11. „Suvalkietis“. Atsirado šiukšlynas – ką kaltinti? 

2015-04-28. „Santaka“. Prie konteinerių klesti šiukšlynai.  

2015-05-12. „Santaka“. Ar ir savo kieme taip darytų? 

2015-06-02. „Valsčius“. Ar 2030 metais neliks sąvartynų? 
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2015-06-16. „Santaka“. Atliekų rūšiavimas naudingas. 

2015-06-26. „Draugas“. Statybos ir griovimo atliekos – didelė žala gamtai. 

2015-07-21. „Kazlų Rūdos laikraštis“. Paskubėkite atsiimti nemokamai dalinamas kompostavimo 

dėžes“. 

2015-07-31. „Draugas“. Šiferį priduosime pigiau. 

2015-08-07. „Draugas“. Nenaudojami drabužiai – į konteinerį arba labdarai. 

2015-08-18. „Draugas“. Ežere plūduriavo konteineris. 

2015-08-20. „Suvalkietis“. Savivaldybei rūpi statybų eiga. 

2015-08-25. „Draugas“. Suniokotas dar vienas atliekų konteineris. 

2015-10-06. „Santaka“. Atliekas netrukus rūšiuos šiuolaikiška gamykla. 

 

 

2015-10-30. „Valsčius“. Apmokestintos žaliosios atliekos – galvos skausmas seniūnams. 

2015-11-03. „Santaka“. Kaip sumažinti atliekų kalnus? 

2015-101-06. „Draugas“. Kuo daugiau bus neišrūšiuotų atliekų, tuo brangiau už jas mokėsime! 

2015-11-06. „Valsčius“ .Žaliųjų atliekų klausimas – neišspręstas. 

2015-11-07. „Suvalkietis“. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema plečiasi, o mokesčiai?... 

2015-11-17. „Santaka“. Kvaila pramoga – deginti konteinerius. 

PUBLIKACIJOS INTERNETO SVETAINĖSE 
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2015-05-22. Sukurtas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro „Facebook“ puslapis, 

jame nuolat publikuota atliekų tvarkymo sistemai aktuali informacija. 

2015 sausis – gruodis. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainė. 

Nuolat atnaujinama informacija apie bendrovės veiklą 

2015-02-25. „Lrytas.lt“  svetainė. Marijampoliečiams MBA gamyklos teks dar luktelėti. 

2015-03-11. „Sūduvos gidas“. Jaunųjų marijampoliečių patriotiškumo pamoka – su ekologijos 

atspalviu. 

2015-04-24. Kazlų Rūdos savivaldybės svetainė. Deramai sutvarkę atliekas, grąžinkime gyvybę 

žemei!  

2015-04-28. Kalvarijos savivaldybės svetainė. Deramai sutvarkę atliekas, grąžinkime gyvybę 

žemei! 

2015-05-21. Kalvarijos savivaldybės svetainė. Konkursas pakvietė vaikus ir jaunimą galvoti ir 

rūšiuoti atliekas. 

2015-05-22. Šakių savivaldybės svetainė. Konkursas „Skulptūra iš atliekų“. 

2015-05-22. Vilkaviškio savivaldybės svetainė. Konkursas pakvietė vaikus ir jaunimą galvoti ir 

rūšiuoti atliekas. 

2015-07-21. „Kazlurudos.info“. Paskubėkite atsiimti nemokamai dalinamas kompostavimo dėžes. 

2015-07-21. Vilkaviškio savivaldybės rajono savivaldybės svetainė. Paskubėkite atsiimti 

nemokamai dalinamas kompostavimo dėžes. 

2015-07-27. Vilkaviškio savivaldybės svetainė. Už šiferio atliekų tvarkymą mokėsime perpus 

mažiau. 
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2015-07-27. Marijampolės savivaldybės svetainė. Už šiferio atliekų tvarkymą mokėsime perpus 

mažiau. 

2015-07-28. Šakių savivaldybės svetainė. Atpigo paslauga už šiferio atliekų tvarkymą. 

22015-08-14. „Sūduvos gidas“. Savivaldybei rūpi atliekų perdirbimo įmonės statybų eiga. 

2015-08-14. Marijampolės savivaldybės svetainė. Savivaldybei rūpi atliekų perdirbimo įmonės 

statybų eiga. 

2015-11-09. Marijampolės savivaldybės svetainė. Dėl gaminių atliekų surinkimo. 

RADIJAS, TELEVIZIJA 

2015-02-20  „Kapsų“ radijo  interviu su direktoriumi A.Bagušinsku aktualiomis temomis. 

2015-03-03.A.Bagušinsko  interviu Marijampolės TV. 

2015-03-17. Marijampolės TV reportažas, parengtas  „Komunikacinių projektų “ užsakymu. 

2015-07-31. Marijampolės TV reportažas žiniose „Už šiferio atliekų tvarkymą mokėsime perpus 

mažiau“. 

2015-10-14. Marijampolės TV reportažas žiniose „ Keiskime padangas neteršdami aplinkos“. 

2015m. 12 mėn. UAB MAATC užsakymu pagamintas videoklipas „Rūšiuokime“, transliuojamas 

nuo 2015 gruodžio 2 d. iki 2016 m. vasario 15 d.  šešiolika dienų tarp TV žinių ir orų 3 kartus per 

dieną, viso – 48 transliacijos. 

 

 

PRANEŠIMAI SPAUDAI 

2015-03-10.Jaunųjų marijampoliečių patriotiškumo pamoka – su ekologijos atspalviu. 

2015-05-21.Konkursas pakvietė vaikus ir jaunimą galvoti ir rūšiuoti atliekas . 

2015-07-03.Šalia Marijampolės kyla atliekų perdirbimo įmonė. 
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2015-07-27.Už šiferio atliekų tvarkymą mokėsime perpus  mažiau. 

 

Marijampolės regioninio sąvartyno teritorijoje įrengta medžiagų, turinčių asbesto, šalinimo aikštelė. Už šiferio 

šalinimą regiono gyventojai mokės du kartus mažiau, nei iki šiol.  

2015-08-13. Savivaldybei rūpi atliekų perdirbimo įmonės statybų eiga. 

 

MBA įrenginių gamyklos statybvietėje apsilankė Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius S.Valančius , 

MAATC‘ valdybos narys M.Lelešius, kiti specialistai. 

2015-09-28. Paskubėkite - kompostavimo dėžių lieka vis mažiau. 
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EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO  „Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ VIEŠINIMO VEIKLA. Projekto Nr. VP3-3.2-

AM-01-V-004. 

     Projekto viešinimo paslaugų konkursą 2014 metais laimėjo UAB „Komunikaciniai projektai“. 

MBA įrenginių gamyklos statybos veiklos ir atliekų tvarkymo sistemos plėtros viešinimo veiklą   

„Komunikaciniai projektai“  vykdė 2015 metais pagal planą. 

Informaciniai stendai 

 

Projekto informacinis stendas prie įvažiavimo į MBA statybvietę 

1. 2015-01-09. Pranešimas spaudai apie MBA įrenginių statybos pradžią Marijampolės 

savivaldybėje „Marijampoliečiai tikisi daugiau naudos iš atliekų“. Pranešimą paskelbė:  

Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“, BNS agentūra, interneto portalas „Statybų 

naujiena“, interneto portalas „Marijampolietis“, Šakių rajono savivaldybės svetainė, MAATC 

svetainė, „Regionų naujienos“, Kalvarijos savivaldybės svetainė. 

2. 2015-09-30. Pranešimas spaudai  „Marijampolės apskrityje kuriama Europos Sąjungos 

ekologijos standartus atitinkanti atliekų tvarkymo sistema“. Pranešimą paskelbė: Marijampolės 

apskrities laikraštis „Suvalkietis“, portalas „Regionų naujienos“, portalas „Sūduvos gidas“. 

3. 2015-02-26. „Kapsų“ radijo laida. 

4. 2015-08-06 „Kapsų radijo laida“. 2015-04-21. Regioninės Marijampolės TV 15 minučių laida 

Nr.1 apie MBA įrenginių statybą Marijampolės savivaldybėje. 
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5. 2015-09-28. Regioninės  Marijampolės TV 10 minučių laida apie projektą, jo eigą, vykdomas ir 

įvykdytas veiklas. 

 

 

 

6. 2015-08-31. Parengti, sumaketuoti ir išplatinti 5000 vnt. lankstinukų apie projektą, jo tikslus ir 

naudą gyventojams. 
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7. 2015-09-30. Parengti, suredaguoti, sumaketuoti ir išplatinti 200 vnt. plakatų (kiekvienoje 

savivaldybėje po 40 vnt.) 

 

 

 

8. 2015-05-28. Šakių savivaldybės informavimo renginys, pristatantis projektą, jo tikslus ir naudą 

visuomenei. 

9. 2015-06-26. Vilkaviškio savivaldybės  informavimo renginys, pristatantis projektą, jo tikslus ir 

naudą visuomenei. 

10. 2015-07-01. Kazlų Rūdos savivaldybės  informavimo renginys, pristatantis projektą, jo tikslus ir 

naudą visuomenei. 

11. 2015-07-01. Marijampolės savivaldybės  informavimo renginys, pristatantis projektą, jo tikslus 

ir naudą visuomenei. 

12. 2015-07-30. Kalvarijos savivaldybės  informavimo renginys, pristatantis projektą, jo tikslus ir 

naudą visuomenei. 

13. 2015-09-30. Spaudos konferencija regiono žiniasklaidai, kurioje pristatyta atliekų tvarkymo 

sistema, jos plėtros eiga, suorganizuota žurnalistų išvyka į MBA įrenginių gamyklą. 
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Ekskursijoje į MBA įrenginių gamyklą kartu su žiniasklaidos atstovais vyko apskrities savivaldybių administracijų 

atstovai, tarybų nariai, seniūnai. 
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2015 m.  Kompostavimo dėžių dalyba ir reklama. 

 

2015 metais buvo išdalintos beveik 14 tūkstančių dėžių, skirtų komposto gamybai individualiose valdose. 

EKSKURSIJOS Į MAATC OBJEKTUS  

2015-02-28. Vaikų ekskursija į sąvartyną. 

 

2015-03-04. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos būrelis „Giliukai“,17 moksleivių. Vadovė 

mokytoja Sigita Dzimijonienė. 

2015-03-06. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos moksleiviai. Vadovė mokytoja Sigita 

Dzimijonienė. 
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Moksleiviai noriai sustoja fotografuotis ir pasisverti ant pagrindinių į sąvartyną įvežamų atliekų svarstyklių. 

SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS 

2015-01-21. Susitikimas „Sūduvos“ gimnazijoje su gyventojais ir savivaldybės administracijos 

direktoriumi M.Ražinsku. Apie atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje pasakojo direktorius 

A.Bagušinskas ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovas S.Šimonėlis. 

2015-01-22. Susitikimas su Degučių seniūnijos gyventojais. 

2015-01-30. Susitikimas su Narto seniūnijos gyventojais. 

2015-11-03. Susitikimas su Šakių rajono seniūnais. 

 

Apie susitikimuose su šakiečiais keltas problemas skaitytojus informavo ir „Valsčius“, ir „Draugas“ 

2015- 11-27. Susitikimas su Marijampolės apskrities kolektyvinių sodų asociacijos nariais, regiono 

sodininkų bendrijų pirmininkais. 
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Susitikime su apskrities sodininkų bendrijų pirmininkais buvo tariamasi, kaip geriau tvarkyti atliekas kolektyvinių sodų 

teritorijose 
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2015- 12-03. Susitikimas su Vilkaviškio „Trečiojo  amžiaus“ universiteto klausytojais. 

 

Paskaitą „Trečiojo amžiaus universiteto“ klausytojams skaitė MAATC“o direktorius A.Bagušinskas, klausytojams buvo 

pristatyta centro veiklą reprezentuojanti videomedžiaga. 

Renginiai 

2015-03-09.Marijampolės  „Saulės“ pradinėje mokykloje . Mokyklos renginys “ Aš myliu Lietuvą. 

Ar mylit ją jūs?...“  . 

 

UAB MAATC‘as  tapo projekto partneriu, įsteigė prizus  (50 eurų vertės) klasėms, surinkusioms daugiausiai spalvotų 

plastiko kamštelių Lietuvos vėliavai. 

2015-03-18. Marijampolės Mokolų mokyklos darželio projektas „Po paukščio sparnu - pradinių 

klasių komandų konkursas apie ekologiją.  Paskaita renginio, kuriame dalyvavo šešių pradinių 

mokyklų atstovai, dalyviams apie atliekų tvarkymą. Įteikti MAATC prizai. 
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LR Aplinkos ministerija Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės savivaldybėse surengė 
projekto „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk“ renginius,  kurių partneriu buvo UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Trijose savivaldybėse buvo atidaryti 

ekomiesteliai,  vyko renginiai, raginantys rūšiuoti atliekas ir tausoti gamtą. Populiari grupė „Mimai“ 

mokė rūšiuoti atliekas ir kvietė gyventi ekologiškai.  

 
2015-03-19. Projekto „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk“ renginys Marijampolėje. 

2015-05-05. Projekto „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk“ renginys Šakiuose. 
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Projektuose Marijampolės apskrities atliekų tvarkymą sistemą pristatė direktorius A.Bagušinskas 

2015-05-07. Projekto „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk“ renginys Šakiuose. 

2015-05-15. „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“.  Konkursas „Skulptūra (kompozicija) iš 

atliekų Marijampolėje yra tradicinis, jį Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras surengė 

jau trečiąjį kartą. Siekiama, kad konkurso dalyviai mokytųsi rūšiuoti atliekas, tinkamas medžiagas 

panaudotų pakartotinai. 

Šiemet konkurso organizatoriai  jam suteikė šūkį „Aš galvoju“ . Šūkis pasirinktas 

neatsitiktinai – pernai gruodį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras dalyvavo 

akcijoje „Aš galvoju“ , kurią surengė UAB „Ekstara“ ir viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo 

organizacija“.  Akcijos rengėjai surengė koncertų didžiausiose šalies arenose turą, o gautas lėšas 

paskyrė ekologiniams, aplinkosauginiams  projektams, skirties atliekoms tvarkyti. Marijampoliečių 

rengiamas konkursas „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ tapo akcijos „Aš galvoju“ nugalėtoju ir 

buvo apdovanotas pagrindiniu prizu. 

 

Suskaičiavus komisijos balus, nugalėtojais atskirose amžiaus grupėse buvo pripažinti 

Marijampolės Degučių mokyklos darželio, Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos, Marijampolės 

Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos komandų darbeliai. Nugalėtojai buvo apdovanoti 

prizais: „Skrydžiu virš Suvalkijos lygumų“ su Marijampolės aeroklubo lėktuvu, vaišėmis picerijoje, 

apsilankymu boulingo klube ir „Spindulio“ kino teatre, fotoaparatais, stalo žaidimais ir suvenyrais. 

Visoms komandoms įteikti saldūs prizai – maišeliai su saldainiais.  
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2-ąją vietą ikimokyklinėje ir 1-4 klasių grupėje pelnė „Saulės“ pradinės mokyklos „Gedimino stulpai“ iš naudotų 

plastiko kamštelių; 

 

Ikimokyklinio amžiaus grupėje nugalėtojais pripažintas iš reklaminių lankstinukų sukurtas Degučių mokyklos darželio 

darbas „Pasaka“. 

 

10-12 klasių ir profesinio rengimo grupėje nugalėjęs Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos moksleivių darbas 

„Drugelis“, kuriam buvo naudota mediena ir seni kompaktiniai diskeliai; 
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2015-09-18. Vaikų darželyje „Šaltinėlis“. Edukacinis renginys apie atliekų tvarkymą ir rūšiavimą. 

 

 

INFORMACIJA, IŠSIŲSTA  SU MOKĖJIMO PRAŠYMAIS 

2015 m. I ketvirčio mokėjimo pranešimas. Deramai sutvarkę atliekas, grąžinkime gyvybę žemei! 

2015 m. II ketvirčio mokėjimo pranešimas. Į didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų aikšteles galite 

pristatyti ir nemokamai  perduoti tvarkyti. 

2015 m. III ketvirčio mokėjimo pranešimas. Jei nerūšiuosime, mokėsime daugiau. 

2015 m. IV ketvirčio mokėjimo pranešimas. Kokybiško komposto  galite įsigyti žaliųjų atliekų 

aikštelėse: 

SKELBIMAI 

2015-01-08.“Suvalkietis“. Skelbimas dėl tarnybinių patalpų. 

2015-01-15. „Draugas“. Skelbimas dėl kompostavimo dėžių. 

2015-03-19 „Suvalkietis“. Pasirūpink atliekomis tinkamai. 

2015-05-23. „Suvalkietis“. Dėl kompostavimo dėžių dalijimo tvarkos. 

2015-06-25. „Santaka“. Dėl susitikimo su gyventojais. 

2015-11-28. „Suvalkietis“. Dėl atliekų surinkimo apvažiavimo būdu. 

2015-12-15. Laikraštis „Sūduvos gidas“. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras  primena – tvarkykime savo atliekas deramai! 
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13. VEIKLOS PROGNOZĖS 
 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane, 

Marijampolės regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane apibrėžtais uždaviniais ir siekiamais 

tikslais,  atliekų tvarkymą reglamentuojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, savivaldybių 

sprendimais, kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Iškeltų uždavinių spartų įgyvendinimą sunkina tai, kad vėluojama priimti Aplinkos 

ministerijos įsakymai dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 

priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo. 

Vėluoja ir vyriausybės nutarimas dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir atliekų turėtojų tvarka dydžio nustatymas, metodikos patvirtinimo nauja redakcija, 

kurios įsigaliojimas apibrėžtas įstatymu nuo 2016-07-01. 

Įsiteisėjus šiems laukiamiems dokumentams neatidėliotinai bus reikalinga koreguoti ir 

derinti savivaldybių atliekų tvarkymo taisykles, parengti ir teikti regiono plėtros tarybai tvirtinti ES 

fondų investicijų programas. Jose numatoma nukreipti investicijų poreikius kryptimis: 

 

 biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių ir  kompostavimo priemonių 

individualioms valdoms plėtrai; 

 tinkamų pakartotinai naudoti atliekų saugojimo ir realizavimo sistemos  kūrimui; 

didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių plėtrai; 

 konteinerių aikštelių įrengimui ir atnaujinimui; 

 konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimui; 

 visuomenės informavimui atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 

 

           Vadovaujantis regiono plėtros tarybos nutarimu, apskrities savivaldybės susitarė, kad 

įgyvendinant  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos priemones 

lėšos bus paskirstytos taip: 

 

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra 

 

 

  

Regionas 

 

Kalvarija 

 

Kazlų Rūda 

 

Marijampolė 

 

Šakiai 

 

Vilkaviškis 

 

 

 

ES lėšos, 

eurai 

 

3 805 

711,76 

 

317 015,76 

 

317 015,76 

 

1 395 

554,36 

 

761 142,27 

 

1 014 

983,22 

 

Dalis, proc. 

 

 

100, 0 

 

8,33 

 

8,33 

 

36,67  

 

20,00 

 

26,67 

  

 

         Projektų sutartys dėl šių lėšų bus pasirašytos 2017 metais. 2016 metais bus parengtos 

paraiškos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, įvykdyti viešieji pirkimai.  Įgyvendinat projektus, 

bendrovė turės skirti ir prisidėti savo lėšų dalimi. Šioms lėšoms bus imamos paskolos.  
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Išdalinus 14 000  kompostavimo dėžių, planuojame 2016 metais įtvirtinti ir vystyti žaliųjų 

atliekų kiekio mažėjimą mišriose komunalinėse atliekose. Skatinti įstaigas, organizacijas 

pasinaudoti aplinkos ministerijos 2015 metais parengta mažos apimties kompostavimo tvarka, 

užbaigti įgyvendinti savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatytą žaliųjų atliekų atskiro 

surinkimą ir tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktais 

(2013-02-20 įsakymu D1-150). 

Šalinamų atliekų sąvartyne kiekis turės žymiai sumažėti pradėjus eksploatuoti mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius. Po apdorojimo į sąvartyną galės patekti tik 18 

procentų  atliekų, už kurias  teks mokėti valstybei pagal Lietuvos Respublikos Seimo  2015-12-23 

priimtą įstatymą Nr. XII-2244 už aplinkos teršimą. Kryptingas prevencinis darbas ir toliau turėtų 

padėti mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį -  per 2015 metus pavyko šių atliekų sumažinti 8 

proc. 

Dėl 2,5 metų vėluojančio fondų panaudojimo aprašo patvirtinimo nėra galimybės 

suformuoti kiekvienai savivaldybei suderintas investicijas į atliekų tvarkymo objektus ir priemonių 

atliekoms tvarkyti įsigijimą. 

Pradėjus veikti MBA įrenginiams ir Lietuvoje,  ir mūsų regione, didžiausia problema   su 

kietojo atgautojo kuro (KAK) realizavimu. KAK deginimo gamyklas planuojama pastatyti Kaune ir 

Vilniuje tik 2018 metais, o veikianti Klaipėdoje net už didelį mokestį nesugeba jo viso panaudoti. 

Iškyla grėsmė, kad ilgalaikis KAK saugojimas praras savo panaudojimo savybes. 

2016 metais bendrovė turės surasti tinkamą vietą ir įrengti KAK saugojimui tinkamą  

sandėliavimo aikštelę.  

2016 metais turėtų būti užbaigtas individualių valdų aprūpinimas mėlynaisiais konteineriais 

pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms bei konteineriais stiklui. Tai neabejotinai sumažins 

surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekį. Čia didžiausias pastangas deda regiono savivaldybės, 

atliekų vežėjai  ir pakuotes tvarkančios organizacijos. Dviem savivaldybėms  konteinerių viešąjį 

pirkimą organizuoja MAATC. Šis projektas galėtų sparčiau būti užbaigtas sulaukus  greitesnio 

teismo sprendimo dėl atliekų surinkimo paslaugų  operatoriaus viešojo konkurso būdu atrinkimo 

teisingumo. 

 Marijampolės regioninė atliekų tvarkymo sistema yra paremta visų Marijampolės regiono 

savivaldybių bendru darbu ir ištekliais, tai įtvirtinta 2002 m. spalio mėn. 29 d. pasirašytoje 

Jungtinės veiklos sutartyje, tarp visų penkių Marijampolės regiono savivaldybių. Sutarties 4.1. 

punkte numatyta, kad visa atliekų tvarkymo veikla finansuojama iš lėšų, tiesiogiai ar netiesiogiai 

surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas pagal vienodą visiems partneriams tarifą. 

Nors Marijampolės regiono visiems atliekų turėtojams sutvarkymo kaštai yra vienodi 

regioninius mastu, tačiau skirtingų savivaldybių atliekų turėtojai moka ne vienodai už atliekų 

tvarkymą (Marijampolės sav. tarifas vienam gyv. 2,8 Eur su PVM, kai kitose savivaldybėse 2,11 

Eur su PVM; vietinės rinkliavos dydžiai Kalvarijos sav. 6,66 Eur/100m
2
, Kazlų Rūdos, Šakių r., 

Vilkaviškio r., sav. 8,1 Eur/100m
2
, Marijampolės sav. 7,24 Eur/100m

2
 ). Kadangi Marijampolės 

regione taikoma sudėtingesnė, kelis apmokėjimo būdus apimanti, atsiskaitymo sistema, gyventojai, 

atsižvelgdami į gyventojų skaičių ir gyvenamųjų patalpų plotą, pasirenka palankesnį apmokėjimo 

būdą. Žemiau pateikiama informacija apie bendrai kiekvienoje savivaldybėje surinktas pajamas už 

gyvenamosios paskirties objektus pagal rinkliavą ir pagal sutartis su gyventojais. 
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Savivaldybės 

pavadinimas 

Gauta pajamų 

pagal rinkliavą 

(Eur) 

Gauta pajamų 

pagal sutartis su 

gyv. (Eur su 

PVM) 

Pajamos iš 

viso (Eur su 

PVM) 

Gyventojų 

skaičius 
Mokesčio 

našta 1 gyv. 

Kalvarijos sav. 147.805 53.997 201.802 11.635 17,34 

Kazlų Rūdos sav. 176.682 85.029 261.711 12.628 20,72 

Marijampolės sav. 989.943 208.945 1.198.888 58.714 20,42 

Šakių r. sav. 307.922 241.649 549.572 30.852 17,81 

Vilkaviškio r. sav. 487.381 315.172 802.553 40.258 19,94 

IŠ VISO 2.109.734 904.792 3.014.526 154.087 19,56 

 

 

 

Įvertinant tai, kad pakeitus vieną iš rinkliavos ar tarifų dydžių, pasikeičia ir mokėjimo būdo 

pasirinkimas, pavyzdžiui, Kalvarijoje pakėlus rinkliavą iki 8,1 eur, kaip ir daugumoje savivaldybių, 

dalis gyventojų nebemokėtų rinkliavos, o pasirinktų atsiskaitymą pagal sutartis, todėl palyginimui 

yra apskaičiuojama mokesčio našta vienam savivaldybės gyventojui, pagal tai kiek bendrai 

gyventojai sumoka už gyvenamosios paskirties objektus savivaldybėje, padalinus iš tos 

savivaldybės gyventojų skaičiaus. Pastebėtina, kad kuo daugiau gyventojai moka pagal sutartis, tuo 

mokesčio našta mažėja, Šakių r. ir Vilkaviškio r. savivaldybėse pagal sutartis moka  apie 55 proc. 

atliekų turėtojų. 

Valstybei įvedus taršos mokestį už šalinamas sąvartyne atliekas bei pradėjus veikti MBA 

įrenginiams, dėl kurių statybos sprendimą yra priėmusi Regiono plėtros taryba, savivaldybėms 2016 

metų II ketvirtį reikalinga priimti sprendimus dėl tarifų už atliekų tvarkymą koregavimo, nes dėl šių 

aplinkybių padidėja atliekų tvarkymo kaštai. 2016 m. prognozuojama, kad Bendrovė susidurs su 

mokumo problemomis, skaičiuojama, kad truks apie 700 tūkst. eurų piniginių lėšų, taip pat prie 

esamų tarifų  ir nuo to priklausančių pajamų, planuojamas veiklos nuostolis. 

 

Siekiant subalansuoti Bendrovės pajamas ir išlaidas, 2016 m. planuojama apskaičiuoti ir 

teikti savivaldybių taryboms tvirtinti naujus, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

dydžius, vienodus visoms savivaldybėms.  

 

Valstybei įvedus taršos mokestį už šalinamas sąvartyne atliekas  bei pradėjus veikti MBA 

įrenginiams, dėl kurių statybos sprendimą yra priėmusi Regiono plėtros taryba, savivaldybėms 2016 

metų II ketvirtį reikalinga priimti sprendimus dėl tarifų už atliekų tvarkymą koregavimo, nes dėl šių 

aplinkybių padidėja atliekų tvarkymo kaštai. 

Pagal galiojančias teisines nuostatas kaštai už atliekų tvarkymą turi būti koreguojami 

kiekvienais  metais. Valstybės taikomos ekonominės ir politinės priemonės tiesiogiai skatina 

atliekas rūšiuoti, panaudoti pakartotinai, pagal galimybę jas perdirbti vietoje, kad galėtume mažinti 

išlaidas už atliekų tvarkymą. 

 

Pagrindine 2016 metų veiklos kryptimi išlieka prevencinis darbas siekiant sumažinti 

sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, sudarant sąlygas atliekų rūšiavimui ir siekiant įtvirtinti 

visuomenės nuostatas kaip atliekas perdirbančios, saugančios gamtos išteklius ir tuo pačiu savo 

sveikatą puoselėjančios gerbūvį, užtikrinančios atliekų tvarkymo paslaugų kokybę ir visuotinumą. 
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Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui išlieka didžiausia atsakomybė už regiono 

bendruomenės sutelkimą, atsakingam, racionaliam, visuotinam atliekų tvarkymui. 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Algirdas Bagušinskas  

    

 

 

 

 

 

 

 


