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Projekto tikslas - Marijampolė apskrities sąvartynų įtakos gruntinio vandens ir dirvožemio 

taršai bei neigiamo poveikio žmonių sveikatai sumažinimas. 2007 metais Marijampolės apskrityje 

buvo 7 Marijampolės AATC kontroliuojami sąvartynai. Šeši iš šių sąvartynų (Kalvarijos, Kazlų 

Rūdos, Šakių, Kudirkos Naumiesčio, Vilkaviškio, Virbalio) neatitiko ES Atliekų tvarkymo 

direktyvos, kadangi juose ne pagal reikalavimus įrengtos taršos mažinimo priemonės bei vykdomas 

filtratų surinkimas, neįrengtos dujų surinkimo sistemos. Be to didžioji dalis sąvartynų įrengti 

geologiniu-hidrogeologiniu požiūriu ne itin palankiose vietose. Šiuose sąvartynuose buvo sukaupta 

800 tūkst. t atliekų bei į juos tuo metu vežamos atliekos, susidarančios rajonuose, kuriuose įrengti 

sąvartynai, taip keliant šių sąvartynų pavojų arba potencialų pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. numatoma sukurti atliekų 

tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų žmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą 

bei iki 2011 m. pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. Pagrindinis Marijampolės AATC veiklos tikslas - naujos 

Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir vystymas regione. Ši sistema turi 

būti efektyvi, atitinkanti aplinkosauginius ir techninius-ekonominius reikalavimus. Įgyvendintas 

Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo 

projektas įgalino Marijampolės AATC vykdyti funkcijas, susijusias su reikalavimų neatitinkančių 



sąvartynų uždarymo ir rekultivavimo darbais bei komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 

atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu.  

 

Pagal šią veiklą buvo numatyta uždaryti šešis Europos standartų neatitinkančius sąvartynus 

penkiose regiono savivaldybėse.  

2009 m. lapkričio 10 d. pasirašyta rangos sutartis Nr. 2009/4-35 „Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos 

darbai“. Pagal šią rangos sutartį darbai buvo baigti vykdyti 2013 m. pabaigoje (išduoti Statybų 

užbaigimo aktai Nr. SUA-921, Nr. SUA-922, Nr. SUA-924, Nr. SUA-930, Nr. SUA-931. 2012-06-

04 buvo išduota Atlikimo pažyma. Veiklos planuoti rodikliai pilnai pasiekti – uždaryta sąvartynų 6 

vnt.  

Uždaryti sąvartynai prižiūrimi ir po projekto užbaigimo. Visos uždarytų sąvartynų priežiūros 

darbų sąnaudos yra/bus dengiamos iš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

apyvartinių lėšų, o priežiūros funkcijas vykdo sąvartynų priežiūros specialistas, kuris turi tam 

reikalingą kvalifikaciją. Vykdant uždarytų sąvartynų priežiūros darbus siekiama, kad sukurta 

regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema užtikrintų aplinkos apsaugos ir visuomenės 

sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį atliekų tvarkymą. 

Įgyvendinto Projekto naudos gavėjai yra Marijampolės apskrities (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių) gyventojai. Netiesioginiai naudos gavėjai – 

valstybė, nes uždarius senus sąvartynus ir sukūrus regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą, 

pagerėjo šalies būklė aplinkosaugos aspektu ir įgyvendinami valstybės įsipareigojimai Europos 

Sąjungai. 

 


