
     
 

Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

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

Projekto pavadinimas:  
„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

 

Projekto numeris: 

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

 

Projekto finansavimas 

 

Projekto biudžetas 10.251.670,37 EUR. 

Projektas finansuojamas: 

Sanglaudos fondo lėšomis 85 proc. - 8.713.919,79 EUR 

Bendrovės lėšomis 15 proc. - 1.537.750,55 EUR. 

 

Iki finansavimo pabaigos 2015-12-31 nebaigti gamyklos įrenginių bandymų ir galutinis 

techninės priežiūros paslaugų mokėjimai, viso už 15.642,18 EUR, 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 įgyvendinimo terminas 

Pradžia – 2010 m. rugsėjo 13 d. 

Pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d. 

Galutinė ataskaita patvirtinta 2016-01-29 raštu Nr. (29-2-3) APVA-58 

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; 

 įsigytos ir individualių valdų savininkams išdalintos biologiškai skaidžių atliekų 

komposto dėžės – 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 16 000 t/m pajėgumo biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti. 

Projekto rodiklis pilnai pasiektas. 

Sutartis pilnai įgyvendinta atlikus sumontuotų įrenginių technologinius bandymus. Įrenginių 

technologiniai bandymai sėkmingai užbaigti ir Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai pradėjo veikti 2016 m. balandžio mėnesį. 

 

 

 
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 įgyvendinimo eiga 



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

VP3-3.2-AM-01-V-02-004 (toliau – Projektas) įgyvendintas sėkmingai. Įgyvendintos visos 

Projekto paraiškoje bei Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos veiklos: 

Veikla 1.1.1. Pasirengimo projektui veikla. Pagal šią veiklą parengta paraiška 1 vnt., 

galimybių studija 1 vnt., pirkimo dokumentai 4 komplektai.  

 

Veikla 1.1.2. Suprojektuoti ir pastatyti atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiai, 1 komplektas. Pagal 2013-10-09 pasirašytą sutartį su UAB „NEG Recycling“, 2014-09-

11 gauta bendrosios ekspertizės techniniam projektui išvada, 2014-10-16 – statybos leidimas. 

Statybos darbai baigti 2015-12-29, pasirašius Statybos darbų baigimo aktą Nr. SUA-40-151229-

00132. 

 

Veikla 1.1.3. Įrangos (konteinerių) įsigijimas. Nupirkta ir pagal panaudos sutartis 

gyventojams išdalinta individualiam kompostavimui 14 000 vnt. biologiškai skaidžių atliekų 

kompostavimo dėžių. 2014 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta komposto dėžių pirkimo sutartis su ūkio 

subjektų grupe UAB ESE Baltija ir UAB „Specialusis autotransportas“. Sutartis įvykdyta 2014-11-

25. 

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

projekto rodikliai sėkmingai pasiekti. 

 

Projekto įgyvendinimas užbaigtas. 
 


