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1. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI 

 

 

1. Iš bendrovės valdybos buvo atšaukti Kęstutis Kuncaitis ir Jurgita Čerkauskienė ir 

paskirti Arvydas Šlėderis ir Karolis Babeckas. Arvydas Šlėderis 2018 m. lapkričio 16 

d. išrinktas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos pirmininku. 

 

2. 2018 m. kovo 28 d. nuspręsta atnaujinti Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginių veiklą, tam valdyba įsteigė 23 naujas pareigybes ir leido priimti darbuotojus. 

 

3. Įgyvendinant projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008, Marijampolės regione 2018 

m. buvo rekonstruotos 5 ir pastatytos 2 naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės. 

 

4. 2018 m. gruodžio 12 d. pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-181 „Kompostavimo dėžių 

individualioms valdoms pirkimas“. Nupirkta ir 2019 metais gyventojams bus išdalinta 

4 450 kompostavimo dėžių. 

 

5. 2018 m. kovo mėn. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginius iš operatoriaus UAB „NEG Recycling“ ir 2018 m. balandžio mėnesį 

atnaujino atliekų priėmimą į Marijampolės MBA įrenginius.  

 

6. 2018 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į 

kompostavimo aikšteles pristatė 3464,27 tonų kompostavimui tinkamų biologiškai 

skaidžių atliekų. Iš atvežtų biologiškai skaidžių atliekų buvo pagaminta  2645 t  du 

kartus persijoto komposto. 

 

7. 2018 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 62427 t komunalinių ir 

gamybinių atliekų. Iš viso sąvartyne pašalinta 23560,33 t atliekų, iš jų:  

komunalinės atliekos – 22008,68 t; 

gamybinės atliekos – 1551,65 t. 

8. Bendrovė 2018 m. atliko 94 viešųjų pirkimų procedūras. Sėkmingai pasibaigusių 2018 

metų pirkimo procedūrų metu pasirašytų sutarčių bendra vertė - 2 662 467,86 Eur su 

PVM. 

 

9. Įmonei dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,128 mln. eurų iki 

1,45 mln. eurų 2018 m. pabaigoje. 
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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, 

mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas. 

Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų, veiklos strategiją grindžia Regiono plėtros tarybos patvirtintu Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo planu ir su Marijampolės apskrities savivaldybėmis pasirašytomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemų administravimo sutartimis. 

Bendrovė yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo 

kodus: S1; R13; R3; R12, D1, R10. 2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. 

Bendrovę 2002 metais pasirašiusius Jungtinės veiklos sutartį įsteigė Marijampolės apskrities 

savivaldybės vykdydamos Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms pavestas 

atliekų tvarkymo funkcijas ir įgyvendindamos investicinį Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo 

sistemos vystymo projektą.  Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bendrovė įregistruota 

2003 m. sausio 16 d.  

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 savivaldybė. 

 

3.2. 2018 metų  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba 

  

Bendrovės valdybos nariai: 

 

Arvydas Šlėderis – Šakių rajono savivaldybės ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas 

(valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 24 d., valdybos pirmininkas nuo 2018 m. lapkričio 16 d.), 

Jurgita Čerkauskienė – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė  (valdybos narė ir 

valdybos pirmininkė iki 2018 m. liepos 4 d.), 
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Karolis Babeckas – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius (valdybos narys nuo 2018 

m. liepos 4 d.),  

Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas, 

Mindaugas Lelešius  - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, 

Kęstutis Kuncaitis - Šakių rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas (valdybos narys iki 2018 m. 

balandžio 24 d.), 

Valdas Tumelis – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

Juozas Vitukynas  - Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas.  

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. Visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities savivaldybių 

administracijoms: 

           

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

įgyvendinant investicinius projektus Bendrovės ilgalaikis turtas 2018 m. gruodžio 31 d.  siekė 22,3 

mln. eurų. Įmonei dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,128 mln. eurų iki 1,45 

mln. eurų 2018 m. pabaigoje. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą akcijų 

kiekį: 

 

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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Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius / (%) 

Akcininkui tenkanti 

nuosavo kapitalo dalis 

Eur 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 531 721 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 386 719 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 290 003 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 (8,33%) 120 786 

Kalvarijos savivaldybė 10 (8,33%) 120 786 

Iš viso 120 (100 %) 1 450 015 

3.4. Organizacinė struktūra 

 
2018 M. GRUODŽIO 31 D.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 

Viešųjų pirkimų specialistas 1 

Projektų administratorius 1 

Prevencinės veiklos organizatorius 1 

Ekologas 1 

Ūkio ir komercijos vadybininkas 1 

Administratorius-personalo specialistas 1 

Skolų administratorius 1 

Atliekų apskaitos sistemų administratorius 1 

Atliekų apskaitininkas 1 

Valytojas 0,5 

BUHALTERIJA 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Vyresnysis buhalteris 1 

Buhalteris 2 

Apskaitininkas 1 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1 

AT registro administratorius  1 

Klientų aptarnavimo specialistas 6 

Logistikos specialistas 1 

Vyriausiasis kontrolierius 1 

Paslaugų kokybės kontrolierius 3 

ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS 

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas 1 

Operatorius 6 

Atliekų priėmėjas 9,5 



 

 

 8 / 61 

 

 

 

SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 

Sąvartyno vadovas 1 

Atliekų priėmimo operatorius 3 

Mašinistai 3 

AO operatorius 1 

Energetikas 1 

Pagalbinis darbininkas 1 

MBA inžinierius-mechanikas 1 

MBA Mašinistas 3 

MBA Technologas 1 

MBA Preso operatorius 2 

MBA Brigadininkas 1 

MBA Rūšiuotojas 15 

Viso 81 

 

Atnaujinus mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių (toliau –MBA) veiklą ir laikinai šiuos 

prijungus prie bendrovės sąvartyno skyriaus bei pradėjus eksploatuoti didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles, bendrovėje pareigybių skaičius padidėjo 0,3 karto, t. y. nuo 2018 metų kovo 

mėnesio iki 2019 sausio mėnesio buvo įsteigti 27,5 nauji etatai. 

Bendrovėje 2018 metais priimti 56, atleisti 29 darbuotojai. Nuolatinė darbuotojų kaita dėl 

specifinių darbo sąlygų vyksta MBA įrenginiuose. Dažniausia atleidimo priežastis yra darbo sutarties 

nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, tačiau pasitaiko ir darbo sutarties 

nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės atvejų. 

Iš viso 2018 metais užregistruoti 469 atitinkamų veiksmų reikalaujantys darbuotojų prašymai, 

o jų pagrindu parengti 383 įsakymai. Palyginus su praėjusių metų duomenimis, personalo įsakymų ir 

operacijų skaičius išaugo 0,4 karto (2017 metais personalo klausimais parengti 222 įsakymai). 

Bendrovės administracijoje 2018 metais gauti 1299, išsiųsti 807 dokumentai, išleistas 171 

veiklos įsakymas. 2018 metais bendrovės administracijoje užregistruota 1 eilinio, 1 neeilinio  visuotinio 

akcininkų susirinkimų ir 7 valdybos  posėdžių protokolai. 

4. UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2018 METŲ 

VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

 

4.1. Visuotiniuose eiliniuose ir neeiliniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų 

klausimų suvestinė 
Protokolo  

data ir Nr. 
Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2018-04-24 

Nr. VAS 1- 3 
1. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario 

Kęstučio Kuncaičio atšaukimo iš 

valdybos narių. 

NUTARTA. Atšaukti Kęstutį Kuncaitį iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos narių. 

 

2. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario 

rinkimų. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Arvydą Šlėderį UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos nariu iki  UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro veikiančios valdybos kadencijos 

pabaigos.  
3. Dėl 2017 metų bendrovės metinio 

pranešimo. 

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. Bendru sutarimu 

nutarta pritarti UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro 2017 metų metiniam pranešimui. 
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4. Dėl 2017 metų bendrovės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

 

NUTARTA: 1. Patvirtinti 2017 metų bendrovės 

metinių finansinių atskaitų rinkinį.  

                          2. Pripažinti, kad bendrovės finansinė 

atskaitomybė tvarkoma, finansinės atskaitomybės 

dokumentai rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir 

kitų norminių aktų reikalavimų.  

5. Dėl 2017 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

 

NUTARTA. Bendrovės 2017 metų paskirstytinąjį 

pelną paskirti į kitus rezervus (investicijoms ir paskolų 

grąžinimui). 

2018-07-04 

Nr.NVAS 1-6 

1.Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos 

nario atšaukimo                iš valdybos 

narių. 

 

NUTARTA. Atšaukti Jurgitą Čerkauskienę iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos narių. 

  

2. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario 

rinkimo. 

NUTARTA. Patvirtinti Karolį Babecką UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos nariu iki UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro veikiančios valdybos 

kadencijos pabaigos 

4.2. Bendrovės 2018 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų suvestinė 

 
Protokolo 

data, 

numeris 

 

Posėdžio darbotvarkė 

 

Posėdžiuose priimti nutarimai 

2018-01-16 

Nr. 1-1 

1. Dėl bendrovės 2018 m. pajamų 

– išlaidų sąmatos vertinimo. 

Bendru sutarimu NUTARTA: 1. Pateiktų bendrovės pajamų ir 

išlaidų sąmatos prognozių nevertinti. Sąmatą vertinti kai bus 

užbaigti skaičiuoti 2017 metų veiklos rezultatai. 

1. Įpareigoti I.Andriūnienę: 

2.1. kitam valdybos posėdžiui pateikti skaičiavimus, koks 

turi būti bendrovės direktoriaus darbo užmokestis ir kaip 

jis turi būti skaičiuojamas vadovaujantis aktualiais teisės 

aktų reikalavimais; 

2.2.pateikti valdybai (be asmens duomenų požymių) 

visiems bendrovės darbuotojams paskirtų atlyginimų 

dydžių lentelę; 

2.3. pateikti valdybai skaičiavimus apie  didžiųjų atliekų 

surinkimo aikštelių, kurių eksploataciją  

nuo 2018-05-01 ruošiasi perimti bendrovė, eksploatacijos 

išlaidas ir pajamas  ir teikti siūlymus dėl racionaliausio jų 

veiklos modelio.  

 

2. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina 

didesnė nei 1/20 bendrovės 

įstatinio        kapitalo, įsigijimo. 

 

 Bendru sutarimu NUTARTA: Įpareigoti bendrovę kitam 

valdybos posėdžiui pateikti valdybai ekonominio pagrįstumo 

skaičiavimus dėl naujos arba naudotos technikos (traktoriuko) 

su priedais įsigijimo ir palyginti, kas naudingiau bendrovei – 

pirkti techniką ar pirkti paslaugas pagal poreikį. 

 

3. Informacija apie bendrovės 

organizacinės struktūros 

pasikeitimus ir    naujų pareigybių 

poreikį. 

 Bendru sutarimu NUTARTA: plačiau pristatyti būsimą 

bendrovės infrastruktūros plėtrą ir parengti detalius 

skaičiavimus, kiek tai kainuos bendrovei 2018 metais ( pagal 

projekto įgyvendinimo optimistinį ir pesimistinį scenarijus). 

Įvertinti, ar bendrovė neturi vidinių rezervų dėl naujų 

aikštelių aptarnavimo, pavyzdžiui perskirstant pareigybes ir 

funkcijas tarp bendrovės skyrių. 
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4. Informacija apie  mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginių veiklą. 

„NEG recycling“ atsisako tartis ir pateikti dokumentus. Todėl 

belieka laukti teismų sprendimų. 

 

 

5.    Kiti klausimai. 

 

 

Bendru sutarimu NUTARTA: pakviesti į kitą valdybos posėdį 

veiklos administravimo skyriaus vadovę I.Petrauskienę, kad ši 

paaiškintų, kodėl rengiant bendrovės veiklos audito pirkimo 

dokumentus  buvo perkama ne veiklos auditas, bet veiklos 

strategija, ir kodėl paslaugoms atlikti buvo pasirinkta UAB 

„Eurointegracijos projektai“, kuri savo veiklų aprašyme net 

nėra nurodžiusi, kad turi kompetencijos vykdyti bendrovių 

veiklos auditus. 

2018-03-28 

Nr.1-2 
1. Dėl Marijampolės mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginių (MBA) veiklos 

atnaujinimo ir su tuo susijusios 

laikinos bendrovės organizacinės 

struktūros. 

NUTARTA. 1. Artimiausiu metu atnaujinti mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo įrenginių veiklą; 

1. MBA įrenginių padalinį  laikinai prijungti prie 

sąvartyno padalinio. 

2. Leisti įsteigti bendrovėje naują atliekų apskaitos 

sistemų administratoriaus pareigybę ir leisti laikinai 

įsteigti 23 pareigybes, reikalingas MBA veiklai 

atnaujinti. Patvirtinti naują bendrovės pareigybių 

sąrašą ir organizacinę struktūrą, kurioje būtų 24 

(23+1) naujos pareigybės. 

 

2. Dėl 2018 m. bendrovės metinio 

pranešimo tvirtinimo ir teikimo 

eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

NUTARTA. Patvirtinti 2017 metų bendrovės metinį 

pranešimą ir teikti jį eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

 

3.Dėl  2018 metų bendrovės 

metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio analizės, vertinimo ir 

teikimo eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui tvirtinti. 

NUTARTA. Pritarti pateiktam audituotam 2017 metų 

bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniui ir teikti jį akcininkų 

susirinkimui analizuoti bei tvirtinti.  

 

 

4. Dėl 2018 merų pelno (nuostolių) 

paskirstyto projekto analizės, 

vertinimo ir teikimo eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui 

perskirstyti. 

NUTARTA. Teikti 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo 

projektą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 

 

5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo ir 

darbotvarkės patvirtinimo. 

NUTARTA: 5.1. Sušaukti 2018 m. balandžio 24 d., 14 val., 

eilinį visuotinį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro akcininkų susirinkimą adresu:  Vokiečių g. 10, 

Marijampolė. 

5.2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui 

sušaukti 2018 m. balandžio 30 d., 10 val., pakartotinį 

eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą adresu: Vokiečių 

g. 10, Marijampolė. 

5.3.  Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

darbotvarkę: 

1.  Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos nario atšaukimo iš          valdybos 

narių; 

2.   Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos nario rinkimo. 

3.   Dėl 2017 m. bendrovės metinio pranešimo. 

4.   Dėl 2017 metų bendrovės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 
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5. Dėl 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo. 

5.4. Įpareigoti bendrovės direktorių A.Bagušinską sudaryti 

galimybes akcininkams susipažinti su  akcininkų 

susirinkime svarstomų klausimų  ir patvirtinti  eilinio 

visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektus: 

1. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario Kęstučio 

Kuncaičio atšaukimo iš valdybos narių. 

NUTARTA. Atšaukti Kęstutį Kuncaitį iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos narių. 

2. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario rinkimų. 

NUTARTA. Patvirtinti   Astą Cikanienę UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos nare. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2017 m. bendrovės 

metinio pranešimo.                                           NUTARTA. 

Informacija išklausyta. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2017 metų bendrovės 

metinių finansinių ataskaitų         rinkinio 

tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti 2017 metų audituotą 

finansinių ataskaitų rinkinį. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2017 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

NUTARTA. Bendrovės 2017 metų paskirstytinąjį 

pelną palikti nepaskirstytą. 

 

 

6. Dėl 2018 metų 

bendrovės pajamų ir išlaidų  

sąmatos. 

NUTARTA. Pritarti 2018 metų bendrovės pajamų ir 

išlaidų sąmatai. 

 

 7. 7. Dėl ataskaitos apie 2018 m. 

sausio 16 d. bendrovės valdybos 

posėdyje priimtų įpareigojimų 

vykdymą. 

   Bendru sutarimu nutarta kreiptis į akcininkus ir prašyti, 

kad akcininkų susirinkime būtų aptarta, kaip turėtų būti atliktas 

bendrovės veiklos auditas ir ar tai galėtų atlikti savivaldybių 

kontrolieriai.  

 

8. 8. Kiti klausimai. 

9.  

Bendru sutarimu valdyba įpareigojo I. Petrauskienę kitam 

valdybos posėdžiui pateikti galiojančių teisės aktų 

išaiškinimą – nuo kada įsigalioja nauji reikalavimai 

bendrovių valdyboms sudaryti pagal naują Akcinių bendrovių 

įstatymo nustatytą tvarką.   

2018-05-10  

Nr. 1-4 

1. 1. Dėl pranešimo bendrovės vadovui 

apie terminuotos darbo sutarties 

sudarymo pateikimą. 

NUTARTA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 

371 straipsniu įstatymu, įsigaliojusiu 2018 m. sausio 1 d., 

pranešti bendrovės vadovui A.Bagušinskui, kad UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir A. 

Bagušinsko neterminuota darbo sutartis siūloma keisti 

terminuota darbo sutartimi nustatant penkerių metų 

kadenciją.  

 

2. 2. Dėl bendrovės vadovo darbo 

užmokesčio nustatymo, 

atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso, 

NUTARTA: Nuo 2018 m. birželio 1 d. skirti direktoriui 

A.Bagušinskui prie atlyginimo 50 procentų jo darbo 

užmokesčio priedą. 
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įsigaliojusio 2017 m. liepos 1 d., 

nuostatas. 

 

3. 3. Dėl Marijampolės regiono 

teritorijoje susidarančių biologiškai 

skaidžių atliekų (žaliųjų) tvarkymo. 

NUTARTA. Informacija išklausyta. Įpareigoti bendrovę 

akcininkams ir valdybos nariams pateikti informaciją 

apie „Ecoservice“ ir „Marijampolės švara“ bendrovių 

pasiūlymą dėl žaliųjų atliekų surinkimo ir pristatymo į 

kompostavimo aikšteles: kokia tvarka būtų teikiama 

paslauga, ar ji būtų teikiama visose apskrities 

savivaldybėse, kaip sudaroma paslaugos kainodara, kiek 

šios žaliųjų atliekų tvarkymo paslaugos kainuos 

klientams. 

4. Kiti klausimai. NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta įpareigoti 

bendrovės administraciją iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

anksčiau teiktos metodikos pagrindu parengti bendrovės 

vadovo darbo užmokesčio skaičiavimo metodiką 

apibrėžiant  koeficientams skaičiuoti taikomus rodiklius 

ir reikalavimus. 

2018-06-11 

Nr.1-5 

1.Dėl Kalvarijos savivaldybės 

administracijos ir Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

administracijos paraiškos sušaukti 

neeilinį visuotinį UAB 

Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro akcininkų 

susirinkimą. 

NUTARTA. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 

23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 34 

straipsnio 13 dalimi sušaukti neeilinį visuotinį UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

akcininkų susirinkimą 2018 m. liepos 4 d., 14 val., 

Marijampolės savivaldybės administracinio pastato II 

aukšto posėdžių salėje. 

 

1. 2. Dėl siūlomo sušaukti neeilinio 

visuotinio UAB Marijampolės 

apskrities atliekų  tvarkymo centro 

akcininkų susirinkimo 

darbotvarkės ir nutarimų projekto. 

NUTARTA patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo darbotvarkę: 

„1. Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos nario atšaukimo iš valdybos narių. 

Pranešėjas Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas, einantis direktoriaus pareigas 

Karolis Babeckas. 

2. Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos nario     rinkimo. Pranešėjas Kalvarijos 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

einantis direktoriaus pareigas Karolis Babeckas.“ 

Ir patvirtinti  neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

nutarimų projektus: 

“1. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario atšaukimo iš valdybos 

narių. 

NUTARTA. Atšaukti Jurgitą Čerkauskienę iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos narių. 

2. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario rinkimų. 

NUTARTA. Patvirtinti   Karolį Babecką UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos 

pabaigos“. 

3.Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

pareigybių skaičiaus nustatymo 

struktūroje. 

NUTARTA. 3.1. Pritarti bendrovės direktoriaus siūlymui 

padidinti bendrovės didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių atliekų priėmėjų pareigybių skaičių nuo 5 iki 7,5 

etato nuo 2018 m. liepos 1 d.  

3.2. Rekomenduoti bendrovės direktoriui įdarbinant 

darbuotojus į atliekų priėmėjų  pareigybes jiems skirti 

neviršijantį  500 eurų „į rankas“ kas mėnesį mokamą 

atlyginimą. 
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1.  

4.Kiti klausimai NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

2018-11-16  

Nr.1-7 

1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos pirmininko rinkimų. 

NUTARTA. UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro valdybos pirmininku išrinkti valdybos narį 

Arvydą Šlėderį. 

1. Dėl dalyvavimo Valstybės 

įmonės Turto bankas 

skelbiamame aukcione, siekiant 

įsigyti nekilnojamąjį turtą, esantį 

adresu Kauno g. 12, 

Marijampolės m., Marijampolės 

sav., kuris būtų skirtas bendrovės 

administracinėms patalpoms. 

 

NUTARTA. 1. Šio posėdžio darbotvarkėje esančių  2 ir 3 

klausimų svarstymą atidėti kitam posėdžiui, 2018-11-22, 14 val., 

sušaukti valdybos posėdį . jame svarstyti klausimus dėl 

nekilnojamojo turto įsigijimo ir maksimalios kainos.  

2. Įpareigoti bendrovės direktorių A. Bagušinską iki 2018-11-22 

valdybos posėdžio parengti ir pateikti Turto banko parduodamo 

pastato, esančio Kauno gatvėje, Nr.12, Marijampolėje, pritaikymo 

darbuotojų darbo vietoms ir lankytojų priėmimui schemą bei 

preliminarią sąmatą, kiek kainuotų pastato pritaikymas bendrovės 

veiklai. 

 

2. Dėl nekilnojamojo turto 

įsigijimo maksimalios kainos. 

 

NUTARTA. Šio klausimo svarstymą atidėti ir jį svarstyti 2018-

11-22 valdybos posėdyje. 

 

3. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro pareigybių skaičiaus 

nustatymo struktūroje. 

 

NUTARTA. Klausimo apie naujos pareigybės 

įvedimą svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Bendrovės 

administraciją įpareigoti pateikti valdybai naują  siūlomą 

struktūrą ir pareigybių sąrašą iki 2018-11-22 posėdžio. 

 

4. Kiti klausimai. N    NUTARTA. Informacija išklausyta. 

2018-11-22 

Nr.1-8 

1. Dėl dalyvavimo 

Valstybės įmonės Turto bankas 

skelbiamame aukcione, siekiant 

įsigyti nekilnojamąjį turtą, esantį 

adresu Kauno g. 12, Marijampolės 

m., Marijampolės sav., kuris būtų 

skirtas bendrovės 

administracinėms patalpoms. 

NUTARTA. Dalyvauti Valstybės įmonės Turto bankas 

skelbiamame aukcione ir įsigyti  nekilnojamąjį turtą, esantį 

adresu Marijampolės sav. Marijampolės m. Kauno g. 12. 

 

2.Dėl nekilnojamojo turto 

įsigijimo maksimalios kainos. 

 

 

NUTARTA. Perkant Valstybės įmonės Turto bankas 

skelbiamame aukcione parduodamą nekilnojamąjį turtą - 

administracinį pastatą, esantį adresu Kauno g. 12., 

Marijampolės m.,  Marijampolės sav.,  nustatyti siūlomą 

aukcione maksimalią kainą 150 000 eurų. 

3.Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

pareigybių skaičiaus nustatymo 

struktūroje. 

 

 

NUTARTA. 1. Nuo 2018-12-01 bendrovės struktūroje 

nustatyti 79 pareigybes jų sąrašą papildant nauja atliekų 

apskaitininko pareigybe. 

2. Valdybai pageidaujant į kitus valdybos posėdžius kviesti 

bendrovės skyrių vadovus, kad jie pateiktų savo skyrių 

pareigybių apibūdinimus, supažindintų, kokie darbuotojų 

darbo krūviai.  

2018-12-20 

Nr.1-9 

1. Dėl 2019 m. 

pajamų ir išlaidų sąmatos. 

NUTARTA. 1. Įpareigoti bendrovės administraciją 

atnaujinti pajamų ir išlaidų sąmatą įvertinant faktinius 
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 2018 metų bendrovės ūkinės finansinės veiklos 

rezultatus.   

1. Pajamų ir išlaidų sąmatos vertinimą atidėti 

kitam valdybos posėdžiui. 

 

 

2. Dėl bendrovės vadovo darbo 

užmokesčio skaičiavimo 

metodikos.  

 

NUTARTA. 1. Direktoriaus darbo užmokesčio 

skaičiavimo metodiką tobulinti ir svarstyti kitame 

valdybos posėdyje.  

2. Iki naujos metodikos patvirtinimo direktoriaus  

atlyginimą skaičiuoti pagal dabar galiojančią tvarką.   

 

3.Dėl ilgalaikio turto įsigijimo 

(MBA technikos pirkimas). 

 

NUTARTA. Vykdant nustatytas atviro viešojo pirkimo 

procedūras įsigyti šį ilgalaikį turtą: 1. mini traktorių su priedais, 

bokštelį keltuvą,  2 teleskopinius krautuvus lizingo būdu. 

 

4.Dėl automobilių stovėjimo 

aikštelės prie bendrovės 

administracinio pastato 

projektavimo ir statybos 

 

NUTARTA. Kreiptis į Marijampolės savivaldybę dėl 

dalinio finansavimo ir įrengti automobilių stovėjimo 

aikštelę prie bendrovės administracijos teritorijos 

Vokiečių g., Marijampolėje.  

 

 

5.Kiti klausimai. 

Informacija apie 

dalyvavimą aukcione. 

Bendrovė dalyvavo nekilnojamojo turto aukcione, bet 

kiti  dalyviai iškėlė parduodamo objekto kainą iki 175 

tūkstančių eurų. Bendrovė buvo nusprendusi šiam tikslui 

išleisti iki 150 tūkstančių eurų, todėl įsigyti turto 

nepavyko. 

 

 

 

5. PROJEKTŲ,  FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 

 

Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008. 

 

2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-928 „Dėl 

finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui skirtas finansavimas 

projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001 „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui. 

2017 m. lapkričio 30 d. su įgyvendinančiąja institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001/2017/4-

74.  

Visas projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio 30 d. Toks laikotarpis 

reikalingas atsižvelgiant į projekto apimtis, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, finansinius 

išteklius, darbų sezoniškumą ir kt.  

Eil. 

Nr. 
Projekto duomenys Projekto duomenų aprašymas 
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1. Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti 

skirtas investicijų projektas  

Komunalinių atliekų rūšiuojamasis atliekų 

surinkimas ir atliekų paruošimas naudoti 

pakartotinai 

2. Projekto tikslas Marijampolės regiono savivaldybėse plėtoti 

komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų 

surinkimo infrastruktūrą, sukurti atliekų 

paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą 

3. Projekto veiklos Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių 

įsigijimas; 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo naujų aikštelių 

įrengimas (Šakių r savivaldybėje 2 vnt., 

Vilkaviškio r. savivaldybėje 1 vnt..) ir esamų 6 

aikštelių atnaujinimas, pritaikant jas atliekų 

paruošimui naudoti pakartotinai;  

Konteinerių įsigijimas didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėms; 

Kompostavimo dėžių individualioms valdoms 

plėtra; 

Visuomenės informavimas atliekų tvarkymo 

klausimais. 

4. Projekto vykdytojas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras 

5. Projekto partneris (-iai) Nėra 

6. Projekto biudžetas, EUR 4.477.307,00 

7. Skirtas finansavimas, EUR  3.805.710,95 

8. Projekto vykdytojo lėšos, EUR r 671.596,05 

9. Projekto įgyvendinimo vieta  Marijampolės regiono savivaldybės 

10. Projekto įgyvendinimo trukmė 35 mėn. 

 

Projekto veiklomis Marijampolės regione numatyta: 

1) Įrengti naujas antžemines konteinerių aikšteles: 

Savivaldybė 

Iš viso 

konteinerių 

aikštelių 

Rūšiavimo 

konteineriai 

(popieriaus, 

plastiko ir 

stiklo 

atliekoms 

Tekstilės 

atliekų 

konteineriai 

Žaliųjų 

atliekų 

konteineriai 

Maisto 

atliekų 

konteineriai 

Komunalinių 

atliekų 

konteineriai 

Marijampolė 271 813 6 123 - 153 

Vilkaviškio r. 163 489 13 106 13 99 

Šakių r. 120 363 23 144 23 - 

Kazlų Rūdos 57 171 40 59 27 - 

Kalvarijos 74 260 9 26 - 37 

 

2018 m. tris kartus buvo skelbtas viešasis pirkimas „Konteinerių aikštelių įrengimas 

Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos ir Šakių rajono savivaldybių teritorijose“. 

Pirkimas išskaidytas į 5 dalis. Pirmas pirkimas nutrauktas dėl per didelių pasiūlytų kainų. Vykdant 

antrąjį pirkimą pasirašytos dvi sutartys: „Konteinerių aikštelių įrengimas Kalvarijos savivaldybėje“ 

ir „Konteinerių aikštelių įrengimas Šakių rajono savivaldybėje“. Likusių trijų dalių pirkimo 

procedūros nutrauktos APVA sprendimu. 
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2018 m. lapkričio mėnesį konteinerių aikštelių įrengimo konkursas paskelbtas trims dalims: 

1) „Konteinerių aikštelių įrengimas Marijampolės savivaldybėje“; 2) „Konteinerių aikštelių 

įrengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ ir 3) „Konteinerių aikštelių įrengimas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje“. Su konkurso dalyvių pasiūlymais perkančioji organizacija susipažino 2019 m. sausio 

mėnesį. Vyksta pasiūlymų vertinimo procedūros. 

2018 m. įgyvendinamos sutartys: 

1.1. Rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-129 „Konteinerių aikštelių įrengimas Kalvarijos 

savivaldybėje“. Trukmė 16 mėnesių su galimu pratęsimu. 2018 m. buvo vykdomi projektavimo 

darbai.  

1.2. Rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-152 „Konteinerių aikštelių įrengimas Šakių rajono  

savivaldybėje“. Trukmė 16 mėnesių su galimu pratęsimu. 2018 m. buvo vykdomi projektavimo 

darbai.  

 

2) Rekonstruoti ir įrengti naujas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA): 

2017 m. rugsėjo 5 dieną pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 „Marijampolės 

regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“ su UAB „Sumeda“. 

Sutarties įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2018 m. lapkričio 15 d. Vadovaujantis rangovo UAB 

„Sumeda“ 2018-11-05 raštu Nr. 181108-1 “Dėl baigimo laiko pratęsimo“ ir FIDIK inžinieriaus 2018-

11-08 raštu Nr. 181108-1 „Dėl rangovo pretenzijos baigimo laiko pratęsimo“ sutartis pratęsta iki 2019 

m. gegužės 31 d.  

Sutarties apimtis – rekonstruoti 6 vnt. DGASA ir įrengti 3 vnt. naujų DGASA Vilkaviškio ir 

Šakių rajonų savivaldybėse pritaikant jas pakartotiniam daiktų panaudojimui. 

2018 m. rekonstruotos penkių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių stoginės, patalpas 

pritaikant atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, įrengiant vartus, duris ir kt.: Marijampolės 

savivaldybėje - 2 vnt., Šakių rajono savivaldybėje – 1 vnt.; Kazlų Rūdos savivaldybėje – 1 vnt. ir 

Kalvarijos savivaldybėje – 1 vnt. Gauti statybos leidimai ir pradėti rangos darbai didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių įrengimui Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių rajono savivaldybėje 

ir Kybartų m., Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 2018 m nepavyko gauti statybos leidimų DGASA 

rekonstravimui Vilkaviškio m., Šiaurės g. 46A ir naujos DGASA įrengimui Kudirkos Naumiesčio 

m., Kybartų g. 1A. Statybos leidimai gauti 2019 m. vasario mėnesį. 

DGASA stovės po 10 rūšiavimo konteinerių – mišrioms, popieriaus, plastiko, stiklo, 

tekstilės, žaliosioms atliekoms. Taip pat po 10 konteinerių eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių plastikams, naudotoms padangoms, statybos ir griovimo, elektros ir elektronikos, geležies 

ir plieno / metalų atliekų mišinio, didelių gabaritų, medienos, pavojingoms ir kitoms atliekoms. 

Nupirkta DGASA veiklai reikalinga įranga: ašines automobilių svarstykles - 8 vnt.; 

hidrauliniai keltuvai su svarstyklėmis - 8 vnt.; platformines svarstykles pavojingų atliekų svėrimui - 

8 vnt. 

 

3) Įsigyti ir išdalinti kompostavimo dėžes individualių valdų savininkams.  

Numatyta įsigyti ir išdalinti individualių valdų savininkams 4.450 vnt. kompostavimo dėžių: 

Savivaldybė Kompostavimo dėžės, vnt.  

Marijampolė 2000 

Vilkaviškio r. 1000 

Šakių r. 500 

Kazlų Rūdos 650 

Kalvarijos 300 
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2018 m. buvo vykdomi trys viešųjų pirkimų procedūros kompostavimo dėžėms įsigyti, 

kurios dėl skirtingų priežasčių nutrauktos. 2018 m. rugsėjo mėnesį ketvirtą kartą paskelbtas konkursas 

kompostavimo dėžių įsigijimui, vyko pasiūlymų vertinimo procedūros ir 2018 m. gruodžio 12 d. 

pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-181 „Kompostavimo dėžių individualioms valdoms pirkimas“. 

Sutarties pabaiga – 2019 m. kovo 12 d. Gyventojams kompostavimo dėžes išdalins bendrovė savo 

pajėgumais.  

Įgyvendinat šią veiklą, Marijampolės regiono savivaldybių individualių valdų savininkams 

bus sudarytos sąlygos kompostuoti individualiose valdose susidarančias bioskaidžias atliekas ir 

pasigaminti kokybišką kompostą sodui/daržui. Veiklos įgyvendinimas prisidės mažinant bioskaidžių 

atliekų surinkimo apimtis.   

 

4) Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 

Projekto veikla „Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais“ 

siekiama šių tikslų: 

1. Informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie regioninę ir savivaldybės komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą, infrastruktūrą, galimybes rūšiuoti komunalines atliekas; 

2. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą komunalinių 

atliekų rūšiavimo bei kompostavimo namų ūkio sąlygomis srityse; 

3. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą atliekų 

prevencijos srityje. 

Įgyvendinant visuomenės informavimo programą bus įvykdytos šios priemonės: 

 

Informavimo priemonės Vienetai 

Susitikimai su vietos gyventojais 4 

Informacinis filmas, transliuojamas televizijoje   1 

Straipsniai vietinėje ir regioninėje spaudoje 10 

Lankstinukai-atmintinės 15.000 

Televizijos laida 2 

Radijo laida 2 

Žaidimai-konkursai 8 

Žaidimai – konkursai moksleiviams ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 

8 

Informacijos pateikimas savivaldybių ir MAATC internetiniuose tinklapiuose 

 

2018 m. buvo vykdomi viešieji pirkimai visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir 

tvarkymo klausimais. 2018 m. gruodžio 18 d. pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-185 Visuomenės 

informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“. Sutartis turi būti 

įgyvendinta iki 2019 m. lapkričio 30 d. su galimu pratęsimu, bet ne ilgiau kaip iki projekto veiklų 

pabaigos. 

6. INFORMACIJA APIE TEISMINIUS IR IKITEISMINIUS PROCESUS 

 

Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. išnagrinėjęs atsakovės UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 

8 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės UAB „NEG Recycling“ atskirąjį 

skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 6 d. nutarties netenkinti ieškovės prašymo 
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taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-1258-657/2018 (sujungtų civilinių 

bylų Nr. e2-2852-657/2017 ir e2-2865-343/2017) pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės 

„NEG Recycling“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų 

centrui dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir sutarties pakeitimo, priėmė 

nutartį Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą bei Kauno apygardos 

teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikino ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG 

Recycling“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Vadovaujantis šia teismo 

nutartimi UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įgijo teisę nutraukti sutartį ir perėmė 

MBA įrenginių eksploataciją. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas 

  

 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, jog pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo normas ir  kad finansinė 

korekcija negalima. 

Rašytinių paaiškinimų rengimas byloje dėl projekto 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“ pagal UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundą atsakovui Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl 2013-11-27 APVA 

išvados Nr. A/2005/M11 ir 2013-11-27 APVA direktoriaus įsakymo Nr. T1-190 panaikinimo. 
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylą perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 27 d.  sprendimu UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundą tenkino ir panaikino Vyriausiosios 

administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013). Taip 

pat panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. T1-190 „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“. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. rugpjūčio 17 

d. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės 

uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 1 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje 

pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei 

bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui dėl perkančiosios organizacijos 

sprendimų panaikinimo nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2018 m. vasario 1 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 1 d. nutartyje konstatuota, kad UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro organizuotame viešajame mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir 

jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkime pažeidimų neįvykdė. 

 

Lietuvos apeliaciniame teisme civilinė byla Nr. e2-1258-657/2018 dėl sutarties nutraukimo. 

Ieškovas UAB „Neg Recycling“ kreipėsi dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

pranešimo dėl sutarties nutraukimo. Išnagrinėjus bylą Kauno apygardos teisme, konstatuota, kad 

sutartis nutraukta teisėtai dėl UAB „Neg Recycling“ įvykdytų esminių sutarties sąlygų pažeidimų. 

Sprendimas apskųstas apeliacine tvarka.  Byla nepaskirta į posėdį. 

 

Lietuvos apeliaciniame teisme civilinė byla Nr. e2-1532-324/2018 dėl kainos indeksacijos. 

Ieškovas UAB „Neg Recycling“ kreipėsi dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

atsisakymo apmokėti vienasmeniškai indeksuotas sąskaitas. Kauno apygardos teismas priėmė UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui palankų sprendimą pripažindamas, kad kainos 

indeksacija atlikta neteisėtai.  Byla nepaskirta į posėdį. 

 

Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-942-262/2019 dėl netesybų priteisimo. Ieškovas 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Ruošiamas apeliacinis skundas. 

 

Vilniaus apygardos teisme civilinė byla Nr.  e2-3549-431/2018 dėl draudimo išmokos 

priteisimo. Ieškovas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi dėl draudimo 

išmokos išmokėjimo, atsižvelgiant į UAB „Neg Recycling“  įvykdytus esminius sutarties sąlygų 

pažeidimus. Byla sustabdyta. 

 

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose civilinė byla Nr. e2-4255-985/2018 

dėl įpareigojimo atsiimti degiąsias atliekas. Ieškovas UAB „Neg Recycling“. Byla sustabdyta. 

 

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose civilinė byla Nr.  e2-8602-329/2018 

dėl nepagrįsto praturėjimo ir žalos atlyginimo. Ieškovas UAB  „Neg Recycling“ . Byla išnagrinėta. 

Sprendimo paskelbimas atidėtas 2019 m. kovo 27 d. 
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Pabrėžtina, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nepertraukiamai 

vykdo teisminį skolų išieškojimą iš fizinių bei juridinių asmenų.  Šie ginčai dažniausiai išsprendžiami 

supaprastinto proceso tvarka, todėl jų apskundimas yra minimalus. 

7. ŪKINĖ VEIKLA 
 

  2018 metais Bendrovės pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 6,6 proc. Bendrovės 

veikla išlieka pelninga ir pajamos viršija sąnaudas. 2018 metais sąnaudos augo lėčiau nei pajamos, 

augimas 2,7 proc. 

 
Pajamų ir sąnaudų pokytis 

 
 

Bendrovė pagrindines pajamas gauna iš sutarčių su gyventojais ir juridiniais asmenimis, taip 

pat pajamos uždirbamos už papildomo atliekų kiekio priėmimą ir sutvarkymą atliekų tvarkymo 

įrenginiuose. Bendrovės pajamų struktūra pagal pajamų tipą pateikiama lentelėje: 

 

Pajamos, Eur be PVM 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Pajamos iš rinkliavos 1 813 099 -13 521 -4 590 

Pajamos iš sutarčių 2 036 882 4 484 742 4 742 744 

Kitos pajamos 105 269 41 797 73 783 

IŠ VISO 3 955 250 4 513 018 4 811 937 

 

Per pastaruosius trejus metus bendrovės pajamų struktūra pasikeitė, nes nuo 2017 m. buvo 

panaikinta vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą.  

 

Bendrovės sąnaudų struktūra pasikeitė. 2018 m. bendrovė savo pajėgumais pradėjo 

eksploatuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir MBA įrenginius, todėl daugiausiai išaugo 

gamybinės veiklos sąnaudos. 

Sąnaudos operatoriui santykinai sudarė mažesnę dalį. 2018 m. sąnaudos operatoriams sudarė 

28 proc. visų sąnaudų, jos sumažėjo perpus lyginant su 2017 m., tačiau bendrai savikaina išliko 

panašiame lygyje ir sudarė apie 70 proc. bendrų sąnaudų. 
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Sąnaudų santykinė struktūra 

 
 

Finansinės veiklos sąnaudos išlieka stabilios per pastaruosius trejus metus. 2018 m. 

pasirašyta paskolos sutartis su LR finansų ministerija dėl 671 tūkst. eurų, ši paskola naudojama 

projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ 

kofinansavimui kartu su ES struktūrinių fondų lėšomis, bendrovė prisideda 15 proc. 

Bendrovė susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis: 

- dėl gautinų sumų surenkamumo, Marijampolės regione yra teikiama visuotinė 

komunalinių atliekų tvarkymo paslauga ir yra apmokestinti visi regiono atliekų turėtojai, 

dėl šios priežasties įmonė pajamų nedengia pinigais 100 procentų, klientų mokumas 

siekia 96 proc.  

- paslaugų brangimas, Bendrovė vykdydama gamybinę veiklą perka tiekėjų paslaugas ir 

susiduria su rizikas, kad paslaugos gali būti teikiamos nekokybiškos ir jos gali brangti. 

Tokia rizika iškilo įsigyjant technikos nuomos paslaugas; 

- degiųjų atliekų sutvarkymo įkainis, šiuo metu Lietuvoje yra tik viena atliekų deginimo 

gamykla, todėl paslaugos teikėjas vienašališkai nustato paslaugos kainas, ir bendrovė 

susiduria su rizika patirti vis didesnes sąnaudas, jau dabar stebimas nuolatinis paslaugos 

brangimas nuo 43 eur/t iki 72 eur/t; 

- antrinių žaliavų pardavimo kaina. Bendrovė uždirba pajamų, parduodama antrines 

žaliavas, tačiau šio produkto kaina rinkoje yra kintanti, ir iškyla rizika, kad augant 

pasiūlai, kainos gali kristi, ir bendrovės uždirbamos pajamos iš šios veiklos mažės. 

Bendrovės vadovybė vykdo šias įmonės būklės gerinimo priemones  

- Bendrovė nuolat ir aktyviai vykdo skolų išieškojimą, taip pat būtinas nuolatinis atliekų 

turėtojų registro tikslinimas; 

- Bendrovė numatė įsigyti nuosavą gamybinę techniką, kurios išpirkimo įmokos atitinka 

nuomos kainas per mėnesį, taip bus efektyviai panaudojamos lėšos ir įgytas ilgalaikis 

naujas turtas, kurio priežiūrai ir remontui reikės minimalių išlaidų; 

- Bendrovė ieško kontaktų už Lietuvos ribų, kur būtų galima sutvarkyti degiąsias atliekas. 

Šiuo metu žinomos galimybės Lenkijoje ir Latvijoje. Be to, nuo 2020 m. turėtų būti 

atidaryta deginimo gamykla Kaune, kurioje degiųjų atliekų sutvarkymo kaina 

prognozuojama pigesnė, įvertindama situaciją bendrovė degiųjų atliekų tvarkymą 

organizuos taip, kad būtų deginama kuo pigiau.  
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Bendrovė siekia ekonomiškai naudoti gautas pajamas ir vykdyti veiklą mažiausiomis 

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

8. ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 

 

Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir ją papildančiose 

sistemose komunalinės atliekos surenkamos naudojant individualius ir bendrojo naudojimo mišrių 

komunalinių atliekų konteinerius, bendro naudojimo antrinių žaliavų konteinerius, individualius 

pakuočių, stiklo atliekų konteinerius, 5 didelių gabaritų 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.  

Visi Bendrovės padaliniai registruoti atliekų tvarkytojų valstybės registre, turimus atliekų 

tvarkymo kodus bei tvarkomas atliekas padaliniuose galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros 

internetiniame puslapyje: https://atvr.am.lt/ .  

8.1. Sutvarkytos atliekos 

 

       Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje susidariusios komunalinės 

atliekos skirstomos į šiuos srautus: 

• žaliosios atliekos; 

• pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos; 

• elektros ir elektroninės įrangos atliekos; 

• pavojingos buities atliekos; 

• didžiosios ir kitos komunalinės atliekos (pvz., naudotos padangos, statybos ir griovimo 

atliekos, kt.); 

• po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos.  

Taip pat Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje yra tvarkomos ir gamybinės atliekos. 

2018 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 62427 t komunalinių ir 

gamybinių atliekų. Iš viso sąvartyne pašalinta 23560,33 t atliekų, iš jų:  

• komunalinės atliekos – 22008,68 t; 

• gamybinės atliekos – 1551,65 t. 

Lentelėje pateikiamos regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip panaudotos atliekos visose regiono 

savivaldybėse. 

Marijampolės regione 2018 metais sutvarkytos atliekos. 

Savivaldybė 

Viso surinkta 

atliekų 

(komunalinės 

ir 

gamybinės), t 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalin

ės ir 

gamybinės 

atliekos), t 

Viso 

surinkta 

komunal

inių 

atliekų, t 

Perdirbta/pana

udota/sandėliuo

jama/ 

sukompostuota 

komunalinių 

atliekų , t  

Perdirbta/pana

udota/sandėliu

ojama, 

sukompostuota

, % 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalinės 

atliekos), t 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalinės 

atliekos), % 

Kalvarijos 4238 1487 4067 2598 64 1469 36 

Kazlų Rūdos  5226 1810 4930 3332 68 1598 32 

Marijampolės  26614 10798 25441 15607 61 9834 39 

Šakių r. 10135 3923 9473 5831 62 3642 38 

Vilkaviškio r.  16214 5543 14624 9159 63 5466 37 

Viso regione: 
62427 23560 58536 36528 62 22009 38 

 

https://atvr.am.lt/
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Iš 2018 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 47623,57 t surinkimo atliekų 

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

Lentelėje pateikti 2016–2018 metais atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų 

duomenys. 

 

Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai Marijampolės regione 2016–2018 

metais. 

Pavadinimas Metai 

Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2016 - 

2018 metais, tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Marijampolės 

sav. 

Šakių 

r. sav. 

Vilkaviškio 

r. sav. 

Visos 

Marijampolės 

apskrities 

savivaldybių 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

2016 m. 3258,77 3846,52 17613,32 6645,91 12142,82 43507,34 

2017 m. 3199,32 3694,88 17584,22 6107,88 11232,13 41818,43 

2018 m. 3082,80 3327,74 17636,68 6358,88 11254,16 41660,26 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
-4 -10 0 4 0 0 

Bendro 

naudojimo 

plastiko 

atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2016 m. 41,76 28,87 159,00 42,84 132,96 405,42 

2017 m. 53,04 16,46 144,92 41,21 82,67 338,30 

2018 m. 24,53 25,69 157,23 25,89 67,22 300,56 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
-54 56 8 -37 -19 -11 

Bendro 

naudojimo 

stiklo atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2016 m. 63,30 34,01 306,04 152,70 150,36 706,41 

2017 m. 68,58 35,00 261,26 97,70 127,78 590,32 

2018 m. 45,14 51,20 271,04 71,28 160,95 599,61 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
-34 46 4 -27 26 2 

Bendro 

naudojimo 

popieriaus 

atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2016 m. 66,33 59,77 343,57 94,75 166,39 730,81 

2017 m. 68,84 45,99 340,88 78,77 151,94 686,42 

2018 m. 40,90 62,19 338,46 62,71 145,43 649,69 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
-41 35 -1 -20 -4 -5 

Individualaus 

naudojimo 

stiklo atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2016 m. 0 33,79 79,90 33,70 87,94 235,33 

2017 m. 0 115,45 345,26 299,20 430,63 1190,54 

2018 m. 47,58 139,72 419,06 338,46 432,56 1377,38 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
- 21 21 13 0 16 

Individualaus 

naudojimo 

pakuočių 

atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2016 m. 220 179,34 604,40 422,46 529,12 1954,82 

2017 m. 229,00 212,27 742,22 469,69 627,17 2280,35 

2018 m. 272,49 245,58 841,01 449,84 678,83 2487,75 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
19 16 13 -4 8 9 

Apvažiavimas 

2016 m. 13,27 48,30 330,73 72,51 137,11 601,91 

2017 m. 9,56 61,06 227,03 64,98 87,17 449,79 

2018 m. 16,59 40,09 174,21 109,83 207,61 548,32 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
74 -34 -23 69 138 22 
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Viso surinkta 

2016 m. 3662,93 4230,59 19436,96 7464,87 13346,70 48142,04 

2017 m. 3628,34 4181,11 19645,79 7159,44 12739,49 47354,16 

2018 m. 3530,03 3892,21 19837,69 7416,89 12946,76 47623,57 

Pokytis 2017-2018  

m., % 
-3 -7 1 4 2 1 

 

Žymiausias surenkamų atliekų kiekio 2017–2018 metais sumažėjimas pastebimas  Kazlų 

Rūdos savivaldybėje (7 proc.). Kitose savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis kito neženkliai. Viso 

regiono surenkamų atliekų kiekis padidėjo 1 proc. 

Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2016–2018 m. 2018 

metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta mažiausiai. 2018 metų vidurkis neviršijo bendros 

2016–2019 m. vidurkio normos. 

 

 

8.2.  Papildančios atliekų surinkimo sistemos 

 

Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2018 metais 

buvo surinkta 413,559 t atliekų. 

 

Atliekos 

kodas 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Marijampolės 

sav.  

Šakių 

r. sav. 

Vilkaviškio 

r. sav. 
Viso 

Viso 2018 m. 23,48 43,128 154,3136 98,916 93,721 413,559 

Viso 2017 m. 21,738 10,796 111,423 56,938 51,9462 252,841 

Viso 2016 m. 17,862 13,48 100,473 20,938 50,671 203,424 
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8.3. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione 

 
MAATC su licencijuotomis gamintojų importuotojų organizacijomis VšĮ „Pakuočių tvarkymo 

organizacija“, VšĮ „Žaliasis taškas“, ir VšĮ „Gamtos ateitis“ yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis dėl 

komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamo surinkimo, vežimo bei paruošimo 

naudoti organizavimo visose Marijampolės regiono savivaldybėse. Vadovaujantis šiomis sutartimis, 

komunalinių atliekų vežėjai surenka pakuočių atliekas ir antrines žaliavas.  

Marijampolės regione pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos renkamos konteineriais. Konteineriai, 

skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms rinkti, jei yra galimybė, statomi aikštelėse kartu su mišrių 

komunalinių atliekų surinkimo konteineriais (daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose), o iš 

individualių namų pakuočių atliekos renkamos 240 litrų talpos, stiklo atliekos 120 litrų talpos 

individualiais konteineriais. 

2017 m. individualių valdų gyventojams papildomai buvo nupirkta 3738 mėlynųjų 

konteinerių pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Taip pat 2017 m. individualių valdų 

gyventojams papildomai nupirkta 5852 žaliųjų stiklo konteinerių pakuočių atliekoms ir antrinėms 

žaliavoms. 2018 metais buvo baigti dalinti visi konteineriai. 2018 metais iš viso išdalinta  3519 

vienetai  konteinerių individualių valdų gyventojams. 

 

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės Marijampolės regione 2018 metais 

Savivaldybė 

2018 m.  išdalinta: 

 

Viso išdalinta: 

 

Individualaus naudojimo 

stiklo ir pakuočių 

konteineriai, vnt. 

Individualaus naudojimo 

pakuočių konteineriai, 

vnt. 

Individualaus naudojimo 

stiklo konteineriai, vnt. 

Kalvarijos 2243 3300 3300 

Kazlų Rūdos 0 3501 3500 

Marijampolės 1276 11253 11252 

Šakių rajono 0 9101 9100 

Vilkaviškio 

rajono 
0 11001 11000 

Viso regione 3519 38156 38152 

 

Marijampolės regione 2018 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių surinkta 

1549,86 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tarp jų: 

• 599,61 t stiklo, stiklo pakuočių, 

• 649,69 t popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių, 

• 300,56 t metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių.  

2487,75 t sudarė pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių pakuočių atliekų 

surinkimo konteinerių. 1377,38 t susidarė stiklo atliekų iš individualių stiklo konteinerių. 
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2018 metais Marijampolės regione buvo surinkta 8616 t antrinių žaliavų. 2018 metais 

surinkta 15 proc. daugiau antrinių žaliavų nei 2017 metais. Detalūs duomenys pateikiami diagramoje. 
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8.4. Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (MBA) 

Nuo 2016 m. balandžio 11 d. prie Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 

pradėjo veikti  65 000 t/m pajėgumo mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo  

įrenginiai, iš jų   18 000 t/m pajėgumo biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms 

tvarkyti. Pagrindinė Marijampolės MBA įrenginių paskirtis – mažinti Marijampolės regioniniame 

nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų atliekų kiekius, iš mišrių komunalinių atliekų srauto 

maksimaliai atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas ir pakuotės atliekas, perdirbimui 

netinkamas, tačiau energetinę vertę turinčias atliekas, biologiškai skaidžias atliekas (BSA).  

2017 m rugsėjo 27 d. MBA operatorius UAB „NEG Recycling“ vienašališkai nutraukė atliekų 

priėmimą ir apdorojimą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose.  

2018 m. kovo mėn. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė Marijampolės 

regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius iš operatoriaus 

UAB „NEG Recycling“ ir 2018 m. balandžio mėnesį atnaujino atliekų priėmimą į Marijampolės MBA 

įrenginius.  

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiuose operatoriaus UAB „NEG Recycling“ buvo prikaupta 7283,49 t degiųjų atliekų. 

Per 2018 metus buvo priimta 32158,06 t mišrių komunalinių atliekų ir sutvarkyta 32054 t. 

 

Iš 32054 t sutvarkytų mišrių komunalinių atliekų susidarė: 

 
 

Atliekų susidarymas procentais: 

 

 
 

7950,54
2529,52

19878,28

1695,66

Kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant

medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11

Degiosios atliekos Nekompostuotos
biologiškai skaidžios

atliekos < 80 mm
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Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiuose 2018 metais buvo atskirta 5,29 proc. antrinių žaliavų. 

 

 
 

Per 2018 metus buvo parduota 382,138 t turinčių rinkoje vertę antrinių žaliavų, ir gauta 44 tūkst.  

eurų pajamų. 

Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu susidarė 19878,28 t biologiškai skaidžių atliekų. Per 

2018 metus biotuneliuose buvo sutvarkyta 17084,71 t  biologiškai skaidžių atliekų ir pagaminta 

13310,56 t stabilato, kuris naudojamas sąvartyno kaupo perdengimams. 

Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo metu išsiskiriantį amoniaką (kvapus) apdorojame 

naudodami probiotikus. Amoniako išsiskyrimą sumažiname nuo NO2:NH3 (1 : 16) iki  NO2:NH3 (1 

: 3). Kadangi šios medžiagos yra pagrindinių kvapus sudarančių medžiagų nešėjos, sumažinus jų 

išsiskyrimą, pasiekiamas ženklus rezultatas. 

Per 2018 metus nuo kovo iki gruodžio mėnesio buvo išvežta ir perduota sutvarkyti 5969,88 t 

degiųjų atliekų į atliekų deginimo gamyklą UAB „Fortum Klaipėda“. 

8.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių 

veikla 

        Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną bei įvykdyti ES Lietuvos 

Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis, Marijampolės apskrities 

teritorijoje esančiose savivaldybėse veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo ir 5 didelių gabaritų atliekų 

saugojimo aikštelės (toliau – ŽAKA ir DGASA). ŽAKA yra 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. DGASA priimama – seni baldai, padangos, šiferis, šaldytuvai, 

televizoriai, kita elektroninė technika ir įranga, mišrios statybos griovimo, buityje susidarančios 

pavojingos bei kitos atliekos. Dalis atvežamų biologiškai skaidžių ir į DGASA pristatomų atliekų 

būna sumaišytos su kitos rūšies atliekomis, todėl reikia jas perrūšiuoti. Tai papildomas darbo krūvis 

aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai. 

          2018 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo 

aikšteles pristatė 3464,27 tonų kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. Į DGASA 

gegužės – gruodžio mėn. buvo atvežta 1957,1 tonų įvairių buityje susidarančių atliekų. Jos buvo 

perduotos atliekų tvarkytojams. Iš atvežtų biologiškai skaidžių atliekų buvo pagaminta  2645 t  2 

kartus persijoto komposto. Kompostas yra sijojamas per 40x40 mm ir 12x12 mm skylių sijojimo 

sietus. Kompostas parduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims. Visose aikštelėse yra 

sukompostuota, bet dar neišsijota apie 500 t komposto. Šis kiekis susidaro iš praėjusių metų likučių. 

432,53

288,94894,72

57,28 22,19

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KIEKIS,  T

Popierius ir kartonas

Metalai

Plastikai
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Paruošta 100 t smulkintos medienos.  Smulkinta mediena maišoma su kitomis biologiškai 

skaidžiomis atliekamos. Smulkintos medienos kompostuojamose atliekose gali būti iki 30 proc. 

Kompostas sijojamas tik esant tinkamoms oro sąlygoms.  
2018 m. Marijampolės regione surinkta biologiškai skaidžių atliekų 

Savivaldybė Kiekis, t 

Kalvarijos 122,44 

Kazlų Rūda 648,10 

Marijampolė 1587,45 

Šakių  410,25 

Vilkaviškio  696,03 

Viso: 3464,27 

   

 

Viso priimta biologiškai skaidžių atliekų: 

2016 m. – 4467,92 t 

2017 m. – 3256,22 t 

2018 m. – 3464,27 t. 
2018 m.  pagaminta ir parduota komposto, t 

Savivaldybė Pagaminta  Parduota  

Marijampolė 810 275,52 

Vilkaviškis 1010 325,8 

Kazlų Rūda 425 351,06 

Šakiai 275 179,8 

Kalvarija 125 71,97 

Viso: 2645 1204,15 
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2018 m. gegužės mėnesį skyrius pradėjo eksploatuoti Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, 

Šakių ir Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų saugojimo aikšteles. Buvo parengti taršos leidimai, 

atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai ir techniniai reglamentai. Sutvarkyti 

dokumentai, kad būtų galima vienu metu laikyti daugiau atliekų. Sudarytos sutartys su atliekų 

tvarkytojais ir konteinerių iš DGASA vežėjais į atliekų tvarkymo vietas. Gauta licenzija tvarkyti 

pavojingas atliekas. Priimti ir apmokyti darbuotojai (atliekų priėmėjai), kad jie galėtų tinkamai priimti 

atliekas bei suteikti konsultacijas atvežusiems į aikštelę fiziniams ir juridiniams asmenims. Atliekų 

tinkančių panaudoti ar perdirbti kiekio didinimui rekonstruotos esančios šešios didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelės įrengiant patalpas, kuriose bus vykdoma tolimesniam panaudojimui 

tinkamų daiktų perdavimas gyventojams ar labdaros  organizacijoms. Ardant baldus susidariusias 

medžiagas planuojama perduoti tolimesniam panaudojimui. Siekiant gerinti atliekų rūšiavimo sąlygas 

pradėtos statyti naujos Kybartų, Kudirkos Naumiesčio ir Gelgaudiškio didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės. Įgyvendinant mišrių komunalinių atliekų kiekio regione mažinimo programą 

pradėti pirkimai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse įsigyti papildomai konteinerių ir 

organizuoti biologiškai skaidžių atliekų, drabužių bei tekstilės gaminių priėmimą. 

 

Savivaldybė DGASA priimti atliekų kiekiai 2018 m. gegužės-gruodžio mėn., t 

Marijampolė 534,97 

Vilkaviškis 533,12 

Šakiai 477,41 

Kalvarija 169,63 

Kazlų Rūda 241,97 

Viso: 1957,1 
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Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2018 m. 810 1010 275 125 425

2017 m. 882 879 375 120 365

2016 m. 1000 430 321 140 400

Pagaminta komposto , t
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       2018 m. buvo atliekami komposto ir nuotekų, kurios susidaro ŽAKA ir DGASA, agrocheminiai 

bei laboratoriniai tyrimai. Atlikti ŽAKA ir DGASA nuotekų įrenginių valymo ir aptarnavimo darbai. 

Atlikta svarstyklių metrologinė patikra.  Daugeliu atvejų, skyriaus darbuotojai,  patys remontuoja 

turimą techniką, taip yra taupomos bendrovės lėšos. Kompostavimo ir didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelėse  Marijampolės RAAD atliko planinius patikrinimus. Atliekos tvarkomos 

laikantis gamtosaugos reikalavimų, todėl patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta. 

2018 m. Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriuje dirbo 14 darbuotojų. 

 

9. REGIONINIO SĄVARTYNO IR BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA 

 

9.1. Sąvartyno padalinys 

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 2018 metus priimta 59347,940 t. atliekų. Lyginant su 2017 metais priimtas atliekų kiekis 

išaugo 35378 t. Atnaujinus komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo veiklą, 

racionaliai naudojant žmogiškuosius išteklius mišrios komunalinės atliekos priimamos sąvartyno 

padalinyje ir nukreipiamos į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius.  

Nuo 2018 m. balandžio mėn. 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos nukreiptos į 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) 

Marijampolė
Vilkaviškis
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Kalvarija
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įrenginius. 2018 metais nukreipta 32158,060 t. mišrių komunalinių atliekų. 

 

 
 

2018 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 22879,904 t. atliekų. Nuo sąvartyno 

eksploatacijos pradžios  pašalinta 455113,295 t. 

 
 

Šalinamas atliekų kiekis 2018 metais buvo 3 procentais mažesnis nei 2016 metais, tačiau 11 

% didesnis (2313 tonos) nei 2017 metais.  

2018 metais palyginti su 2017 metais sumažėjo: 

1. 967,020 t. mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) šalinamas kiekis. 

2. 309,348 t. kitų atliekų (stiklo, plastiko, pelenų) šalinamas kiekis. 

3. 91,972 t. izoliacinių medžiagų (kodas 17 06 04) šalinamas kiekis. 

4. 91,360 t. medžiagų, netinkamų vartoti ar perdirbti (kodas 02 03 04) šalinamas kiekis.  

 

Tačiau išaugo: 

1. 2869,023 t. kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) šalinamas kiekis. 

2. 433,980 t. plastikų ir gumos (19 12 04) šalinamas kiekis. 

3. 210,528 t. didžiųjų atliekų (kodas 20 03 07) šalinamas kiekis. 

4. 131,080 t. perdirbto tekstilės pluošto atliekų (kodas 04 02 22) šalinamas kiekis.  

5. 128,263 kitų atliekų (biologiškai nesuyrančių atliekų, kitaip neapibrėžtų komunalinių 
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atliekų) šalinamas kiekis. 

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 2018 metais pašalinta 680,420 

t. statybinių medžiagų, turinčių asbesto.  

 

.  

2018 metais palyginti  su 2017 metais įrengtose aikštelėse pašalinta 183,900 t. daugiau 

statybinių medžiagų, turinčių asbesto, kas sudaro 37 %. 

Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 3197,736 t. inertinių atliekų. 

Taip pat atliekų perdengimui priimta 13175,960 t. techninio komposto (stabilato) iš  

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginių. 

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. 2015 

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

dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno kasmet mažėja.  
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Išgautų dujų panaudojimas 2016 - 2018 metais 

 
2018 m. buvo išgauta 279415 kubiniai metrai biodujų. 57575 m3 sudeginta dujų degle, 221840 

m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

2017 m. buvo išgauta 316962 kubiniai metrai biodujų. 73077 m3 sudeginta dujų degle, 243885 

m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 

2016 m. buvo išgauta 376434 kubiniai metrai biodujų. 93223 m3 sudeginta dujų degle, 283211 

m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 

 

 
 

2018 metais pagaminta 306743 kWh elektros energijos. Gauta 26652,90 eurų pajamų už 

pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 

26325,86 EUR išlaidų. 

2017 metais pagaminta 426970 kWh elektros energijos. Gauta 37099,42 EUR pajamų už 

pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 

31867,65 EUR išlaidų. 

2016 metais pagaminta 508845 kWh elektros energijos. Gauta 44214,73 EUR pajamų už 

pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 

34856,28 EUR išlaidų. 
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2016 - 2018 metais iš elektros energijos gamybos gautos pajamos ir patirtos išlaidos, EUR. 

 

2018 metais palyginti su 2017 metais išgauta 37587 m3 mažiau biodujų, kas sudaro 11,86 %. 

2017 metais pagaminta 120227 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 28,16 %. Pokyčiams 

didžiausią įtaką turi  sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti sąvartyne šalinti biologiškai suyrančių 

atliekų.  

10. KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLA 

 

Klientų aptarnavimo skyrius atsakingas už Marijampolės regiono atliekų turėtojų 

aptarnavimą. Jis Marijampolės regiono savivaldybėse iki 2016 m. gruodžio 31 d. administravo 

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. Nuo 2017 m. 

sausio 1 d. savivaldybių vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą panaikinta ir dabar Klientų aptarnavimo 

skyrius vykdo atliekų turėtojų duomenų, reikalingų įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą 

apskaičiavimui, rinkimą ir tikslinimą, tvarko atliekų turėtojų registrą bei teikia duomenis reikalingus 

rinkliavos skolų išieškojimui. 

Klientų aptarnavimo skyrius taip pat sudaro komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo 

sutartis su atliekų turėtojais, organizuoja atliekų surinkimo priemonių suteikimą, prižiūri ir 

kontroliuoja Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vežėjus, kaip jie vykdo atliekų 

surinkimą, vežimą visoje Marijampolės apskrityje bei atliekų turėtojus -  kaip jie laikosi teisės aktų, 

reglamentuojančių atliekų tvarkymą, nuostatų. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre 2018 m. galiojo 68197 vnt.  sutarčių 

už 79787 vnt. objektus. Detali informacija pagal savivaldybes pateikiama lentelėje. 

Grupė 
Sutarčių (mokėtojų) 

skaičius 
Objektų skaičius 

Kalvarijos sav.  4874 5633 

Kazlų Rūdos sav.  5824 6800 

Marijampolės sav.  26887 32009 

Šakių r. sav.  13076 14927 

Vilkaviškio r. sav.  17536 20418 

Viso 668197 79787 
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Atliekų turėtojų (mokėtojų) kitimo dinamika per 2011-2018 metus 

 

 
 

Objektų kitimo dinamika per 2011-2018 metus 

 

 
 

Palyginus objektų ir sutarčių skaičius matyti, kad ir sutarčių, ir objektų skaičius per 2018 m. 

padidėjo. Tam įtakos turėjo naujos mokesčio už atliekų tvarkymą metodikos taikymas nuo 2017 m. 

Pagal naują mokėjimo metodiką, pastovioji įmokos dalis skaičiuojama nuo nekilnojamojo turto 

objektų ploto, todėl dabar padaugėjo objektų, nes pastovia dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo 
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turto objektai, kai anksčiau jie buvo įtraukti į sutartis, tačiau ataskaitose jų nesimatė, nes mokestis 

buvo skaičiuojamas ne už juos, o už turimus konteinerius.  

Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus per 2018 m. gauta 1246 raštų (skundai, prašymai, 

paklausimai), iš kurių klientų aptarnavimo skyriuje užregistruota 982 raštai ir vizuoti 264 raštai, 

parengta 672 atsakymų, raštų, pažymų. Dažniausiai kreiptasi su prašymais dėl kintamos mokesčio 

dalies neskaičiavimo, dėl realiai naudojamos objektų paskirties įvertinimo bei neatitikimų su 

Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Į visus prašymus ar skundus parengti atsakymai arba 

pateikta visa reikalinga informacija, sudarytos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo 

sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas. 

Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 5135 vnt. 

raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusios skolos. 

Prižiūrint Marijampolės regiono atliekų turėtojų registrą ir atsižvelgiant į tai, kad atliekų 

turėtojų duomenų bazė sudaryta pagal nekilnojamojo turto registro ir gyventojų registro duomenų 

bazes, kuriose yra daug netikslumų dėl neatnaujintos informacijos apie pasikeitusius savininkus, 

paveldėtojus, suteiktus adresus, deklaruotus asmenis be to įmokos už komunalinių atliekų surinkimą 

ir atliekų tvarkymą Marijampolės apskrities savivaldybėse dydžio nustatymo metodikose numatyta, 

kad įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą neskaičiuojama nekilnojamojo turto savininkams, kurių 

nekilnojamasis turtas yra fiziškai sunaikintas ar yra avarinės būklės, taip pat tas, kurio baigtumas 

pagal nekilnojamojo turto registro duomenis ir faktiškai yra mažiau kaip 40 %, buvo apžiūrėta ir 

įvertinta situacija 342 objektuose. 2018 m. buvo gauta 32 prašymai iš juridinių asmenų dėl 

nekilnojamo turto patalpų plotų naudojimo ir paskirties įvertinimo. 

Per 2018 m. buvo apvažiuotos ir patikrintos visos Marijampolės apskrityje esančios sodų 

bendrijos. Patikrinimų metu 48 sodų bendrijose buvo nustatyta ir apmokestinta 827 vnt. naujų sodo 

paskirties objektų ir 207 vnt. gyvenamosios paskirties objektų. 

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 laikymosi ir tinkamo vykdymo, 2018 m. buvo vykdoma aktyvi ir griežta atliekų kiekių 

susidarymo, rūšiavimo ir šalinimo kontrolė. Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių kontrolei buvo 

naudojamos 8 mobiliosios kameros skirtingose bendro naudojimo konteinerinėse aikštelėse, 

esančiose skirtingose savivaldybėse. Jų pagalba užfiksuota ir savivaldybių kompetentingiems 

specialistams perduota 160 galimi atvejai dėl atliekų turėtojų teisės aktuose ir savivaldybių tarybų 

sprendimuose nustatytų reikalavimų pažeidimų. Vykta į 269 tikslinius patikrinimus pagal gautus 

seniūnų prašymus, skundus. Taip pat sudalyvauta 14 bendruose patikrinimuose su savivaldybių, 

seniūnijų atstovais. 

Vykdant savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių įsipareigojimų 

laikymosi kontrolę, organizuota 15 individualiose valdose esančių mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių patikrinimų, kurių metu patikrinta apie 1350 vnt. konteinerių. Dažniausi nustatyti 

pažeidimai buvo mišrių komunalinių atliekų konteineriuose rastos žaliosios atliekos. Žaliųjų atliekų 

kiekiai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose labai priklausė nuo sezoniškumo. Pasitaikė atvejų 

kai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose buvo rasta pakuočių atliekų. Atsižvelgiant į 

patikrinimų rezultatus, ateityje tikslinga gerinti atliekų rūšiavimą daugiau dėmesio skiriant 

visuomenės švietėjiškai ir prevencinei veiklai. Juridiniams asmenims priklausantys mišrių 

komunalinių atliekų konteineriai buvo tikrinti 341 kartus, 17 juridinių asmenų buvo įspėti apie 

netinkamą atliekų tvarkymą. 

Kontroliuojant vežėjo teikiamas paslaugas, 97 kartus tikrinta atliekų vežėjo atliekų 

surinkimo ir vežimo paslaugos teikimas. 

Užtikrinant minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, kad 

atliekų surinkimo priemonių talpa ir surikimo dažnumas atitiktų atliekų turėtojų objektuose 

susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį, 2018 m. atliekų vežėjui išsiųsti 620 potvarkių 
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dėl konteinerių pastatymo, konteinerių pakeitimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą, bendro naudojimo 

mišrių komunalinių atliekų, rūšiavimo konteinerių pastatymą ir nuėmimą: 

 

Savivaldybė 

2018 m. 

išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti konteinerių pakeitimai  

Dėl fizinių 

asmenų 

Dėl 

juridinių 

asmenų 

Dėl 

bendro 

naudojimo 

Viso 

Kalvarijos 87 183 107 127 417 

Kazlų Rūdos 88 211 51 16 278 

Marijampolės 239 863 421 86 1370 

Šakių rajono 110 462 60 137 659 

Vilkaviškio rajono 96 544 107 103 754 

Viso: 620 22263 746 469 3478 

 

11. BENDROVĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Vykdydama viešuosius pirkimus Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų 

pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 

patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais 

įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais. 

2018 m. bendrovė viešuosius pirkimus organizavo ir vykdė naudojantis nauja viešųjų pirkimų 

administravimo programa ECOCOST. Ši programa palengvino viešųjų pirkimų planavimą ir 

administravimą. 

 

Bendra įvykusių viešųjų pirkimų apimtis 2016 - 2018 metais. 

 2016 2017 2018 

Įvykusių viešųjų pirkimų skaičius 57 43 94 

Bendra įvykusių viešųjų pirkimų vertė, 

Eur 

274 560,55 9 174 996,01 2 662 467,86 

 

2017 m. pirkimų vertės padidėjimą įtakojo 2017 m. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę 

sistemą  (toliau – CVP IS) vykdytas mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regione 

atviras konkursas. 2017 m. lapkričio 13 d. pasirašyta Mišrių komunalinių atliekų surinkimo 

Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo 

sutartis. Sutarties trukmė 5 (penki) metai su galimybe sutartį pratęsti 1 (vieniems) metams tomis 

pačiomis sąlygomis. Sutarties vertė 8.191.865,62 Eur su PVM. 

 

Sėkmingai pasibaigusių 2018 metų pirkimo procedūrų metu pasirašytų sutarčių bendra vertė 

- 2 662 467,86 Eur su PVM. 

2018 m. pirkimai. 

 Suma Eur su PVM 

Pirkimai, atlikti naudojantis CVP IS 1 776 110,20 

Pirkimai atlikti per CPO LT 62 406,00 

Mažos vertės pirkimai 470 342,62 
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Pagal pirkimo objektų rūšis, didžiausią 2018 m. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės dalį 

sudarė paslaugų pirkimų vertė – 1 433 562,02 Eur su PVM, prekių – 983 042,26 Eur su PVM, darbų 

– 245 863,58 Eur su PVM. 

Bendrovė 2018 m. atliko 94 viešųjų pirkimų procedūras, kurių didžiąją daugumą sudarė 78 

mažos vertės pirkimai. 

 

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius 2018 m. 

Pirkimo objekto 

rūšis 

Bendra sudarytų sutarčių vertė Eur su 

PVM 

Bendras pirkimų skaičius, 

vnt. 

Prekės  178 304,30 39 

Paslaugos 288 175,55 38 

Darbai 3 862,77 1 

 470 342,62 78 

 

12. VIEŠINIMAS IR PREVENCIJA 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2018 metų veiklos viešinimo ir 

atliekų prevencijos ataskaita 

 
2018 metais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras į savo istoriją įrašė ne 

vieną naują puslapį. Bendrovė metus pradėjo neveikiant Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo 

(MBA)  įrenginiams: jų operatorius UAB „NEG Recycling“ vienašališkai buvo nutraukusi veiklą dar 

2017 metų rudenį. Neapdorotos atliekos tik po pirminio rūšiavimo buvo vežamos į regioninį 

sąvartyną. Europos Komisijai buvo pranešta, kad už Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 

pastatyti Marijampolės MBA įrenginiai neveikia, buvo skleidžiama neteisinga informacija, kad jų 

veikla ir nebus atnaujinta, dėl to Lietuvai grėstų ekonominės sankcijos. Dėl taip vadinamo „šiukšlių 

karo“ vyko nemažai teismų posėdžių, įvairaus lygio pasitarimų. Bendrovei teko ginti savo įvaizdį dėl 

bendrovės „NEG Recycling“ skleidžiamos klaidinančios visuomenę informacijos.  

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2018 metais pradėjo įgyvendinti atliekų 

tvarkymo sistemos plėtros projektą. Ruošiamasi atnaujinti esamas ir pastatyti 3 naujas didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Kilo gyventojų nepasitenkinimas dėl vienos būsimos didelių 

gabaritų atliekų surinkimo aikštelės kaimynystės, teko problemas su gyventojais aptarti tiesioginiuose 

susitikimuose, diskutuojant per spaudą. 

        2018 metų balandžio mėnesį atliekų apdorojimo veiklą atnaujino mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA) .  Visoje šalyje išgarsėjęs „šiukšlių karas“ su buvusiu 

operatoriumi pritraukė žiniasklaidos, vietos savivaldos vadovų, net Lietuvos Respublikos Seimo 

narių dėmesį. Visi jie buvo supažindinti su šių įrenginių atsinaujinusia veikla. 

        2018 m. gegužės mėnesį pasikeitė  atliekų surinkimo ir transportavimo operatorius regione, 

viešąjį konkursą šiai veiklai laimėjo UAB „Ecoservice“. Keičiantis operatoriams, kilo šiek tiek 

nepatogumų gyventojams: buvo keičiami atliekų surinkimo grafikai, kai kurios konteinerių 

išsidėstymo vietos. Teko informuoti gyventojus. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras pats pradėjo eksploatuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles , teko įgyti patirties šioje 

veikloje. Apie visus pasikeitimus buvo informuojami klientai spaudoje, per Marijampolės televiziją, 

socialiniame tinkle „Facebook“. 

         Bendrovėje jau tradicija tapusios moksleivių, darželinukų edukacinės ekskursijos 

supažindinant vaikus su atliekų rūšiavimu, su problemomis, kurios iškyla atliekų tvarkytojams.  Šakių 

savivaldybėje apsilankiusi Ukrainos savivaldybių atstovų delegacija išreiškė norą susipažinti ir su 

atliekų tvarkymo sistema, su ja jie buvo supažindinti Šakių didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelės pavyzdžiu. 
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          UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras savo įvaizdžiui kurti, informacijai  

apie savo veiklą skleisti , atliekų susidarymo prevencijai naudojosi visais komunikacijos kanalais: 

tiesioginiu informacijos perteikimu elektroniniais paštais, interneto svetainės skleidžiama 

informacija, tradicine žiniasklaida ( spauda, TV, kt.), socialiniais tinklais, keletu lauko reklamos 

projektų, organizavo edukologinius renginius, (ekskursijos supažindinant su atliekų tvarkymo 

sistema, moksleivių konkursai, paskaitos). 

          Kiekvieną dieną nuolatinis klientų informavimas vyksta telefonais, elektroniniais paštais. 

2018 metais bendrovėje pradėta teikti informacija nemokama telefono linija 8 800 22002. 

12.1. Interneto svetainė 

 

        UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje yra paskelbta visa 

būtiniausia klientams informacija apie teisės aktus, atliekų tvarkymo taisykles, atliekų surinkimo 

grafikus, atliekų aikšteles, darbuotojų darbo laiką, sistemos objektus- mechaninio biologinio atliekų 

apdorojimo įrenginius, regioninį sąvartyną. Klientams įdiegta savitarnos sistema: joje klientai gali 

sužinoti savo mokėtinas už paslaugas sumas, peržvelgti mokėjimų istoriją. Klientams pateikti 

dokumentų šablonai. 

Interneto svetainėje yra užklausų sistema, kurioje užduoti klausimą galima greitai, greitai į jį 

sulaukiama ir atsakymo. Daugiausiai užklausų sulaukiama dėl pasikeitusių atliekų surinkimo grafikų, 

dėl paslaugų kokybės. 

         „Naujienų“ skiltyje operatyviai talpinome aktualią ir operatyvią informaciją apie veiklos 

pasikeitimus, pasikeitusį darbo laiką, bendrovėje iškilusias problemas, santykių su partneriais 

naujoves, bendrovės veiklą liečiančius teismų sprendimus, pokyčius dėl teisinių reikalavimų ir 

norminių aktų atnaujinimo. 

         „Facebook“ socialiniame tinkle talpinome naujausią informaciją apie reikalavimus atliekų 

tvarkymui, apie gerus ir blogus atliekų tvarkymo pavyzdžius ir kt. 

 

 
 \\\\  
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12.2. Publikacijos laikraščiuose 

 

 
 

1. Išsiliejo gyvsidabris. Ką reikia žinoti?  Miesto laikraštis (Marijampolė), 2018-01-12. 

2. Atliekų tvarkytojai savo išlaidas nori perkelti ant gyventojų pečių. Miesto laikraštis  

(Marijampolė), 2018-01-19. 

3. Sustabdė ES paramą / Suvalkietiškas akmenukas sustabdė ES paramos vežimą . Verslo žinios, 

2018-01-26. 

4. Paramos lėšas gali tekti grąžinti . Santaka, 2018-01-26. 

5. Sudužo termometras,pasibaigė vaistų galiojimas? Draugas, 2018-01-26. 

6. Paramos lėšas gali tekti grąžinti. Santaka, 2018-01-26. 

7. Norėtų ieškoti naujo operatoriaus . Draugas, 2018-01-30. 

8. Teismas iš „NEG Recycling" pareikalavo pusės milijono eurų užstato. Suvalkietis, 2018-01-30. 

9. Siekiu, kad Seimo narių abejingumo marijampoliečiams nedidėtų mokesčiai už atliekas.  

Miesto laikraštis (Marijampolė) , 2018-02-09. 

10. Suvalkiečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės milijono eurų 

užstato . Kazlų Rūdos laikraštis, 2018-02-10.  

11. Kodėl žymimi konteineriai . Santaka.info, 2018-02-26. 

 

 
12. Kur rasti grafikus . Santaka, 2018-02-23. 

13. Padegė šiukšles vežusį automobilį.  Miesto laikraštis (Marijampolė), 2018-03-02. 

14. Su operatoriumi nutraukė sutartį - veiklą tikisi atnaujinti patys. Draugas, 2018-03-16. 
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UAB “NEG Recycling” negrąžinus raktų nuo mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių 

teritorijos, norint atnaujinti jų veiklą, teko prašyti antstolių ir policijos pagalbos. Informuojant 

visuomenę apie iškilusias problemas reportažus  parengė vietos televizija ir žiniasklaida 

 

15. Sutartis nutraukta, bet UAB „NEG Recycling“ spyriojasi. Suvalkietis, 2018-03-17. 

16. Ruošiamasi atnaujinti atliekų rūšiavimo gamyklos veiklą . Santaka, 2018-03-16. 

17. Vienoje troboje - visas kaimas?  Valsčius, 2018-03-23. 

18.  Sutartis nutraukta, ieškos naujo operatoriaus. Valsčius, 2018-03-23. 

19. Šiukšlių kare - geresnės prognozės. Suvalkietis, 2018-05-12. 

20. Kaip rūšiuosim - tiek ir mokėsim. Valsčius, 2018-05-11. 

21. Atliekas liepta vežtis atgal . Santaka, 2018-05-25. 

22. Atvežus neišrūšiuotas atliekas, teks padirbėti patiems. Santaka, 2018-06-08. 

23. Kainavo. Valsčius, 2018-06-08. 

24. Daugiabučių namų atliekų surinkimo aikštelės virto šiukšlynais . Draugas, 2018-06-15. 

 

 
 

 

25. „NEG Recycling“ už netinkamą sutarties vykdymą skirta 40.000 Eur bauda . Verslozinios.lt,      

2018-06-28. 

26. Priteista daugiau nei 41 tūkst. eurų bauda. Draugas, 2018-07-03. 

27. Teismas nusprendė: atliekų kare verslas gviešėsi neuždirbtų milijonų.Santaka, 2018-07-03 
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28. Tirs MAATC vadovybės elgesį. Draugas, 2018-07-10. 

29. Tirs, ar nepažeidė įstatymo. Valsčius, 2018-07-17. 

30. „Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę. Verslozinios.lt, 2018-07-18. 

31. Tirs MAATC vadovybės elgesį . Draugas, 2018-07-10. 

32. Tirs, ar nepažeidė įstatymo. Valsčius, 2018-07-17. 

33. „Ecoservice“ įgijo „Marijampolės švaros“ kontrolę. Verslozinios.lt, 2018-07-18. 

34.  Tirs Etikos komisija  . Santaka, 2018-08-07. 

35. „Ecoservice“ siekia, kad Marijampolė taptų švariausiu regionu. Miesto laikraštis (Marijampolė), 

2018-07-27. 

36. Etikos komisija tirs MAATG direktoriaus elgesį. Suvalkietis, 2018-08-09. 

37. Pradėjo tyrimą .Draugas, 2018-08-10. 

38.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama. Valsčius, 2018-08-10. 

39. Obuolių perteklius grasina ir baudomis . Miesto laikraštis (Marijampolė), 2018-08-10. 

40. Obuolius į konteinerius mesti draudžiama.  Santaka, 2018-08-14. 

41. Obuolius mesti i komunalinio atliekų konteinerius draudžiama. Suvalkietis, 2018-08-16. 

42.  Rado narkotinės medžiagos. Suvalkietis, 2018-08-16. 

43. Vėl priima žaliąsias atliekas . Santaka, 2018-08-24. 

44. Piketavo dėl didžiųjų atliekų aikštelės. Santaka, 2018-08-31. 

45. Kybartiečiai piketavo dėl didžiųjų atliekų aikštelės . Santaka.info, 2018-08-30. 

46.  Mišrių komunalinių atliekų konteineriuose - „žalioji banga“.Suvalkietis, 2018-09-04. 

47.  Maišo obuolių dešimtis kilometrų žmonės vežioti nežada. Santaka, 2018-09-04. 

48. Dar vienas teismo verdiktas MAATC-o naudai . Suvalkietis, 2018-09-08. 

49. Vedėjas pažeidė įstatymo nuostatas. Draugas, 2018-09-18. 

50. Pažeidė, nes deklaravo pevėluotai . Suvalkietis, 2018-10-02. 

51. Trukt už vadžių - vėl iš pradžių...  Draugas, 2018-10-05. 

52. Atliekų tvarkytojai delsia išvežti bendruosius konteinerius. Valsčius, 2018-10-05. 

53. Sumažės konteinerių  . Draugas, 2018-10-12. 

54. Kovoje su lapais seniūnijai gelbsti moderni technika. Draugas, 2018-10-19. 

55. Atliekų aikštelėse - mainai naudotais daiktais . Lietuvos žinios, 2018-11-09. 

 
Projekto įgyvendinimo grupė 

 

56. Konteineriai . Valsčius, 2018-11-09. 

57. Sprendimai priimami greičiau, gyventojai aptarnaujami sklandžiau . Miesto laikraštis   

(Marijampolė), 2018-11-09. 

58. Kovoje su lapais seniūnijai gelbsti moderni technika . Draugas, 2018-10-19. 

60. Atliekų aikštelėse - mainai naudotais daiktais. Lietuvos žinios, 2018-11-09. 

61. Konteineriai. Valsčius, 2018-11-09. 
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12.3. Publikacijos interneto svetainėse 

 

1. P. Armino ir Vytauto gatvių sankryžoje, prie buitinių atliekų konteinerio buvo rastas 

sudaužytas stiklainis su gyvsidabrio likučiais. Sūduvosgidas.lt, 2018-01-09. 

2. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos . Statybunaujienos.lt, 2018-01-24. 

3. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos . Litas.lt, 2018-01-23. 

4. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos. Regionunaujienos.lt, 2018-01-23. 

5. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos . Bns.lt (Naujienos), 2018-01-23. 

6. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos .(BNS Spaudos centras), 2018-01-23. 

10. Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės 

milijono eurų užstato . Marijampole.lt, 2018-01-24. 

11.  Žmonių interesams apsaugoti teismas pareikalavo solidaus užstato. Sakiai.lt, 2018-01-24. 

12. Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės 

milijono eurų užstato. Regionunaujienos.lt, 2018-01-24. 

13. Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės 

milijono eurų užstato. Etaplius.lt, 2018-01-24. 

14. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos. Suduvosgidas.lt, 2018-01-24. 

15. Smūgis MAATC: gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES paramos . Alfa.lt, 2018-01-24. 

16. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti grąžinti 6,5 mln. eurų ES 

paramos. Suduvis.lt, 2018-01-24. 

17. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui gali tekti ES grąžinti 6,5 mln. eurų. 

15min.lt, 2018-01-26. 

18.   Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės 

milijono eurų užstato . Suduvis.lt, 2018-01-25. 

19.  Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės 

milijono eurų užstato.  Suduvosgidas.lt, 2018-01-26. 

20. Žengtas svarbus žingsnis atnaujinant Marijampolės atliekų apdorojimo gamyklos veiklą. 

Etaplius.lt, 2018-03-14.  
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21.  Žengtas svarbus žingsnis atnaujinant rūšiavimo gamyklos veiklą. Suduvosgidas.lt, 2018-03-

14. 

22. Žengtas svarbus žingsnis atnaujinant rūšiavimo gamyklos veiklą. Sakiai.lt, 2018-03-15. 

23.  Žengtas svarbus žingsnis atnaujinant rūšiavimo gamyklos veiklą. Suduvis.lt, 2018-03-15. 

24.  Nesutarimų pasekmes tarp Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir operatoriaus 

„NEG Recycling“ gali pajusti ir Marijampolės apskrities gyventojai. Suduvis.lt, 2018-03-15. 

25.  Atnaujinama atliekų apdorojimo įrenginių veikla . Etaplius.lt, 2018-03-25. 

26. Atliekų tvarkymo centras atnaujina atliekų apdorojimo įrenginių veiklą.Sakiai. lt, 2018-03-

23. 

27.  Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atnaujina atliekų apdorojimo įrenginių 

veiklą . Suduvosgidas.lt, 2018-03-23. 

28. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atnaujina atliekų apdorojimo įrenginių 

veiklą. Suduvis.lt, 2018-03-23. 

29. Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius. Suduvis.lt, 2018-04-13. 

30. Marijampoliečių atliekas vėl rūšiuoja mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai. 

Suduvosgidas.lt, 2018-04-12. 

31. Marijampoliečių atliekas vėl rūšiuoja mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai. 

Suduvis.lt, 2018-04-12. 

32. Marijampolės regione keičiasi atliekų tvarkymo operatorius . Kalvarija.lt, 2018-04-17. 

33.  Suvalkijoje buvęs meras nebaudžiamai atėmė gamyklą?  Suduvis.lt, 2018-04-19. 

34. Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas. Suduvis.lt, 2018-04-19. 

35.  Suvalkijoje buvęs meras nebaudžiamai atėmė gamyklą?  Alfa.lt, 2018-04-19. 

36.  Smūgis MAATC vadovui: pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savavaldžiavimo . 

Suduvosgidas.lt, 2018-04-20. 

37.  Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas . Suduvosgidas.lt, 2018-04-20. 

38. Smūgis MAATC vadovui: pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl savivaldžiavimo. Alfa.lt, 2018-

04-20. 

39. Kaip taisyklės reikalauja tvarkyti žaliąsias atliekas . Kalvarija.lt, 2018-04-24. 

40.  Atliekų versle – susikompromitavusių bendrovių sėkmė: įtaria sąmokslą su valdžia . Alfa.lt, 

2018-05-03. 

41. Keičiamas didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas . Kalvarija.lt, 2018-05-03. 

42.  Atliekų versle – susikompromitavusių bendrovių sėkmė: įtaria sąmokslą su valdžia. 

Suduvis.lt, 2018-05-03. 

43. Kaip teisingai tvarkyti žaliąsias atliekas?  Suduvosgidas.lt, 2018-05-04. 

44.  Atliekų versle – susikompromitavusių bendrovių sėkmė: įtaria sąmokslą su valdžia. 

Suduvosgidas.lt, 2018-05-04. 

45.  Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką. 

Alfa.lt, 2018-05-18. 

46.  Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai. Alfa.lt, 2018-05-22. 

47.  Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet 

ką  » Suduvis.lt, 2018-05-21. 

48.  Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai . Suduvis.lt, 2018-05-22. 

49.  „Šiukšlynų milijonieriai“: atliekų rūšiavimo gamyklos maitina buvusio viceministro 

A.Petkaus verslą . 15min.lt, 2018-05-28. 

50.  Kada pakelėse neberiogsos šiukšlės?  Etaplius.lt, 2018-06-05. 

51.  „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja 

valdininkai . Suduvosgidas.lt, 2018-06-06. 

52. „Aukšti“ standartai Suvalkijos atliekų versle: už susikompromitavusį direktorių stoja 

valdininkai  . Alfa.lt, 2018-06-06. 

http://station.lt/#20966671
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53.  VPT: Marijampolės atliekų tvarkytojai turi nutraukti kompostavimo dėžių pirkimą . 

Etaplius.lt, 2018-06-07. 

54.  VPT: Marijampolės atliekų tvarkytojai turi nutraukti kompostavimo dėžių pirkimą . Delfi.lt, 

2018-06-07. 

55.  VPT: Marijampolės atliekų tvarkytojai turi nutraukti kompostavimo dėžių pirkimą . ELTA, 

2018-06-07. 

56.  Susikompromitavęs vadovas – ne merės problema: be kitų sprendimo pati nieko nevertins. 

Alfa.lt, 2018-06-08. 

57.  Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, 

prievaizdai melo nemato. Alfa.lt, 2018-06-20. 

58.  Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, 

prievaizdai melo nemato. Suduvis.lt, 2018-06-20.  

59.  Daugiabučių namų atliekų surinkimo aikštelės virto šiukšlynais. Etaplius.lt, 2018-06-22. 

60.  Teismas nutarė: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų . Etaplius.lt, 2018-06-27. 

61. Teismas nusprendė: atliekų kare verslas gviešėsi neuždirbtų milijonų. Suduvosgidas.lt, 

2018-06-28. 

62.  Teismas nusprendė: atliekų kare verslas gviešėsi neuždirbtų milijonų . Suduvis.lt, 2018-06-

28. 

63.  VTEK tirs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vadovybės elgesį . Etaplius.lt, 

2018-07-04. 

64.  VTEK tirs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vadovybės elgesį. ELTA, 2018-

07-04. 

65.  Atliekų tvarkymo centro valdybos nariai – VTEK akiratyje. Alfa.lt, 2018-07-05. 

66.  VTEK tiriamas UAB „Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus 

pavaduotojo bei valdybos narių elgesys. Suduvis.lt, 2018-07-05. 

67.  Naujos sudėties Marijampolės regiono plėtros taryba pritarė regionui svarbių projektų 

įgyvendinimui. Vilkaviskis.lt, 2018-07-10. 

68.  Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą . 

Suduvosgidas.lt, 2018-08-01. 

69.  Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą. 

Alfa.lt, 2018-08-01. 

70.  VTEK tirs, ar Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovas tinkamai deklaruoja interesus. 

Alfa.lt, 2018-08-06. 

71.  VTEK pradėjo tyrimą dėl Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovo. Diena.lt, 2018-08-

06. 

72.  VTEK pradėjo tyrimą dėl Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovo . Kl.lt, 2018-08-

06. 

73.  VTEK pradėjo tyrimą dėl Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovo. Kauno.diena.lt, 

2018-08-06. 

74.  VTEK tirs, ar Marijampolės atliekų tvarkymo centro vadovas tinkamai deklaruoja 

interesus . 15min.lt, 2018-08-06. 

75.  Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė. Pranesimai.elta.lt, 

2018-08-06. 

76.  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras“ direktoriaus Algirdo Bagušinsko elgesį. Suduvosgidas.lt, 2018-08-07. 

77.  Tirs Etikos komisija . Santaka.info, 2018-08-07. 

78.  Abejotinas teisėjos sprendimas – palankus susikompromitavusiems atliekų verslo sargams. 

Alfa.lt, 2018-08-07. 

79.  VTEK tirs MAATC direktoriaus A. Bagušinsko elgesį . ELTA, 2018-08-06. 

80.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama. Suduvosgidas.lt, 2018-08-

08. 
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81.  Aiškinamasi, ar MAATC direktorius A. Bagušinskas tinkamai deklaruoja interesus . 

Suduvis.lt, 2018-08-08.  

82.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama . Etaplius.lt, 2018-08-09. 

 
83.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama . Suduvis.lt, 2018-08-09. 

84. Obuolius į konteinerius mesti draudžiama . Santaka.info, 2018-08-14.  

85.  Mišrių komunalinių atliekų konteineriuose – „žalioji banga“.Etaplius.lt, 2018-09-05. 

86. Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama . Marijampole.lt, 2018-09-06. 

87.  Maišo obuolių dešimtis kilometrų žmonės vežioti nežada. Santaka.info, 2018-09-05. 

88.  Teismas dar kartą patvirtino Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos 

teisėtumą . Santaka.info, 2018-09-07. 

89.  Teismas dar kartą patvirtino Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos 

teisėtumą. Suduvis.lt, 2018-09-07. 

90.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama . Vilkaviskis.lt, 2018-09-13. 

91.  Obuolius mesti į komunalinių atliekų konteinerius draudžiama . Suduvosgidas.lt, 2018-09-

14. 

92. Susikompromitavusio atliekų tvarkymo centro valdininkai pripažinti pažeidę įstatymus. 

Alfa.lt, 2018-09-17. 

93.  Susikompromitavusiame atliekų tvarkymo centre – netvarka: didžioji valdybos narių dalis 

pripažinti pažeidę įstatymus. Alfa.lt, 2018-09-17. 

94.  Spalio mėnesį Šakių rajone vyksta konteinerių keitimo darbai. Manosakiai.lt, 2018-10-09. 

95.  Kas rizikavo žmonių gyvybėmis ir įmonės turtu?  Etaplius.lt, 2018-10-17. 

96.  Arvydas Šlėderis išrinktas MAATC pirmininku. Sakiai.lt, 2018-11-16. 

97.  Įvertino ryšių su medžiotojais nedeklaravusį MAATC vadovą: ne viskas gerai. Alfa.lt, 

2018-12-05. 

98.  VTEK verdiktas: Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pažeidė 

įstatymą . Alfa.lt, 2018-12-05. 

99.  VTEK verdiktas: Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius pažeidė 

įstatymą . Alfa.lt, 2018-12-05. 

100.  VTEK: Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A. Bagušinskas 

pažeidė įstatymą . Etaplius.lt, 2018-12-05. 

101.  Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė . 

Pranesimai.elta.lt, 2018-12-05. 

102.  Komisija pripažino – žurnalistinė etika buvo pažeista .  Suduvis.lt, 2018-12-05. 

103. VTEK: Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A. Bagušinskas 

pažeidė įstatymą. ELTA, 2018-12-05. 
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104. Komisija pripažino – žurnalistinė etika buvo pažeista . Suduvosgidas.lt, 2018-12-07.  

105. Marijampolės socialdemokratams interesų deklaracijos – ne pareiga, o 

nesusipratimas.» Suduvis.lt, 2018-12-29. 

 

12.4. Radijas, televizija  

 

 
2018-01-25. Marijampolės televizijos reportažas apie tai, su kokiomis problemomis pradėjo 2018 

metus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistema. Direktoriaus A. Bagušinsko interviu. 

2018-03-09. Marijampolės televizijos reportažas apie nutrauktą sutartį su UAB „NEG Recycling“. 

A. Bagušinsko interviu. 

http://station.lt/#24447468
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2018-05-10. Marijampolės televizija. M. Lelešiaus interviu dėl naujų konteinerių aikštelių schemos. 

2018-05-11. Marijampolės televizija. V. Aleknavičiaus interviu apie teigiamas permainas MBA. 

G.Akelaičio interviu. 

2018-05-15. Marijampolės televizija. Dėl žaliųjų atliekų tvarkymo. A.Bagušinsko interviu. 

2018-05-27. „Lietuvos ryto“ televizija. „Ekovizijos“  laida apie atliekų tvarkymą Marijampolės 

savivaldybėje. A.Bagušinsko interviu. 

 
2018-06-03. „Lietuvos ryto“ televizija. „Ekovizijos“ laida apie atliekų tvarkymą Marijampolės 

savivaldybėje. A.Bagušinsko interviu. 
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2018-08-26. Visose Marijampolės apskrities savivaldybėse po  dvi laidas parengė „Lietuvos ryto“ 

televizijos „Ekovizijos“ filmavimo grupė. Vilkaviškio savivaldybėje filmuotai laidai informaciją 

pateikė ekologas T.Macijauskas. 

 

 

 
2018-12-20. Rengiamas Lietuvos televizijos žinių tarnybos  reportažas „Panoramos“ laidai. 

A.Bagušinsko interviu. 

 

12.5. Ekskursijos į MAATC objektus, kuriuose susipažįstama su atliekų tvarkymo 

sistema 

 

 
 

2018-03-25. Marijampolės savivaldybės administracijos vadovai – vicemeras P.Isoda, 

administracijos direktorius Karolis Podolskis ir direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis – 

susipažino su atnaujinta MBA įrenginių veikla. 
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2018-04-19. Mokykla darželis „Želmenėliai“ 4 priešmokyklinė grupė, 15 vaikų, vadovės Nida 

Kmieliauskienė ir Eglė Jokymaitienė. 

 

 
2018-04-21.APVA kontrolieriai domėjosi, ar tikrai paleista atliekų rūšiavimo linija MBA 

gamykloje. 
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2018-04-25. APVA ir STT darbuotojai  dar sykį apsilankė MBA ir tikrino, ar nesustabdyti 

įrenginiai. 

 

 

 
 

 

2018-05-18. Liudvinavo gimnazijos 6 klasės ekskursija susipažįstant su atliekų tvarkymo sistema. 

Vadovė Sigita Dzimijonienė. 

 

 
2018-06-28. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkosaugos komiteto nariai Radvilė Mikulėnaitė -  

Morkūnienė ir Paulius Saudargas susipažino su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

problemomis. 
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2018-08-21. Marijampolės savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas 

išvažiuojamąjį posėdį surengė MBA įrenginių gamykloje, posėdyje buvo pakviesti ir dalyvavo vietos 

žiniasklaidos atstovai. 

 
 

2018-10-10. „Ryto“ pagrindinė mokykla, 4 a klasė, 26 mokiniai, vadovė Vaida Balaikienė. 
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2018-10-19.  „Ryto“ pagrindinės mokyklos 4 b klasė, 28 mokiniai, vadovė Svetlana Andriušienė. 

 

 
2018-10-24. Plutiškių gimnazijos 2 ir 3 klasių gimnazistai buvo supažindinti su atliekų tvarkymo 

sistema; vaikų socializacijos projektas „Stebėkime, pažinkime, tobulėkime“, vadovė Sonata Kairienė. 
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12.6. Susitikimai su gyventojais 

 
 

2018-08-24. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vadovai – meras Algirdas Neiberka, 

administracijos direktorius Vitas Gavėnas, direktoriaus pavaduotojas Kazys Kiaulakis ir UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas dalyvavo 

susitikime su Kybartų gyventojais, siekiančiais išsiaiškinti, ar Kybartuose statoma didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelė nekels problemų aplinkai.  
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2018-08-26.Marijampolės vietos žiniasklaidai  Marijampolės televizijos, „Suvalkiečio“ laikraščio 

redakcijos žurnalistams – buvo parodyta, kaip bendrovės kontrolieriai kontroliuoja atliekų rūšiavimą 

gyvenamuosiuose kvartaluose. Gyventojams buvo aiškinama, kaip turi būti deramai tvarkomos 

atliekos. 

12.7. Renginiai 

 

2018-02-19. Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis. Svarstytas klausimas „Dėl MBA 

veiklos“. 

2018-04-11. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos nario M.Lelešiaus 

paskaita visuomenės sveikatos biure apie atliekų tvarkymą. 

 

 
2018-04-18.  Marijampolės J.Totoraičio  pagrindinės mokyklos 1-okų renginys supažindinti su 

aplinkosaugos reikalavimais rūšiuojant atliekas. Paskaitą parengė Liucija Burbienė, renginio  vadovė 

Jolita Žukelienė. 
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2018-06-29. Renginys „Namas ant ratų“ Marijampolėje ir Liudvinave. Dalyvavo L. Burbienė.  
Projektas demonstravo, kaip galima pakartotinai naudoti nereikalingus arba jau atitarnavusius 

daiktus. „Namas ant ratų“ lankėsi visose savivaldybėse. 

 
2018-11-23. Ukrainos savivaldybių delegacija Šakiuose buvo supažindinta su apskrities atliekų 

tvarkymo sistemos veikla. Informaciją pateikė ekologas T. Macijauskas. 

12.8. Informacija, išsiųsta su mokėjimo pranešimais 

 

      Kiekvieną ketvirtį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras savo klientams,  kurių 

yra apie 70 tūkstančių, išsiunčia mokėjimo už paslaugas pranešimus. Antroje mokėjimo pranešimo 

pusėje kiekvieną kartą paskelbiama aktuali informacija įmonėms ir gyventojams. 

ŽENKLINAMI ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI 
 

Informuojame, kad atliekų vežėjas vykdo individualių mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių elektroninį ženklinimą. Elektroniniai žymekliai ant konteinerių fiksuos konkretaus 

konteinerio aptarnavimo faktą. Ši informacija bus aktuali ateityje, kai aptarnavimo informacija 

bus imama skaičiuojant kintamąją įmokos už atliekų tvarkymą dalį. 

PRAŠOME visus individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių turėtojus atliekų 

surinkimo ir išvežimo dieną išstumti turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerius į jų 

aptarnavimo vietą nepaisant to, ar konteineriai pilni, ar tušti. Konteinerius būtina palikti visai 

dienai, nes jų ženklinimą atlieka kiti specialistai. Tais atvejais, kai į vieną vietą sustumiami kelių 

namų konteineriai, jų gyventojai ant savo konteinerių turi nurodyti adresą. Tai būtina sąlyga 

konteinerių paženklinimui, nes kiekvienas konteinerio lipdukas bus priskirtas konkrečiam namo 

adresui ir mokėtojui. 
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Jei ant Jūsų konteinerio jau yra tokio pavyzdžio lipdukas, Jūsų konteineris yra 

paženklintas, saugokite žymeklį, nes jį nuplėšus arba sugadinus ateityje gali būti skaičiuojami 

atliekų surinkimo mokesčiai ne už faktinį konteinerių aptarnavimą (pagal žymeklio duomenis), 

bet maksimalūs. 

 
Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno konteinerio ženklinimo skaičiai skiriasi. Pirmieji 

du skaičiai reiškia savivaldybės kodą: Kalvarijos sav. – 48, Kazlų Rūdos sav. – 58, 

Marijampolės sav. – 18, Šakių r. sav. – 84, Vilkaviškio r. sav. – 39. Paskutiniai penki reiškia 

inventorinį numerį. 

 

Kur kreiptis? 

 

- Dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo. Individualių namų gyventojai, kurie 

dar neturi mišrių komunalinių atliekų konteinerio ir norėtų jį gauti, turėtų kreiptis į UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro Klientų aptarnavimo skyriaus padalinius 

atitinkamoje savivaldybėje, kurių kontaktinė informacija pateikta mokėjimo pranešimo pirmoje 

lapo pusėje. 

- Dėl pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo. Marijampolės savivaldybės 

gyventojai, kurie dar neturi konteinerių, skirtų antrinių žaliavų rūšiavimui, juos gali nemokamai 

pasiimti atvykę į UAB „Marijampolės švara“ adresu Vasaros g. 16, Marijampolėje, skambinti 

telefonu 8 343 71748 arba kreiptis į savo seniūniją. 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

www.maatc.lt 

12.9. Skelbimai 

 

       Visa klientams svarbi informacija yra skelbiama vietos laikraščiuose, UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro, savivaldybių ir atliekų surinkimo bei vežimo paslaugas vykdančių 

operatorių interneto svetainėse. 

       

 

http://www.maatc.lt/
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     Viešinant UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro įgyvendinamus projektus, 

pakabinamos informacinės lentelės ar informaciniai stendai, koks projektas vykdomas, kokia 

vykdymo eiga. 

 

 

 
 

 

       UAB „Marijampolės švara“ , gyventojams pasiūliusi žaliųjų atliekų surinkimo paslaugas, 

Marijampolės savivaldybėje išplatino skrajutes apie galimybę užsisakyti šią paslaugą.  
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          2018 metais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir jo direktoriaus A. 

Bagušinsko veiklą itin tendencingai, nesilaikant žurnalistų etikos ir Visuomenės informavimo 

įstatymo , aprašinėjo interneto svetainė ALFA.lt, informaciją pakartotinai viešino svetainė 

„Suduvis.lt“. Kadangi apie bendrovės veiklą buvo skleidžiama neteisinga informacija,  UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, vadovaudamasis teisinėmis nuostatomis,  kreipėsi 

į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir Visuomenės informavimo etikos komisiją. Abi institucijos 

pripažino, kad ALFA.lt, skleisdama informaciją, nesilaikė žurnalistinės etikos, platino deramai 

nepatikrintą, ne visuomet teisingą informaciją. Klaidinančią informaciją paskleidę žiniasklaidos 

atstovai įpareigoti  informuoti visuomenę apie Žurnalistų etikos inspektoriaus ir Visuomenės 

informavimo etikos komisijos priimtus sprendimus. 

 

13. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS  

 

       2018 metais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras savo veikloje vadovavosi 

Marijampolės regioniniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybių, kaip bendrovės steigėjų, sprendimais. Jose 

suformuotos pagrindinės nuorodos, skirtos įgyvendinti pagrindinį tikslą bendrovės veikloje – 

tobulinti sukurtą atliekų tvarkymo sistemą, ją efektyvinti, atnaujinti, kad pilnai atitiktų 

aplinkosauginius ir techninius-ekonominius reikalavimus. 
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        Metinėje veiklos programoje keliamiems tikslams pasiekti buvo sistemingai atliekama 

bendrovės padalinių veiklos analizė, aptariamas pasirengtų atskirų sričių tobulinimo planų 

įgyvendinimas, su bendrovės darbuotojais, paslaugų gavėjais ir teikėjais aptariamos galimybės 

efektyvinti paslaugų teikimo veiklą. 

        Bendrovės veiklos atvirumas ir teikiamų paslaugų viešumas leido bendrovei išvengti teisminių 

ginčų su komunalinių atliekų turėtojais ir jų surinkėjais, sistemingas darbas su paslaugų gavėjais bei 

skolininkais leido bendrovei pasiekti gerų rezultatų, susigrąžinti pradelstus mokėjimus ir pasiekti 96 

procentų mokumą už atliekų surinkimo paslaugas. 

        Vykdant valstybės, regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos atnaujinimo ir plėtros 

planines užduotis, buvo plečiamos ir tobulinamos paslaugų apimtys išdalinant atliekų rūšiavimo 

konteinerius ir dėžes, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse pradėta priiminėti žaliąsias atliekas 

iš fizinių asmenų. 

        Pritarus daugumai steigėjų, buvo įgyvendintas planas perimti mechaninio-biologinio 

apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius, o tai sudarė sąlygas be papildomo lėšų poreikio utilizuoti 

buvusio MBA operatoriaus sukauptus 7000 tonų degių atliekų. Gautos pajamos už antrines žaliavas 

dalinai padengė atliekų tvarkymo kaštus, padėjo išvengti tarifų didėjimo ir UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras galėjo dirbti pelningai. 

          Bendrovėje vykdomas planinės užduoties įgyvendinimas pagal regioninę priemonė Nr. 05.2.1-

APVA-008 „ Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ už 4,3 mln. eurų. 

Tai sudarys sąlygas pagerinti atliekų rūšiavimą, jų pakartotinį panaudojimą ir apdorojimą jų 

susidarymo vietoje. 

          Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo perspektyvos, kontrolės plėtra, naujovių įdiegimo 

galimybės, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jų darbo sąlygų gerinimas bei inventoriaus 

atnaujinimas sudarys sąlygas bendrovei pelningai dirbti ir 2019 metais. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Algirdas Bagušinskas   


