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1.SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI 

1.Bendrovė 2019 m. dirbo pelningai. Grynasis pelningumas 0,62 procento.2019 m. 

bendrovė paskolų daugiau grąžino nei gavo. Finansinės skolos sumažėjo 209 557 Eur. (mažėjimas 9 

proc). 

2.2019-09-01 buvo patvirtinta atnaujinta bendrovės organizacinė struktūra: panaikinta 

vyriausiojo finansininko pareigybė, struktūra papildyta MBA vadovo ir atliekų tvarkymo ir gamybos 

skyriaus vadovo pavaduotojo pareigybėmis. 

3.2019-07-01 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse pradėjo veikti pakartotinio 

panaudotų daiktų atidavimo sistema – panaudojimui tinkamų daiktų perdavimas gyventojams ir 

labdaros organizacijoms. 

4.Marijampolės regione 2019 metais 3 procentais sumažėjo visų surenkamų atliekų. 

Regione susidarė ir buvo sutvarkyta 63497,32 t komunalinių ir gamybinių atliekų. Iš viso sąvartyne 

pašalinta 14009,73 t atliekų, iš jų 11442,82 komunalinės atliekos, 2566,9 gamybinės atliekos. 

5.2019 m. gruodžio mėnesį veiklą pradėjo trys naujai įrengtos DGASA:  Skaistakaimio 

k., Gelgaudiškio sen., ir Kudirkos Naumiesčio mieste Šakių rajono savivaldybėje; Kybartų mieste 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

6.2019 m. bendrovė nupirko ir išdalino individualių valdų savininkams 4.450 vnt. 

kompostavimo dėžių. 

7.Biodujų jėgainėje 2019 metais palyginus su 2018 metais išgauta 102915 m
3
 mažiau 

biodujų, kas sudaro 36,83 %., ir  pagaminta 62181 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 20,27 

%. Pokyčiams didžiausią įtaką turi sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti sąvartyne šalinti biologiškai 

suyrančių atliekų. 

8.Marijampolės regione 2019 metais surinkta 4,4 proc. daugiau antrinių žaliavų nei 2018 

metais. 

9.Per 2019 metus buvo išvežta 2966,580 t degiųjų atliekų į atliekų deginimo gamyklą 

UAB „Fortum Klaipėda“. 2019 m. gruodžio mėn. 20 d. buvo pasirašyta nauja degių atliekų 

utilizavimo (deginimo) sutartis su UAB „Kauno kogeneracine jėgaine“. 

10.Bendrovė 2019 m. atliko 96 viešųjų pirkimų procedūras, kurių didžiąją daugumą 

sudarė mažos vertės pirkimai - 90. Bendra atliktų 2019 metų pirkimo procedūrų vertė - 3 116 164,48 

Eur su PVM. 
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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: D15, R101, D5, S5, 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. 2019 metų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba 

Bendrovės valdybos nariai 

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

Karolis Babeckas – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius  

Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas, 

Mindaugas Lelešius  - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, 

Valdas Tumelis – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

Juozas Vitukynas  – Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas.  
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3.3. Bendrovės turtas 

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

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

vertė yra 1 000,- (vienas tūkstantis) eurų. Visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities 

savivaldybių administracijoms: 

 

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

įgyvendinant investicinius projektus Bendrovės ilgalaikis turtas 2019 m. gruodžio 31 d.  siekė 21,078 

mln. eurų. Įmonei dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,450 mln. eurų iki 

1,480 mln. eurų 2019 m. pabaigoje. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą 

akcijų kiekį: 

Steigėjas 

 

Akcijų 

skaičius / (%) 

Akcininkui tenkanti nuosavo 

kapitalo dalis eurais 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 542 823 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 394 794 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 296 058 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 (8,33%) 123 308 

Kalvarijos savivaldybė 10 (8,33%) 123 308 

Iš viso: 120 (100 %) 1 480 291 

 
  

44 

36,67% 

32 

26,67% 
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20% 

10 

8,33% 

10 
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Įmonės akcijų skaičius pagal savivaldybes, vnt./%  

Marijampolės savivaldybės

administracija

Vilkaviškio rajono

savivaldybės administracija

Šakių rajono savivaldybės

administracija

Kazlų Rūdos savivaldybės

administracija

Kalvarijos savivaldybės

administracija
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3.4. Organizacinė struktūra. 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS NUO 2019-09-01 

SKYRIUS / PAREIGYBĖ 
PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

PASTABA 

VADOVYBĖ  

Direktorius 1  

Direktoriaus pavaduotojas 1  

IŠ VISO 2  

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS  

Veiklos administravimo skyriaus vadovas 1  

Administratorius - personalo specialistas 1  

Viešųjų pirkimų specialistas 1  

Projektų administratorius 1  

Ekologas 1  

Ūkio ir komercijos vadybininkas 1  

Prevencinės veiklos organizatorius 1  

Skolų administratorius 1  

Atliekų apskaitos sistemų administratorius  1  

Atliekų apskaitininkas  1  

Valytojas 0,5  

IŠ VISO 10,5  

BUHALTERIJOS SKYRIUS  

Skyriaus vadovas - vyriausiasis buhalteris 1  

Vyresnysis buhalteris 1  

Buhalteris 2  

Apskaitininkas 1  

IŠ VISO 5  

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS  

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1  

Atliekų turėtojų registro administratorius  1  

Klientų aptarnavimo specialistas 6  

Logistikos specialistas 1  

Vyr. kontrolierius 1  

Paslaugų kokybės kontrolierius 3  

IŠ VISO 13  

ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS  

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas 1  

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovo 

pavaduotojas 
1 

 

Operatorius 6  

Atliekų priėmėjas  9,5  

IŠ VISO 17,5  

SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS  

Sąvartyno vadovas 1  

Atliekų priėmimo operatorius 3  

Mašinistai 3  

AO operatorius 1  

Pagalbinis darbininkas 1  

Energetikas 1  

IŠ VISO 10   

MBA ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 
Kol veiklą pradės vykdyti naujai parinktas 

MBA įrenginių operatorius 
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MBA įrenginio vadovas 1  

Inžinierius- mechanikas 1  

Technologas  1  

Mašinistas 3  

Preso operatorius 2  

Brigadininkas 1  

Rūšiuotojas 11  
Remontininkas-rūšiuotojas 1 

Operatorius-rūšiuotojas 2 

Valytojas 1 

IŠ VISO 24  

IŠ VISO BENDROVĖJE  82   

 

Valdybos nutarimu nuo 2019-09-01 buvo atnaujinta bendrovės organizacinė struktūra: 

panaikinta vyriausiojo finansininko pareigybė; 

įsteigtos 2 naujos pareigybės – MBA įrenginių eksploatavimo skyriaus vadovo bei 

atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovo pavaduotojo; 

MBA skyriaus rūšiuotojų etatų skaičius sumažintas nuo 15 iki 11, tačiau vietoje 4 

panaikintų rūšiuotojų etatų skyriuje įteigtos 3 naujos pareigybės – remontininko-

rūšiuotojo, operatoriaus-rūšiuotojo, valytojo. 

Po visų šių pokyčių, palyginus su 2018 metų bendrovės metiniame pranešime 

paskelbtais duomenimis, bendrovėje įsteigtų etatų skaičius padidėjo 1 etatu.  

Bendrovėje 2019 metais priimta 20, atleista 16  darbuotojų. Palyginus su 2018 metais, 

darbuotojų kaitos koeficientas MBA įrenginių eksploatavimo skyriuje sumažėjo 0,5 karto. Nors 

personalo judėjimas šiame skyriuje išlieka didelis, tačiau šią kaitą galima laikyti funkcine ir turinčią 

teigiamą poveikį bendrovei, kadangi savo darbo vietą palieka darbuotojai, kurie bandomuoju 

laikotarpiu įvertinami kaip nepatikimi ar konfliktiški. 

Iš viso 2019 metais užregistruoti 381 atitinkamų veiksmų reikalaujantys darbuotojų 

prašymai ir išleisti 370 su personalu susiję įsakymai bei 166 įsakymai bendrovės veiklos 

klausimais. Palyginus su praėjusių metų duomenimis, personalo įsakymų ir operacijų skaičius išliko 

beveik nepakitęs. 

Bendrovės administracijoje 2019 metais užregistruoti 1192 gauti ir 564 išsiųsti 

dokumentai.  

2019 metais bendrovės administracijoje užregistruota 1 eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo ir 6 įvykusių  valdybos  posėdžių protokolai. 

4.UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2019 METŲ 

VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI: 

4.1. Visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime svarstytų klausimų suvestinė 

Protokolo  

data ir Nr. 
Posėdžio darbotvarkė Posėdyje priimti nutarimai 

2018-04-23 
Nr. VAS 1- 3 

1. Dėl 2018 metų bendrovės metinio 
pranešimo. 

NUTARTA. Informacija išklausyta. Bendru 

sutarimu nutarta pritarti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro 2018 metų veiklos metiniam 

pranešimui. 

2. Dėl 2018 metų audituoto 

bendrovės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti 2018 metų bendrovės metinių 

finansinių atskaitų rinkinį.  

3. Dėl 2018 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo. 

NUTARTA. Bendrovės 2018 metų paskirstytinąjį 

pelną paskirti į kitus rezervus (investicijoms ir paskolų 
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grąžinimui). 

4. Dėl auditorių ir audito įmonės 

išrinkimo UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

auditui atlikti.  

          

 

 NUTARTA. Įgalioti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centrą viešojo pirkimo būdu nupirkti 

audito paslaugas UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro finansinių ataskaitų rinkinio auditui 

atlikti. 

4.2. Bendrovės 2019 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų suvestinė 

Protokolo 

data, 

numeris 

 

Posėdžio darbotvarkė 

 

Posėdžiuose priimti nutarimai 

2019-03-13   

Nr. 1- 1 

 

1. Dėl bendrovės 2019 m. pajamų 

–išlaidų sąmatos. 

NUTARTA.1. UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą vertinti 

teigiamai. 

1. Dėl bendrovės vadovo darbo 

užmokesčio skaičiavimo 

metodikos. 

NUTARTA. 2.1. Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro vadovo darbo užmokesčio 

skaičiavimo metodiką su pataisymais (priedas Nr.2). 

1.2. Direktoriaus atlyginimą vadovaujantis 

patvirtinta metodika pradedant 2019 metais skaičiuoti 

vienerių metų laikotarpiui nuo metų gegužės 1 d. iki kitų 

metų balandžio 30 d.   
3. Dėl UAB „Arvi ir ko“ 

kreipimosi. 

 Bendru sutarimu NUTARTA: 3.1. Įpareigoti UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 
administraciją parengti valdybos atsakymo UAB „Arvi ir ko“ 

bendrovei projektą, kurį pasirašys valdybos pirmininkas 

A.Šlėderis. 

       3.2. Išsiųsti atsakymą „Arvi ir ko“ bendrovei, o jo kopijas 

– visų Marijampolės apskrities savivaldybių administracijoms 

ir merams. 

4. Kiti klausimai. 

 

Bendru sutarimu NUTARTA: 4. įpareigoti direktorių A. 

Bagušinską po akcininkų susirinkimo vyksiančiam valdybos 

posėdžiui pateikti bendrovės veiklos planą.    

2019-03-26   

Nr. 1- 2 
 

1. Dėl 2018 m. bendrovės metinio 

pranešimo tvirtinimo ir teikimo 

eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

NUTARTA. 1. Patvirtinti 2018 m. bendrovės metinį 

pranešimą ir teikti jį eiliniam visuotiniam     akcininkų 

susirinkimui. 

 

2.Dėl  2018 metų bendrovės 

metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio analizės, vertinimo ir 

teikimo eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui tvirtinti. 

NUTARTA. 2. Teikti 2018 metų bendrovės metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį akcininkų susirinkimui 

tvirtinti. 

 

 

3. Dėl 2018 metų pelno (nuostolių) 

paskirstyto projekto analizės, 

vertinimo ir teikimo eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui 

perskirstyti. 

NUTARTA. 3. Teikti 2018 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo projektą eiliniam    visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

 

4. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo ir 

darbotvarkės patvirtinimo. 

NUTARTA:  

4.1. Sušaukti 2019 m. balandžio 23 d., 14 valandą, eilinį 

visuotinį akcininkų susirinkimą adresu:            J. 

Basanavičiaus a.1, Marijampolė, Marijampolės savivaldybės 

administraciniame pastate. 

4.2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui 

sušaukti 2019  m. balandžio 29 d., 14    val. pakartotinį eilinį 

visuotinį akcininkų susirinkimą adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 

Marijampolė. 

4.3.  Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

darbotvarkę: 
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1.  Dėl 2018 m. bendrovės metinio pranešimo. 

2. Dėl 2018 metų bendrovės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

3. Dėl 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo. 

4.4. Patvirtinti  eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

nutarimų projektus: 

1. SVARSTYTA. Dėl 2018 m. bendrovės 

metinio pranešimo.                                           

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

2. SVARSTYTA. Dėl 2018 metų bendrovės 
metinių finansinių ataskaitų         rinkinio 

tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti 2018 metų audituotą     

finansinių ataskaitų rinkinį. 

3. SVARSTYTA. Dėl 2018 metų pelno 

(nuostolių) paskirstymo. 

NUTARTA. Bendrovės 2018 metų 

paskirstytinąjį pelną paskirti į kitus rezervus          

(investicijoms ir paskolų grąžinimui). 

5.Kiti klausimai. 
5.1. Dėl atliekų tvarkymo 

sistemos infrastruktūros plėtros 

projekto. 

5.2. Dėl „Ecoservice“ paslaugų 

kokybės. 

5.3. Dėl prie kapinių surenkamų 

mišrių komunalinių atliekų. 

5.4. Dėl regioninio sąvartyno 

osmozės įrenginių atnaujinimo. 

 

NUTARTA. 5. Informacija išklausyta. 

2019-06-06   

Nr. 1- 4 

 

1. 1. Dėl bendrovės vadovo darbo 

užmokesčio 

NUTARTA. 1. Atsižvelgiant į valdybos patvirtintą 

direktoriaus Algirdo Bagušinsko darbo užmokesčio 

pastoviosios dalies  valstybės tarnautojų ir valstybės 

pareigūnų bazinės algos dydžio koeficientą 14, nustatyti 

kintamosios atlyginimo dalies dydį 50  procentų, 
atitinkantį 25 procentus pastoviosios atlyginimo dalies, ir 

nuo 2019 metų birželio 1 d. A. Bagušinsko atlyginimą 

skaičiuoti taikant 17,5 valstybės tarnautojų ir valstybės 

pareigūnų bazinės algos dydžio koeficientą. 

2. 2. Dėl bendrovės administracinės 

struktūros ir pareigybių sąrašo 

pakeitimo. 

NUTARTA. 2. Nuo 2019 metų liepos 1 d. papildyti 

bendrovės administracinę struktūrą ir pareigybių sąrašą 1 

MBA vadovo pareigybe, į kurią darbuotojai bus 

atrenkami viešo konkurso būdu; esamus 15 MBA 

rūšiuotojų etatų sumažinti iki 11 etatų, o vietoje buvusių 

4 rūšiuotojų etatų įsteigti naujas remontininko-rūšiuotojo, 

operatoriaus – rūšiuotojo ir valytojo pareigybes. 

Patvirtinti atnaujintą bendrovės administracinę struktūrą 
ir pareigybių sąrašą. 

 

Pastaba. Nuo 2019-08-21 sprendimas pripažintas 

netekusiu galios. 

3. Kiti klausimai. 3.1. Bendru sutarimu nutarta įpareigoti 

bendrovės administraciją ieškoti galimybių įsigyti 

tinkamų savo veiklai vaizdo kamerų ir jomis aprūpinti 

kai kurias regiono seniūnijas, kad būtų galima fiksuoti 

atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus ir teršėjus. 

 

3.2. Bendru sutarimu nutarta įpareigoti 

bendrovės administraciją įvertinti esamą administracinę 

struktūrą ir ieškoti rezervų veiklai optimizuoti. Pateikti 
pasiūlymus valdybai, kaip galėtų būti tobulinama 
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bendrovės struktūra.   
2019-08-21   

Nr. 1- 5 

 

1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

2019-06-06 valdybos sprendimo 

„Dėl bendrovės administracinės 

struktūros ir pareigybių sąrašo 

pakeitimo“ pripažinimo netekusiu 

galios. 

NUTARTA.  1.1. Pripažinti 2019-06-06 bendrovės valdybos 

sprendimą „Dėl bendrovės          administracinės struktūros ir 

pareigybių sąrašo pakeitimo“ netekusiu galios, o klausimą 

„Dėl     bendrovės administracinės struktūros ir pareigybių 

sąrašo pakeitimo“ svarstyti pakartotinai. 

           1.2. Įpareigoti bendrovės administraciją parengti 

atnaujintą aktualios teisinės redakcijos bendrovės valdybos 

darbo reglamentą ir teikti jį svarstyti artimiausiame valdybos 

posėdyje. 

 

 
1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

administracinės struktūros ir 

pareigybių sąrašo pakeitimo. 

NUTARTA. 2. Nuo 2019-09-01 patvirtinti atnaujintą UAB 
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro bendrovės 

organizacinę struktūrą (protokolo priedas Nr.2) ir pareigybių 

sąrašą (protokolo priedas Nr.3) : 

2.1. panaikinti vyriausiojo finansininko pareigybę; 

2.2. papildyti bendrovės administracinę struktūrą ir 

pareigybių sąrašą 1 MBA vadovo pareigybe, į kurią 

darbuotojai bus atrenkami viešo konkurso būdu (konkurso 

komisijos narius pasiūlys savivaldybių administracijos); 

esamus 15 MBA rūšiuotojų etatų sumažinti iki 11 etatų, o 

vietoje buvusių 4 rūšiuotojų etatų įsteigti naujas 

remontininko-rūšiuotojo, operatoriaus – rūšiuotojo ir valytojo 
pareigybes; 

2.3. papildyti bendrovės administracinę struktūrą ir 

pareigybių sąrašą 1 atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus 

vadovo pavaduotojo pareigybe, į kurią leisti administracijai 

fizinį asmenį įdarbinti tik pradėjus veikti naujoms DGAS 

aikštelėms; 

2.4. įpareigoti bendrovės administraciją kitam valdybos 

posėdžiui pateikti aptarimui naujų pareigybių pareigines 

instrukcijas ir jų funkcijų bei darbo krūvių su esamomis 

pareigybėmis paskirstymą.  

 

3.Dėl vaizdo stebėjimo kamerų 

įsigijimo pagal savivaldybių 
pateiktą poreikį.  

NUTARTA. 3. Įpareigoti bendrovę  išsiaiškinti įvairių 

modifikacijų vaizdo stebėjimo kamerų technines galimybes, 
jų preliminarias kainas, o  klausimą dėl jų įsigijimo svarstyti 

kitame valdybos posėdyje. 

 

 4.Informacija apie bendrovės 

teisinių ginčų su UAB „NEG 

Recycling“ eigą. 

NUTARTA. 4. Informacija išklausyta.  

4.1. Įpareigoti bendrovės administraciją pratęsti teisinio 

atstovavimo sutartį su advokatu Edgaru Jautakiu. 

4.2. Įpareigoti bendrovės administraciją bendrovės valdybos 

nariams nuolat teikti aktualią informaciją apie bendrovės 

teisinių ginčų eigą. 

 

2019-08-27   

Nr. 1- 6 

 

1. Dėl veiklos administravimo 

skyriaus vadovės Irmos 

Petrauskienės  paskyrimo laikinai 

atlikti bendrovės direktoriaus 

funkcijas. 

NUTARTA. 1. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės direktorius 

Algirdas Bagušinskas turi nedarbingumą dėl ligos, o 

bendrovės direktoriaus funkcijas laikinai atlikęs jo 
pavaduotojas Tautvydas Zaveckas 2019-08-26   pranešė taip 

pat nuo šios dienos turintis nedarbingumą dėl ligos, siekiant 

užtikrinti nepertraukiamą bendrovės darbą,  laikinai , nuo 

2019 metų rugpjūčio 28 dienos  iki 2019 metų rugsėjo 3 

dienos arba iki direktoriaus ar jo pavaduotojo sugrįžimo į 

darbą  dienos, jeigu jie sugrįžtų iš nedarbingumo dėl ligos 

šiame laikotarpyje,   atlikti direktoriaus funkcijas paskirti 

veiklos administravimo skyriaus vadovę Irmą Petrauskienę. 

     2. Irmai Petrauskienei, laikinai atliekančiai direktoriaus 

funkcijas, už papildomą darbą paskirti 40 procentų jos 

atlyginimo dydžio priedą. 

      3. Pavesti bendrovės administracijai sukviesti bendrovės 
valdybos posėdį 2019 metų rugsėjo 3 dieną, 15 val., ir jame 

svarstyti klausimą dėl I. Petrauskienės paskyrimo  laikinai eiti 
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direktoriaus pareigas nuo 2019 metų rugsėjo 4 d. iki baigsis 

bendrovės direktoriaus A. Bagušinsko arba direktoriaus 

pavaduotojo T. Zavecko nedarbingumas. 

 

 

 
Valdybos posėdis Nr. 1-7 buvo šaukiamas, bet  neįvyko – baigėsi direktoriaus pavaduotojo T. Zavecko nedarbingumas ir 

nereikėjo skirti laikinai eiti direktoriaus pareigas. 

 

2019-12-19   

Nr. 1- 8 

 

1. Dėl Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos ir 

Kalvarijos savivaldybės 

administracijos kreipimosi 

sušaukti neeilinį visuotinį UAB 

Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro akcininkų 

susirinkimą. 

NUTARTA:1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymo 23 str. 1 dalimi, 24 str. 2 d. 5 punktu, 34 

str. 13 dalimi ir 2019 m. gruodžio 6 d. Kazlų Rūdos 

savivaldybės administracijos ir Kalvarijos savivaldybės 

administracijos paraiška, 2020 m. sausio 20 d., 10 val., 

sušaukti neeilinį visuotinį UAB Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centro akcininkų susirinkimą.  

 2. 2020 m. sausio 20 d. šaukiamam neeiliniam UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti darbotvarkę: 

Darbotvarkė: 

1. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario Karolio 

Babecko atšaukimo iš valdybos narių. Pranešėja 

Odeta Bražinskaitė, Kalvarijos savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja.  

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės 

kandidato, Kalvarijos savivaldybės Liubavo 
seniūnijos seniūno Ginto Baliulio rinkimo UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos nariu. Pranešėja Odeta Bražinskaitė, 

Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja.  

3. Dėl UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybos nario Juozo 

Vitukyno atšaukimo iš valdybos narių. Pranešėja 

Edita Lukoševičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja.  

4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 
kandidatės, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos Editos 

Lukoševičienės  rinkimo UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos 

nare. Pranešėja Edita Lukoševičienė, Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja. 

5. Dėl bendrovės įstatų keitimo.  

6. Kiti klausimai. 

3.Patvirtinti neeiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui teikiamus nutarimų projektus: 

3.1. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės 



 

12 

 

apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos 

nario Karolio Babecko atšaukimo iš valdybos 

narių. Pranešėja Odeta Bražinskaitė, Kalvarijos 

savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja. 

NUTARTA. Atšaukti Karolį Babecką iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos narių.  

3.2. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos 
nario rinkimų. Pranešėja Odeta Bražinskaitė, 

Kalvarijos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja. 

NUTARTA. Patvirtinti Gintą Baliulį UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos nariu iki veikiančios valdybos 

kadencijos pabaigos.  

3.3. SVARSTYTA. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos 

nario Juozo Vitukyno atšaukimo iš valdybos 

narių.  

NUTARTA. Atšaukti Juozą Vitukyną iš UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos narių. Pranešėja Edita 

Lukoševičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

                                                   3.4.SVARSTYTA.  Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos 

nario rinkimo. Pranešėja Edita Lukoševičienė, 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja. 

                                                    NUTARTA. Patvirtinti Editą Lukoševičienę 

UAB Marijampolės apskrities                                                      
atliekų tvarkymo centro valdybos nare iki 

veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 

                                                     3.5.  SVARSTYTA.  Dėl bendrovės įstatų  

keitimo. Pranešėja Irma Petrauskienė, bendrovės 

veiklos administravimo skyriaus vadovė. 

                                                     NUTARTA. Patvirtinti atnaujintus UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

įstatus. 

                                         3.6. SVARSTYTA.  Kiti klausimai .  

2. Dėl 2020 metų bendrovės 

pajamų ir išlaidų sąmatos. 

NUTARTA. 2. UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatą vertinti 

teigiamai. 

3. Dėl bendrovės valdybos 
darbo reglamento. 

NUTARTA. 3. Pateikto atnaujinti valdybos darbo reglamento 
nesvarstyti, palikti galioti senąjį reglamentą iki naujos 

valdybos suformavimo. 

4. Dėl vaizdo stebėjimo kamerų 

įsigijimo ir perdavimo 

savivaldybėms disponuoti. 

Bendru sutarimu NUTARTA:  

   4.1. Įpareigoti bendrovę numatyti savo biudžete lėšų poreikį 

ir nupirkti bei savivaldybių administracijoms pagal 

panaudos sutartį perduoti vaizdo stebėjimo kamerų: 

Marijampolės savivaldybės administracijai – 10 vnt., 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai – 9 vnt., 

Šakių rajono savivaldybės administracijai – 10 vnt., 
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Kalvarijos savivaldybės administracijai – 5 vnt., Kazlų 

Rūdos savivaldybės administracijai -5 vnt. 

   4.2. Prašyti savivaldybių administracijų, kad bendrovei 

nuolat būtų teikiamos ataskaitos apie tai, kiek naudinga 

savivaldybių administracijoms yra veikla su vaizdo 

stebėjimo kameromis. 

5. Dėl bendrovėje naujai įsteigtų 

pareigybių pareiginių instrukcijų 

ir funkcijų bei darbo krūvių tarp 

naujų ir esamų pareigybių 

pasiskirstymo. 

 

  NUTARTA. 5. Klausimo nesvarstyti, darbo krūvius ir      

funkcijas palikti paskirstyti bendrovės direktoriui. 

 

 6. 6. Kiti klausimai.  

6.1. Dėl informacijos apie atliekų 

turėtojų daromus pažeidimus 

perdavimo savivaldybių 

administracijoms. 

6.2. Dėl problemų, susijusių su 

komunalinių atliekų surinkimo 

aikštelių projektavimu, statyba ir 

šių paslaugų kontrole. 

6.3. Dėl mokėjimų už kapinių atliekų 

tvarkymą problemų.  

 

 
 

NUTARTA. 6. 1. Informacija išklausyta. 

 

Bendru sutarimu NUTARTA: 6.2. pavesti bendrovės 

direktoriaus pavaduotojui Tautvydui Zaveckui vadovauti 

bendrovės infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimui ir 

nustatyti jo asmenišką atsakomybę už projekto 
įgyvendinimo terminų laikymąsi.  

NUTARTA. 6.3. Informacija išklausyta. Klausimą dėl 

kapinių atliekų tvarkymo ir mokesčio už šią paslaugą atidėti 

vėlesniam laikui ir aptarti, kai Marijampolės savivaldybė jau 
turės šio klausimo sprendimo patirties. 

5.PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 

5.1. Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008. 

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.  

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. lapkričio 30 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. kovo 31 d. 

Projekto veiklas planuojama pratęsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

 

Bendra informacija apie projektą 

Eil. 

Nr. 
Projekto duomenys Projekto duomenų aprašymas 

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. Siekiama sukurti/pagerinti atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumus 

8155  t/metai 

4. 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. 
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5. Projekto vykdytojas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

6. Projekto partneris (-iai) Nėra 

7. Projekto biudžetas, EUR 4.477.307,00 

8. Skirtas finansavimas, EUR  3.805.710,95 

9. Projekto vykdytojo lėšos, EUR r 671.596,05 

10. Projekto įgyvendinimo vieta  Marijampolės regiono savivaldybės 

11. Projekto įgyvendinimo trukmė 48 mėn. 

5.2. Įgyvendinamos/įgyvendintos iš projekto lėšų finansuojamos veiklos: 

5.2.1.Naujų antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas 

Marijampolės regione bus įrengtos 680 antžeminės konteinerių aikštelės. Bus pagerintos 

atskiro antrinių žaliavų ir tekstilės surinkimo sąlygos: bus didesnis tokių aikštelių prieinamumas, 

padidinti konteinerių tūriai. Įrengus tvarkingas konteinerių aikšteles, pagerės bendras gyvenamųjų 

vietovių vaizdas, mažinama vizualinė tarša. Priėjimas prie aikštelių bus pritaikytas žmonėms su 

negalia.  
Konteinerių aikštelių skaičius pagal savivaldybes 

 

Savivaldybė Iš viso konteinerių aikštelių 
Marijampolė 271 

Vilkaviškio r. 168 

Šakių r. 112 

Kazlų Rūdos 57 

Kalvarijos 72 

2019 m. buvo vykdomas konteinerių aikštelių projektavimas visose penkiose regiono 

savivaldybėse, Kalvarijos savivaldybėje pradėti rangos darbai.  

Visų regiono savivaldybių konteinerių aikštelių projektavimo ir rangos darbų sutartys, 

atlikus viešuosius pirkimus, pasirašytos su UAB „Conlista“. 

Bendra sutarčių vertė – 1.072.000,00 EUR.  

Rangos darbus numatyta baigti iki 2020 m. pabaigos. 

Konteinerių aikštelių įrengimo sutartys pagal savivaldybes 

 

Tiekėjas Sutartis Nr.  Savivaldybė Sutarties vertė, EUR 

UAB „Conlista“                

2019/4-46 Marijampolė 489.999,54 

2019/4-47 Vilkaviškio r. 228.000,00 

2018/4/152 Šakių r. 100.000,40 

2019/4-45 Kazlų Rūdos 154.000,00 

2018/4-129 Kalvarijos 100.000,27 
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5.2.2.Konteinerių į konteinerių aikšteles pirkimas 

2019-04-24 prekių pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2019/4-42 „Komunalinių atliekų 

surinkimo konteinerių į konteinerių aikšteles Marijampolės regione pirkimas“. Įgyvendinant sutartį 

nupirkta 1439 vnt. rūšiavimo konteinerių, 447 vnt. konteinerių žaliosioms atliekoms ir 105 vnt. 

tekstilės atliekų surinkimo 1,1 m
3
 konteinerių. 

Konteinerių į konteinerių aikšteles įsigijimas pagal savivaldybes 

 

Savivaldybė 

Rūšiavimo konteineriai 

(popieriaus, plastiko ir stiklo 

atliekoms) 

Tekstilės atliekų 

konteineriai 

Žaliųjų atliekų 

konteineriai 

Komunalini

ų atliekų 

konteineriai 

Marijampolė 813 6 118 153 

Vilkaviškio r. 504 13 110 103 

Šakių r. 336 23 133 - 

Kazlų Rūdos 171 40 59 - 

Kalvarijos 260 9 26 37 

 

1,1 m3 rūšiavimo konteineriai į konteinerių aikšteles 
 

 

Rūšiavimo konteinerių įsigijimas pagal savivaldybes 

 
Tiekėjas Savivaldybė Sutarties vertė, EUR 

UAB „RB Baltic“           
     prekių sutartis Nr. 2019/4-42 

Marijampolė 84.580,00 

Vilkaviškio r. 61.777,00 

Šakių r. 98.468,00 

Kazlų Rūdos 82.386,00 

Kalvarijos 36.691,00 

5.2.3.Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių  rekonstravimas ir naujų įrengimas (toliau – 

DGASA) 

2019 m. gegužės 31 d. baigta įgyvendinti rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 

„Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“ 

Sutarties apimtis – rekonstruotos 6 vnt. DGASA ir įrengtos 3 vnt. naujos DGASA Vilkaviškio ir 

Šakių rajonų savivaldybėse pritaikant jas pakartotiniam daiktų panaudojimui. 

Rekonstruotose penkiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse įrengus stogines, 

pradėta antrinio daiktų panaudojimo veikla.  

2019 m. gruodžio mėnesį veiklą pradėto trys naujai įrengtos DGASA: 

Nemuno g. 1A, Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių rajono savivaldybėje; 

Kybartų g. 1F, Kudirkos Naumiesčio m., Šakių r. savivaldybėje; 
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J. Biliūno g. 14C, Kybartų m., Vilkaviškio rajono savivaldybėje.  

 

 
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. 

 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas pagal savivaldybes 

 
Rangovas Savivaldybė Sutarties vertė, EUR 

UAB „Sumeda“                          
rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 

Marijampolė 57.772,00 

Vilkaviškio r. 191.015,00 

Šakių r. 381.801,00 

Kazlų Rūdos 25.629,00 

Kalvarijos 25.629,00 

5.2.4.Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas į didelių gabaritų atliekų 

konteinerių aikšteles 

Konteinerių įsigijimas į DGASA pagal savivaldybes 

 
Rangovas Savivaldybė Sutarties vertė, EUR 

UAB „ARGO Ekspresas“               

rangos darbų sutartis Nr. 2019/4-116 

Marijampolė 45.868,00 

Vilkaviškio r. 74.244,00 

Šakių r. 135.341,00 

Kazlų Rūdos 13.148,00 

Kalvarijos 13.148,00 
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Konteineriai didelių gabaritų atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles 

2019-09-26 pasirašyta prekių pirkimo sutartis Nr. 2019/4-116 „Didelių gabaritų atliekų 

surinkimo konteinerių pirkimo pardavimo sutartis“. 

5.2.5.Įsigytos ir išdalintos kompostavimo dėžes individualių valdų savininkams.  

2019 m. įsigyta ir išdalinta individualių valdų savininkams 4.450 vnt. kompostavimo 

dėžių.  

Įgyvendinat šią veiklą, Marijampolės regiono savivaldybių individualių valdų 

savininkams sudarytos sąlygos kompostuoti individualiose valdose susidarančias bioskaidžias 

atliekas ir pasigaminti kokybišką kompostą sodui/daržui. Veiklos įgyvendinimas prisidės mažinant 

bioskaidžių atliekų surinkimo apimtis.  
Kompostavimo dėžių įsigijimas pagal savivaldybes 

Tiekėjas Savivaldybė 

Nupirktos ir išdalintos 

kompostavimo dėžės, 

vnt. 

Sutarties vertė, EUR 

JRK          „JRK Waste Managemente s. r. o.“ 

sutartis Nr. 2018/4-181 

Marijampolė 2000 119.060,00 
Vilkaviškio r. 1000 59.530,00 
Šakių r. 500 29.765,00 
Kazlų Rūdos 650 38.695,00 
Kalvarijos 300 17.859,00 

 

 
Kompostavimo dėžė žaliosioms atliekoms 
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6.ŪKINĖ VEIKLA 

6.1.Pardavimo pajamos 

2019 m. Bendrovės pardavimo pajamos padidėjo 2 procentais.  Didžiausias pardavimo 

pajamų augimas buvo už antrinių žaliavų pardavimą, šios pajamos padidėjo 91 procentu, nuo 44 

tūkst. 2018 m., iki 84 tūkst. 2019 m. Pajamos už priimtus ir sutvarkytus papildomus atliekų kiekius 

taip pat padidėjo, šios pajamos išaugo 32 tūkst. eurų (augimas 7 proc.).  

 

2019 m. 2018 m. 

Suteiktos paslaugos savivaldybėms (rinkliava) 0 -4 590 

Pajamos pagal sutartis su gyventojais 2 811 657 2 800 188 

Pajamos pagal sutartis su įmonėmis 1 256 494 1 242 244 

Pajamos iš viešosios paskirties objektų 215 250 216 501 

Papildomų atliekų kiekių priėmimo ir sutvarkymo 

paslaugos 512 944 480 810 

Antrinių žaliavų pardavimo pajamos 84 340 44 141 

Pagamintos elektros pardavimo ir kitos pajamos 21 250 29 653 

Iš viso 4 901 935 4 808 947 

  

6.2.Pardavimo savikaina 

Bendrovės pardavimų savikaina 2019 m. padidėjo 13 proc. Pagrindinės priežastys MBA 

įrenginiai bendrovės pajėgumais eksploatuoti ištisus metus (2018 metais. nuo balandžio mėnesio). 

Pradėtos eksploatuoti trys naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA).  

Padidėjo pardavimo savikainai priskirtinos: 

 tiesioginės eksploatacinės sąnaudos; 

 darbo užmokestis, soc. draudimas, kitos susijusios sąnaudos;  

 nusidėvėjimo sąnaudos;  

 kuro sąnaudos.  

6.3.Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos 2019 m. sumažėjo 8 proc.  

Sumažėjo veiklos sąnaudoms priskirtinos: 

 teisinių paslaugų sąnaudos;  

 patalpų priežiūros ir apsaugos sąnaudos;  

 ryšių ir pašto sąnaudos;  

 darbo užmokestis, soc. draudimas, kitos susijusios sąnaudos; 

 kitos veiklos sąnaudos.  

6.4.Finansinės investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) 

 

2019 m. 2018 m. 

Palūkanų pajamos (sąnaudos) -60 807 -70 421 

Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) -5 731 -4 435 

Iš viso pajamų (sąnaudų) -66 538 -74 856 
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2017–2019 metais gautos pajamos ir patirtos sąnaudos, eurais 

 

6.5.Pelnas 

Bendrovė 2019 m. dirbo pelningai. Grynasis pelningumas 0,62 procento. 

6.6.Trumpalaikės mokėtinos sumos 

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pradelstų įsiskolinimų tiekėjams neturėjo. Lyginant 

su 2018 m. skolos tiekėjams sumažėjo 160 208 eur. (mažėjimas 22 proc.) 

 

6.7.Finansinės skolos 

2019 m. bendrovė paskolų daugiau grąžino nei gavo. Finansinės skolos sumažėjo 

209 557 eur. (mažėjimas 9 proc). Bendrovė vykdo projektą „Marijampolės regiono komunalinių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001, kurį 

finansuoja iš Europos investicijų banko perskolinta paskola per LR finansų ministeriją, bendra 

pasirašytos paskolos suma 671 tūkst. eurų.  

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės regione yra įvestas visuotinis apmokestinimas už komunalinių atliekų 

surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugą. Su visais Marijampolės regiono atliekų 

turėtojais yra sudarytos sutartys pagal standartines sutarties sąlygas. Mokumas pagal sutartis už 

suteiktas paslaugas 2019 metais, vertinant priskaitytas ir apmokėtas sumas, siekė 99 proc. (2018 

metais 96 procentus).  
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Paskolų portfelis 2018 m. gruodžio 31 d. 2 210 988 

Grąžinta paskolų finansiniais metais 374 304 

Gauta paskolų finansiniais metais 164 747 

Paskolų portfelis 2019 m. gruodžio 31 d. 2 001 431 
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7.ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 

Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir ją papildančiose 

sistemose komunalinės atliekos surenkamos naudojant individualius ir bendro naudojimo mišrių 

komunalinių atliekų konteinerius, bendro naudojimo antrinių žaliavų konteinerius, individualius 

pakuočių, stiklo atliekų konteinerius, 8 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/ .  

7.1.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.  

Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje taip pat tvarkomos ir gamybinės 

atliekos. 

2019 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 63497,32 t komunalinių 

ir gamybinių atliekų. Iš viso sąvartyne pašalinta 14009,73 t atliekų, iš jų:  

 komunalinės atliekos – 11442,82 t; 

 gamybinės atliekos – 2566,9 t. 

Lentelėje pateikiamos 2019 metais regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip 

panaudotos atliekos visose regiono savivaldybėse. 

Savivaldybė 

Viso surinkta 

atliekų 

(komunalinės 

ir 

gamybinės), t 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalinės 

ir gamybinės 

atliekos), t 

Viso surinkta 

komunalinių 

atliekų, t 

Perdirbta/panau

dota/sukompost

uota/ sudeginta 

komunalinių 

atliekų , t  

Perdirbta/

panaudot

a/ 

sukompo

stuota/ 

sudeginta 

komunali

nių 

atliekų % 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalin

ės atliekos), 

t 

Deponuota 

sąvartyne 

(komunalin

ės atliekos), 

% 

Laikinai 

sandėliuojam

os tinkamos 

energijai 

gauti 

komunalinės 

atliekos, t 

Laikinai 

sandėliuojam

os tinkamos 

energijai 

gauti 

komunalinės 

atliekos, % 

Kalvarijos 

savivaldybė 
4306,00 885,37 4275,66 3157,96 73,86 884,07 20,68 233,63 5,46 

Kazlų Rūdos 

savivaldybė 
5448,75 1177,78 5014,23 3883,53 77,45 895,91 17,87 234,80 4,68 

Marijampolės 

savivaldybė 
28011,76 7148,82 24177,13 17865,37 73,89 4984,27 20,62 1327,49 5,49 

Šakių r. 

savivaldybė 
9181,85 1826,15 8749,49 6509,82 74,40 1797,67 20,55 442,00 5,05 

Vilkaviškio r. 

savivaldybė 
16548,96 2971,61 14520,54 10816,45 74,49 2880,91 19,84 823,18 5,67 

Viso regione: 63497,32 14009,73 56737,05 42233,13 74,44 11442,82 20,17 3061,10 5,40 

Iš visų 2019 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 46026,57 t buvo 

surinktos atliekų surinkimo operatoriaus iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei 

apvažiavimo būdu. Lentelėje pateikti 2017–2019 metais atliekų surinkimo operatoriaus surinktų 

komunalinių atliekų duomenys. 

https://atvr.am.lt/
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Metai 

Atliekų surinkimo operatoriaus surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2017 - 2019 metais, 

tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Marijampolės 

sav. 

Šakių 

rajono 

sav. 

Vilkaviškio 

rajono sav. 

Visos 

Marijampolės 

apskrities 

savivaldybių 

Mišrios 
komunalinės 

atliekos 

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 

2019 m. 2977,82 3051,36 16738,42 5722,02 10686,08 39175,70 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
-3 -8 -5 -10 -5 -6 

Bendro 
naudojimo 

plastiko 
atliekų 

surinkimo 
konteineriuose 

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 

2019 m. 32,14 27,03 211,51 31,15 85,40 387,23 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
31 5 35 20 27 29 

Bendro 
naudojimo 

stiklo atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

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 

2019 m. 51,22 54,26 282,61 80,00 167,12 635,21 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
13 6 4 12 4 6 

Bendro 
naudojimo 

popieriaus 
atliekų 

surinkimo 
konteineriuose 

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 

2019 m. 44,85 77,67 423,81 56,24 197,24 799,80 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
10 25 25 -10 36 23 

Individualaus 
naudojimo 

stiklo atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

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 

2019 m. 104,84 108,06 474,48 399,49 432,26 1519,13 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
120 -23 13 18 0 10 

Individualaus 
naudojimo 
pakuočių 
atliekų 

surinkimo 
konteineriuose 

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 

2019 m. 246,49 261,32 698,53 504,32 700,15 2410,81 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
-10 6 -17 12 3 -3 

Apvažiavimas 

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 

2019 m. 101,31 126,52 381,72 230,08 259,06 1098,69 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
511 216 119 109 25 100 

Viso surinkta 
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 
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Pokytis 2017-

2018  m., % 
-3 -7 1 4 2 1 

2019 m. 3558,66 3706,21 19211,08 7023,30 12527,31 46026,57 

Pokytis 2018-

2019  m., % 
1 -5 -3 -5 -3 -3 

Žymiausias surenkamų atliekų kiekio 2017–2019 metais sumažėjimas pastebimas  

Kazlų Rūdos savivaldybėje (5 proc.) ir Šakių r. savivaldybėje (5 proc.) Kitose savivaldybėse 

surenkamų atliekų kiekis kito nežymiai. Visame regione surenkamų atliekų kiekis sumažėjo 3 proc. 

Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2017–2019 m. 

2019 metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta mažiausiai. 2019 metų vidurkis neviršijo 

bendros 2017–2019 m. vidurkio normos. 

 

7.2.Papildančių atliekų surinkimo sistema 

Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2019 

metais buvo surinkta 636,312 t atliekų. Detalūs duomenys apie surinktų atliekų kiekius pateikiami 

lentelėje. 

Metai 
Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Marijampolės 

sav.  

Šakių 

r. sav. 

Vilkaviškio 

r. sav. 
Viso 

Viso 2019 m. 45,705 49,799 264,083 118,902 157,821 636,31 

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 

7.3.Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 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 naudojant 

konteinerinę sistemą. 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. 
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104,84 
7% 108,06 

7% 

474,483 
31% 

399,489 
26% 

432,26 
29% 

 Individualaus naudojimo stiklo atliekų surinkimo 

konteineriuose surinktų stiklo atliekų kiekis Marijampolės 

regione 2019 metais, tonomis, procentais 

Kalvarijos sav.

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės sav.

Šakių rajono sav.

Vilkaviškio rajono
sav.

266,49 
11% 

261,33 
11% 

698,53 
28% 504,32 

21% 

700,15 
29% 

Individualaus naudojimo pakuočių atliekų surinkimo 

konteineriuose surinktų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų 

kiekis Marijampolės regione 2019 metais, tonomis/procentais 

Kalvarijos sav.

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės sav.

Šakių rajono sav.

Vilkaviškio rajono
sav.

Marijampolės regione 2019 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių 

surinkta 1842,238 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, iš jų: 

 655,21 t stiklo, stiklo pakuočių, 

 799,802 t popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių, 

 387,226 t metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių.  

Antrinių žaliavų surinkimo sraute 2430,82 t sudarė pakuočių atliekos ir antrinės 

žaliavos iš individualių pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. 1519,132 t susidarė stiklo atliekų iš 

individualių stiklo konteinerių. 

 

2019 metais Marijampolės regione antrinių žaliavų sraute iš individualių ir bendro 

naudojimo konteinerių, komercinio srauto, MBA įrenginiuose iš viso buvo surinkta 9014,205 t 

antrinių žaliavų. 2019 metais surinkta 4,4 proc. daugiau antrinių žaliavų nei 2018 metais. Detalūs 

duomenys pateikiami diagramoje. 
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7.4.Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiai 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiuose per 2019 metus buvo priimta 39781,20 t mišrių komunalinių atliekų ir sutvarkyta 

39239,94 t. 

Iš 39239,94 t sutvarkytų mišrių komunalinių atliekų susidarė: 

  
  

8282,775 
6027,68 

23393,832 

1535,653 

Kitos mechaninio

atliekų apdorojimo

atliekos (įskaitant

medžiagų mišinius),

nenurodytos 19 12 11

Degiosios atliekos Nekompostuotos

biologiškai skaidžios

atliekos < 80 mm

Antrinės žaliavos

Susidariusios atliekos, t 
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Atliekų susidarymas procentais: 

 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) 

įrenginiuose 2019 metais buvo atskirta 3,91 proc. antrinių žaliavų. 

 

Per 2019 metus buvo parduota 1185,706 t turinčių rinkoje vertę antrinių žaliavų ir gauta 

65975 EUR pajamų. 

Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu susidarė 23393,832 t biologiškai skaidžių 

atliekų. Per 2019 metus biotuneliuose buvo apdorota 26032,650 t  biologiškai skaidžių atliekų ir 

pagaminta 24022,57 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 2019 metus buvo išvežta 2966,580 t degiųjų atliekų į atliekų deginimo gamyklą 

UAB „Fortum Klaipėda“. 2019 m. gruodžio mėn. 20 d. buvo pasirašyta nauja degių atliekų 

utilizavimo (deginimo) sutartis su UAB „Kauno kogeneracine jėgaine“. Pagal naują sutartį, bus 

galimybė per metus sudeginti iki 14000 t degių atliekų. 
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2019 m. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

(MBA) įrenginiuose pakeista apšvietimo sistema į LED šviestuvus. Įvertinus 2018 m. ir 2019 m. 6 

mėnesių laikotarpį, 2019 metais nuo birželio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. buvo 29538 kWh 

mažiau sunaudota elektros energijos, negu tais pačiais mėnesiais 2018 metai. Nepaisant to jog 

elektros energijos kainos 2019 m. kilo, buvo sutaupyta apie 5639 eur.  

7.5.2019 m. Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus veiklos ataskaita 

Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną bei įvykdyti ES 

Lietuvos Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo užduotis, 

Marijampolės apskrities teritorijoje esančiose savivaldybėse veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo 

ir 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – ŽAKA ir DGASA). Visų ŽAKA 

pajėgumas  - 20700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14500 tonų atliekų. 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. Dalis atvežamų 

biologiškai skaidžių atliekų būna sumaišytos su kitos rūšies atliekomis, todėl reikia jas perrūšiuoti. 

Tai papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai. DGASA priimamos 

didelių gabaritų bei kitos atliekos: stambios atliekos (netinkami baldai, buities prietaisai, 

televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.); antrinės žaliavos (stiklas, plastmasės,  metalai, 

makulatūra),  statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos), įvairios 

buities neutilizuojamos atliekos, buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės 

chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir 

autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir kt.). 
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 2019 m. Marijampolės regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai 

subjektai į 13 skyriaus padalinių pristatė 7227,3 t atliekų: 

į 5 kompostavimo aikšteles 3198,3 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių 

atliekų. Iš jų buvo pagaminta  2685 t komposto. Kompostas yra sijojamas per 40x40 mm ir 12x12 

mm skylių sijojimo sietus. Kompostas parduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims. 557 t buvo 

perduotos sąvartynui perdengi atliekų sluoksnius. Visose aikštelėse yra sukompostuota, bet dar 

neišsijota apie 650 t komposto. Šis kiekis susidaro iš praėjusių metų likučių. Paruošta 130 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; 

8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles buvo priimta 4029 tonos įvairių atliekų, 

kurios buvo perduotos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Viso regione 2019 m. buvo aptarnauti 20153 gyventojai (priimant atliekas ir teikiant 

konsultacijas apie atliekų priėmimo tvarką) 

2019 m. Marijampolės regione surinkta biologiškai skaidžių atliekų 

Savivaldybė Kiekis, t 

Kalvarijos 224,8 

Kazlų Rūda 706,3 

Marijampolė 1322,4 

Šakių 297,4 

Vilkaviškio 647,4 

Viso: 3198,3 
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Viso priimta biologiškai skaidžių atliekų: 

2017 m. – 3256,22 t 

2018 m. – 3464,27 t 

2019 m. – 3198,1 t 

2019 m. ŽAKA pagaminta ir realizuota komposto, t  

Savivaldybė Pagaminta Realizuota 

Marijampolė 920 753,08 

Vilkaviškis 860 663,8 

Kazlų Rūda 490 467,2 

Šakiai 285 144,8 

Kalvarija 130 82,16 

Viso: 2685 2111,04 

 

 

2019 m. gruodžio mėnesį skyrius pradėjo eksploatuoti naujai pastatytas Kybartų, 

Kudirkos Naumiesčio ir Gelgaudiškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau – 

DGASA). Šioms buvo parengti Taršos leidimai, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 

planai ir techniniai reglamentai.  Sudarytos sutartys su atliekų tvarkytojais ir konteinerių iš DGASA 

vežėjais atliekų išvežimui į kitas atliekų tvarkymo vietas. Priimti ir apmokyti darbuotojai (atliekų 

priėmėjai), kad galėtų tinkamai priimti atliekas bei suteikti konsultacijas atvežusiems į aikštelę 

fiziniams ir juridiniams asmenims. 2019 m. DGASA pradėjo veikti pakartotinio panaudotų daiktų 

atidavimo sistema. Tai panaudojimui tinkamų daiktų perdavimas gyventojams ar labdaros  

organizacijoms. 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 iš ūkio subjektų. 
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Savivaldybė 2019 m. DGASA priimti atliekų kiekiai, t 

Marijampolė 1190,7 

Vilkaviškis 1142,5 

Šakiai 867,3 

Kalvarija 352,1 

K. Rūda 476,4 

Viso: 4029 

 

 

2019 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.  Skyriaus darbuotojai,  patys 

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

atliekų surinkimo aikštelėse Marijampolės AAD atliko planinius patikrinimus. Atliekos tvarkomos 

laikantis gamtosaugos reikalavimų, todėl patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta. 

8.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 2019 metus priimta 30539,930 t. atliekų. Lyginant su 2018 metais priimtas atliekų 

kiekis sumažėjo 28808 t. Pagrindinė priežastis, nuo 2019 m. gegužės mėn. 01 d. visos mišrios 

komunalinės atliekos apskaitomos Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio 

biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginiuose.  
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2019 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 13311,808 t. atliekų. Nuo sąvartyno 

eksploatacijos pradžios  pašalinta 469191,023 t. 

 

 

 

Šalinamas atliekų kiekis 2019 metais buvo 42 procentais mažesnis nei 2018 metais, kas 

sudaro 9568 t.  

2019ais lyginant su 2018 metais, sumažėjo: 

1. 10166,220 t. mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) šalinamas kiekis. 

2. 428,700 t. plastikų ir gumos (kodas 19 12 04) šalinamas kiekis; 

3. 172,720 t. perdirbto tekstilės pluošto (kodas 04 02 22) šalinamas kiekis. 

Tačiau išaugo: 

1. 725,717 t. didžiųjų atliekų (kodas 20 03 07) šalinamas kiekis; 

2. 216,020 t. plastiko drožlių ir nuopjovų (kodas 12 01 05) šalinamas kiekis; 

3. 161,323 t. kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) šalinamas kiekis. 
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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 2019 metais 

pašalinta 697,920 t. statybinių medžiagų, turinčių asbesto.  

 

..  

2019 metais palyginus su 2018 metais įrengtose aikštelėse pašalinta 17,500 t. 

daugiau statybinių medžiagų, turinčių asbesto, kas sudaro 3 %. 

Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 3128,980 t. inertinių 

atliekų. Taip pat atliekų perdengimui priimta 24122,970 t. techninio komposto (stabilato) iš  

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginių. 

8.1.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 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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8.1.1.Išgautų dujų panaudojimas 2017–2019 metais 

 

2019 m. buvo išgauta 176500 kubinių metrų biodujų. 15849 m
3
 sudeginta dujų degle, 

160651 m
3
 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

2018 m. buvo išgauta 279415 kubiniai metrai biodujų. 57575 m
3
 sudeginta dujų degle, 

221840 m
3
 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

2017 m. buvo išgauta 316962 kubiniai metrai biodujų. 73077 m
3
 sudeginta dujų degle, 

243885 m
3
 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 

 
 

2019 metais pagaminta 244562 kWh elektros energijos. Gauta 21249,97 eurų pajamų už 

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

patirta 19704,89 EUR išlaidų. 
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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. 

8.1.2.2017–2019 metais iš elektros energijos gamybos gautos pajamos ir patirtos išlaidos, 

EUR. 

 

2019 metais palyginus su 2018 metais išgauta 102915 m
3
 mažiau biodujų, kas sudaro 

36,83 %. 2019 metais pagaminta 62181 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 20,27 %. 

Pokyčiams didžiausią įtaką turi – sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti sąvartyne šalinti biologiškai 

suyrančių atliekų. Ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymas, atskirtų biologiškai skaidžių atliekų 

apdorojimas MBA įrenginiuose. 

9.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 kiek tai leidžia teisės aktai. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre 2019 m. galiojo 68565 vnt. 

sutarčių už 79677 vnt. objektus. Detali informacija pagal savivaldybes pateikiama lentelėje. 
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Grupė 
Sutarčių (mokėtojų) 

skaičius 
Objektų skaičius 

Kalvarijos sav.  4841 5622 

Kazlų Rūdos sav.  5806 6784 

Marijampolės sav.  27252 31599 

Šakių r. sav.  13150 14776 

Vilkaviškio r. sav.  17516 20896 

Viso 68565 79677 

9.1.Atliekų turėtojų (mokėtojų) kitimo dinamika per 2011–2019 metus 

 

9.2.Objektų kitimo dinamika per 2011–2019 metus 
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Palyginus objektų ir sutarčių skaičius, matyti, kad ir sutarčių ir objektų skaičius per 

2019 m. didelio padidėjimo ar sumažėjimo neturėjo. Sutarčių padaugėjo tik Marijampolės ir Šakių 

rajono savivaldybėse, o kitose sumažėjo. Objektų padaugėjo tik Vilkaviškio rajono savivaldybėje.  

Objektų ir sutarčių padidėjimui įtakos turėjo 2019 m. vykdytas tikslinis garažų paskirties objektų 

patikrinimas. Objektų ir sutarčių sumažėjimui įtakos turėjo objektų avarinės būklės nustatymas ir jų 

pripažinimas netinkamais naudoti. 

Per 2019 m. su juridiniais asmenimis sudarytos arba pakeistos 363 vnt. komunalinių 

atliekų tvarkymo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos savivaldybėje – 13 vnt., 

Kazlų Rūdos savivaldybėje – 11 vnt., Marijampolės savivaldybėje – 228 vnt., Šakių rajono 

savivaldybėje – 30 vnt., Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 81 vnt. 

Su fiziniais asmenimis per 2019 m. naujai sudarytų 444 vnt. komunalinių atliekų 

tvarkymo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos sav. 37 vnt., Kazlų Rūdos sav. 31 

vnt., Marijampolės sav. 166 vnt. Šakių rajono sav. 123 vnt., Vilkaviškio rajono sav. 87 vnt. 

Atnaujinta didžioji dalis ankstesniais metais sudarytų pagal individualiai aptartas sąlygas sutarčių. 

Per 2019 m. pritaikyta 981 asmeniui lengvata dėl kintamos dalies skaičiavimo stabdymo, iš jų 976 

dėl išvykimo, 5 asmenims dėl nutolusio konteinerio. 

Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus per 2019 m. gauta 1393 raštų (skundai, prašymai, 

paklausimai), iš kurių klientų aptarnavimo skyriuje užregistruota 1092 raštai ir vizuoti 301 raštai, 

parengta 669 atsakymų, raštų, pažymų. Dažniausiai kreiptasi su prašymais dėl kintamos mokesčio 

dalies neskaičiavimo, dėl objektų netinkamumo naudoti, dėl realiai naudojamos objektų paskirties 

įvertinimo bei neatitikimų su NTR 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 989 vnt. 

raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusios skolos. 2019 m. apžiūrėti 399 objektai, kurių 

savininkai vengia laiku mokėti mokestį už atliekų tvarkymą. Patikrinimų metu nustatyta, kad iš jų 

44 objektai yra avarinės būklės ir netinkami naudojimui, jiems mokesčio skaičiavimas yra 

sustabdytas. 355 objektai yra tinkami naudoti bei naudojami, todėl šių objektų savininkai perduoti 

tolesniam skolų išieškojimui. 

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 446 objektuose. 2019 m. buvo gauta 30 prašymų iš juridinių asmenų 

dėl nekilnojamo turto patalpų plotų naudojimo ir paskirties įvertinimo. 

Per 2019 m. buvo apvažiuotos ir patikrintos visos Marijampolės apskrityje esančios 35 

garažų bendrijos, surasta ir patikrinta 5909 garažai. Patikrinimų metu nustatyta, kad 474 garažai yra 

avarinės būklės ir netinkami naudoti, apleisti. Situacija su garažų apmokestinimu iki galo nėra 

išspręsta, nes dalis apžiūrėtų garažų neregistruoti VĮ Registrų centro NTR registre, nepriklauso 

bendrijoms, todėl nustatyti savininkus ir apmokestinti beveik neįmanoma. 

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, 2019 m. buvo vykdoma aktyvi ir griežta atliekų 

kiekių susidarymo, rūšiavimo ir šalinimo kontrolė. Bendro naudojimo konteinerinių aikštelių 
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kontrolei buvo naudojamos 4 mobiliosios kameros skirtingose bendro naudojimo konteinerinėse 

aikštelėse, esančiose skirtingose savivaldybėse. Jų pagalba užfiksuota ir savivaldybių 

kompetentingiems specialistams perduota 44 galimi atvejai dėl atliekų turėtojų teisės aktuose ir 

savivaldybių tarybų sprendimuose nustatytų reikalavimų pažeidimų. Mobilios kameros buvo 

suteikiamos sodų bendrijų pirmininkams, seniūnams, kad jie patys galėtų stebėti ir fiksuoti galimus 

atvejus dėl atliekų turėtojų teisės aktuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose nustatytų 

reikalavimų pažeidimų. Vykta į 52 tikslinius patikrinimus pagal gautus seniūnų prašymus, skundus. 

Taip pat organizuota ir sudalyvauta 10 bendruose patikrinimuose su savivaldybių, seniūnijų 

atstovais. 

Vykdant savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių 

įsipareigojimų laikymosi kontrolę, organizuota 10 individualiose valdose esančių mišrių 

komunalinių atliekų konteinerių patikrinimų, kurių metu patikrinta apie 1216 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. Nustatytiems pažeidėjams buvo pateiktas įspėjimas su rūšiavimo rekomendacijomis. 

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 314 kartus, 8 juridinių asmenų buvo įspėti apie 

netinkamą atliekų tvarkymą bei pasiūlytos priemonės tinkamam atliekų rūšiavimui. 

Kontroliuojant vežėjo teikiamas paslaugas, 88 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, 2019 m. atliekų vežėjui išsiųsti 917 potvarkių 

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

naudojimo mišrių komunalinių atliekų, rūšiavimo konteinerių pastatymą ir nuėmimą: 

Savivaldybė 

2019 m. 

išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti pakeitimai 

Dėl fizinių 

asmenų 

Dėl juridinių 

asmenų 

Dėl bendro 

naudojimo 
Viso 

Kalvarijos 119 149 74 19 242 

Kazlų Rūdos 99 207 102 21 330 

Marijampolės 384 1155 610 85 1850 

Šakių rajono 132 334 93 21 448 

Vilkaviškio rajono 183 988 353 19 1360 

Viso: 917 2833 1232 165 4230 

10.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. 

Bendra įvykusių viešųjų pirkimų apimtis 2017 - 2019 metais. 

 2017 2018 2019 

Įvykusių viešųjų pirkimų skaičius 43 94 96 

Bendra įvykusių viešųjų pirkimų vertė, 

Eur 

9 174 996,01 2 662 467,86 3 116 164,48 

 



 

37 

 

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. 

Bendra atliktų 2019 metų pirkimo procedūrų vertė - 3 116 164,48 Eur su PVM. 

2019 m. pirkimai. 

 Suma Eur su PVM 

Pirkimai, atlikti naudojantis CVP IS 2 837 927,64 

Pirkimai atlikti per CPO LT 573,60 

Mažos vertės pirkimai 385 023,87 

Pagal pirkimo objektų rūšis, didžiausią 2019 m. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės 

dalį sudarė paslaugų pirkimai – 2 428 919,55 Eur su PVM. Prekių pirkimui išleista – 599 928,58 

Eur su PVM, darbų – 87 316,35 Eur su PVM. 

Bendrovė 2019 m. atliko 96 viešųjų pirkimų procedūras, kurių didžiąją daugumą sudarė 

mažos vertės pirkimai - 90. 

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius 2019 m. 

Pirkimo objekto 

rūšis 

Bendra sudarytų sutarčių vertė Eur su 

PVM 

Bendras pirkimų skaičius, vnt. 

Prekės  121 978,58 45 

Paslaugos 175 728,94 40 

Darbai 87 316,35 5 

 385 023,87 90 

11.INFORMACIJA APIE TEISMINIUS GINČUS 

2019 m. Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-942-262/2019 dėl 

netesybų priteisimo. Priimtas sprendimas apskųstas apeliacine tvarka. Civilinė byla Nr. 2A-93-

790/2020 dėl netesybų priteisimo nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme. Bylos nagrinėjimas 

rašytinio proceso tvarka paskirtas 2020 m. kovo 31 d. 

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

priteisimo. Byla sustabdyta. 

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 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. 2019 m. šis sprendimas abiejų šalių buvo apskųstas 

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Lietuvos Aukščiausiajam teisme civilinė byla Nr. e3K-3-39-

378/2020. Posėdis žodinio proceso tvarka paskirtas 2020 m. balandžio 2 d.  
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Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose civilinė byla Nr.  e2-8602-

329/2018 dėl nepagrįsto praturėjimo ir žalos atlyginimo. Ieškovas UAB  „Neg Recycling“ . Byla 

išnagrinėta, ieškinys atmestas kaip nepagrįstas. 

Taip pat 2019 m.  „Arvi“ ir ko kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui susidariusios skolos pardavimo UAB „Belor“. 

Teismas priėmė nutartį, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  UAB „Arvi“ ir 

ko skolą, kuri sudarė 19 200 eurų, pardavė UAB „Belor“ teisėtai. 

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. 

12.2019 METŲ VEIKLOS VIEŠINIMO IR ATLIEKŲ PREVENCIJOS ATASKAITA 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre įvaizdžio kūrimui skiriamas 

nemažas dėmesys. Bendrovėje suprantama, kad tai kruopštus ir ilgalaikis darbas – visuomenei 

nuolat teikiama informacija apie tai, kas vyksta, kokie sprendimai priimami, kaip jie paveiks 

bendruomenę. Nenuslepiami ir faktai, kurie galėtų turėti ir neigiamo poveikio bendrovės reputacijai, 

tačiau laiku ir teisingai informavus visuomenę pavyksta išvengti negatyvių reakcijų. 

2019 metais, kaip ir ankstesniais, didelis dėmesys buvo skiriamas pagrindinėms ryšių su 

visuomene funkcijoms vykdyti – buvo stebima, analizuojama ir vertinama viešoji nuomonė, į visus 

viešuosius klausimus buvo stengiamasi pateikti greitus ir tikslius atsakymus. UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro veikla apima visą bendruomenę – visoms grupėms yra svarbūs 

ekologijos, aplinkosaugos klausimai, visiems rūpi, kaip ir už kokią sumą bus sutvarkomos jų 

atliekos. 

Todėl aktuali informacija nuolat buvo teikiama bendrovės interneto svetainėje, apie 

problemas ir veiklos naujoves buvo skelbiama socialinių tinklų informacija. Siekiant veiksmų 

nuoseklumo, informacijos vientisumo, svetainėje www.maatc.lt aktualia informacija buvo 

užpildomi jau suformuoti informaciniai laukai, atnaujinami naujienų įrašai, skelbimai. 

Palyginti neblogi ryšiai UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą sieja su 

žiniasklaidos atstovais. Puikiai sekėsi bendradarbiauti su vietos laikraščių, Marijampolės televizijos 

redaktoriais ir žurnalistais – jie beveik visada paskelbdavo bendrovės pranešimų spaudai 

informaciją, pagal ją rengdavo savo autorines publikacijas. Bendrovė ypač daug dėmesio skyrė 

2019 metų savo veiklos aktualijoms – pavasarį buvo gyventojams papildomai išdalinta apie 4000 

kompostavimo dėžių, vėlų rudenį apskrityje buvo atidarytos trys naujos didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelės, vis dar tęsėsi teisminiai ginčiai dėl nutrauktos sutarties su UAB „NEG 

recycling“. Informuojant apie šiuos įvykius reikšmingus akcentus sudėjo beveik visos visuomenės 

informavimo priemonės. Teko suvaldyti ir nedidelę krizinę situaciją, kai kilo gaisras degių atliekų 

stoginėje – paskleidus operatyvią ir teisingą informaciją buvo išvengta neigiamų interpretacijų ir 

komentarų.  

Daug kartų apie UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos naujoves 

visuomenę informavo jos akcininkų – apskrities savivaldybių administracijų – interneto svetainės, 

kiti interneto portalai. 

Kaip ir ankstesniais metais,  bendrovėje buvo laukiami lankytojai, panorę susipažinti su 

atliekų tvarkymo sistema. Buvo priimtos ir su didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, 

mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamyklos, kompostavimo aikštelių  veikla bei 

visas atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema supažindintos moksleivių, darželinukų grupės. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įgyvendina projektą   

„Marijampolės komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“, kurio viešinimo 

veiklas vykdo UAB „MVP sprendimai“ (paslaugos nupirktos viešojo konkurso būdu, sutartis  Nr. 

2018/4-185 „Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo 

http://www.maatc.lt/
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sutartis“. 2019 metais buvo atlikta didžioji dalis projekto viešinimo, tačiau pratęsus projekto 

įgyvendinimo terminą iki 2021 metų buvo pratęsta ir viešinimo projekto veiklų terminai. 

Informacija apie bendrovės   veiklą klientus pasiekė ir su mokėjimų pranešimais jų 

antroje pusėje skelbiant aktualias naujienas. Atliekų surinkimo grafikai ne tik paskelbti vietos 

laikraščiuose, interneto svetainėje, bet ir įteikti visiems atliekų turėtojams popieriniame variante. 

Kiekvieną dieną nuolatinis klientų informavimas vyksta telefonais, elektroniniais 

paštais, nemokama telefono linija 8 800 22002. 

12.1.Interneto svetainė ir socialiniai tinklai 

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 

12.2.Publikacijos laikraščiuose 

1. Kalėdų eglutės bus tinkamai sutvarkytos. Suvalkietis, 2019-01-10. 

2. Naudoti daiktai antram gyvenimui. Savaitė. 2019-01-10. 

3. Kalėdų eglutės bus tinkamai sutvarkytos. Miesto laikraštis (Marijampolė), 2019-01-11. 

4. Atliekų tvarkymas: pasiekimai džiugina, problemos užgrūdina. Savivaldybių žinios, 2019-01-12. 

5. Neetiškai . Santaka, 2019-01-15. 

6. Kur dėti šiukšles: nuo statybinių atliekų iki medžio šakų ir lapų. Santaka, 2019-01-15. 

7. Atlieku vežėjai dirba septynias dienas per savaite. Suvalkietis, 2019-01-17. 

8. Straipsniu serija apie MAATC- sisteminga juodinanti kampanija. Suvalkietis, 2019-01-26. 
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9. Važiavo, bet konteineriu neištuštino. Suvalkietis, 2019-01-26. 

10. Kompostavimas. Valsčius, 2019-02-19. 

11. Naujos atliekų surinkimo aikštelės: vis dar derinamos jų vietos. Draugas, 2019-02-19.  

12. Gražiau gyventi padės žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės. Valsčius, 2019-02-22.  

13. Trąšų verslo ryklių „Arvi“ ir „Belor“ kova: kas kų įveiks? Suvalkietis, 2019-03-16. 

14. Nuo kovo 1 d. dalijamos kompostavimo dėžės . Kazlų Rūdos laikraštis, 2019-03-12. 

15. Asbesto atliekų vis dar yra. Valsčius, 2019-03-19. 

16. Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą. Santaka, 2019-03-22. 

17. Tikėtina, kad šiukšlėse dar nepaskęsime...  Suvalkietis, 2019-03-02. 

18. Vėl dalija kompostavimo dėžes. Santaka, 2019-03-12. 

19. Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą . Santaka, 2019-03-22. 

20.Marijampolės regiono gyventojams - dar šiemet geresnės sąlygos rūšiuoti atliekas. Suvalkietis, 

2019-04-16. 

21.Lankėsi Kazlų Rūdos valdžia . Valsčius, 2019-04-19. 

22.Aptvaruose - ir džiaugsmas akims, ir pajamos. Suvalkietis, 2019-04-30. 

23. Lankėsi Kazlų Rūdos valdžia. Valsčius, 2019-04-19. 

24. Ugnis įsiplieskė atliekų kalne. Lietuvos rytas, 2019-05-07. 

25. Gaisras Marijampolės BMA sandėliavimo stoginėje . Suvalkietis, 2019-05-07. 

26 Degė išrūšiuotos atliekos. Santaka, 2019-05-07. 

27. Nereikia? Atsakingai rūšiuok arba atiduok!  Draugas, 2019-05-24. 

 
28. Regione plečiamas aikštelių tinklas. Santaka, 2019-05-24. 

29. Pakilo ir darbuotojai . Lietuvos rytas, 2019-06-04. 

30. Vadovai su vadovais - aktuliais klausimais. Draugas, 2019-06-14. 

31. MAATC  . Valsčius, 2019-06-14. 

32. Rajono ugdymo įstaigoms įteikta Žalioji vėliava. Santaka, 2019-06-14. 

33. Puskilometrį tempti atliekų konteinerį - ne kiekvieno jėgoms. Santaka, 2019-08-06. 

34. Atlieku detektyvas Igliaukoje. Suvalkietis, 2019-08-27. 

35. Sumažinti plastiko keliamas grėsmes gali tik žmogus. Santaka, 2019-08-27. 

36. Popieriaus konteineriuose randa net sauskelnių ir servetėlių. Santaka, 2019-09-03. 

37. Kai nenori mokėti mokesčių - šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius.Santaka,2019-09-17. 

38. Tvarkingos ir patogios konteineriu aikštelės - didelis žingsnis į priekį puoselėjant aplinką.    

Suvalkietis, 2019-09-28. 

39. Europos sąjungos projektai keičia savivaldybės veidą. Miesto laikraštis, 2019-09-27. 

40. Teismas baudų nesumažino. Suvalkietis,2019-10-17. 

41. . Stambiagabaričių atliekų aikštelių dar teks palaukti. Valsčius, 2019-11-12. 
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42. . Reikia sofos ar šaldytuvo? Užsukite į daiktų pakartotinio naudojimo ir apsikeitimo punktą. 

Suvalkietis, 2019-11-12. 

43. Netinka Jums - gal pravers kitam. Santaka, 2019-10-18. 

44. Aplinka mums svarbi visus metus. Santaka, 2019-11-19. 

45. Nešiukšlink! Stebi slapta kamera. Miesto laikraštis, 2019-11-29. 

46. Sugriežtinus padangų tvarkymą - didesnė betvarkė. Suvalkietis, 2019-12-03. 

47. Naujas Marijampolės savivaldybės veidas. IQ THE ECONOMIST/ Sūduvos verslas. 2019-11-

29. 

 
48. Sistema sukurta - deramai ja naudokimės. IQ THE economist.2019-11-29. 

49. Tekstilės konteineriai atsiras kitąmet. Valsčius, 2019-12-13. 

50. Kybartuose atidaryta didžiųjų atliekų aikštelė. Santaka, 2019-12-08. 

51. Šalyje ir pas mus. Suvalkietis, 2019-12-07. 

52. Kiekvienais matais gyventojai vis daugiau pristato įvairiausių atliekų. Suvalkietis, 2019-12-07. 

53. Pradeda dirbti atliekų surinkimo aikštelės. Valsčius, 2019-12-06. 

54. Pradės veikti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Draugas, 2019-12-06. 

55. Kybartuose atidaryta didžiųjų atliekų aikštelė. Santaka, 2019-12-06. 

 

12.3.Publikacijos interneto svetainėse 

1. Kalėdų eglutės bus tinkamai sutvarkytos  » Etaplius.lt, 2019-01-05. 

2. Kalėdų eglutės bus tinkamai sutvarkytos  » Suduvosgidas.lt, 2019-01-04. 

3. Kur dėti šiukšles: nuo statybinių atliekų iki medžio šakų ir lapų  » Santaka.info, 2019-01-17. 
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4. 3. Straipsnių serija apie MAATC – sisteminga juodinanti kampanija  » Suduvis.lt, 2019-01-09. 

5. 3. Straipsnių serija apie MAATC – sisteminga juodinanti kampanija  » Sc.bns.lt (BNS Spaudos 

centras), 2019-01-09. 

6. Kovo 1 d bus pradėtos dalinti komposrtavimo dėžės.» Sakiai.lt, 2019-02-21. 

7. Kovo 1 d. bus pradėtos dalinti kompostavimo dėžės  » Etaplius.lt, 2019-02-21. 

8. Kovo 1 d. bus pradėtos dalyti kompostavimo dėžės  » Suduvosgidas.lt, 2019-02-2. 

9. Kovo 1 d. bus pradėtos dalyti kompostavimo dėžės  » Vilkaviskis.lt, 2019-02-21. 

10. Dalys kompostavimo dėžes  » Santaka.info, 2019-02-21. 

11. Nuo kovo 1 d. bus dalijamos kompostavimo dėžės  » Suduvis.lt, 2019-02-21. 

12. Kovo 1 d. bus pradėtos dalinti kompostavimo dėžės  » Etaplius.lt, 2019-02-22. 

13. Kovo 1 d. bus pradėtos dalinti kompostavimo dėžės  » Kazluruda.lt, 2019-02-22. 

14. Nuo kovo 1 d. dalijamos kompostavimo dėžės  » Kazluruda.info, 2019-02-22. 

15. Šiukšlės Marijampolėje bado akis: kodėl turime mokėti už paslaugas, kurių negauname?  » 

Delfi.lt, 2019-02-28. 

16. Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą  » Santaka.info, 2019-03-22. 

17. Deramai tvarkysime atliekas –gyvensime sveikesnėje aplinkoje  » Santaka.info, 2019-04-15. 

18. Deramai tvarkykime atliekas– gyvensime sveikesnėje aplinkoje  » Suduvosgidas.lt, 2019-04-16. 

19. Įrenginių sandėliavimo stoginėje degė atliekos  » Santaka.info, 2019-05-06. 

20. Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių sandėliavimo stoginėje 22. 

degė degiosios atliekos  » Vilkaviskis.lt, 2019-05-06. 

21. Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių sandėliavimo stoginėje degė 

degiosios atliekos  » Suduvosgidas.lt, 2019-05-06. 

22. Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių sandėliavimo stoginėje degė 

degiosios atliekos  » Etaplius.lt, 2019-05-06. 

23. Marijampolės sąvartyne - didžiulis gaisras (PAPILDYTA)  » Etaplius.lt, 2019-05-05. 

24. Netoli Marijampolės ugnis įsiplieskė atliekų kalne  » Lrytas.lt, 2019-05-07. 

25. Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių sandėliavimo stoginėje degė 

degiosios atliekos  » Kalvarija.lt, 2019-05-08. 

26. Piketas Marijampolėje dėl „ARVI“ partnerystės įmonių darbo vietų išsaugojimo  » Etaplius.lt, 

2019-05-31. 

27. Regione plečiamas aikštelių tinklas  » Santaka.info, 2019-05-24. 

28. Marijampolėje piketavo trąšų gamyklos darbininkai – įmonę kausto nerimas  » Lrytas.lt, 2019-

06-03. 

29. Gražiškių gimnazija apdovanota Žaliąja vėliava  » Vilkaviskis.lt, 2019-06-04. 

30. Gražiškių gimnazijai įtekta „Žalioji vėliava“  » Santaka.info, 2019-06-04. 

31. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro planuose – patogesnės paslaugos ir sustiprinta 

kontrolė  » Suduvosgidas.lt, 2019-07-22. 

32. Rajono ugdymo įstaigoms įteikta Žalioji vėliava  » Santaka.info, 2019-06-17. 

33. Puskilometrį tempti atliekų konteinerį – ne kiekvieno jėgoms   Santaka.info  2019 08 08. 

34. Sumažinti plastiko keliamas grėsmes gali tik žmogus   Santaka.info  2019 09 02. 

35. Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius Santaka.info, 2019 09 

24. 

36. Popieriaus konteineriuose randa net sauskelnių ir servetėlių. Santaka.info  2019 09 06. 

37. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino.   Kauno.diena.lt  2019 10 15. 

38. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino   Diena.lt  2019 10 15. 

39. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino   Kl.lt  2019 10 15. 

40. Kartelyje dalyvavusioms bendrovėms baudos nesumažintos   Statybunaujienos.lt  2019 10 15. 

41. Teismas atmetė „Ecoservice“ ir „Marijampolės švara“ skundus dėl paskirtos 

baudos.   Lrytas.lt  2019 10 15. 

42. „Ecoservice“ ir „Marijampolės švara“ turi sumokėti baudas už kartelį.   Delfi.lt  2019 10 15. 

43. Teismas: baudos „Ecoservice“ ir „Marijampolės švarai“ už kartelį skirtos 

tinkamai.   Delfi.lt  2019 10 15. 

http://station.lt/#25272546
http://station.lt/#25272055
http://station.lt/#25269450
http://station.lt/#25267967
http://station.lt/#25265226
http://station.lt/#25265975
http://station.lt/#25291843
http://station.lt/#25291690
http://station.lt/#25284101
http://station.lt/#25379722
http://station.lt/#25737594
http://station.lt/#26126329
http://station.lt/#26143007
http://station.lt/#26436518
http://station.lt/#26436227
http://station.lt/#26434719
http://station.lt/#26434791
http://station.lt/#26430601
http://station.lt/#26447489
http://station.lt/#26583087
https://station.lt/#26852656
https://station.lt/#26738634
https://station.lt/#26885088
https://station.lt/#26902116
https://station.lt/#26897615
https://station.lt/#27631644
https://station.lt/#27106824
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44. Kartelį sudariusioms atliekų vežėjoms teismas baudų nesumažino.  Verslozinios.lt  2019 10 15. 

45. Teismas: „Ecoservice“ ir „Marijampolės švarai“ baudos už kartelį skirtos 

pagrįstai.   15min.lt  2019 10 15. 

46. „Ecoservice“ ir „Marijampolės švara“ turi sumokėti baudas už kartelį   Alfa.lt  2019 10 15. 

47. Teismas atmetė "Ecoservice" ir "Marijampolės švara" skundus dėl paskirtos 

baudos   ELTA  2019 10 15. 

48. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino. Pranesimai.elta.lt  2019 10 15. 

49. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino. Bns.lt (Naujienos)  2019 10 15. 

50. Kartelį sudariusioms bendrovėms teismas baudų nesumažino. Litas.lt  2019 10 15. 

51. Bauda už konkurencijos pažeidimus – lyg mirties nuosprendis.   Alfa.lt  2019 10 15. 

52. Europos Sąjungos projektai keičia Marijampolės savivaldybės veidą. Suduvosgidas.lt. 2019   10 

10. 

53. Atliekų rūšiavimas Vilkaviškio savivaldybėje: galimybės ir reikalavimai.Vilkaviskis.lt2019 10 

17. 

54. Atliekų rūšiavimas Kazlų Rūdos savivaldybėje: galimybės ir reikalavimai.  Kazluruda.lt  2019 

10 17. 

55. Atliekų rūšiavimas Šakių savivaldybėje: galimybės ir reikalavimai. Sakiai.lt  2019 10 17. 

56. Atliekų rūšiavimas Vilkaviškio savivaldybėje: galimybės ir reikalavimai. Vilkaviskis.lt  2019 10 

17. 

57. Ne tik ruduo - gėrybių metas.   Žaliasis pasaulis  2019 11 14. 

58. Aplinka mums svarbi visus metus.   Santaka.info  2019 11 22. 

59. Pradeda dirbti dar trys didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.   Suduvosgidas.lt  2019 12 

03. 

60. Marijampolės apskrityje pradeda dirbti dar trys didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. 

Sakiai.lt. 2019-12-03. 

61. „Kalėdų belaukiant…“: kultūros centre džiugina natūralių eglučių paroda .  Etaplius.lt  2019 12 

19 . 

62. „Kalėdų belaukiant…“: kultūros centre džiugina natūralių eglučių paroda. Suduvosgidas.lt.  

2019 12 19. 

63. „Kalėdų belaukiant…“: kultūros centre džiugina natūralių eglučių paroda. Marijampole.lt.  2019 

12 19. 

12.4. Radijas, televizija 

2019 metais bendrovės veiklai nemažai dėmesio skyrė Marijampolės regioninės 

televizijos žurnalistai: buvo parengta nemažai informacinių pranešimų apie bendrovės veiklą 

televizijos žinių laidose, parengtos ir transliuotos dvi laidos po 30 minučių, skirtos tik atliekų 

tvarkymo sistemos problemoms aptarti. 
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PROJEKTO „Marijampolės komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros 

plėtra“ viešinimo veiklos, kurias vykdė UAB „MVP sprendimai“ (paslaugos nupirktos viešojo 

konkurso būdu, sutartis Nr. 2018/4-185 „Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir 

tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“ 
 

1.2019-04-16. Straipsnis „Suvalkiečio“ laikraštyje, tekstas iliustruotas nuotrauka. 

2. 2019-05-13. Informacinė laida regioninėje radijo stotyje „Kapsai“, laidos trukmė – 11 min. 

Dalyvis – valdybos narys D. Bunikis. 

3. 2019-05-14. Straipsnis „Suvalkiečio laikraštyje,  tekstas iliustruotas nuotrauka. 

4. 2019-05-24. Straipsnis „Santakos“ laikraštyje , tekstas iliustruotas nuotrauka. 

5. 2019-05-24. Straipsnis „Draugo“ laikraštyje, tekstas iliustruotas nuotrauka. 

6. 2019-06-13. Informacinė laida Marijampolės regioninėje televizijoje, trukmė 30 min. Laidos 

dalyviai – direktorius A. Bagušinskas ir valdybos narys M. Lelešius. 

7. 2019-09-28. Straipsnis „Suvalkiečio“ laikraštyje, tekstas iliustruotas nuotraukomis. 

8. 2019-10-18. Straipsnis „Santakos“ laikraštyje, tekstas iliustruotas nuotraukomis. 

9. 2019-10-28. Pagaminta 15 000 lankstinukų, nušviečiančių projektą ir supažindinančių su atliekų 

tvarkymo sistema Marijampolės apskrityje. 

10. 2019-11-7. Informacinė laida Marijampolės regioninėje televizijoje, laidos trukmė 30 min. 

Laidos dalyviai – direktorius A. Bagušinskas ir ekologas T. Macijauskas. 

11. 2019-11-12. Straipsnis „Suvalkiečio“ laikraštyje, tekstas iliustruotas nuotraukomis.  

 

 

12.5.Ekskursijos į MAATC objektus, kuriuose susipažįstama su atliekų tvarkymo sistema 
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2019-03-18. Marijampolės sav. Balsupių dienos centrą lankantys vaikai. 18 moksleivių. 

 

 
2019-03-22. „Sūduvos pažinimo akademija“. 45 moksleiviai 

 

 
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Smalsutis“ 
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2019-04-03. Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla, priešmokyklinio ugdymo klasė. 20 

moksleivių. 

2019-04-05. Marijampolės “ Saulės“ pradinė mokykla, 4a klasė. 20 moksleivių. 

 

 

2019-04-12. Marijampolės profesinio rengimo centras., I gimnazijos klasė. 16 moksleivių.  
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2019-05-20. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla, 5a klasė. 28 

moksleiviai. 

2019-05-28. Marijampolės „Želmenėlių“ vaikų darželio priešmokyklinio ugdymo grupė. 21 

moksleivis ir 2 mokytojos. 

 

 
 

2019-10-24. Vilkaviškio Gražiškių gimnazijos 5 ir I gimnazijos klasių moksleiviai. 28 dalyviai. 

2019-11-18. Vilkaviškio pradinė mokykla, 4a klasė. 8 moksleiviai ir 2 mokytojos. 
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12.6.Susitikimai su gyventojais 

Iškilus atliekų tvarkymo problemoms bendrovės vadovai stengiasi nuolat tiesiogiai 

bendrauti su gyventojais, turinčiais klausimų ar pasiūlymų. Dažniausiai atliekų turėtojų keliamos 

problemos susilaukia klientų aptarnavimo skyriaus kontrolierių dėmesio.  

 
 

Su Kumelionių kaimo gyventojais 

 

  
 

Su Gražiškių gimnazistais 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras glaudžiai bendradarbiauja su 

mokytojos Jolantos Sikorskytės – Klibienės vadovaujamu moksleivių būreliu, kuriančių dizaino 

darbus iš atliekų. Visus metus šio būrelio auklėtinės važinėjo į parodas, dalyvavo darbelių iš atliekų 

parodose, kūrė mados kolekcijų pristatymus. 2019 metų pabaigai šio būrelio dalyvės apskrities 

atliekų tvarkymo centro vardu savo rankų dirbiniais papuošė Kalėdų eglutę Marijampolės kultūros 

centre vykusioje parodoje. 
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MAATC eglutė 

12.7.Informacija išsiųsta su mokėjimo pranešimais 

Kas ketvirtį bendrovė išsiunčia apie 70 tūkstančių mokėjimo pranešimų savo klientams 

atliekų turėtojams, Veiklos viešinimui pasinaudojama šių pranešimų antrąja puse – joje beveik 

visuomet yra paskelbiama aktuali informacija. 

2019 metų III ketvirčio mokėjimo pranešimas 

 

Vartokime atsakingai – dalinkimės daiktais ir 

tausokime gamtos išteklius! 

 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles 

(DGASA) , kurios yra visose apskrities savivaldybėse, jau galima pristatyti  ir atiduoti 

pakartotiniam naudojimui dar tinkamus naudoti daiktus, kurių nusprendėte atsisakyti. Tai, kas 

Jums atrodo morališkai pasenę, kitiems gali tikti.  Kviečiame neišmesti į atliekų konteinerius gerų 

namų apyvokos daiktų, veikiančių elektros ir elektronikos prietaisų, baldų. Visa tai, kas dar gali būti 

naudojama pakartotinai,  turėtų būti pristatyta į DGASA, kurios yra:  

 

1. Marijampolėje, Vokiečių g. 10, tel. (8 659) 91768, 

2. Vilkaviškyje, Šiaurės g. Nr.46, (8 659) 91764, 

3. Šakiuose, Sodų g. Nr.15, (8 659) 91772, 

4. Kazlų Rūdoje, M.Valančiaus g. Nr. 17A, (8 659) 91758, 

5. Kalvarijoje, Šilo g. 23, Kušliškių k., (8 659) 93215. 

 

Visos aikštelės dirba : 

nuo antradienio iki penktadienio – 9 val. – 18 val., 

 šeštadienį – nuo 9 iki 15.30 val., 

pietų pertrauka – nuo 13 iki 13.30 val. 

Nedarbo dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 
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Tikimės, kad Jūsų atiduoti daiktai suras naujus šeimininkus, bus pakartotinai naudojami. Taip bus 

taupomos ne tik lėšos daiktams įsigyti, bet ir gamtos, energetikos ištekliai jiems pagaminti, 

transportuoti, realizuoti.  

 

Pakartotiniam naudojimui pristatytus daiktus apžiūrėti ir NEMOKAMAI pasiimti 

naudojimui galima DGASA darbo laiku kiekvieną KETVIRTADIENĮ.  

 

DGASA iš gyventojų nemokamai priimamos sutvarkyti ir visos didelių gabaritų atliekos (seni 

baldai, čiužiniai, sugedę elektros – elektronikos prietaisai ir kt.), statybų -  griovimo atliekos iki 500 

kg iš vieno asmens per metus, netinkamos naudoti lengvųjų automobilių padangos 5 vnt. iš vieno 

asmens per metus. 

 

 Daugiau informacijos apie atliekų priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse rasite 

www.maatc.lt. 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 
 

 
 

2019 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veikla buvo viešinama 

siekiant įgyvendinti pagrindinius viešiesiems ryšiams keliamus reikalavimus: nuolat informuoti apie 

naujoves, objektyviai pranešti apie krizines situacijas, įrodyti, kad bendrovės veikla yra naudinga 

visuomenei ne tik tiesiogiai (tvarkant atliekas), bet ir globaliai (ekologijos reikalavimai, švari ir 

sveika gyvenimo aplinka). Viešiesiems ryšiams buvo vis labiau naudojamasi šiuolaikinėmis 

komunikacijos priemonėmis, įvaizdžio kūrimui pasitelkta ne tik tradicinė žiniasklaida, bet ir 

interneto tinklai. Vis daugiau dėmesio buvo skiriama ne tik savo informacijos pateikimui, bet ir 

grįžtamajam ryšiui – diskutuota su klientais „Facebook“ svetainėje, atsakinėta į gyventojų , kuriuos 

šie pateikė interneto svetainės užklausų sistemoje. 

13.BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

Prasidėjo baigiamieji 2014-2020 planinio finansinio periodo metai atliekų tvarkymo 

srityje. Bendrovė savo veikloje nuolat vadovaujasi Valstybinio atliekų tvarkymo įstatymo 

nubrėžtais planinio darbo principais, kuomet valstybinis atliekų tvarkymo planas atitinka ES 

keliamas užduotis, o regioninis ir savivaldybių planai detalizuoja bendrovei planines užduotis. 

Pagal regiono savivaldybių jungtinę veiklos sutartį tai įgyvendina UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras, pasiekdamas keliamas užduotis. Tai įgyvendinti padeda centro veiklos 

principai pagrįsti veiklos atvirumu, solidarumu, vientisumu, sistemingai analizuojant savo padalinių 

veiklą įsiklausant į bendrovės darbuotojų siūlymus veiklai tobulinti ir gerindama paslaugų kokybę 

pagal jų gavėjų pageidavimus. 

2019 m. buvo juntamas valstybinių centrinių institucijų sąstingis komunalinių atliekų 

tvarkymo srityje, nustatant taršos mokestį sąvartynuose, maisto ir bioskaidžių atliekų tvarkymą, 

sukuriant vieningą atliekų apskaitą ir jų tvarkymo tarifų sistemą, tobulinant pakuočių tvarkymą ir 

įgyvendinant žiedinę atliekų tvarkymo principą. 

Gaisras bendrovės atliekų saugojimo aikštelėje nesutrukdė Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo sistemos ir tobulinti bei vystyti paslaugų teikimo kryptingas veiklas įgyvendinant 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiklos programos priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“, įsigyti naują techniką bei atnaujinti sąvartyno filtrato valymo sistemą. 

Sutelktas kolektyvo darbas padėjo gerinti ekonominius veiklos rodiklius kokybiškiau 

atrenkant antrines atliekas  MBA įrenginiuose, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse,  

bioskaidžių atliekų kompostavimo  aikštelėse, gaminant ir realizuojant kokybišką kompostą. 

http://www.maatc.lt.u/
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Pasirašytos sutartys su Vilniaus ir Kauno kogeneracinėmis jėgainėmis degių atliekų deginimui, 

kurias Kauno jėgainėje jau utilizuojamos. 

Bendrovė kūrė naujas darbo vietas tobulindama veiklą ir pilnai perimdama MBA 

įrenginius savo žiniai ir nuolatinai įdarbindama darbuotojus. 

Bendrovės darbuotojų susitelkimas bei jų darbo sąlygų gerinimas, kolektyvinės sutarties 

atnaujinimas, akcininkų keliamų užduočių įgyvendinimas 2014-2020 metų planuose, vieningas 

regioninės atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas, kontrolės plėtra sudarė sąlygas bendrovei 

pelningai dirbti paskutiniais 2014-2020 planinio periodo metais užtikrinant paslaugų kokybę ir jų 

tarifų pagrįstą pastovumą, taip sudaromos sąlygos bendrovei pelningai dirbti ir 2020 metais. 

 

 

Direktorius                                                                                             Algirdas Bagušinskas 

     

 
 

 


