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1. SVARBIAUSI  METŲ ĮVYKIAI 

 
1. Bendrovės akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. balandžio 11 d., ketverių metų kadencijai 

išrinkta nauja bendrovės valdyba. 

2. 2016 m. rugsėjo 15 d. valdybos posėdyje bendrovės valdybos pirmininke ketverių metų 

kadencijai išrinkta Jurgita Čerkauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė. 

3. Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ projektinis pasiūlymas su priedais 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktas 

Marijampolės regiono plėtros tarybai. 2016 m. gruodžio 20 d. projektinis pasiūlymas patvirtintas 

ir įtrauktas į Regiono projektų sąrašą.  

4. 2016 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 63883,88 t. komunalinių atliekų. 

Iš viso sąvartyne pašalinta 23568,511 t arba 48 procentai 2015 metais sąvartyne pašalintų atliekų 

kiekio. 

5. 2016 metais individualių valdų gyventojams papildomai išdalinta 10 918 mėlynųjų konteinerių 

pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Viso regione jų yra išdalinta 34 400. 2016 metų 

ketvirtame ketvirtyje regiono individualių valdų savininkams išdalinta 32 300 žalieji  stiklo 

konteineriai ir sukurta atskira stiklo atliekų surinkimo sistema.  

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

Uosinės k. pradėjo veikti  65 000 t/m pajėgumo mechaninio biologinio  komunalinių atliekų 

apdorojimo įrenginiai (MBA).  2016 metais į MBA įrenginius buvo priimta 30642,15 t. mišrių 

komunalinių atliekų, iš kurių atrinkta 661,88 tonos antrinių žaliavų ir tai yra 2 proc. priimto 

kiekio.  

7. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse 2016 metais buvo pagaminta 2291,14 t du kartus sijoto 

komposto. 1549,83 t. šio komposto parduota. 

8. Siekiant atliekų prevencijos ir visuomenės švietimo tikslų įgyvendinimo bendrovė nuolat rengė 

ekskursijas moksleiviams, stovyklų dalyviams, savivaldybių ir žiniasklaidos atstovams į atliekų 

tvarkymo objektus. Su veikla ir atliekų tvarkymo reikalavimais supažindino skelbdama 

informaciją televizijos laidose, regiono spaudoje, atnaujintame internetiniame puslapyje ir 

siųsdama pranešimus regiono interneto svetainėms. 

9. Apskrities savivaldybių tarybos 2016 metų gruodžio mėnesį priėmė nutarimus nuo 2017 m. 

sausio 1 d. panaikinti vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą ir įvesti dvinarę mokesčių sistemą su 

pastoviąja ir kintamąja mokesčių už atliekų tvarkymo paslaugas dalimis. 

10. Bendrovė 2016 metais gavo 3.955.250 EUR pajamų, tačiau sąnaudos 2016 metais išsaugo 13 

procentų ir buvo 4.126.532 EUR. 82,5 procentų sąnaudų teko atliekų tvarkymo gamybinei 

veiklai ir operatorių paslaugoms.  

11. Administracinės veiklos sąnaudos nuo 908,486 EUR 2015 metais sumažėjo iki 635.707 EUR 

2016 metais.  
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2. APIE BENDROVĘ 

 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekų tvarkymo 

sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės 

pagrindinė komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, 

valdymas, administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir 

tvarkymo paslaugos, vietinės rinkliavos administravimas, skolų išieškojimas. 

Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų, veiklos strategiją grindžia Regiono plėtros tarybos patvirtintu Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo planu ir su Marijampolės apskrities savivaldybėmis pasirašytomis komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemų administravimo sutartimis. 

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

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

licencija. Bendrovę 2002 metais pasirašiusius Jungtinės veiklos sutartį įsteigė Marijampolės 

apskrities savivaldybės vykdydamos Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu 

savivaldybėms pavestas atliekų tvarkymo funkcijas ir įgyvendindamos investicinį Marijampolės 

regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymo projektą.  Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre bendrovė įregistruota 2003 m. sausio 16 d.   
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3. UAB MARIJAMPOLĖS APKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYMAS 

3.1.Bendrovės akcininkai 

 

   

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras steigėjai ir akcininkai yra visos 

penkios Marijampolės apskrities savivaldybės :  

 Kalvarijos savivaldybė, 

 Kazlų Rūdos savivaldybė, 

 Marijampolės  savivaldybė, 

 Šakių rajono savivaldybė, 

 Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

3.2.     2016 metų  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba 

 

Bendrovės valdybos nariai (iki 2016-04-21) : 

Juozas Vitukynas  - Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas - valdybos pirmininkas, 

Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas, 

Romas Eidukaitis  - Kalvarijos savivaldybės vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros 

vertybių apsaugai, 

Mindaugas Lelešius  - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, 

Kęstutis Kuncaitis - Šakių  rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas, 

Violeta Švetkauskienė  - Marijampolės savivaldybės teisės departamento direktorė. 

                                          Bendrovės valdybos nariai (nuo 2016-04-22): 

Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas, 

Jurgita Čerkauskienė – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė – valdybos pirmininkė 

nuo 2016-09-16 

Mindaugas Lelešius  - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas, 

Kęstutis Kuncaitis - Šakių  rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas, 

Valdas Tumelis – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

Juozas Vitukynas  - Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas  
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3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas 

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

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

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

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

sukauptų rezervų. Visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities savivaldybių administracijoms: 

           

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

Bendrovės ilgalaikis turtas 2016 metais sumažėjo nuo 29,7 mln. eurų iki 27 mln. eurų. Įmonė 2016 

metais  patyrė nuostolį, todėl akcininkų nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 1,296 mln. eurų iki 1,125 

mln. eurų. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą akcijų kiekį: 

 

Steigėjas 

 

Akcijų  

skaičius / (%) 

Akcininkui tenkanti 

nuosavo kapitalo dalis 

Eur 

Marijampolės savivaldybė 44 (36,67%) 412 573 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 32 (26,67%) 300 063 

Šakių rajono savivaldybė 24 (20,00%) 225 019 

Kazlų Rūdos savivaldybė 10 (8,33%) 93 721 

Kalvarijos savivaldybė 10 (8,33%) 93 721 

Iš viso 120 (100 %)  1 125 097 

 

Per 2016 metus sandorių su akcijomis nebuvo vykdyta. 
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3.4. Organizacinė struktūra. 

 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

PAREIGYBĖ 
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

Vyriausiasis finansininkas  1 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

Veiklos administravimo skyriaus vadovas 1 

Vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams 1 

Projektų administratorius 1 

Prevencinės veiklos organizatorius 1 

Ekologas 1 

Ūkio ir komercijos vadybininkas 1 

Sekretorė 1 

Valytojas 0,5 

BUHALTERIJA 

Vyriausiasis buhalteris 1 

Vyresnysis buhalteris 1 

Buhalteris 2 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1 

AT registro administratorius  1 

Skolų administratorius 1 

Klientų aptarnavimo specialistas 9 

Logistikos specialistas 1 

Vyriausiasis kontrolierius 1 

Paslaugų kokybės kontrolierius 3 

ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS 

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas 1 

APA Operatorius 5 

ŽAKA Operatorius 6 

SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 

Sąvartyno vadovas 1 

Atliekų priėmimo operatorius 3 

Mašinistai 3 

AO operatorius 1 

Energetikas 1 

Pagalbinis darbininkas 1 

Viso 53,5 



2016 metų bendrovės metinis pranešimas 

 8 / 62 

 

 

2015 m. PATVIRTINTA UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA (53,5 PAREIGYBĖ) 
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UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ 

TVARKYMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

 

PAREIGYBĖ 

DARBUOTOJŲ 

PAREIGYBIŲ 

SKAIČIUS 

Direktorius 1 

Direktoriaus 
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1 

Vyriausiasis 

finansininkas  
1 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 
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 Buhalteris (2) 
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gamybos skyrius 

 Skyriaus vadovas (1) 

 APA operatoriai (5) 

 ŽAKA operatoriai (6) 
 

Klientų aptarnavimo skyrius 

 Skyriaus vadovas (1) 

 AT registro administratorius 
(1) 

 Skolų administratorius (1) 

 Klientų aptarnavimo 
specialistai: 

 Kalvarijos sav. (1) 

 Kazlų Rūdos sav. (1) 

 Marijampolės sav. (3) 

 Šakių rajono sav. (2) 

 Vilkaviškio rajono sav. (2) 

 Logistikos specialistas (1) 

 Vyriausiasis kontrolierius (1) 

 Paslaugų kokybės kontrolierius 
(3) 
 

Veiklos administravimo skyrius 

 Veiklos administravimo 
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 Vyriausiasis specialistas 
viešiesiems pirkimams (1) 

 Projektų administratorius (1) 

 Prevencinės veiklos 
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 Sekretorė (1) 

 Ūkio ir komercijos 
vadybininkas (1) 

 Ekologas (1) 

 Valytojas (0,5) 

Sąvartyno eksploatavimo 

skyrius 

 Sąvartyno vadovas (1) 

 Atliekų priėmimo 
operatoriai (3) 

 Mašinistai  (3) 

 Pagalbinis darbininkas 
(1) 

 AO operatorius (1) 

 Energetikas (1) 

 Vyriausiasis 
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4. VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS 2016 M. DOKUMENTAI 

 

2016 metais bendrovės administracijoje užregistruota: 

 1393 gautų dokumentų 

 525 siunčiamų dokumentų 

 25 personalo įsakymai 

 162 atostogų ir komandiruočių įsakymai 

 99 veiklos įsakymai 

 769 Sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros 

 9 valdybos ir 1 akcininkų susirinkimų posėdžių protokolai 

4.1. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2016 metų visuotiniuose eiliniuose 

ir neeiliniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų suvestinė 

 

Protokolo  

data ir Nr. 
Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2016-04-21 

Nr. 1- 3 

1. Dėl bendrovės 2015 metų 

metinio pranešimo svarstymo. 

Nutarta bendru nutarimu pritarti UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro 2015 metų metiniam pranešimui. 

2. Dėl audito bendrovės 2015 

metų finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimo. 

Nutarta patvirtinti audituotą bendrovės 2015 

metų finansinių ataskaitų rinkinį. 

 
3. Dėl 2015 metų bendrovės 

pelno (nuostolių) paskirstymo. 

Nutarta iš bendrovės 2015 metų 

paskirstytinojo pelno 8 525 eurų paskirti į 

privalomąjį rezervą, 241 374 eurų pelno 

palikti nepaskirstytą. 

4. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdybos rinkimo. 

Į UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro valdybą ketverių metų 

kadencijai išrinkti Jurgitą Čerkauskienę, Darių 

Bunikį, Mindaugą Lelešių, Kęstutį Kuncaitį, 

Valdą Tumelį ir  Juozą Vitukyną. 

5. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo 

centro veiklos audito įmonės 

metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio  auditui atlikti rinkimo. 

Įpareigoti bendrovę viešojo konkurso būdu 

atrinkti audito įmonę metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir įvykus 

konkursui jo rezultatus pateikti tvirtinti 

akcininkams. 

 6. Dėl prognozuojamos 2016 

metų bendrovės finansinės 

būklės. 

 

Parengti ir artimiausiame akcininkų 

susirinkime pateikti bendrovės sąnaudų 

mažinimo planą. 

 7. Dėl bendrovės 

administracinio pastato. 

Klausimą dėl bendrovės administracinių 

patalpų  atidėti. Pasibaigus pirmam 2016 metų 

pusmečiui surengti akcininkų susirinkimą, 

įvertinus bendrovės finansines galimybes, 

akcininkams pateikti sprendimo projektą su 

išsamiais duomenimis dėl patalpų. 
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4.2  Bendrovės 2016 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų suvestinė 
Protokolo 

data, 

numeris 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžiuose priimti nutarimai 

2016-03-01 

Nr. 1-1 

1. Dėl bendrovės 2016 metų 

veiklos plano.  
Nutarta 1. Pritarti D. Bunikio pasiūlymams įtraukti į 

bendrovės 2016 metų veiklos planą punktą „Surinkti, 

analizuoti ir parengti informaciją apie komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemų tobulinimą ir plėtojimą savivaldybėse“ ir 

numatyti konkrečius plano priemonių vykdymo terminus. 

2.Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro 2016 metų veiklos planą. 

2. Dėl bendrovės  direktoriaus 

atostogų suteikimo tvarkos. 

 Nutarta. Patvirtinti bendrovės direktoriaus atostogų 

suteikimo tvarką. 

3. Dėl bendrovės 2016 metų 

pajamų – išlaidų sąmatos 

vertinimo. 

 Nutarta. 2016 metų bendrovės pajamų išlaidų sąmatą 

įvertinti neigiamai ir pateikti akcininkams svarstyti 

4. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina 

didesnė nei 1/20 bendrovės 

įstatinio kapitalo, įsigijimo. 

Nutarta. Leisti bendrovei prie turimos atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymo administravimo programos įsigyti 

atsiskaitymo ir klientų savitarnos modulį, kurio pirkimo 

sutarties vertė be PVM yra 12 000 eurų. 

5. Kiti klausimai. Nutarta. 1. Kitą valdybos posėdį surengti 2016 metų kovo 30 

d., jame svarstyti siūlomą akcininkų susirinkimo darbotvarkę 

ir dokumentus. 

2. Bendrovės administracija iki kito valdybos posėdžio 

valdybos nariams pateiks K.  Kuncaičio prašomus duomenis 

apie kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklą. 

1. 3. Įpareigoti A. Bagušinską dar kartą aptarti su savivaldybių 

vadovais jų poreikį komunalinių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo infrastuktūros plėtrai. Projektus siūlyti rengti 

sulaukus patvirtintų jų aprašų. 

2. 4. Koreguoti abu administracinių patalpų 3. įsigijimo 

projektus pagal valdybos narių pastabas ir juos pateikti 

akcininkų apsisprendimui. 
2016-03-30 

Nr. 1-2 
1. Dėl 2015 m. bendrovės metinio 

pranešimo tvirtinimo ir pateikimo 

eiliniam visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

Nutarta.  Patvirtinti 2015 metų bendrovės metinį pranešimą ir 

teikti jį eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

2. Dėl 2015 metų bendrovės 

metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio analizės, vertinimo ir 

teikimo eiliniam visuotiniam 

akcininkų susirinkimui tvirtinti. 

Nutarta. Teikti 2015 metų bendrovės metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį akcininkų susirinkimui tvirtinti. 

3.Dėl 2015 metų pelno (nuostolių) 

paskirstymo projekto analizės, 

vertinimo ir teikimo eiliniam 

visuotiniam akcininkų 

susirinkimui. 

Nutarta. Teikti 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo 

projektą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

4. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sušaukimo datos ir 

darbotvarkės tvirtinimo.  

Nutarta.  Sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2016 

metų balandžio 21 dieną. Jam neįvykus pakartotinį eilinį 

visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2016 metų 

balandžio 28 dieną. 
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 3. 5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimų projektų. 
Nutarta. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

sprendimų projektą. 

4. 6. Dėl akcijos „Darom“. Nutarta. Akciją „Darom“ paremti dvi savaites nemokamai 

priimant akcijos metu surinktas atliekas į MBA įrenginius ir 

regioninį sąvartyną. Atliekų sutvarkymo išlaidas padengs 

bendrovė. 

2016-05-03 

Nr. 1-4 
1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos pirmininko išrinkimo. 

Nutarta. Bendrovės valdybos pirmininkas neišrinktas, nes nė 

viena pasiūlyta kandidatūra nesurinko susirinkime 

dalyvaujančių valdybos narių balsų daugumos. Bendru 

sutarimu valdybos nariai nutarė, kad valdybos pirmininkas 

turi būti renkamas kitame valdybos posėdyje. Patvirtinti 2014 

m. bendrovės metinį  pranešimą ir pateikti jį eiliniam 

visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

2016-07-08 

Nr. 1-5 

1. Dėl ilgalaikio turto, kurio kaina 

didesnė  nei 1/20 Bendrovės 

įstatinio kapitalo, įsigijimo. 

Posėdis neįvyko, nes dalyvavo 2 iš 6 valdybos narių ir 

nebuvo kvorumo. 

2016-07-15 

Nr. 1-6 

1. Dėl mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo įrenginių 

(MBA) tolesnio eksploatavimo. 

Nutarta. 2016-07-19, 11 val., UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro patalpose Vokiečių g. 10, 

Marijampolėje, sukviesti Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“ vadovų 

susitikimą dėl taikos sutarties.  

2. Dėl  Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo taisyklių 

projekto. 

Nutarta. Prašyti savivaldybių administracijas apsvarstyti 

naujų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ projektus ir iki 2016-08-

31 pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl taisyklių. 

3.  Dėl rinkliavos ar kitos įmokos 

už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymo dydžio nustatymo 

metodikos bei jos priedų projekto. 

Nutarta.  Savivaldybės išnagrinėja ir įvertina pateiktus įmokų 

už atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos projektus ir 

iki 2016-08-31 pateikia UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centrui savo pastabas bei pasiūlymus. 

2016-09-15 

Nr. 1-7 

1. 1. Dėl UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos pirmininko rinkimo. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

valdybos pirmininke naujai kadencijai yra išrinkta valdybos 

narė J. Čerkauskienė. 

2. Dėl bendrovės veiklos 

strategijos įgyvendinimo ir veiklos 

organizavimo.  

Nutarta. Įpareigoti bendrovės administraciją iki 2016-09-26 

pateikti skaičiavimus dėl prie kapinių susidarančių atliekų 

tvarkymo kainų 

3. Dėl bendrovės 2015, 2016 ir 

2017 metų pajamų – išlaidų 

sąmatų. 

Nutarta. Įpareigoti bendrovę nustatyta tvarka atlikti 

nepriklausomą veiklos ir finansų auditą, audito paslaugas 

nusiperkant viešojo konkurso būdu. 

4. Dėl Marijampolės regiono 

atliekų tvarkymo taisyklių 

projekto. 

Nutarta. Bendru sutarimu nutarta, kad valdybos nariai iki 

2016-10-01 pateiks bendrovei savivaldybių pastabas dėl 

atliekų tvarkymo taisyklių projekto. 

5. Dėl „Rinkliavos ar kitos įmokos 

už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo 

metodikos“ bei jos priedų projekto. 

Nutarta. Įpareigoti bendrovės vyriausiąją finansininkę 

I.Andriūnienę pateikti naujus mokesčių už atliekų tvarkymą 

dydžius ir pagal juos planuojamų gauti pajamų variantus. 

2016-10-25 

Nr. 1-8 

1. Dėl bendrovės 2015 m. išlaidų 

sąmatos atskirų išlaidų eilučių 

perskirstymo analizės ir vertinimo. 

Nutarta. J. Vitukynui  pareiškus pastabą, kad laiku nebuvo 

gauti nutarimų projektai nutarta valdybos posėdį atidėti, jį 

sukviesti 2016-11-02.  

2016-11-02 

NR.1-9 

1. 1. Dėl bendrovės veiklos audito. Nutarta. Vadovaujantis 2016-09-15 valdybos posėdžio Nr.1-

7 protokolu, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro valdyba nutaria įpareigoti bendrovės administraciją 

skelbti viešą atvirą nepriklausomo veiklos ir finansų audito 
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konkursą. Patvirtinti nepriklausomo veiklos ir finansų audito 

techninės užduoties sąlygas.  

2. 2. Dėl Marijampolės apskrities 

savivaldybių atliekų tvarkymo 

taisyklių. 

Nutarta. Pritarti Marijampolės apskrities savivaldybių atliekų 

tvarkymo taisyklių projektui ir įpareigoti bendrovės 

administraciją teikti Marijampolės apskrities savivaldybių 

taryboms tvirtinti. 

3. 3. Dėl Gyventojų registro duomenų 

pirkimo. 

Nutarta. Atidėti klausimo dėl Gyventojų registro duomenų 

pirkimo svarstymą vėlesniam laikui ir pavesti bendrovės 

administracijai išsiaiškinti galimybes dėl trišalės sutarties su 

Registrų centru ir savivaldybėmis pasirašymo. 

4. 4. Dėl dvinarės įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

metodikos ir jos priedų. 

Nutarta. Pritari „Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą---------- savivaldybėje 

dydžio nustatymo metodikos“ ir jos priedų projektui ir 

įpareigoti bendrovės administraciją teikti Marijampolės 

apskrities savivaldybių taryboms tvirtinti. 

5. 5. Dėl žaliųjų atliekų surinkimo ir 

tvarkymo sistemos. 

Nutarta. Prašyti savivaldybių administracijų teikti pastabas ir 

pasiūlymus dėl žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo 

modelio, o klausimo svarstymą atidėti vėlesniam laikui. 

2016-12-07 

Nr.1-10 

6. 1. Informacija apie bendrovės 

finansinę būklę. 

Informacija išklausyta. Bendrovės finansinė padėtis 

pripažinta pakankamai rimta ir reikalaujanti greitų efektyvių 

sprendimų jai pagerinti. Bendru sutarimu valdyba nutarė 

siekti, kad greičiau savivaldybių tarybos patvirtintų naujus 

mokesčių atliekų turėtojams dydžius. 

7. 2.Dėl 500 000 EUR (penkių šimtų 

tūkstančių eurų) paskolos 

apyvartiniam kapitalui finansuoti, 

paskolą garantuoti įkeičiant UAB 

Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centrui nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą – 

Marijampolės regioninio 

nepavojingųjų atliekų sąvartyno 3-

4 sekcijas. 

Nutarta. Leisti bendrovei imti iki 600 000 eurų paskolą 

apyvartinių lėšų trūkumui kompensuoti ne ilgesniam kaip 

ketverių metų laikotarpiui. 

8. 3. Dėl 671 596,12 EUR ( šeių 

šimtų septyniasdešimt vieno 

tūkstančio penkių šimtų 

devyniasdešimt šešių eurų, 12 

centų) ilgalaikės paskolos projekto 

„Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo infrastruktūros plėtra“ 

įgyvendinimui finansuoti, paskolą 

garantuoti įkeičiant UAB 

Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą – 

Mechaninio biologinio atliekų 

apdorojimo įrenginių dalį pagal 

reikalingą vertę. 

Nutarta. Siekiant įgyvendinti projektą „Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros 

plėtra“ leisti bendrovei iš Europos investicijų banko 

pasiskolinti 671 596, 12 eurų ( 15 proc. projekto vertės) lėšų. 

9. 4. Informacija apie problemas, 

kylančias dėl degios frakcijos, kuri 

išskiriama po atliekų rūšiavimo 

Mechaninio biologinio atliekų 

rūšiavimo įrenginiuose, tvarkymo. 

Nutarta. Kaupti informaciją ir patirtį, kaip degiąją frakciją 

tvarko kitos šalies apskritys, ir įvertinti, koks degios frakcijos 

tvarkymo būdas – saugojimas tam įrengtoje aikštelėje, 

perdavimas tvarkyti konkurso būdu išrinktam tvarkytojui ar 

galimybės pačiam Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centrui perduoti šias atliekas deginimo įrenginius turinčioms 

įmonėms tvarkyti – yra racionaliausias ir reikalaujantis 

mažiausiai sąnaudų. 
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5. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO 

LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS 

 

5.1. Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 

priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008. 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, vadovaudamasis UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono, 

Vilkaviškio rajono savivaldybių 2002 m. spalio 29 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 

83/206/155/65/28, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų 

tvarkymo 2014 2020 metų plano patvirtinimo, 2014-06-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-

2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ ir atsižvelgiant į 

Europos Komisijos 2014-09-08 patvirtintą 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5.2.1. konkretų uždavinį „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių 

atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ pagal regioninę priemonę Nr. 

05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ ir 2016 

m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014 – 2020 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės 

„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ patvirtinus projektų finansavimo sąlygų 

aprašą (toliau –Aprašas), organizuoja: 

- projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Investicinio projekto ir 

projektinio pasiūlymo parengimą.  

Parengtas Investicinis projektas, kuris finansiškai ir ekonomiškai  pagrindžia investavimo 

tikslus, įvertina investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui 

reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 

Projektinis pasiūlymas su priedais 2016 m. rugsėjo 8 d. pateiktas Regiono plėtros tarybai. 

2016 m. gruodžio 20 d. Projektinis pasiūlymas patvirtintas ir įtrauktas į Regiono projektų sąrašą 

Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/8S-42.   

- paraiškos 2014-2020 m. paramai gauti parengimą ir pateikimą LR AM Aplinkos projektų 

valdymo agentūrai (toliau – Įgyvendinančioji institucija). 

2016 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. (29-2-3) APVA-1834 „Dėl kvietimo teikti paraišką dėl 

projekto finansavimo“ gavome Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūros 

kvietimą teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamą projektą iki 2017 m. balandžio 5 d. 

- projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  

Finansavimo ir administravimo sutarties su Įgyvendinančiąja institucija pasirašymą.  

Įgyvendinančiajai institucijai per 60 kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo baigus 

paraiškų vertinimą ir priėmus sprendimą finansuoti projektą, bus pasirašoma projekto finansavimo 

ir administravimo sutartis. Planuojamas sutarties pasirašymas – 2017 metų II – III ketvirtis. 

 

5.1.1. Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ tikslas. 

Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant/rekonstruojant komunalinių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo bei paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą ir informuojant 
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visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono 

strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus.  

 

5.1.2. Projekto veiklos. 

Įrengti/rekonstruoti konteinerių aikšteles ir įsigyti konteinerius konteinerių aikštelėms; 

Įsigyti ir padalinti individualioms valdoms kompostavimo priemones; 

Įrengti/atnaujinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir jas pritaikyti atliekų 

paruošimui naudoti pakartotinai; 

Įgyvendinti visuomenės informavimo priemonių planą Marijampolės regiono savivaldybėse. 

 

5.1.3. Projekto siekiami rezultatai 

Projektu siekiama pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant/rekonstruojant 

komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo bei paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, 

padidinti komunalinių atliekų surinkimo paslaugų ir pirminio rūšiavimo prieinamumą, bei pagerinti 

šių paslaugų kokybę savivaldybėse. Šiuo tikslu numatoma Kalvarijos savivaldybės, Kazlų Rūdos 

savivaldybės, Marijampolės savivaldybės, Šakių rajono savivaldybės ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybės teritorijose įrengti/rekonstruoti 685 (naujai įrengtų – 242, rekonstruotų - 443)  vnt. 

komunalinių atliekų konteinerių aikšteles, skirtas mišrių, antrinių žaliavų, maisto, tekstilės ir žaliųjų 

atliekų (pagal poreikį) surinkimui (1 lentelė). Vilkaviškio ir Šakių rajonuose bus įrengtos 3 naujos 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – DGASA), visose penkiose regiono 

savivaldybėse bus atnaujintos 6 esamos DGASA. Visose atnaujinamose ir naujose DGASA bus 

sukurta atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra. Marijampolės regiono individualioms 

valdoms bus išdalintos kompostavimo priemonės – 4450 vnt. Iš viso projektu bus sukurta  8 340,34  

tonų per metus atskiro surinkimo pajėgumai. Taip pat regione bus įgyvendinta visuomenės švietimo 

atliekų tvarkymo, rūšiavimo, prevencijos srityje programa. Projekto naudą gaus visi (~149 tūkst.) 

Marijampolės regiono gyventojai. 

          Įgyvendinus projektą bus užtikrintas tinkamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų 

teikimas: padidintas antrinių žaliavų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių prieinamumas; 

sukurta atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūra; įrengtos tvarkingos, estetiškai 

patrauklios, pritaikytos neįgaliesiems konteinerių aikštelės; visuomenė bus informuota apie atliekų 

rūšiavimo naudą; išspręsta žaliųjų atliekų šalinimo problema individualiose valdose, suteikiant 

kompostavimo dėžes ir žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius viešose erdvėse. 

Planuojamas projekto biudžetas: 4 477 307  Eur be PVM tinkamos finansuoti išlaidos ir 7 

000 Eur be PVM netinkamos finansuoti išlaidos, visa biudžeto suma – 4 484 307  Eur be PVM ( 2 

lentelė). 

Projekto metu planuojamas pasiekti rodiklis:  „Sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių 

atliekų surinkimo pajėgumai (kodas P.S.329)“ – 8 340,34 t/metus. 

Projektą planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius nuo projektinio pasiūlymo pateikimo, bet 

ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Toks laikotarpis reikalingas atsižvelgiant į projekto 

apimtis, finansinius išteklius, darbų sezoniškumą ir kt.  

Projekto metu sukurtų rezultatų tęstinumas bus užtikrintas finansiniu, teisiniu bei fiziniais 

aspektais. Visas projekto metu sukurtas ir įsigytas ilgalaikis turtas priklausys UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centrui.  
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6. INFORMACIJA APIE TEISINIUS PROCESUS IR IKITEISMINIUS BEI TEISMINIUS 

GINČUS 

 

Teisminiai ginčai vykdant viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų 

pirkimas“ (pirkimo Nr.165038) 2016 metais vyko civilinėje byloje Nr. e2A-762-381/2016 pagal 

ieškovės UAB „VSA Vilnius“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų viešajame 

pirkime. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-16 nutartimi viešasis pirkimas nutrauktas.  

 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus apygardos teismui pateikė 

ieškinį priteisti iš atsakovo UAB „NEG Recycling“ 501 987,04 EUR dydžio netesybas. UAB 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro reikalavimas atlyginti nuostolius grindžiamas 

UAB SWECO išvada apie UAB „NEG Recycling“ padarytus sutarties pažeidimus (sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo termino pažeidimas). 

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

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

sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“.  

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į Vyriausiąją 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pirkimų įstatymo normas ir  kad finansinė korekcija negalima. 
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Rašytinių paaiškinimų rengimas byloje dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 

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

„Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės 

sąvartyno įrengimas“ pagal MAATC skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl 2013-11-27 APVA išvados Nr. A/2005/M11 ir 2013-11-

27 APVA direktoriaus įsakymo Nr. T1-190 panaikinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas bylą perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

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

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

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui“. 

Sutarties pagrindu UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro penki valdybos 

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

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

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

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

Sutarties šalių (viena iš kurių buvo APVA) nekilo. 

Pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras paprašė VAGK 

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

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

EUR.  

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

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

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

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

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

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

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

tvarkymo centras“ vs Agentūra).  

2016-11-24 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro skundas atmestas kaip nepagrįstas. UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras įpareigotas grąžinti 3.824,96 EUR.  

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

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

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

eksploatacijos, priežiūros ir aptarnavimo garantinio laikotarpio metu“. 

Vadovaujantis Europos Komisijos Finansiniu memorandumu, kuriame buvo susitarta dėl 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo. MAATC, vykdydamas 

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

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

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

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

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

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

dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 23 str. 1 d. 

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

dėl 2015-10-20 Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-79 panaikinimo. 
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2016-01-11 VAGK sprendimu MAATC skundas patenkintas. APVA sprendimą apskundė Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui.  

Administracinėje byloje Nr. eA-4324-442/2016 pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų 

komisijos 2016-01-11 sprendimo Nr. 3R-16(AG-395/01-2015), kuriuo buvo tenkintas pareiškėjo 

MAATC skundas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros direktoriaus 2015-10-20 įsakymo Nr. T1-79 panaikinimo (skundas, patikslintas skundas, 

atsiliepimas į skundą, atsiliepimas į apeliacinį skundą, procesiniai prašymai). Byla nagrinėjama 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. 

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

570/2016 pagal 2015-11-21 ieškovės Aušros Čiginskaitės ieškinį MAATC dėl neturtinės žalos, 

sukeltos MAATC reikalaujant sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą, atlyginimo. 2016-02-10 byla nutraukta. 

Ikiteisminį skolų išieškojimą iš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 

skolininkų vadovaujantis ikiteisminio skolų išieškojimo sutartimi vykdo UAB „Sergel“. Sutartis su 

UAB „Sergel“ pasirašyta 2016 m. lapkričio mėnesį. Teisminiam skolų išieškojimui šiuo metu yra 

parengta 130 teismo įsakymų projektų. 2016 m. gruodžio mėnesį dėl teismo nutartimi priteistų 

skolų išieškojimo iš skolininkų sudaryta sutartis su antstolės Svajonės Žukaitienės kontora. 

 

7. ŪKINĖ VEIKLA 

Detali informacija apie įmonės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus pateikiama 2016 

m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinyje. 

 2016 metais bendrovės pajamos palyginti su 2015 metais augo nežymiai (augimas 3,6 

proc.). Nuo 2016 m. balandžio mėn. pradėjo veikti Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo 

įrenginiai (MBA), t.y. pradėtas atliekų rūšiavimas ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas ir tai 

paskatino sąnaudų augimą (sąnaudos išaugo 13 proc.). Bendrovės pagrindines pajamas sudaro 

mokestis už atliekų tvarkymą, surenkamas iš atliekų turėtojų. Jis skaičiuojamas pagal savivaldybių 

tarybų patvirtintus tarifus. Nors ir buvo prognozuojama, kad sąnaudos išaugs ir bendrovė patirs 

nuostolių, be to, išaugs ir įsipareigojimai, nes neužteks lėšų jiems padengti, tačiau savivaldybės 

nusprendė  tarifų nekelti ir tik 2016 metų gruodžio mėnesį nuspręsta mokesčių tarifus pakeisti nuo 

2017 m. sausio 1 d. 

 2016 metais bendrovės veikla buvo nuostolinga, nes sąnaudos viršijo pajamas. 
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Bendrovė pagrindines pajamas gauna iš rinkliavos lėšų ir sutarčių su gyventojais ir 

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

 

Pajamos, Eur be PVM 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Pajamos iš rinkliavos 1.909.178 1.871.726 1.813.099 

Pajamos iš sutarčių 1.792.972 1.828.150 2.036.882 

Kitos pajamos 73.535 117.755 105.269 

IŠ VISO 3.775.685 3.817.631 3.955.250 

 

Trejų pastarųjų metų laikotarpiu Bendrovės pajamos žymiai nesikeitė: bendroje pajamų 

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

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

Bendrovės pajamoms.  

 

 

2016 metais bendrovės sąnaudos išaugo 13 proc. iki 4.126.532 EUR. 

Bendrovė didžiausias sąnaudas patiria atliekų surinkimui, atsiskaitymams su MBA 

operatoriumi UAB „NEG Recycling“ ir regioninio sąvartyno veiklai bei kitiems atliekų tvarkymo 

būdams finansuoti. 2016 metais tai sudarė apie 82,5 proc. bendrų sąnaudų, o atliekų surinkimas 

sudarė apie 48 proc., MBA operavimas 15 proc. bendrų sąnaudų. Atliekų surinkimo sąnaudos 2016 

metais sumažėjo 2,12 proc. palyginti su 2015 metų atliekų surinkimo sąnaudomis. 

 

Sąnaudų struktūra pateikiama diagramoje: 

 

 
 

 

 

 

2016 metais bendrovės sąnaudų didžiausią dalį sudarė savikaina, t.y. sąnaudos operatoriams 

ir gamybinės sąnaudos. 2016 metais išaugo tiek sąnaudos operatoriams, tiek gamybinės sąnaudos.  

Pabrėžtina, kad administracinės veiklos sąnaudos sumažėjo. 
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Bendros nusidėvėjimo sąnaudos taip pat išaugo (augimas 72 proc. palyginti su 2015 metais) 

dėl MBA įrenginių įvedimo į eksploataciją. 

Bendrovė 2016 metais nesiskolino, o grąžino apie 0,5 mln. eurų paskolų. Bendras 

įsiskolinimas kredito įstaigoms 2016 metų pabaigoje buvo 2,68 mln. eurų. 

Bendrovė susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis: 

- kadangi taikomas visuotinio apmokestinimo principas, bendrovė susiduria su klientų mokumo 

problema, mokumas siekia 95-97 proc.; 

- Bendrovės pajamos priklauso nuo savivaldybių tarybų sprendimų ir ji savarankiškai negali 

priimti sprendimų, reikšmingų jos finansinei situacijai. Nors 2016 m. faktiškai didėjo sąnaudos, 

bendrovė pajamų padidinti negalėjo; 

- Bendrovė įgyvendina Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektus, 

kurie dalinai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Aplinkos projektų 

valdymo agentūra prižiūri projektų įgyvendinimą ir po atliktų patikrinimų yra pateikusi 

reikalavimus sumokėti netinkamomis finansuoti pripažintas sumas. Bendrovė pateikusi 

skundus dėl šių reikalavimų, tačiau išlieka rizika, kad pralaimėjus teismus, gali tekti apmokėti 

250 tūkst. eurų netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų; 

- kartu su MBA įrenginių operavimo technologija atsiranda papildomas šalutinis produktas – 

degioji frakcija, kuri turėtų būti sudeginta. Vienos tonos tokių atliekų deginimo kaina 40 

EUR/t, todėl skaičiuojama, kad 2017 metais Bendrovės sąnaudos dėl šios priežasties išaugs 120 

tūkst. eurų, o vėlesniais metais sąnaudos už degios frakcijos deginimą sieks 400 tūkst. eurų; 

- Bendrovei finansinę riziką kelia ir Lietuvos Respublikos teisės aktų kaita, ypač svarbią reikšmę 

bendrovės veiklai ir jos finansams turės sprendimai dėl degiosios frakcijos tvarkymo ir dėl 

mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis dydžio, kuris šiuo metu yra 3 

EUR/t, tačiau yra prognozių, kad jis gali būti didinamas. Augant sąnaudoms, bendrovė neturės 

galimybės greitai sureaguoti ir padidinti pajamas.  

Atsižvelgiant į 2016 m. bendrovės veiklos rezultatus: 

- patirtas metinės veiklos nuostolis; 

- išaugo įsipareigojimai operatoriams. 

Bendrovė vykdo šias įmonės būklės pagerinimo priemones: 

- pagal Bendrovės pateiktus skaičiavimus Marijampolės regiono savivaldybės patvirtino naujus 

įmokų už atliekų tvarkymą dydžius, kurie turėtų padengti padidėjusias sąnaudas;  

- vykdomas paskolos apyvartinio kapitalo atstatymui pirkimas, tai įsipareigojimų nesumažins, tačiau 

bus gauti papildomi pinigų srautai, kuriais bus padengtos skolos operatoriams, o įsipareigojimai bus 

išdėstyti ilgesniam nei vieneri metai terminui.  

 

8. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APSKAITA 

 
Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ir ją papildančiose 

sistemose komunalinės atliekos surenkamos naudojant individualius ir bendro naudojimo mišrių 

komunalinių atliekų konteinerius, bendro naudojimo žaliųjų atliekų konteinerius, bendro naudojimo 

antrinių žaliavų konteinerius, individualius pakuočių, stiklo atliekų konteinerius, 6 didžiųjų ir kitų 

specifinių atliekų surinkimo aikšteles, 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, regioninėje 

sistemoje veikiančių atliekų tvarkytojų vykdomų periodinių apvažiavimų būdu, papildančių sistemų 

taikomomis priemonėmis (spec. konteineriai, dėžės ir pan.), papildančių sistemų surinkimo 

operatorių neperiodinių apvažiavimų būdu. Visos mišrios komunalinės atliekos nuo 2016 m. 

balandžio 11 d. apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose. 
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8.1. Sutvarkytos atliekos 

2016 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 63873,88 t. komunalinių 

atliekų. Iš viso sąvartyne pašalinta 23568,511 t. atliekų, iš jų:  

 mišrios komunalinės atliekos – 13485,972 t.; 

 kitos komunalinės (kodai prasidedantys 20, išskyrus 20 03 01) – 1236,742 t.; 

 mechaninio apdorojimo atliekos (iš MBA) – 4584,86 t.; 

 kitos po apdorojimo likusios atliekos – 4260,937 t. 

Lentelėje pateikiamos regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip panaudotos komunalinės 

atliekos pagal savivaldybes. 

 

Marijampolės regione 2016 metais sutvarkytos komunalinės atliekos: 

 

Savivaldybė 

Viso 

surinkta 

atliekų, t 

Perdirbta/panaudota/

sandėliuojama/ 

sukompostuota, t 

Perdirbta/panaudota/

sandėliuojama, 

sukompostuota, % 

Deponuota 

sąvartyne, t 

Deponuota 

sąvartyne, 

% 

Kalvarijos 

savivaldybė 
4243,157 2826,98 66,6 1416,18 33,4 

Kazlų Rūdos 

savivaldybė 
5784,47 3639,51 62,9 2144,96 37,1 

Marijampolės 

savivaldybė 
28922,265 17540,614 60,6 11381,651 39,4 

Šakių rajono 

savivaldybė 
9266,91 6142,87 66,3 3124,04 33,7 

Vilkaviškio 

rajono 

savivaldybė 

15657,075 10155,395 64,9 5501,68 35,1 

Viso regione: 63873,877 40305,369* 64,3 23568,511 35,7 

*Iš šio kiekio 5142,01 t. degios frakcijos atliekų (kodas 19 12 10) yra sandėliuojama. 

Grafike pateikiama Marijampolės regione sutvarkytų atliekų  dinamika 2012–2016 metais. 

Nuo 2012 iki 2016 metų, perdirbamų/panaudotų atliekų kiekis padidėjo 9,75 karto.  

Lyginant 2015 ir 2016 metus, perdirbamų/panaudotų atliekų kiekis padidėjo 1,71 karto. 
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Iš 2016 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 50634,91 t. surinko atliekų 

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

Lentelėje pateikti 2012–2016 metais atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų 

duomenys. 

 

Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai Marijampolės regione 

2012–2016 metais 

 

Atliekų 

pavadinimas 
Metai 

Atliekų surinkėjo/vežėjo surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2012–

2016 metais, tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų Rūdos 

sav. 

Marijampolės 

sav. 

Šakių 

rajono 

sav. 

Vilkaviškio 

rajono sav. 
Viso 

Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

2012 m. 3655,64 4674,22 20515,16 7530,2 14925,48 51300,7 

2013 m. 3652,34 4548,83 20280,2 7696,3 14257,22 
50434,8

9 
Pokytis 

2012-2013  

m., % 

-0,1 -3 -1 2 -4 -2 

2014 m. 3503,46 4655,63 19146,66 7407,54 13477,04 
48190,3

3 
Pokytis 

2013-2014  

m., % 

-4 2 -6 -4 -5 -4 

2015 m. 3274,74 4117,82 17962,28 6741,41 12521,98 
44618,2

3 
Pokytis 

2014-2015  

m., % 

-7 -12 -6 -9 -7 -7 

2016 m. 3258,77 3846,52 17613,32 6645,91 12142,82 
43507,3

4 
Pokytis 

2015-2016 

m., % 

0 -7 -2 -1 -3 -2,5 

Biologiškai 

suyrančios 

atliekos 

2012 m. 232,2 247,6 1239,28 354,5 684,2 2757,78 

2013 m. 54,02 30,88 614,85 237,02 197,92 1134,69 

Pokytis 

2012-2013  

m., % 

-77 -88 -50 -33 -71 -59 

2014 m. 98,18 0,96 1246,61 866,52 358,04 2570,31 

Pokytis 

2013-2014  

m., % 

82 -97 103 266 81 127 

2015 m. 107,196 33,94 897,62 479,6 418,87 
1937,22

6 
Pokytis 

2014-2015  

m., % 

9 3435 -28 -45 17 -25 

2016 m. 129,28 0,00 1283,10 559,88 520,61 2492,87 

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

21 -100 43 17 24 29 

Plastikas 
2012 m. 47,33 14,07 156,24 37,06 43,45 298,15 

2013 m. 45,62 42,16 170,82 56,10 79,76 394,46 
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Pokytis 

2012-2013  

m., % 

-4 200 9 51 84 32 

2014 m. 63,62 30,52 198,61 54,86 92,31 439,91 

Pokytis 

2013-2014  

m., % 

39 -28 16 -2 16 12 

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

Pokytis 

2014-2015  

m., % 

-36 -6 -10 44 20 -1 

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

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

2 1 -11 -46 20 -7 

Stiklas 

2012 m. 55,2 38,29 297,57 119,43 134,43 644,92 

2013 m. 62,32 65,23 329,04 144,39 191,98 792,96 

Pokytis 

2012-2013  

m., % 

13 70 11 21 43 23 

2014 m. 68,12 45,26 350,04 136,66 176,2 776,28 

Pokytis 

2013-2014  

m., % 

9 -31 6 -5 -8 -2 

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

Pokytis 

2014-2015  

m., % 

-8 -6 1 21 0 3 

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

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

1 -20 -13 -7 -15 -12 

Popierius 

2012 m. 40,78 21,98 211,48 23,42 64,81 362,47 

2013 m. 41 40,81 266,36 83,07 146,21 577,45 

Pokytis 

2012-2013  

m., % 

1 86 26 255 126 59 

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

Pokytis 

2013-2014  

m., % 

41 0 12 55 -17 12 

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

Pokytis 

2014-2015  

m., % 

-4 -1 -3 26 33 10 

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

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

19 48 19 -41 3 3 

Individualaus 

naudojimo 

stiklo atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2012 m. 0 0 0 0 0 0 

2013 m. 0 0 0 0 0 0 

2014 m. 0 0 0 0 0 0 

2015 m. 0 0 0 0 0 0 

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

Individualaus 2012 m. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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naudojimo 

pakuočių 

atliekų 

surinkimo 

konteineriuose 

2013 m. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 m. 60,59 65,14 160,71 124,62 133,96 545,02 

2015 m. 222,66 178,48 555,54 468,68 530,22 1955,58 

Pokytis 

2014-2015  

m., % 

267 174 246 276 296 259 

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

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

-1 0 9 -10 0 0 

Didžiosios 

atliekos 

2012 m. 7,28 48,76 27,53 178,36 39,07 301,00 

2013 m. 12,88 35,77 107,13 284,84 59,66 500,28 

Pokytis 

2012-2013  

m., % 

77 -27 289 60 53 66 

2014 m. 10,78 24,49 185,59 360,27 48,03 629,16 

Pokytis 

2013-2014  

m., % 

-16 -32 73 26 -20 26 

2015 m. 8,680 38,2 209,6 378,50 79,489 714,52 

Pokytis 

2014-2015  

m., % 

-19 56 13 5 66 14 

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

Pokytis 

2015-2016  

m., % 

53 26 58 -81 72 -16 

Viso surinkta 

2012 m. 4038,43 5044,92 22447,26 8242,97 15891,43 
55665,0

2 

2013 m. 3868,18 4763,68 21768,40 8501,72 14932,75 
53834,7

3 
Pokytis 

2012-2013  

m., % 

-4 -6 -3 3 -6 -3 

2014 m. 3862,75 4862,85 21585,70 9079,00 14407,11 
53797,4

1 
Pokytis 

2013-2014  

m., % 

0 2 -1 7 -4 0 

2015 m. 3772,616 4480,217 20444,710 
8473,12

1 

13998,91

7 

51169,5

81 
Pokytis 

2013-2014  

m., % 

-2 -8 -5 -7 -3 -5 

2016 m. 3792,21 4230,59 20720,06 8024,75 13867,31 
50634,9

1 
Pokytis 

2015-2016  

m., % 

1 -6 1 -5 -1 -1 

 

Ryškiausias surenkamų atliekų kiekio 2015–2016 metais sumažėjimas pastebimas  Kazlų 

Rūdos sav. (6 proc.) Šakių r. sav. ir Vilkaviškio r. sav. surenkamų atliekų kiekis 2015–2016 metais 

sumažėjo 5 ir 1 proc.  Kalvarijos sav. ir Marijampolės sav. surenkamų atliekų kiekis 2015–2016 

metais padidėjo po 1 proc.  
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Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2013–2016 m. 

2016 metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta mažiausiai. Šių metų vidurkis neviršijo 

bendros 2013–2016 m. vidurkio normos. 

 
 

8.2 Papildančių atliekų surinkimo sistema 

Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2016 metais 

buvo surinkta 203,424 t. atliekų. 
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Papildančių sistemų surinktų atliekų kiekiai Marijampolės regione 2015–2016 metais 

 

Atliekų 

pavadinimas 

Atliekų 

kodas 

Papildančioje atliekų surinkimo sistemoje 2016 metais surinktų 

atliekų kiekiai, tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos sav. 

Marijampol

ės sav. 

Šakių 

r. sav. 

Vilkaviškio 

r. sav. 
Viso 

Dienos šviesos 

lempos 
20 01 21* 0,08 0,519 4,013 0,774 1,013 6,399 

Nebenaudojama 

įranga, kurioje 

yra 

chlorfluorang-

liavandenilių 

20 01 23* 2,404 2,777 15,52 6,575 8,405 35,681 

Baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nerūšiuotos 

baterijos ar 

akumuliatoriai, 

kuriuose yra tos 

baterijos 

20 01 33* 0 0,03 0,023 0 0,005 0,058 

baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nenurodyti 20 01 

33 

20 01 34 0,089 0,132 4,426 0,323 2,655 7,625 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, kurioje 

yra pavojingų 

sudedamųjų 

dalių 

20 01 35* 4,103 3,083 20,459 1,841 10,194 39,68 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga 

(nepavojinga) 

20 01 36 11,186 6,939 56,032 11,425 28,399 113,981 

Viso 2016 m. 17,862 13,480 100,473 20,938 50,671 203,424 

Viso 2015 m. 4,917 10,457 48,009 54,293 28,801 146,477 

 

8.3 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione 

Marijampolės regiono teritorijoje įrengtos 492 antrinių žaliavų konteinerinės aikštelės su 

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

vidutiniškai tenka 303 gyventojams. 

2016 m. individualių valdų gyventojams papildomai išdalinta 10918 mėlynųjų konteinerių 

pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms: 

 Kalvarijos savivaldybėje 0 vnt.; 

 Kazlų Rūdos savivaldybėje 1114 vnt.; 

 Marijampolės savivaldybėje 3412 vnt.; 

 Šakių rajono savivaldybėje 2894 vnt.; 

 Vilkaviškio rajono savivaldybėje 3498 vnt. 
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0 33,79 

79,9 

33,7 

87,94 

Individualaus naudojimo stiklo atliekų 

surinkimo konteineriuose surinktų 

stiklo atliekų kiekis Marijampolės 

regione 2016 metais, tonomis 

Kalvarijos sav.

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės
sav.

Šakių rajono
sav.

Vilkaviškio
rajono sav.

2016 m. individualių valdų gyventojams išdalinta 32300 žaliųjų stiklo konteinerių pakuočių 

atliekoms ir antrinėms žaliavoms: 

 Kalvarijos savivaldybėje 0 vnt.; 

 Kazlų Rūdos savivaldybėje 3500 vnt.; 

 Marijampolės savivaldybėje 8700 vnt.; 

 Šakių rajono savivaldybėje 9100 vnt.; 

 Vilkaviškio rajono savivaldybėje 11000 vnt. 

 

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės Marijampolės regione 2016 metais 

 

Savivaldybė 

Antrinių žaliavų konteineriai, vnt. Individualaus 

naudojimo 

pakuočių 

konteineriai, 

vnt. 

Individualaus 

naudojimo 

stiklo 

konteineriai, 

vnt. 

Popierius Stiklas 
Plastikas, 

metalas 

Kalvarijos 70 70 70 2114 0 

Kazlų Rūdos 40 39 40 3501 3500 

Marijampolės 161 164 165 8701 8700 

Šakių rajono 99 166 162 9101 9100 

Vilkaviškio 

rajono 
145 132 133 11001 11000 

Viso regione 515 571 570 34418 32300 

 

Marijampolės regione 2016 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių surinkta 

1842,644 t. pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tarp jų 706,409 t. stiklo, stiklo pakuočių, 730,812 

t. popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių, 405,423 t. metalo, metalo pakuočių, plastiko, 

plastikinių pakuočių. 1954,82 t. sudarė pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių 

pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. 235,33 t susidarė stiklo atliekų iš individualių stiklo 

konteinerių. 

 

  

219,5 

179,34 

604,4 422,46 

529,12 

 Individualaus naudojimo pakuočių 

atliekų surinkimo konteineriuose 

surinktų pakuočių atliekų ir antrinių 

žaliavų kiekis Marijampolės regione 

2016 metais, tonomis 

Kalvarijos sav.

Kazlų Rūdos

sav.

Marijampolės

sav.

Šakių rajono

sav.

Vilkaviškio

rajono sav.
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 2016 metais, naudojant individualius rūšiavimo konteinerius, perdirbamų atliekų kiekis 

padidėjo 1,12 karto, palyginus su 2015 metais, kadangi 2016 metų ketvirtame ketvirtyje buvo 

įdiegta stiklo atliekų surinkimo sistema, t. y. individualioms valdoms išdalinti stiklo atliekų 

surinkimo konteineriai. Gyventojams tapo paprasčiau rūšiuoti buityje susidarančias atliekas. 

 

 

8.4.  Didelių gabaritų atliekų, pavojingų atliekų ir kitų komunalinių atliekų tvarkymas 

Didelių gabaritų atliekos, pavojingos atliekos ir kitos specifinės komunalinės atliekos 

Marijampolės regione surenkamos didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse, periodiniu apvažiavimo 

būdu, pagal viešai skelbiamą apvažiavimo grafiką. 

Didžiųjų atliekų, pavojingų atliekų ir kitų specifinių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės 

veikia Marijampolės savivaldybėje, Vilkaviškio r. savivaldybėje, Šakių r. savivaldybėje, Kazlų 

Rūdos savivaldybėje ir Kalvarijos savivaldybėje. Į bet kurią Marijampolės regione esančią didžiųjų 

atliekų priėmimo aikštelę gyventojai ir smulkios įmonės gali atvežti savo didžiąsias atliekas, 

pavojingas buitines atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektronikos atliekas ir kt. 

Didžiausią į aikšteles 2016 metais priimtų atliekų dalį sudaro mišrios statybinės ir griovimo 

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

 

Didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2016 metais, tonomis 

 

Atliekų 

pavadinimas 

Atliekų 

kodas 

Didžiųjų ir specifinių atliekų aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2016 

metais, tonomis 

Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 

Rūdos 

sav. 

Marijam

polės sav. 

Šakių 

r. sav. 

Vilkaviškio 

r. sav. 
Viso 

atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 
06 04 04* 0 0,01 0,00365 0 0 0,01365 

kita variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 08* 1,054 1,293 0,614 2,26 3,565 8,786 

popieriaus ir 15 01 01 0,026 0 0,34 0 0 0,366 

0
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Bendro
naudojimo

antrinių
žaliavų

konteineria
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Individualū
s pakuočių

atliekų
surinkimo

konteineria
i

Individualū
s stiklo
atliekų

surinkimo
konteineria

i

Antrinės
žaliavos
atskirtos

MBA
įrenginiuos

e

Regioninio
sąvartyno
rūšiavimo

linija

Kitos
priemonės

2014 m 1862,589 545,07 0 0 912,517 939,327

2015 m 1935,04 1958,68 0 0 390,873 2421,172

2016 m. 1842,644 1954,82 235,33 661,88 7,56 2036,01

t.
 

 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekiai 2014–2016 metais pagal 

surinkimo priemones, tonomis 
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kartono pakuotės 

plastikinės (kartu 

su PET) pakuotės 
15 01 02 8,377 0,167 7,74 0 27,755 44,039 

metal.pakuotės 15 01 04 0 0 0 0 0 0 

stiklo pakuotės 15 01 07* 0 0,002 0 0 0 0,002 

pakuotės su 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

likučiais arba 

jomis užterštos 

15 01 10* 0,02 0 0,105 0 0,272 0,397 

absorbentai, filtrų 

medžiagos 
15 02 02 0,006 0 0,004 0,131 0,045 0,186 

naudotos 

padangos, iki 120 

cm 

16 01 03 9,181 26,98 54,704 40,078 64,289 195,232 

naudotos 

padangos, virš 

120 cm 

16 01 03 0 0 0,564 2,41 2,157 5,131 

tepalų filtrai 16 01 07* 0,124 0,035 0,015 0,265 0,354 0,793 

plastikai 

(automob.) 
16 01 19 1,419 1,183 6,342 13,155 3,507 25,606 

stiklai (automob.) 16 01 20 0,022 0 0,546 3,161 0,06 3,789 

pavojingos 

sudedamosios 

dalys 

16 01 21* 0 0,011 0 0,075 0,104 0,19 

švino 

akumuliatoriai 
16 06 01* 0 0,006 0,101 0,065 0 0,172 

betono, plytų, 

čerpių ir 

keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 

06 

17 01 07 0 0 0 0 0 0 

izoliacinės 

medžiagos, 

kuriose yra 

asbesto 

17 06 01* 0 2,3 0 12,45 2,02 16,77 

statybinės 

medžiagos, 

turinčios asbesto 

17 06 05* 8,784 13,1 7,466 69,945 79,418 178,713 

mišrios statybinės 

ir griovimo 

atliekos 

17 09 04 20,104 36,541 103,589 
158,55

5 
120,847 439,636 

popierius, 

kartonas 
20 01 01 0 0,518 0,04 0 0,217 0,775 

stiklas 20 01 02 2,15 0 24,16 16,88 0 43,19 

tirpikliai 20 01 13* 0 0 0,007 0 0 0,007 

rūgštys 20 01 14* 0 0 0 0 0 0 

šarmai 20 01 15* 0 0 0 0 0 0 

fotografijos 

cheminės 

medžiagos 

20 01 17* 0,04 0 0 0 0 0,04 
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dienos šviesos 

lempos ir kitos 

atliekos, kuriose 

yra gyvsidabrio 

20 01 21* 0,006 0,132 0,087 0,058 0,486 0,769 

nebenaudojama 

įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliava

ndenilių 

20 01 23* 1,833 2,143 8,682 6,95 2,799 22,407 

dažai, rašalas, 

klijai ir dervos, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

20 01 27* 0,309 0,265 0,879 0 0,216 1,669 

plovikliai, 

kuriuose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

20 01 29* 0 0 0 0 0 0 

citotoksiniai ir 

citostatiniai 

vaistai 

20 01 31* 0 0 0 0 0 0 

baterijos ir 

akumuliatoriai 
20 01 33* 0 0 0,022 0 0 0,022 

baterijos ir 

akumuliatoriai, 

nenurodyti 20 01 

33 

20 01 34 0 0,003 0 0 0,009 0,012 

nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė 

įranga, kurioje yra 

pavojingų 

sudedamųjų dalių 

20 01 35* 2,552 2,416 8,647 6,022 5,533 25,17 

nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė įranga 

20 01 36 2,868 0,931 9,148 4,118 2,832 19,897 

mediena, 

nenurodyta 20 01 

37 

20 01 38 0 0 0 0 0 0 

plastikai 20 01 39 4,795 0 6,209 3,815 1,003 15,822 

metalai 20 01 40 1,246 0 5,472 0 0 6,718 

Biologiškai 

suyrančios 

atliekos 

20 02 01 0 0 19,727 0 0 19,727 

mišrios 

komunalinės 

atliekos 

20 03 01 0 0 0 0 0 0 

didžiosios atliekos 20 03 07 31,409 75,001 148,76 80,54 134,057 469,767 

Viso 96,3 163,0 414,0 420,9 451,5 1545,8 

 

Diagramoje pateikiama didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo dinamika 2012–2016 m. 

2016 metais per visą Marijampolės apskritį didžiųjų ir kitų specifinių atliekų buvo surinkta 

daugiausia.  
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8.5.Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai 

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

pradėjo veikti  65 000 t/m pajėgumo mechaniniai komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai, iš jų   

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

Pagrindinė Marijampolės MBA įrenginių paskirtis – mažinti Marijampolės regioniniame 

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

maksimaliai atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas ir pakuotės atliekas, perdirbimui 

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

regione surinktos mišrios komunalinės atliekos pristatomos į šiuos įrenginius.  
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34% 

2% 
7% 

2% 

2016 m. MBA įrenginiuose 

atrinktos antrinės žaliavos, % 

15 01 02 (plastikinės (kartu su PET

(polietilentereftalatas)) pakuotės)

15 01 01 (popierius ir kartono pakuotė)

15 01 05 (kombinuotos pakuotės)

15 01 04 (metalinės pakuotės atliekos)

19 12 02 (juodieji metalai)

15 01 07 (stiklo pakuotės)

20 01 36 (nebenaudojama elektroninė įranga)

 

2016 metais į MBA įrenginius buvo priimta 30642,15 t. mišrių komunalinių atliekų. Po 

atliekų apdorojimo MBA įrenginiuose susidarė:  

 antrinių žaliavų – 661,88 t.; 

 mechaninio  apdorojimo atliekų – 4584,86 t.; 

 degios frakcijos atliekų – 5142,02 t.; 

 biodegraduojančių atliekų – 20196,98 t.  

Iš surinkto biodegraduojančių atliekų kiekio pagaminta ir panaudota 19 873,27 t. sąvartyno 

perdengimui naudojamo stabilato. Po MBA į sąvartyną buvo pristatyta 4584,86 t. likusių, tik laidoti 

sąvartyne tinkamų atliekų, tai sudarė beveik 15 proc. išrūšiuotų atliekų. Statant MBA įrenginius 

buvo keliamas uždavinys, kad po MBA į sąvartyną patektų ne daugiau 18 proc. atliekų.  

 

  
 

8.6. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse 

Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną bei įvykdyti Europos 

Sąjungos nustatytas Lietuvos Respublikai biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis, 

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

ŽAKA). Visų ŽAKA pajėgumas  - 20 700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14 500 tonų 

atliekų. ŽAKA buvo priimamos šios biologiškai skaidžios atliekos: želdynų karpymo ir sodo 
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atliekos, nupjauta žolė, medelių, krūmų ir gyvatvorių nugenėtos šakelės, nukritę medžių lapai, 

daržininkystės atliekos, miškininkystės atliekos, medienos pjuvenos, skiedros, drožlės, medienos 

gaminiai, kurie nėra impregnuoti, laminuoti, dažyti ar padengti kitomis cheminėmis medžiagomis, 

mediniai padėklai, statybinė mediena. Vis dar didelė dalis atvežamų biologiškai skaidžių atliekų 

būna sumaišytos su kitos rūšies atliekomis, todėl reikia jas visas perrūšiuoti. Iš viso atvežto kiekio į 

sąvartyną buvo pristatyta 173,52 t mišrių komunalinių atliekų, kurios susidarė po rūšiavimo. Tai 

papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai. 

 

 

 

 

 

 2016 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo 

aikšteles pristatė 4467,92 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų.  

  Iš jų buvo pagaminta  2291,14 t 2 kartus persijoto komposto. Kompostas yra sijojamas per 

40x40 mm ir 12x12 mm skylių sijojimo sietus. Tik 2 kartus persijotas kompostas buvo 

parduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims. Visose aikštelėse yra sukompostuota, bet dar 

neišsijota apie 6172,49 t komposto. Saugoma apie 768,11 t susmulkintos medienos drožlių.  
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Medienos drožlės maišomos su kitomis biologiškai skaidžiomis atliekamos. Medienos drožlių 

kompostuojamose atliekose gali būti iki 30 proc. Kompostas sijojamas tik esant tinkamoms oro 

sąlygoms (kai yra sausa ir šilta).  

 

 2016 m. Marijampolės regione surinkta biologiškai skaidžių atliekų 

Savivaldybė Tonomis 

Kalvarijos 296,42 

Kazlų Rūda 601,18 

Marijampolė 1799,41 

Šakių  638,15 

Vilkaviškio  1132,76 

Viso: 4467,92 

     1 pav. 

 

 

       

Priimta biologiškai skaidžių atliekų: 

2014 m. – 4472,29 t 

2015 m. – 3634,12 t 

2016 m. – 4467,92 t 
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Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2014 m. 1486,25 1084,72 1088,75 230,74 581,83

2015 m. 1175,26 974,39 581,98 215,27 687,22

2016 m. 1799,41 1132,76 638,15 296,42 601,18

Priimta biologiškai skaidžių atliekų, t 
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2016 m. ŽAKA pagaminta ir perduota komposto, t  

Savivaldybė Pagaminta  Parduota  

Marijampolė 1000 733,11 

Vilkaviškis 430 123,27 

Kazlų Rūda 400 398,65 

Šakiai                   321,14 236,96 

Kalvarija 140 57,84 

Viso: 2291,14 1549,83 

 

Sąvartyno sluoksnių perdengimui buvo perduota 606,26 t komposto. 
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Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2016 m. 1000 430 321 140 400

2015 m. 200 300 200 50 300

2014 m. 283 400 450 50 608,68

Pagaminta komposto, t 
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Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2016 m. 733,11 123,27 236,96 57,84 398,65

2015 m. 125,63 62,52 74,58 38,43 294,56

2014 m. 190,03 18,04 29,42 0 55,81

Perduota komposto, t 
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           Savo turima technika nušienavome uždarytų sąvartynų teritorijas. Buvo atliekami komposto 

ir nuotekų, kurios susidaro ŽAKA, agrocheminiai tyrimai. Atlikta svarstyklių metrologinė patikra.  

Skyriaus darbuotojai  patys remontuoja turimą techniką, taip yra taupomos bendrovės lėšos. Visose 

kompostavimo aikštelėse (penkiose) Marijampolės RAAD atliko planinius patikrinimus.  

        2016 m. Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriuje dirbo 7 darbuotojai. 

  

9. SĄVARTYNO IR BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA 

 

9.1. Sąvartyno padalinys 

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

eksploatuoja sąvartyną. 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 2016 metus priimta 26707,630 t. atliekų arba 25308,026 t mažiau, nei 2015 metais. 2016 

metais regioniniame sąvartyne pašalinta 48 procentai 2015 metų kiekio. 

 

 

2016 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 23568,511 t. atliekų.  

Nuo sąvartyno eksploatacijos pradžios pašalinta 410 490,161 t. 
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Šalinamas atliekų kiekis turi tendenciją mažėti.  

2015 m. liepos 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 2016 metais pašalinta 

337,120 t. statybinių medžiagų, turinčių asbesto.  

 

              

Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 2890,019 t. inertinių atliekų. 

Atliekų perdengimui panaudota 19873,270 t. techninio komposto (stabilato) iš  Marijampolės 

regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių, 606,260 t. 

komposto iš žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 

Atvirkštinės osmozės valymo įrenginyje 2016 metais išvalyta 15555 kubiniai metrai 

nuotekų ir filtrato. 1585 kubiniai metrai nuotekų ir filtrato perduoti į Marijampolės miesto valymo 

įrenginius.  
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Palygus 2016 metus su 2015 metais pastebimas regione susidarančio mišrių komunalinių 

atliekų kiekio mažėjimas. 2016 metais mišrių komunalinių atliekų susidarė 2182 tonomis mažiau, 

nei 2015 metais, kas sudaro 5 procentus. Per dviejų metų laikotarpį susidarantis mišrių komunalinių 

atliekų kiekis sumažėjo net 13 procentų. 

Pagrindinės priežastys: 

 Augantis žmonių sąmoningumas rūšiavimo srityje; 

 Galimybių rūšiuoti didinimas (komposto dėžių, konteinerių stiklui, plastikui, 

popieriui, metalui dalinimas); 

 Kontrolės stiprinimas; 

 Mažesnis kritulių kiekis konteinerių pildymo, aptarnavimo metu. 

2012 m. lapkričio 7 d. Marijampolės nepavojingų atliekų sąvartyne pradėjo veikti  

nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linija. Komunalinės atliekos rūšiavimo linijoje 

rūšiuotos iki 2016.04.11  

 

Informacija apie rūšiavimą rūšiavimo linijoje 2016 metais: 

E

il. 

Nr 

Pavadinimas 
Ki

ekis, t 

 

Ki

ekis, % 

1

. 

Perduotas mišrių komunalinių atliekų kiekis rūšiavimui  

(kodas 20 03 01), t 

27

7,760 

 

2,4

18 * 

2

. 
Atrinktos antrinės atliekos, t  

7,5

60 

 

2,7

22 

3

. 

Po rūšiavimo susidariusios atliekos grąžintos atgal į 

sąvartyną, t (kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, 

kodas 19 12 12) 

27

0,020 

 

97,

278 
 

* procentas nuo visų į sąvartyną 2016.01.01 – 2016.04.11 patekusių mišrių komunalinių atliekų kiekio 

11487,852 t. 
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Nuo 2016 m. balandžio mėn. 11 d. atliekų vežėjų Marijampolės regione iš atliekų turėtojų 

surinktos mišrios komunalinės atliekos pristatomos į Marijampolės regiono komunalinių atliekų 

mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius.  

Informacija apie Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų 

apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimą 2016 metais: 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kiekis, t 

 

Kiekis, % 

1. 
Priimtas mišrių komunalinių atliekų kiekis 

(kodas 20 03 01), t 

30642,150 93,086* 

2. 

Po rūšiavimo susidariusios atliekos grąžintos 

atgal į sąvartyną, t (kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos, kodas 19 12 12)  

4584,860 14,963 

3. 
Techninis kompostas (stabilatas) perduotas į 

sąvartyną, t 

19873,270 64,856 

4. Deklaruotos atrinktos antrinės atliekos, t 661,880 2,160 

5. Deklaruotas pagamintas KAK, t 5142,010 16,781 

* procentas nuo visų regione 2016.04.11 – 2016.12.31 surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekio 32918,030  t. 
 

9.2. Biodujų jėgainės veikla 

 

Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne sumontuota biodujų jėgainė 

„CENTO T160 SP BIO“ su kompresorine ir trimis generatoriais po 160 kW. Biodujų jėgainė 2010 

m. spalio 14 d. pripažinta tinkama naudoti. Dėl pagamintos elektros pardavimo – pirkimo 2010 m. 

gruodžio 9 d. sudaryta sutartis su AB ,,LESTO“ 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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2016 m. buvo išgauta 376434 kubiniai metrai biodujų. 93223 m
3
 sudeginta dujų degle, 

283211 m
3
 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 

2015 m. buvo išgauta 494281 kubinis metras biodujų. 98347 m
3
 sudeginta dujų degle, 

395934 m
3
 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.  

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

306289 m
3
 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti. 
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2016 metais pagaminta 508845 kWh elektros energijos. Gauta 44214,73 EUR pajamų už 

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

34856,28 EUR išlaidų. 

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

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

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

2014 metais pagaminta 533189 kWh elektros energijos. Gauta 51646,83 EUR pajamų, 

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

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

2016 metais palyginus su 2015 metais išgauta 117847 m
3
 mažiau biodujų, kas sudaro 

23,84%. 2016 metais pagaminta 110897 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 21,79 %. 

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

suyrančių atliekų.  

 

10.  KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  VEIKLA 
 

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 384 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybėms buvo rekomenduojama pasitvirtinti rinkliavos ar kitos 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo 

metodikas bei patvirtintus atliekų tvarkymo dydžius taikyti nuo artimiausių finansinių metų 

pradžios t.y. nuo 2017 m. sausio 1 d. Marijampolės apskrities savivaldybėms 2016 m. buvo parengti 

ir pateikti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymo dydžio nustatymo metodikos projektai. KAS buvo vertinama turimų duomenų bazė, 

daromi preliminarūs paskaičiavimai, teikiami siūlymai. Buvo parengti trys metodikos variantai, 

tačiau sudaryta darbo grupė, kuri įvertino rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodikos projektus, pasiūlė 

mokestį gyvenamosios paskirties objektams skaičiuoti nuo nekilnojamojo turto objekte deklaruotų 

asmenų. Iki naujos mokėjimo tvarkos patvirtinimo, visuomenė buvo supažindinama su artėjančiais 

51647 
54788 

44214 

21930 

42372 

34856 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 metai 2015 metai 2016 metai

2014 - 2016 metais iš elektros energijos gamybos gautos 

pajamos ir patirtos išlaidos, EUR 

Gautos pajamos, EUR Patirtos išlaidos, EUR



2016 metų bendrovės metinis pranešimas 

 41 / 62 

 

pasikeitimais, parengti ir pateikti informaciniai pranešimai apie mokesčio skaičiavimo pasikeitimus, 

pristatinėjama susitikimuose su visuomene, su savivaldybių specialistais, seniūnais. 

Marijampolės regione 2016 m gruodžio 31 d. buvo 66 879 mokėtojai, kuriems priklauso 75 

875 objektų. Savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą mokėjo 39 307 mokėtojai (59 % 

visų mokėtojų), komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su MAATC buvo sudarę 

27 572 mokėtojai (41 % visų mokėtojų). 

 

Grupė Mokėtojų skaičius Objektų skaičius 

Kalvarijos sav. (rinkliava) 2961 5184 

Kalvarijos sav. (pagal sutartis) 1803 

Kazlų Rūdos sav. (rinkliava) 3158 6509 

Kazlų Rūdos sav. (pagal sutartis) 2671 

Marijampolės sav. (rinkliava) 19952 30186 

Marijampolės sav. (pagal sutartis) 6386 

Šakių r. sav. (rinkliava) 5133 13942 

Šakių r. sav. (pagal sutartis) 7506 

Vilkaviškio r. sav. (rinkliava) 8103 20054 

Vilkaviškio r. sav. (pagal sutartis) 9206 

Viso 66879 75875 

 

Atliekų turėtojų kitimo dinamika per 2011-2016 metus 
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Objektų kitimo dinamika per 2011-2016 metus 

 

 
 

Grupė Mokėtojai mokantys rinkliavą 

% 

Mokėtojai sudarę sutartis 

% 

Kalvarijos sav. 62 38 

Kazlų Rūdos sav. 54 46 

Marijampolės sav. 75 25 

Šakių r. sav.  40  60 

Vilkaviškio r. sav. 47 53 

Viso: 59 41 

  

Atliekų turėtojų, mokančių savivaldybės vietinę rinkliavą ir sudariusių komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugų teikimo sutartis, pokytis per metus (%) 

 

Savivaldybė 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kalvarijos 
Rinkliava 99 70 67 65 64 62 

Sutartys 1 30 33 35 36 38 

Kazlų Rūdos 
Rinkliava 99 62 59 57 56 54 

Sutartys 1 38 41 43 44 46 

Marijampolės 
Rinkliava 99 82 81 80 79 75 

Sutartys 1 18 18 20 21 25 

Šakių rajono 
Rinkliava 48 47 45 44 44 40 

Sutartys 52 53 55 56 56 60 

Vilkaviškio rajono 
Rinkliava 99 55 52 49 48 47 

Sutartys 1 45 48 51 52 53 
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Įvertinus pateiktus skaičius, galima daryti išvadą, kad didžiausią įtaką sutarčių sudarymui 

gyvenamosios paskirties objektams turėjo patvirtinti savivaldybių vietinės rinkliavos ir atliekų 

tvarkymo tarifai. Marijampolės savivaldybėje 2016 metais skaičiuojamas 7,24 EUR/100 m
2
 ir 

atliekų tvarkymo tarifas 2,80 EUR su PVM vienam fiziniam asmeniui per mėnesį rodo, kad 

žmonėms sudarinėti sutarčių netikslinga ir jie rinkosi mokėti rinkliavą. Vidutinis šeimos dydis 

Marijampolės savivaldybėje yra 2,48 asmenų, todėl rinktis sutartis gyvenantiems butuose buvo 

netikslinga, nes mokestis taikant šiuos tarifus jiems padidėtų. Kalvarijos savivaldybėje dėl mažesnio 

vietinės rinkliavos tarifo gyvenamosios paskirties objektams 6,66 EUR/100 m
2
 taip pat dažniau 

buvo renkamasi mokėti vietinę rinkliavą, o ne sudarinėti sutartis, nes tokiu atveju už atliekų 

tvarkymą buvo mokama mažiau. 

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 384 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybėms buvo rekomenduojama pasitvirtinti rinkliavos ar kitos 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo 

metodikas bei patvirtintus atliekų tvarkymo dydžius taikyti nuo artimiausių finansinių metų 

pradžios t.y. nuo 2017 m. sausio 1 d. Marijampolės apskrities savivaldybėms 2016 m. buvo parengti 

ir pateikti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymo dydžio nustatymo metodikos projektai. KAS buvo vertinama turimų duomenų bazė, 

daromi preliminarūs paskaičiavimai, teikiami siūlymai. Buvo parengti trys metodikos variantai, 

tačiau sudaryta darbo grupė, kuri įvertino rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodikos projektus, pasiūlė 

mokestį gyvenamosios paskirties objektams skaičiuoti nuo nekilnojamojo turto objekte deklaruotų 

asmenų. Iki naujos mokėjimo tvarkos patvirtinimo, visuomenė buvo supažindinama su artėjančiais 

pasikeitimais, parengti ir pateikti informaciniai pranešimai apie mokesčio skaičiavimo pasikeitimus, 

pristatinėjama susitikimuose su visuomene, su savivaldybių specialistais, seniūnais. 

Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus 2016 metais klientų aptarnavimo skyriuje gauta ir 

užregistruota 684 raštai (skundai, prašymai, paklausimai), parengta 561 atsakymų, raštų, pažymų.  

Dažniausiai kreiptasi su prašymais neskaičiuoti savivaldybės vietinės rinkliavos, nes 

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

Į visus prašymus ar skundus parengti atsakymai arba visa reikalinga informacija pateikta telefonu.  

Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 1155 

pirminiai raginimai atliekų turėtojams dėl susidariusios skolos sumokėjimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad atliekų turėtojų duomenų bazė sudaryta pagal nekilnojamojo turto 

registro objektų duomenų bazę, kurioje yra daug netikslumų dėl neatnaujintos informacijos apie 

pasikeitusius savininkus, paveldėtojus, suteiktus adresus, buvo atlikta 474 objektų apžiūra ir 

įvertinimas vietoje.  

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, 2016 m. buvo suaktyvinta bei sugriežtinta atliekų 

kiekių ir rūšiavimo kontrolė. Tikrinti fiziniai, juridiniai asmenys, bendro naudojimo aikštelės, 

rūšiavimo konteineriai, žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai. Organizuoti 106 atliekų tvarkymo 

taisyklių reikalavimų individualių namų rajonuose patikrinimai, 485 kartus tikrinta juridinių asmenų 

konteineriai ir 143 įspėti apie netinkamą atliekų tvarkymą, vykta į 76 patikrinimus pagal gautus 

prašymus/skundus/seniūnų prašymus, vykdyta 52 filmavimai prie bendro naudojimo konteinerių 
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aikštelių siekiant išaiškinti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko atliekų tvarkymo taisyklių. Dalyvauta 

38 bendruose patikrinimuose su savivaldybių, seniūnijų atstovais. Taip pat 39 kartus buvo 

kontroliuoti atliekų vežėjai ar jie tinkamai atlieka atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas. 

Užtikrinant minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, kad 

atliekų surinkimo priemonių talpa ir surikimo dažnumas atitiktų  atliekų turėtojų valdose 

susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį, 2016 m. atliekų vežėjui išsiųsti 523 potvarkiai 

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

naudojimo, žaliųjų atliekų, rūšiavimo atliekų konteinerių pastatymą/nuėmimą: 

 

Savivaldybė 

2016 m. 

išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti konteinerių pakeitimai  

Dėl fizinių 

asmenų 

Dėl 

juridinių 

asmenų 

Dėl bendro 

naudojimo 
Viso 

Kalvarijos 73 83 54 29 166 

Kazlų Rūdos 89 218 74 18 310 

Marijampolės 158 643 372 65 1080 

Šakių rajono 102 143 107 29 279 

Vilkaviškio rajono 101 584 228 78 890 

Viso: 523 1671 835 219 2725 

 
11. BENDROVĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

 Vykdydama viešuosius pirkimus Bendrovė vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, UAB 

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

77 patvirtintomis „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras supaprastintų viešųjų 

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

įgyvendinančiais teisės aktais. 

Bendras 2016 metais vykdytų viešųjų pirkimų skaičius pagal Bendrovės direktoriaus 2016 

m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-76 patikslintą bei patvirtintą UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centro 2016 m. viešųjų pirkimų planą– 57 vnt., pirkimo vertė be PVM – 274.560,55 EUR.  

 CVP IS priemonėmis vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių skaičius – 10 vnt., vertė be 

PVM – 217.841,40 EUR. 

2016 m. lapkričio 25 d. CVP IS priemonėmis buvo paskelbtas „Mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius“ techninių 

specifikacijų projektas. 2017 m. vasario 6 d. CVP IS priemonėmis pradėtas vykdyti šio pirkimo 

atviras konkursas, kurio vertė yra 9.900.000,00 Eur. 

Didžiąją viešųjų pirkimų dalį sudaro mažos vertės pirkimai. Žemiau pateikiama 2016 m. 

vykdytų Bendrovės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius-                

bendra mažos vertės sudarytų sutarčių vertė be PVM – 267.920,51 EUR. 

Bendras pirkimų skaičius: 

Prekės 20.968,08 EUR 

Paslaugos 253.592,47 EUR 

Darbai 0,00 EUR 

Iš viso 274.560,55 EUR 



2016 metų bendrovės metinis pranešimas 

 45 / 62 

 

12. VIEŠINIMAS IR PREVENCIJA 
 

 

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ 

TVARKYMO CENTRAS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2016 metų bendrovės veiklos viešinimo ir atliekų 

prevencijos ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolė 2016 m. 
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2016 metai įnešė nemažai naujovių į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemą. 

Vasario mėnesį pradėjo veikti taros supirktuvių sistema, į kurią gyventojai pradėjo grąžinti 

užstato tarą. 

Vykdant Valstybinį atliekų tvarkymo planą 2016 metų balandžio mėnesį buvo atidaryta ir 

pradėjo veiklą Mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių gamykla prie Marijampolės 

regioninio sąvartyno. 

Šalies Vyriausybė, siekdama mažinti atliekų, patenkančių į sąvartyną, kiekius, įvedė naują 

sąvartynų taršos mokestį. 

Apskrityje 2016 metais, kaip ir anksčiau, aktyviai vyko akcija „Darom“. 

 Marijampolės apskrities individualių valdų savininkams buvo išdalinti konteineriai  stiklo 

atliekoms surinkti. 

Visus metus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro vadovai ir specialistai daug 

dirbo, ruošdamiesi nuo 2017 m.  sausio 1 d. įvesti naująją mokėjimo už atliekų tvarkymą sistemą, 

kai mokestis skaičiuojamas taikant dvinarę sistemą. Dvinaris mokestis Marijampolės apskrityje nuo 

2017-01-01 įvestas vienintelėje tarp visų šalies apskričių. 

 Apskrityje buvo siekiama sutvarkyti kolektyvinių sodų bendrijų sukaupiamų atliekų 

tvarkymą, ieškota būdų, kaip geriau tvarkyti šalia kapinių susikaupiančias atliekas. 

 Buvo nuolat vykdoma agitacinė kampanija supažindinant su atliekų rūšiavimo svarba. 

 Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras su veikla, atliekų rūšiavimu, sistemos 

objektais supažindino daug ekskursijas po bendrovės objektus rengusių moksleivių, specialistų, 

svečių iš užsienio  delegacijų. Su atliekų tvarkymo sistema, spręstinomis problemomis nuolat buvo 

supažindinami Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, bendrovės valdyba, apskrities 

savivaldybių tarybų vadovai ir nariai. 

 Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su sprendžiamomis problemomis, su nuolatine 

bendrovės veikla, su atliekų tvarkymo naujovėmis, atliekų tvarkymo apmokėjimo sistema, buvo 

rengiami pranešimai spaudai, informaciją viešino apskrities laikraščiai, Marijampolės televizija. 

Buvo nuolat naudojamasi bendrovės interneto svetaine, informaciją skleidė Marijampolės 

savivaldybių interneto svetainės, kiti informaciniai kanalai. 

 

12.1. Publikacijos laikraščiuose 

 

2016-01-19. „Santaka“. Eglutes į konteinerius nešė aktyviai. 

2016-01-21. „Suvalkietis“. Kiekvienas konteineris turės savo savininką. 

2016-01-21. „Santaka“. Prie „ Maximos“ pastatyta taros supirktuvė sukėlė šurmulį. 

2016-01-30. „Santaka“. Nuo pirmadienio – nauja taros grąžinimo sistema. 

2016-01-26. „Valsčius“. Už aplinkos teršimą – trijų eurų mokestis. 

2016-02-06. „“Santaka“. Taromatai dar „streikuoja“, bet tarą priima.  

2016-02-19. „Miesto laikraštis“. Apie pakuočių užstato sistemą. 

2016-04-02. „Santaka“. Atliekų tvarkymas kapinėse išspręstas ne iki galo. 

2016-02-04. „Suvalkietis“. Startavo nauja taros užstato sistema. 
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2016-04-12. „Valsčius“. Aptarė atliekų rūšiavimo aktualijas.  

2016-04-22. „Valsčius“. Taromatai populiaresni provincijoje? 

2016-04-26. „Santaka“. Mažėja ir šiukšlių, ir norinčiųja jas tvarkyti. 

2016-05-17. „Santaka“. Atliekų aikštelės sodų bendrijose užverstos šakomis. 

 

 

 
 

2016-05-21. „Suvalkietis“ Tokie pinigai – ne vien už komunalinių atliekų išvežimą. 
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2016-06-07. „Draugas“. Individualiems namams – stiklo atliekų surinkimo konteineriai. 

2016-07-01. „Valsčius“. Pakuotėms rūšiuoti – tūkstančiai konteinerių. 

2016-07-21. „Suvalkietis“. Rūšiavimui skirti konteineriai niokojami ko ne kasnakt. 

2016-08-04. „Suvalkietis“. Baigiami dalinti  konteineriai stiklui. 

2016-08-05. „Draugas“. Šiukšles pažadėjo išvežti dažniau. 

2016-08-09. „Suvalkietis“. Dešimties centų detektyvas. 

2016-08-30. „Draugas“. Nauja atliekų tvarkymo infrastruktūra: naujos aikštelės ir tarifai. 

2016-09-27. „Santaka“. Gyventojams baigiami dalyti konteineriai. 

2016-10-11. „Suvalkietis“. Apie atliekų tvarkymą – tarptautinėje konferencijoje. 

2016-10-13. „Santaka“. Tarptautinę konferenciją surengė pas kaimynus. 

2016-10-18. „Suvalkietis“. Kai kapų gėlės tampa atliekomis. 

2016-10-27. „Suvalkietis“. Būta kartelinio susitarimo. 

2016-10-21. „Miesto laikraštis“. Kas žydėjo, tampa atliekomis. 

 

 
 

2016-10-22. „Suvalkietis“. Apie ištrupėjusį daugiabučio kiemą ir „dingusį“ šiukšlių konteinerį. 

2016-10-21. „Draugas“. Rajono valdžia delsia priimti sprendimą dėl atliekų mokesčio, bet trauktis 

nėra kur. 

2016-10-22. „Santaka“. 2016-10-22.“Santaka“. Gėlės ir žvakidės – atskirai. 

 

 



2016 metų bendrovės metinis pranešimas 

 49 / 62 

 

 

2016-12-02. „Draugas“. Regioninės plėtros tarybos posėdyje – ne tik formalūs klausimai. 

2016-12-03. „Santaka“. Atliekų perdirbimo gamykla mokesčių nesumažino. 

2016-12-08. „Santaka“. Vietoj dvidešimt penkių Tarybos narių atėjo... trys. 

2016-12-17. „Suvalkietis“. Daugiau rūšiuosime – mažiau mokėsime? 

 

 
 

2016-12-29. „Santaka“. Buitinių atliekų konteineriuose – lapai, pelenai ir plastikas. 

 

12.2. Publikacijos interneto svetainėse 

 

 

 

 
 

2016m. sausio – gegužės mėnesiais buvo atnaujinta UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centro interneto svetainė. 

 

2016-01-21 

Marijampolės savivaldybės interneto svetainė. 

Kalvarijos savivaldybės interneto svetainė. 

Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainė.  

Valstybės įvestas naujas mokestis turi skatinti dar kruopščiau rūšiuoti atliekas. 

2016-08-02 

Interneto portalas „Sūduvis“. 

Interneto portalas „Mūsų savaitė“. 

Interneto portalas „Sūduvos gidas“. 
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Marijampolės savivaldybės interneto svetainė.                      

Šakių rajono savivaldybės interneto svetainė.  

Marijampolės regione baigiami dalinti konteineriai stiklo atliekoms. 

2016-10-17. 

Marijampolės savivaldybės interneto svetainė. 

Kalvarijos savivaldybės interneto svetainė. 

Vilkaviškio savivaldybės interneto svetainė. 

Šakių savivaldybės interneto svetainė. 

Interneto portalas „Sūduvis“. 

Interneto svetainė „Suvalkietis“.  

Kai ant kapų žydėjusios gėlės tampa atliekomis.   

 

 

12.3. Radijas, televizija. 

 

 
 

2016-01-07. Marijampolės Tv reportažas apie Vyriausybės įvedamą taršos mokestį. Direktoriaus   

A. Bagušinsko interviu A. Kapsevičiui. 

 

 

 

 

 
 

2016-06-20 interviu Marijampolės televizijai apie atliekų rūšiavimo svarbą. 
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2016-12-10 reportažas apie MAATC kontrolierių veiklą Marijampolėje. 

 

12.4. Ekskursijos į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui priklausančius 

objektus 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė 

L.Burbienė yra parengusi ir siūlo bendrovės lankytojams edukacinę programą supažindinant su 

bendrovės veikla, atliekų tvarkymo sistema, naujovėmis ir problemomis. Susipažinti su bendrovės 

veikla atvykstant į jos objektus 2016 metais panoro ne tik moksleivių, bet ir tarptautinių stovyklų 

dalyviai.  Ekskursijų dalyviai susipažino, kaip veikia sistema, sužinojo, kokie reikalavimai keliami 

atliekų rūšiavimui, mokėsi rūšiuoti atliekas. 

 

 

 

 
 

 

2016-10-17. Marijampolės TV reportažas apie 

tvarką prie kapinių. A.Bagušinsko interviu. 

 

 

2016-10-18. Marijampolės TV laida apie dvinarę 

mokesčių sistemą. 
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2016-01-20. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla, 16 moksleivių.  

Vadovė mokytoja Sigita Urbonienė. 

 

 
 

2016-06-06.   

 

 
 

2016-04-11. Marijampolės Profesinio rengimo centro ekskursija po objektus.  
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2016-07-28. Vilkaviškio viešosios įstaigos „Jaunieji ambasadoriai“ jaunimo mainų misijos 

„Išsaugokime pasaulį kartu“ tarptautinė Lenkijos ir Lietuvos moksleivių grupė, 24 dalyviai.  

Vadovė direktorė Greta Gelgotaitė. 

 

 

 
 

2016-09-12. Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos grupė, 21 mokinys.  

Vadovė mokytoja Eglė Šaučiūnaitė. 
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2016-09-20. Marijampolės R.Stankevičiaus pagrindinė mokykla, 27 mokiniai. Vadovė mokytoja 

Rita Dijokienė. 

 

 
 

2016-09-22. Tarptautinė delegacija iš Latvijos Valkos ir Estijos Valgos miestų, 30 žmonių. 

Vadovas Paulius Čeponas, Marijampolės savivaldybė. 
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2016-09-22. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba ir savivaldybių vadovai 

MBA įrenginiuose ir regioniniame sąvartyne. 

2016-10-04. Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleivių grupė, 27 mokiniai.  

Vadovė mokytoja Ina Subačienė. 

2016-10-11. Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokykla – daugiafunkcinis centras, 12 mokinių. 

Vadovė vyr. anglų kalbos mokytoja Vida Senkuvienė. 

2016-11-18. Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos gamtosauginio projekto „Gerbiu gamtą – saugau 

save“ dalyviai, 18 mokinių.  

Vadovė mokytoja Rasa Žemaitienė. 

2016-12-09. Marijampolės apskrities Darbo biržos prašymu su Mechaninio biologinio atliekų 

rūšiavimo įrenginių veikla supažindinti 13 kvalifikaciją  keičiančių bedarbių. 

 

12.5. Susitikimai su gyventojais. 
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Beveik visuose 2016 metais vykusiuose Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžiuose 

apie Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo veiklą buvo teikiamos ataskaitos, ieškoma vieningų 

visoje apskrityje veiklos sprendimų. 

 

 
 

2016-02-03. Susitikimas su Marijampolės Mokolų seniūnijos gyventojais. Į gyventojų klausimus 

atsakė A.Bagušinskas. 

2016-02-04. Susitikimas su Marijampolės Narto seniūnijos gyventojais. Į Klausimus atsakė 

A.Bagušinskas. 

2016-03-10. Susitikimas su UAB „Mantinga“ vadovais atliekų tvarkymo klausimais. Dalyvavo 

A.Bagušinskas, S.Šimonėlis, L.Burbienė. 

 

 
 

2016-06-06. Susitikimas su apskrities sodininkų bendrijų pirmininkais, aptartos mokesčių naujovės. 
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2016 m.  gruodžio mėnesį bendrovės kontrolieriai apskrities savivaldybių laikraščių, 

Marijampolės televizijos žurnalistams pademonstravo, kaip vykdoma paslaugų kokybės kontrolė, 

išaiškino, kaip turi būti rūšiuojamos atliekos. Žurnalistai parengė reportažus laikraščiams, 

Marijampolės regiono televizijai. 

 

12.6. Renginiai 

 

2016 metų rugsėjo mėnesį Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras LLenkijoje, 

Suvalkų verslo centre, surengė didelę tarptautinę konferenciją, skirtą atliekų tvarkymo problemoms 

Lietuvoje ir Lenkijoje spręsti. Patirtimi dalijosi atliekų tvarkymo administravimo centrų, atliekų 

tvarkymo bendrovių atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos. 
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2016-09-29. Tarptautinė Lenkijos ir Lietuvos atliekų tvarkymo centrų ir aplinkos ministerijų 

atstovų konferencija „Atliekų tvarkymo problemos – bendradarbiavimas per sieną“, kurią 

organizavo Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Suvalkuose, Lenkijoje. 

 

12.7. Informacija, išsiųsta su mokėjimo pranešimais 

 

Palikime švarią aplinką ateities kartoms! 
 

Gyvenkime švarioje ir sveikatai nekenksmingoje aplinkoje! 
 
 

      Baldų, buitinės technikos, antrinių žaliavų, mišrių statybinių ir griovimo atliekų, naudotų 
padangų, žaliųjų atliekų mesti į mišrioms komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius ar 
palikti šalia jų negalima – už tai gresia didžiulės baudos. Prašome visas šias atliekas 
pristatyti ir n e m o k a m a i perduoti  tvarkyti į visose savivaldybėse esančias DIDŽIŲJŲ 
IR PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELES: 
Marijampolėje – Vokiečių g.10, tel. 8 343 54204, Vasaros g. 16, tel. 8 343 73489; 
Vilkaviškyje - Šiaurės g. 6a, tel. 8 342 20304; 
Šakiuose - Sodų g. 15 , tel. 8 345 51030; 
Kazlų Rūdoje - M. Valančiaus g. 17a, tel. 8 343 25223; 
Kalvarijoje - Šilo g. 23, Kušliškių kaimas, tel. 8 343 23602. 
      Didžiųjų ir pavojingųjų atliekų aikštelės dirba kasdien. Daugiau informacijos – UAB 
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje – www.maatc.lt. 
      Už pavojingųjų atliekų – gyvsidabrio, variklio ir pavarų dėžės tepalinės alyvos, 
absorbentų, pavojingomis medžiagomis užterštų drabužių, pakuočių su šių medžiagų 
likučiais, tepalų filtrų, daugiau nei 5 vnt. padangų per metus ir didesnių nei 118 cm 
diametro padangų, automobilių plastikų, automobilių stiklų, asbesto turinčių medžiagų 
(šiferio) ir kai kurių kt. – tvarkymą reikia susimokėti nustatytą mokestį (visas sąrašas ir 
įkainiai –interneto svetainėje www.maatc.lt.).  
     Žaliąsias atliekas reikia kompostuoti, išmesti į tik šioms atliekoms skirtus konteinerius 
arba pristatyti į žaliųjų atliekų priėmimo aikšteles. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  
Dėl mokėjimo už atliekų tvarkymą tvarkos pasikeitimų 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybių tarybos turi 

patvirtinti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, nustatyti įmokų už atliekų tvarkymą  dydžius  ir 

jais vadovaujantis turi būti skaičiuojami mokesčiai nuo 2017 m. sausio 1 d 

Informuojame, kad pagal parengtos metodikos nuostatas Marijampolės apskrities 

savivaldybėse planuojama panaikinti savivaldybių vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą ir 

mokesčius skaičiuoti pagal naujai sudarytas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo 

sutartis su atliekų turėtojais. Sutartis bus sudaroma iš dviejų dalių: standartinių sutarties sąlygų, 

kurios taikomos visiems atliekų turėtojams, ir individualių sutarties sąlygų, kurios skirtos 

konkrečiam atliekų turėtojui. 

Standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto 

parengia viena sutarties šalis, nederindama jų su kita šalimi, ir be derybų su kita šalimi taiko 

sutartyse. Su standartinėmis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis 

galima susipažinti interneto svetainėje www.maatc.lt arba atvykus į UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro klientų aptarnavimo skyriaus padalinius, kurie yra visose 

Marijampolės apskrities savivaldybėse. 

Individualios sutarties sąlygos bus pateiktos kiekvienam atliekų turėtojui, kai 

savivaldybių tarybos  patvirtins įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir nustatys įmokų už atliekų tvarkymą dydžius. 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  

 

12.8. Skelbimai 

 

2016-03-21. „Sūduvos gidas“. Skelbimas apie parduodamą kompostą. 

2016-08.23. „Reklamos gidas“. Buitinių atliekų surinkimo grafikas 2016 metams. 

2016-11-19. „Suvalkietis“. Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių atliekų surinkimo grafikai.  

 

12.9. Tiesioginis bendravimas su atliekų turėtojais 

 

            Atnaujinus bendrovės interneto svetainę, buvo sukurta prieiga tiesioginiam bendravimui su 

svetainės lankytojais klientais. Per sukurtą užklausų sistemą buvo sulaukta nemažai tiesioginių 

internetinių kreipimųsi apie atliekų tvarkymo sistemos veiklą: paslaugų kokybę, mokesčius, 

galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis 

ir kt. Nuolat buvo teikiami atsakymai ir 

konsultacijos telefonu,  raštu, bendrovės 

interneto svetainės užklausų sistemoje. 

Dalijant apskrities gyventojams 

stiklo atliekoms skirtus konteinerius, buvo 

įteikiami ir informaciniai lankstinukai „Ką 

reikia mesti į žaliuosius pakuočių 

konteinerius?“ (stiklo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maatc.lt/
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13. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Marijampolės apskrities 

savivaldybių įsteigta administruoti regiono atliekų tvarkymo sistemą, yra dalis Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo sistemos.  

Bendrovė savo veiklą organizuoja atsižvelgiant į valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 

metų plane, Marijampolės regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane apibrėžtus tikslus, 

numatytas užduotis ir siekiamus rezultatus, vadovaujasi atliekų tvarkymą reglamentuojančiais 

įstatymais, vyriausybės nutarimais, savivaldybių sprendimais, kitais atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. Šių užduočių gairės – Europos Sąjungos institucijų nustatyti 

tikslai dėl atliekų kiekių mažinimo Europos Sąjungos šalyse, dėl jų prevencijos, pakartotinio 

naudojimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo.      

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veikla nukreipta valstybės, regiono, 

savivaldybių numatytiems uždaviniams tvarkant bei tobulinant atliekų tvarkymo sistemą 

įgyvendinti. Vėluojant, tik įpusėjus suplanuotam planiniam laikotarpiui,  valstybiniu lygmeniu 

priimti sprendimai dėl atliekų tvarkymo sistemos mokesčių metodikos naujos redakcijos.                 

Ji patvirtinta tik 2016-04-20. Toks vėlavimas  priimti sprendimus sukėlė rimtų sunkumų laiku  

pasiruošti ir įgyvendinti naują dvinarę mokesčių už atliekų tvarkymo sistemą visoje šalyje.     

Marijampolės regione ruošiantis įvesti dvinarę mokesčių už atliekų tvarkymą sistemą  

savivaldybės delegavo savo atstovus ir buvo sudaryta komisija, dirbusi ilgiau nei metus. Naujos 

metodikos planas ir principai sistemingai buvo aptariami Marijampolės regiono plėtros tarybos 

posėdžiuose ir savivaldybėse. 

Vyriausybės nutarimuose nustatytas reikalavimas dvinarę mokesčių už atliekų tvarkymą 

sistemą apskrityse įvesti iki 2017 m. sausio 1 d. Vieningai sutarus Marijampolės apskrities 

savivaldybių vadovams ir patvirtinus savivaldybių  taryboms, dvinarė mokesčių už atliekų tvarkymą 

sistema nuo 2017 m. sausio 1 d. yra įteisinta tik vieninteliame šalyje – Marijampolės regione.  

Nors sutelkus Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, savivaldybių, seniūnų  

pastangas, derinami atliekų turėtojų sąrašai ir apmokestinamojo nekilnojamojo turto adresai, kurie 

valstybiniame registre yra labai netikslūs ir neatnaujinti, tačiau tai trikdo sutarčių su atliekų 

turėtojais pasirašymo ir piniginių srautų paskirstymo atsiskaitymui už atliekų tvarkymą terminus.  

Tam kompensuoti savivaldybėms pritarus ir bendrovės valdybai nutarus vartojimo išlaidų trūkumui 

dengti vykdomas paskolos pirkimas. 

Atliekų tvarkymo sistemos plėtrai  ir atnaujinimui tik 2016 m. aplinkos ministerija patvirtino 

2014 - 2020 metų ES fondų investicinių veiksmų programos priemonių finansavimo aprašą. 

Regiono savivaldybių sutarimu ir įpareigojus Bendrovę Regiono plėtros tarybai buvo pateiktas 

projektinis pasiūlymas dėl regiono projektų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimo.  

Plane numatyta: 

 esamų atliekų konteinerių aikštelių atnaujinimas ir naujų įrengimas; 

 konteinerių šioms aikštelėms įsigijimas;  

 3 naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir 6 esamų didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelių rekonstrukcija pritaikant jas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai; 

 biologinių atliekų kompostavimo priemonių individualioms valdoms įsigijimas; 

 visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.   

Savivaldybės lėšas investicijoms pasiskirstė pagal turimą UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro akcijų kiekį: 
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Eil.Nr. Kalvarija Kazlų Rūda Marijampolė Šakiai Vilkaviškis Regionas 

Procentai 8,33 8,33 36,67 20 26,67 100 

Eurai 317015,76 317015,76 1395554,36 761142,27 1014983,22 3805711,76 

 

         Prioritetinis uždavinys Bendrovės veikloje išlieka mažinti susidarančių nerūšiuotų mišrių 

komunalinių atliekų kiekį, teikiamą į mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius (MBA). 

         Išdalinus 14000 kompostavimo dėžių mažėja žaliųjų atliekų kiekis mišrių komunalinių atliekų 

sraute, žymiai daugiau žaliųjų atliekų jų turėtojai perdirba atliekų susidarymo vietoje gamindmi 

kompostą savo poreikiams. 

          Regione jau išdalinti individualioms valdoms 34400 mėlynieji ir 32300 žalieji konteineriai 

pakuotėms ir antrinėms žaliavoms rūšiuoti. Taip pat atliekų mažėjimui įtakos turi ir gamintojų ir 

importuotojų įdiegta taromatų sistema. 

Atliekų rūšiuojamajam surinkimui plėsti yra galimybių pasinaudoti ES parama, tačiau  

Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybės neplanuoja ja pasinaudoti organizuojant maisto atliekų 

surinkimą. Maisto atliekų surinkimo neplanuoja vykdyti ir daugiau savivaldybių Lietuvoje, nes 

tokios sistemos įdiegimui nėra poreikio, o tai nepagrįstai didintų atliekų tvarkymo mokesčių tarifus. 

Planuose nustatytos sąvartyne šalinamų atliekų mažinimo užduotys įgyvendintos pradėjus 

veikti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams. Į sąvartyną patenka tik 18 procentų atliekų, 

netinkamų perdirbti, už kurias reikia mokėti 3 EUR už toną taršos mokestį į valstybės biudžetą. 

Kelia nerimą valstybės institucijų programinės nuostatos, kuriose numatoma artimoje perspektyvoje 

sąvartynų taršos mokestį padidinti iki 40 EUR už toną. Tai turėtų tiesioginės įtakos mokesčių 

tarifams didėti. 

Pradėjus veikti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams išryškėjo prognozuota 

problema dėl atrinktos degios frakcijos realizavimo. Vienintelė veikianti Lietuvoje įmonė, deginanti 

degią atgautą frakciją iš atliekų,  yra Klaipėdoje. Jos pajėgumai yra nepakankami dabar šalyje 

susidarančiai degiai frakcijai sudeginti, o tokios įmonės Kaune ir Vilniuje planuoja pradėti veiklą ne 

anksčiau 2020 m. Šiuo metu vyksta derybos su valstybinėmis institucijomis, kad pagal aplinkos 

ministro siūlymą atgautą degią frakciją būtų galima šalinti sąvartyne iki 2019 m. 

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose perdirbant atliekas pagamina daug 

techninio komposto (stabilato) -  apie 60 proc. iš visų mišrių komunalinių atliekų. Jis vežamas į 

sąvartyną ir iš jo formuojami perdengimo sluoksniai. 

2017 metais būtina priimti sprendimą sąvartyne susidarančio filtrato valymui. Dešimt metų 

veikiantys osmozės įrenginiai susidėvėjo, juos reikia atnaujinti ieškant finansavimui paramos 

programos. Šiuo metu filtratas siekiama mažinti jį išvežant į nuotekų valymo įrenginius. 

Prognozuojame, kad sudarius sąlygas pirminiam atliekų rūšiavimui, įgyvendinus naujus 

atliekų rūšiavimo, jų surinkimo, perdirbimo kokybės kontrolės principus, įgyvendinus visuotinę 

dvinarę mokesčio už atliekų tvarkymą sistemą, įvykus konkursui ir atrinkus naują mišrių 

komunalinių atliekų surinkimo operatorių, subalansuosime lėšų srautus ir užtikrinsime kokybišką 

atliekų tvarkymą, numatytą valstybiniame, regioniniame, savivaldybių 2014 – 2020 metų atliekų 

tvarkymo planų užduotyse. 

Vykdant valstybinius įsipareigojimus kiekvienų metų pabaigoje vertinama situacija atliekų 

tvarkymo kokybės, finansinėje srityse ir atliekamos korekcijos pagal poreikį. Bus dedamos visos 

pastangos, kad 2017 metais bendrovės veikla taptų pelninga. 
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UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro tikslas  2017 metais  - užtikrinti 

darnią atliekų tvarkymo sistemos veiklą bei vystymąsi, plėtrą ir tikslų įgyvendinimą. Sieksime, kad 

regione susidarančių atliekų kiekis mažėtų arba net ekonominio augimo sąlygomis išliktų stabilus. 

Nuolatos informuosime visuomenę atliekų prevencijos srityje, skatinsime atliekų prevencijos  

veiklą ir atliekų naudoti pakartotinai tinklus. 

Mažinant biologiškai skaidžių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio atliekų 

apdorojimo įrenginius, kiekius  visuomenę skatinsime šias atliekas kompostuoti, naudoti savo 

reikmėms. Skirsime nuolatinį dėmesį atliekų rūšiavimui, jų pakartotiniam panaudojimui. Savo 

veiklą, nukreiptą atliekų rūšiavimo kokybei, sustiprins klientų aptarnavimo skyriaus kontrolieriai. 

Pabrėžtina, kad tausojant gamtinius išteklius, didinant atliekų perdirbimo galimybes, 

skatinsime rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, sukurtą atskirą žaliųjų atliekų surinkimo sistemą.  

Sistemos plėtrai bendrovė išnaudos ES Sanglaudos fondo ir kitų finansavimo programų 

galimybes. Bendrovė savo veikloje vadovausis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimais. Atliekų tvarkymo sistema veiks visuomenei saugiu būdu. Vykdysime atliekų ir jų 

tvarkymo vietų  monitoringą.  

Bendrovėje išnaudojamos visos galimybės personalo gebėjimams ir kvalifikacijai stiprinti, 

darbo našumui didinti. Bus ieškoma galimybių darbuotojams mokėti jų išsilavinimą ir kvalifikaciją 

atitinkančius, darbo rinkoje konkurencingus atlyginimus. 

 

 

Direktorius                                                                                                          Algirdas Bagušinskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


