Marijampolės apskrities senų sąvartynų
uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas
Projekto pavadinimas:
„Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas“
Projekto numeris:
VP3-3.2-AM-01-V-01-009
Projekto finansavimas
Projekto vertė – 5 062 264,82 eurų, iš kurių:
ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 4 302 925,10 eurų (85 proc.);
LR biudžetas: 337 234,01 eurų (6,66 proc.);
UAB MAATC lėšos: 422.105,71eurų ( 8.34 proc.).
Projekto įgyvendinimo terminas
Pradžia – 2010 m. kovo 20 d.
Pabaiga – 2014 m. spalio 18 d.
Galutinė ataskaita patvirtinta - 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (29-2-30 APVA-2174
Projekto tikslai - sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį
žmonių sveikatai bei sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo
sąvartynuose pajėgumus. Šis projektas sąlyginai yra Marijampolės regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimo dalis. Siekiant prisidėti prie kuriamos racionalios, tenkinančios gyventojų
poreikius, atitinkančios Europos Sąjungos atliekų tvarkymo reikalavimus bei užtikrinančios aukštą
aplinkos apsaugos kokybę Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo, privalu
nutraukti nelegalų atliekų šalinimą mažuose sąvartynuose ir plėtoti šiuolaikiškus atliekų tvarkymo
pajėgumus. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšomis yra įrengtas ir atidarytas
Marijampolės regioninis sąvartynas (Uosinės k.), į kurį privalo būti pristatomos komunalinės
atliekos iš visų Marijampolės apskrities savivaldybių. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui
minėtame sąvartyne, privalu sukurti atskirus šių atliekų tvarkymo pajėgumus.
Projektas susideda iš dviejų etapų: pirmajame uždaryti 12 nelegalių mažųjų sąvartynų
(1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj. sav., 3 Vilkaviškio raj.sav.,1 Kazlų Rūdos sav. ir 6 Marijampolės
sav.).
Antrajame etape įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (1 Kalvarijos sav.,
1 Šakių raj.sav.,1 Vilkaviškio raj. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.), įsigyta
kompostavimo įranga, t.y. žaliųjų atliekų smulkintuvai 2 vnt., kaušas - smulkintuvas - 1 vnt.,
traktorius - 1 vnt., komposto ir kompostuojamos medžiagos krautuvai 5 vnt., komposto vartytuvas 1
vnt., komposto sijotuvas 1 vnt.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui teikta projekto administravimo
pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra.

Šio projekto įgyvendinimas leidžia UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centrui vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių
aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu. Šiuo projektu dalinai
prisidedama prie Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei Marijampolės regiono strateginių
atliekų tvarkymo sektoriaus dokumentų įgyvendinimo.
Visas projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtas ilgalaikis turtas priklauso UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, kurio visos akcijos priklauso Marijampolės
apskrities savivaldybėms. Įgyvendinus projektą dalinai prisidedama prie Marijampolės regiono
atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo. Bendrovės iniciatyva užtikrinamas efektyvus, nepertraukiamas
ir ilgalaikis regiono atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimas ir tinkamas jos funkcionavimas bei
plėtojimas.
Projekto įgyvendinimo eiga
Projektas „Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių
įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009 (toliau – Projektas) įgyvendintas sėkmingai.
Įgyvendintos visos Projekto paraiškoje bei Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos
veiklos:
Veikla 1.1.1. Senų sąvartynų uždarymas (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių
rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse). Pagal šią veiklą buvo numatyta uždaryti 12 nelegalių
mažųjų sąvartynų. Tuo tikslu buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2011/4-7 “Marijampolės apskrities
senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas: Senų sąvartynų uždarymo
projektavimo ir statybos darbai“. Pagal šią sutartį darbai buvo baigti vykdyti (2012-06-26
pasirašytas užbaigtų statybos darbų perdavimo užsakovui aktas, 2012-06-29 – perėmimo pažyma,
2013-07-08 – atlikimo pažyma).

Veikla 2.1.1. Kompostavimo aikštelių įrengimas. Pagal šią veiklą buvo numatyta
suprojektuoti ir įrengti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių
raj.sav.,1 Vilkaviškio raj. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.). Tuo tikslu buvo
pasirašyta rangos sutartis Nr. 2011/4-8 “Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas,
kompostavimo aikštelių įrengimas: Kompostavimo aikštelių įrengimo projektavimo ir statybos
darbai“. Pagal šią sutartį darbai buvo baigti vykdyti (išduoti Statybų užbaigimo aktai Nr. SUA-40120822-00035, Nr. SUA-40-120910-00041; Nr. SUA-397; Nr. SUA-40-121011-00051; Nr. SUA40-120928-00047). 2013 m. spalio 18 d. buvo išduota Atlikimo pažyma. Veiklos planuoti rodikliai
pilnai pasiekti – suprojektuotos ir įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės – 5 vnt.

Veikla 2.1.2. Kompostavimo įrangos įsigijimas. Pagal šią veiklą buvo numatyta įsigyti
smulkintuvai – 5 vnt., krautuvai – 5 vnt., vartytuvas – 1 vnt., sijotuvas – 1 vnt. Tuo tikslu buvo
pasirašytos sutartys: Nr. 2012/4-17 sijotuvas - 1 vnt., Nr. 2012/4-16 vartytuvas - 1 vnt., 2012/4-15
krautuvas - 5 vnt. Projekto biudžete pritrūkus lėšų numatytų 5 smulkintuvų įsigijimui ir norint
užtikrinti našų darbą, buvo numatyta vietoj 5 vienodo tipo smulkintuvų į kiekvieną ŽAKA, įsigyti 2
skirtingo galingumo smulkintuvus, kaušą-smulkintuvą smulkinti smulkią žaliavą ir traktorių minėtų
smulkintuvų transportavimui po ŽAKA Marijampolės apskrityje. 2014-04-23 buvo pasirašytas
susitarimas Nr. 5 prie Finansavimo ir administravimo sutarties skiriant papildomą finansavimą ir
pakeičiant fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, vietoj 5 smulkintuvų įsigyjant smulkintuvas – 2
vnt., kaušas-smulkintuvas 1 vnt., traktorius 1 vnt. Pasirašytos sutartys Nr. 2013/4-52 kaušas –
komposto smulkintuvas - 1 vnt., 2014/4-13 ratinis traktorius su papildoma įranga - 1 vnt., Nr.

2014/4-14 kompostuojamų atliekų smulkintuvas 200 kW – 1 vnt. Pagal išvardintas sutartis įsigyta
kompostavimo įranga, t.y. kompostuojamų atliekų smulkintuvas 200 kW - 1 vnt., kaušas-komposto
smulkintuvas - 1 vnt., ratinis traktorius - 1 vnt. su papildoma įranga žaliųjų atliekų smulkintuvu - 1
vnt., komposto ir kompostuojamos medžiagos krautuvai - 5 vnt., komposto vartytuvas - 1 vnt. ir
komposto sijotuvas - 1 vnt. Veiklos planuoti rodikliai pilnai pasiekti.
Projekto metu sukurti rezultatai leis UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui
kokybiškai vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių
aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu.

