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1. SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI
1. 2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui skirtas finansavimas projekto Nr. 05.2.1APVA-R-008-41-0001 „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui. Projekto biudžetas 4 477 307 eurų.
2. 2017 m. lapkričio 13 d. pasirašyta sutartis su UAB „Ecoservice“ dėl mišrių komunalinių
atliekų surinkimo ir transportavimo į atliekų apdorojimo įrenginius.
3. Skatinant atliekų prevenciją, 2017 metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas informacijai
elektroninėje erdvėje: www.maatc.lt interneto svetainėje, Facebook paskyroje, interneto
portaluose. Buvo rengiamos ekskursijos į atliekų tvarkymo objektus moksleiviams ir kitų
amžiaus grupių atstovams, skelbiamos publikacijos spaudoje.
4 . 2017 metais bendrovės veikla buvo pelninga, ji gavo 4,5 mln. eurų pajamų, turėjo 4,4 mln.
eurų sąnaudų, per praėjusius metus uždirbo 92,9 tūkst. eurų pelno iki pelno mokesčio.
5. 2017 m. buvo pakeista mokesčių už atliekų tvarkymą ir surinkimą iš atliekų turėtojų tvarka:
panaikinta vietinė rinkliava ir taikomas visame Marijampolės regione vieningas tarifas.
6. 2017 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 59797,48 t atliekų. Iš viso
sąvartyne pašalinta 20566 t atliekų; perdirbta, sukompostuota ar kitaip panaudota 67 proc.
visų regione susidariusių atliekų – 39213 t.
7. 2017 m. individualių valdų gyventojams papildomai nupirkta ir išdalinta 3738 mėlynųjų
konteinerių pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Taip pat 2017 m. individualių valdų
gyventojams papildomai nupirkta ir išdalinta 5852 žaliųjų stiklo konteinerių stiklo atliekoms.
8. 2017 metais, naudojant individualius rūšiavimo konteinerius, perdirbamų atliekų kiekis
regione padidėjo 1,58 karto palyginti su 2016 metais.
9. 2017 m rugsėjo 27 d. UAB „NEG Recycling“ vienašališkai nutraukė atliekų priėmimą ir
apdorojimą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose (MBA). MBA
įrenginiuose 2017 metais buvo atskiriama 2,38 proc. antrinių žaliavų.
10. 2017 metais regioniniame sąvartyne įrengtose aikštelėse statybinių medžiagų, turinčių
asbesto (šiferio) pašalinta 496 t arba 159 t daugiau nei 2016 metais, augimas per metus - 47
proc.
11. Biodujų jėgainėje 2017 m. buvo pagaminta 426 970 kWh elektros energijos, palyginti su
2016 metais jos sumažėjo 81 875 kWh arba 15,8 proc. 2017 metais už elektros energiją gauta
37 099 eurai pajamų, 2016 metais šios pajamos buvo 44 214 eurų, pajamų sumažėjimas yra
16,09 proc.
12. 2017 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo
aikšteles pristatė 3256,22 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. Iš jų buvo
pagaminta 2621 t 2 kartus persijoto komposto.
13. Per praėjusius metus bendrovėje įvykdyti 43 viešieji pirkimai paslaugoms, darbams ir
prekėms už 9 174 996 eurus.
14. Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 5300 vnt.
pirminių raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusios skolos apmokėjimo.
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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.
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 :





3.2.

Kalvarijos savivaldybė,
Kazlų Rūdos savivaldybė,
Marijampolės savivaldybė,
Šakių rajono savivaldybė,
Vilkaviškio rajono savivaldybė.

2017 metų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba
Bendrovės valdybos nariai

Jurgita Čerkauskienė – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė – valdybos pirmininkė
Darius Bunikis - Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas,
Mindaugas Lelešius - Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas,
Kęstutis Kuncaitis - Šakių rajono savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas,
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Valdas Tumelis – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
Juozas Vitukynas - Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas
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:
Įmonės akcijų skaičius pagal savivaldybes, vnt./%

10
8,33%

10
8,33%
44
36,67%

Marijampolės savivaldybės
administracija
Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija

24
20%

Šakių rajono savivaldybės
administracija
32
26,67%

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracija
Kalvarijos savivaldybės
administracija

Įgyvendinamas Bendrovės steigėjų siekis kurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą.
Bendrovė 2017 m. dirbo pelningai (pasiektas 92,9 tūkst. eurų pelnas), todėl akcininkų nuosavas
kapitalas padidėjo nuo 1,125 mln. eurų 2016 m. iki 1,218 mln. eurų. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti
akcininkams pagal valdomą akcijų kiekį:
Akcininkui tenkanti
Steigėjas
Akcijų
nuosavo kapitalo
skaičius / (%)
dalis EUR
Marijampolės savivaldybė
44 (36,67%)
446 672
Vilkaviškio rajono savivaldybė
32 (26,67%)
324 863
Šakių rajono savivaldybė
24 (20,00%)
243 617
Kazlų Rūdos savivaldybė
10 (8,33%)
101 466
Kalvarijos savivaldybė
10 (8,33%)
101 466
Iš viso
120 (100 %)
1 218 085
Per 2017 metus sandorių su akcijomis nebuvo vykdyta.
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Organizacinė struktūra.
UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
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
PAREIGYBĖ
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UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA (53,5 PAREIGYBĖ), PATVIRTINTA 2015 METAIS

Direktorius (1)
D
 Vyriausiasis
finansininkas (1)
Buhalterija
 Vyriausiasis buhalteris
(1)
 Vyresnysis buhalteris
(1)
 Buhalteris (2)

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
skyriaus vadovas (1)
 Vyriausiasis specialistas
viešiesiems pirkimams (1)
 Projektų administratorius (1)
 Prevencinės veiklos
organizatorius (1)
 Sekretorė (1)
 Ūkio ir komercijos
vadybininkas (1)
 Ekologas (1)
 Valytojas (0,5)
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DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS (1)
UAB MARIJAMPOLĖS
APSKRITIES ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO
DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ
Atliekų tvarkymo
ir
Sąvartyno
SĄRAŠAS
gamybos skyrius
eksploatavimo skyrius
 Skyriaus vadovas (1) DARBUOTOJŲ
 Sąvartyno vadovas (1)
 APAPAREIGYBĖ
operatoriai (5)
 Atliekų priėmimo
PAREIGYBIŲ
operatoriai (3)
 ŽAKA operatoriai (6)
SKAIČIUS
 Mašinistai
(3)
Direktorius
1
 Pagalbinis darbininkas
Direktoriaus
(1) 1
pavaduotojas
 AO operatorius (1)
Vyriausiasis
1
 Energetikas
(1)
finansininkas
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO
SKYRIUS
Veiklos
administravimo
1
skyriaus vadovas
Vyriausiasis
specialistas
1
viešiesiems
pirkimams
Projektų
1
administratorius

4. VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
2017 metais bendrovės administracijoje užregistruota:
,
,
,
,
,
Sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros,
1 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir 5 valdybos posėdžių, 1 valdybos darbinio pasitarimo
protokolai.

4.1. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2017 metų visuotiniuose eiliniuose
ir neeiliniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų suvestinė
Protokolo
data ir Nr.
2017-04-27
Nr. 1- 3

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžiuose priimti nutarimai

1. Dėl 2016 metų audituoto bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo.

Nutarta: 1.Patvirtinti 2016 metų audituotą bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Pripažinti, kad bendrovės finansinė atskaitomybė
tvarkoma, finansinės atskaitomybės dokumentai
rengiami laikantis galiojančių įstatymų ir kitų norminių
teisės aktų.
Nutarta. Informacija išklausyta. Pritarti 2016 metų
bendrovės metiniam pranešimui.
Nutarta. 2016 metų nuostolius padengti iš 2015 metų
likusiu nepaskirstytu pelnu.
Nutarta: Informacija išklausyta.

2. Dėl 2016 metų bendrovės metinio
pranešimo.
3. Dėl 2016 metų bendrovės pelno
(nuostolių) paskirstymo.
4. Kiti klausimai.
4.1.Dėl Mechaninio biologinio atliekų
apdorojimo įrenginiuose atrinktos
degios frakcijos atliekų .
4.2. Dėl dvinarės įmokų sistemos

4.2 Bendrovės 2017 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų suvestinė
Protokolo
data,
numeris
2017-01-06
Nr. 1-1

Posėdžio darbotvarkė
1. Dėl Gyventojų registro
duomenų pirkimo..

Posėdžiuose priimti nutarimai
Nutarta .Siekiant apskaičiuoti mokesčius už atliekų tvarkymą
pagal „Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą _____________savivaldybėje
dydžio nustatymo metodikos nuostatus“ ir apmokestinti
atliekų turėtojus pagal įvestą dvinarę įmoką, įsigyti
nematerialųjį ilgalaikį turtą – Marijampolės regiono
gyventojų registro duomenis, kurių kaina 45 (keturiasdešimt
penki tūkstančiai ) eurų, didesnė kaip 1/20 bendrovės
įstatinio kapitalo.
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2. Kiti klausimai.
2.1. Dėl kapinių atliekų tvarkymo.
2.2. Dėl bendrovės darbo
organizavimo ir darbuotojų
kvalifikacijos.

2017-03-28
Nr.1-2

Nutarta. Kapinių atliekų tvarkymo problemas pakartotinai
aptarti, kai savivaldybės nuspręs, koks šių atliekų tvarkymo
būdas joms yra naudingas.
Nutarta. Iškilusias bendrovės veiklos problemas įvertinti
sulaukus veiklos audito išvadų.

2.3. Dėl bendrovės veiklos ir
audito paslaugų pirkimo eigos.

Nutarta. Įvertinti išklausytąją informaciją ir vadovautis ja
gerinant bendrovės veiklą.

Valdyba bendru sutarimu priėmė
papildomą įpareigojimą bendrovei.

Nutarta. Įpareigoti bendrovę savivaldybių administracijoms
iki 2016-01-16 pateikti skaičiavimus, kiek lėšų reiks
biudžetinėms įstaigoms 2017 metais mokesčiams už atliekų
surinkimą ir tvarkymą. Tokie duomenys yra būtini rengiant
savivaldybių biudžetus, kurie turi būti patvirtinti iki 2017-0228.
Nutarta. Bendru sutarimu nutarta pateikto 2017 metų veiklos
plano netvirtinti. Įpareigoti bendrovę balandžio mėnesį
surengti darbinį valdybos pasitarimą ir jam pateikti naujai
parengtą bendrovės 2017 metų veiklos planą, kuriame būtų
apibrėžta: uždavinys – priemonė – terminas (metų
ketvirčiais) – lėšų poreikis.
Nutarta. Patvirtinti bendrovės 2016 metų metinį pranešimą ir
teikti jį eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

1. Dėl UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro
2017 metų veiklos plano
tvirtinimo.

2. Dėl 2016 m. bendrovės metinio
pranešimo tvirtinimo ir teikimo
eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui.
3.Dėl 2016 metų bendrovės
metinių finansinių ataskaitų
rinkinio analizės, vertinimo ir
teikimo eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui tvirtinti.
4. Dėl 2016 merų pelno (nuostolių)
paskirstyto projekto analizės,
vertinimo ir teikimo eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui
perskirstyti.
5. Dėl eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimo ir
darbotvarkės patvirtinimo.

6.
Dėl eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo
nutarimų projekto.

Nutarta. 2016 metų audituotą bendrovės finansinių ataskaitų
rinkinį vertinti teigiamai ir teikti eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui tvirtinti.

Nutarta. Bendru sutarimu nutarta teikti bendrovės akcininkų
susirinkimui 2016 metų pelno (nuostolių) paskirstymo
projektą nuostoliams padengti.

Nutarta. Bendru sutarimu nutarta:5.1. Sušaukti eilinį
visuotinį akcininkų susirinkimą 2017m. balandžio 27 d., 14
val.
5.2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
2017 m. gegužės 4 d., 14 val., sušaukti pakartotinį eilinį
visuotinį akcininkų susirinkimą.
5.3. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę.
5.4. Pavesti pranešimus apie šaukiamą akcininkų susirinkimą
pasirašyti valdybos posėdžio pirmininkui Valdui Tumeliui.
Nutarta. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, o
jam neįvykus – pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo
nutarimų projektus.
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7.Dėl 2016 m . gruodžio 7 d.
valdybos posėdžio 2 klausimo
„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 34 sekcijas, esančias Marijampolės
sav., Uosinės k.7 ir 4“ naujos
formuluotės ir jo nutarimo 2 dalies
pakeitimo.
7.

8.
9.

8. Dėl 2016metų gruodžio 7 d.
valdybos posėdžio 3 klausimo „Dėl
671 596,12 EUR ilgalaikės paskolos
projekto „Marijampolės regiono
komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimui finansuoti, paskolą
garantuoti įkeičiant UAB
Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centrui nuosavybės teise
priklausantį nekilnojamąjį turtą –
Mechaninio biologinio atliekų
apdorojimo įrenginius“ naujos
formuluotės ir jo nutarimo 2 dalies
pakeitimo.
9. Kiti klausimai.
9.1. Dėl žaliųjų atliekų.

9.2. Dėl didelių gabaritų ir
specifinių atliekų surinkimo
aikštelių (DGSA) eksploatavimo
iki bus nustatytas atviro konkurso
laimėtojas ir jis pradės teikti
paslaugas.
9.3. Dėl paramos akcijai „Darom“.

Nutarta. Bendru sutarimu nutarta pakeisti 2 klausimo
formuluotę.

Nutarta. Pakeisti 2016 m. gruodžio 7 d. valdybos posėdžio 3
klausimo formuluotę ir nutarimo 2 dalį.

Nutarta. Įpareigoti bendrovę:1. Pastatyti žaliųjų atliekų
surinkimo konteinerius individualių gyvenamųjų valdų
rajonuose tose vietose, kur jie buvo 2016 metais. Už šių
atliekų sutvarkymą apmokėti iš bendrovės pajamų.2. Derantis
dėl žaliųjų atliekų konteinerių, pastatytų individualių
gyvenamųjų namų rajonuose, tvarkymo su neskelbiamų
derybų būdu atrinktu atliekų vežėju, siekti, kad šie bendri
žaliųjų atliekų konteineriai būtų tvarkomi tomis pačiomis
sąlygomis
Nutarta. Leisti bendrovei neperimti DGSA aikštelių, kol nėra
konkurso būdu išrinktas naujas atliekų surinkimo operatorius.

Nutarta. Įpareigoti bendrovę apmokėti akcijos „Darom“
metu surinktų ir specialiuose maišuose sukauptų atliekų, į
MBA įrenginius pristatytų per 10 dienų pasibaigus akcijai,
sutvarkymą.
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2017-04-26 1.
Nr. 1.
Valdybos
darbinis
pasitarimas.

2017-06-19
Nr. 1-4

1.
Dėl
2017
metų
UAB
Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro veiklos plano.
2.
Analizė
ir
praktiniai
pastebėjimai
dėl
įsiskolinimų
išieškojimo.
3. Dvinarės mokesčių sistemos
poveikis bendrovės finansinei
situacijai.
4. Atliekų vežėjo paslaugų
atrankos viešojo konkurso eiga.
5. Dėl „Rinkliavos ar kitos įmokos
už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą
dydžio
nustatymo
metodikos“ bei jos priedų projekto.
1. Dėl UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro
2017 metų pajamų ir išlaidų
sąmatos analizės ir vertinimo.
2.
Dėl UAB
Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro 2017 metų veiklos
plano.
3.
Dėl UAB
Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro veiklos ir finansų
audito rezultatų.

Nutarta. Bendru sutarimu nutarta patikslinti priemonių plano
1 lentelės priemonių apibūdinimą. Teikti pataisytą 2017 metų
bendrovės veiklos planą bendrovės valdybos posėdžiui
svarstyti.
Nutarta. Informacija išklausyta.
Nutarta. Informacija išklausyta.
Tikimasi, kad pasibaigus konkursui paslaugų kaina turėtų
būti gerokai mažesnė.
Nutarta. Įpareigoti bendrovės vyriausiąją finansininkę
I.Andriūnienę pateikti naujus mokesčių už atliekų tvarkymą
dydžius ir pagal juos planuojamų gauti pajamų variantus.
Nutarta. Informacija išklausyta. Įpareigoti bendrovės
direktorių A.Bagušinską pasibaigus pirmajam šių metų
pusmečiui pateikti valdybai bendrovės 2017 metų 6 mėnesių
finansinės veiklos analizę.
Planas turėtų būti sudaromas turint audito išvadas.

Nutarta. Informacija išklausyta. 1. Bendru sutarimu dėl
bendrovės audito nutarta:
1.1 Pripažinti, kad pateiktas UAB „Eurointegracijos
projektai“ dokumentas neatitinka veikos auditui, kurį
įpareigojo atlikti valdyba, keliamų teisinių ir metodinių
reikalavimų.
1.2 Įpareigoti A. Bagušinską per 10 darbo dienų, bet ne
vėliau kaip iki 2017-07-03, pateikti pagal teisinius ir
metodinius reikalavimus atlikto įmonės veiklos audito
ataskaitą ir išvadas.
1.3 Įpareigoti A. Bagušinską įvertinti nekokybiškai viešąjį
pirkimą dėl veiklos audito paslaugų vykdžiusių
bendrovės darbuotojų darbą.
1.4 Prašyti, kad bendrovė pateiktų įrodymus, kodėl šiam
viešajam pirkimui buvo būtina nurodyti, kad tiekėjas
privalo būti „socialinė įmonė“.
1. Dėl bendrovės 2017 metų veiklos plano:
2. 2
2.1. Įpareigoti A. Bagušinską iki 2017-09-01 parengti
bendrovės trejų metų strateginį veiklos planą. Taupant
lėšas planui parengti konsultantų nesamdyti, jį bendrovė
turi parengti savo darbuotojų pajėgomis.
3. 2

4.

4. Dėl UAB Marijampolės

2.2. Parengtą trejų metų bendrovės strateginį veiklos
planą teikti svarstyti bendrovės valdybai ir juo
vadovaujantis rengti metinius veiklos planus.
Nutarta. Įpareigoti A. Bagušinską artimiausiomis dienomis
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5.

6.
7.

8.

2017-09-26
Nr.1-5

apskrities atliekų tvarkymo centro ir
UAB „NEG Recycling“ sutarties
bei mechaninio biologinio atliekų
apdorojimo įrenginių (MBA)
gamyklos veiklos.
5.Kiti klausimai.
5.1. Dėl pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo paslaugų teikimo
Marijampolės apskrityje.
5.2. Dėl „Mišrių komunalinių
atliekų surinkimo Marijampolės
regiono teritorijoje ir jų
transportavimo į apdorojimo
įrenginius paslaugų“ pirkimo eigos.
1. Dėl įsipareigojimo padengti
projekto „Marijampolės regiono
komunalinių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo infrastruktūros plėtra“
netinkamas finansuoti, tačiau šiam
projektui įgyvendinti būtinas,
išlaidas bendrovės lėšomis.

kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir prašyti, kad būtų atliktas
patikrinimas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdant projekto
„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos plėtra“
paslaugų dėl MBA įrenginių statybos ir eksploatavimo
pirkimą.
Nutarta:
5.1. Informacija išklausyta.

2. Dėl bendrovės veiklos ir finansų
audito.

Nutarta. Pripažinti, kad ir pakartotinai UAB
„Eurointegracijos projektai“ pateiktas dokumentas neatitinka
veiklos audito ataskaitoms keliamų reikalavimų, ir šiai
ataskaitai nepritarti.
Nutarta. 2017 metų bendrovės veiklos ūkinę finansinę veiklą
įvertinti teigiamai.

3.
Dėl UAB
Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro 1-ojo pusmečio
finansinės būklės..
4. Dėl dvinarės įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
metodikos ir jos priedų.
5.Kiti klausimai.
5.1. Dėl bendradarbiavimo su UAB
„NEG ecycling“ tolimesnės
galimos veiklos.
5.2. Dėl žaliųjų atliekų tvarkymo
sodų bendrijoje „Ramunė“.

5.2. Informacija išklausyta.

Nutarta. Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ netinkamas
finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas
padengti nuosavomis bendrovės lėšomis.

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.
Nutarta:
5.1.Informacija išklausyta.

5.2. Informacija išklausyta. Siekiant stiprinti atliekų
tvarkymo kontrolę probleminėse vietose, bendrovė nupirks
vaizdo fiksavimo įrangos, jos fiksuotus duomenis perdavinės
savivaldybių specialistams.
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5.PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS SĄJUNGOS
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS
1.
Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008.
2017 metais Bendrovė parengė ir 2017 m. balandžio 3 d. Aplinkos projektų valdymo
agentūrai teikė paraišką projekto, pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“,
finansavimui gauti.
2017 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-928 „Dėl
finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui skirtas finansavimas
projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001 „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.
2017 m. lapkričio 30 d. su Įgyvendinančiąja institucija – Aplinkos projektų valdymo
agentūra, pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-410001/2017/4-74.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Projekto duomenų aprašymas

Projekto duomenys

Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti Komunalinių atliekų rūšiuojamasis atliekų
skirtas investicijų projektas
surinkimas ir atliekų paruošimas naudoti
pakartotinai
Projekto tikslas
Marijampolės regiono savivaldybėse plėtoti
komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų
surinkimo
infrastruktūrą,
sukurti
atliekų
paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą
Projekto veiklos
Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių
įsigijimas;
Didelių gabaritų atliekų surinkimo naujų aikštelių
įrengimas (Šakių r savivaldybėje 2 vnt.,
Vilkaviškio r. savivaldybėje 1 vnt..) ir esamų 6
aikštelių atnaujinimas, pritaikant jas atliekų
paruošimui naudoti pakartotinai;
Konteinerių įsigijimas didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėms;
Kompostavimo dėžių individualioms valdoms
plėtra;
Visuomenės informavimas atliekų tvarkymo
klausimais.

4.

Projekto vykdytojas

5.

Projekto partneris (-iai)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centras
Nėra
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6.
7.
8.
9.
10.

Projekto biudžetas, EUR
Skirtas finansavimas, EUR
Projekto vykdytojo lėšos, EUR
Projekto įgyvendinimo vieta
Projekto įgyvendinimo trukmė

4.477.307,00
3.805.710,95
671.596,05
Marijampolės regiono savivaldybės
25 mėn.

Projekto veiklomis Marijampolės regione planuojama:
1. Įrengti naujas antžemines konteinerių aikšteles:

Savivaldybė

Marijampolė
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

Iš viso
konteinerių
aikštelių
271
163
120
57
74

Rūšiavimo
konteineriai
(popieriaus,
plastiko ir
stiklo
atliekoms
813
489
363
171
260

Tekstilės
atliekų
konteineriai

Žaliųjų
atliekų
konteineriai

Maisto
atliekų
konteineriai

Komunalinių
atliekų
konteineriai

6
13
23
40
9

123
106
144
59
26

13
23
27
-

153
99
37

2. Rekonstruoti ir įrengti naujas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles:
Įgyvendinant šią veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje bus pastatyta ir įrengta nauja
DGASA Kybartų m., J. Biliūno g. 14C, kurioje stovės 11 rūšiavimo konteinerių – mišrioms,
popieriaus, plastiko, stiklo, maisto, tekstilės, žaliosioms atliekoms. Taip pat 10 konteinerių
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių plastikams, naudotoms padangoms, statybos ir
griovimo, elektros ir elektronikos, geležies ir plieno / metalų atliekų mišinio, didelių gabaritų,
medienos, pavojingoms ir kitoms atliekoms.
Šakių rajono savivaldybėje bus pastatytos ir įrengtos dvi naujos DGASA: Gelgaudiškio
sen., Skaistakaimio k., Nemuno 1A ir Kudirkos Naumiesčio m., Kybartų g. 1A, kur kiekvienoje iš
jų stovės po 11 konteinerių – mišrioms, popieriaus, plastiko, stiklo, maisto, tekstilės, žaliosioms
atliekoms. Taip pat po 10 konteinerių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių plastikams,
naudotoms padangoms, statybos ir griovimo, elektros ir elektronikos, geležies ir plieno / metalų
atliekų mišinio, didelių gabaritų, medienos, pavojingoms ir kitoms atliekoms.
Visose Marijampolės regiono savivaldybėse šiuo metu esantys 6 DGASA bus atnaujinti
ir pritaikyti atliekų paruošimui naudoti pakartotinai. DGASA atnaujinimo darbai apims stoginių,
mobilių pastatų rekonstrukciją, įrengiant patalpas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, vartų
įrengimą ir kt. Rekonstruotose aikštelėse bus pastatyti 66 atliekų surinkimo konteineriai, numatyta
įsigyti šią DGASA veiklai reikalingą įrangą: ašines automobilių svarstykles, 8 vnt.; hidraulinius
keltuvus su svarstyklėmis, 8 vnt.; platformines svarstykles pavojingų atliekų svėrimui, 8 vnt.
2017 m. rugsėjo 5 dieną pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 „Marijampolės
regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“ su UAB „Sumeda“.
Sutarties trukmė 21 mėn.
3.
Įsigyti ir išdalinti kompostavimo dėžes individualių valdų savininkams. Bus įsigyta ir
išdalinta 4.450 vnt. kompostavimo dėžių:
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Savivaldybė

Kompostavimo dėžės, vnt.

Marijampolė
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

2000
1000
500
650
300

4.
Įgyvendinat šią veiklą projekte dalyvaujančių savivaldybių gyventojams bus sudarytos
sąlygos kompostuoti individualiose valdose susidarančias bioskaidžias atliekas ir tokiu būdu
pasigaminti kokybišką kompostą sodui/daržui. Veiklos įgyvendinimas prisidės mažinant
bioskaidžių atliekų surinkimo apimtis.
5. Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
Priemonių planu siekiama šių tikslų:
1. Informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie regioninę ir savivaldybės komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą, infrastruktūrą, galimybes rūšiuoti komunalines atliekas;
2. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą komunalinių
atliekų rūšiavimo bei kompostavimo namų ūkio sąlygomis srityse;
3. Didinti komunalinių atliekų turėtojų aplinkosauginį sąmoningumą ir kultūrą atliekų
prevencijos srityje.
Įgyvendinant visuomenės informavimo programą bus įvykdytos šios priemonės:
Informavimo priemonės

Vienetai

Susitikimai su vietos gyventojais
4
Informacinis filmas, transliuojamas televizijoje
1
Straipsniai vietinėje ir regioninėje spaudoje
10
Lankstinukai-atmintinės
15.000
Televizijos laida
2
Radijo laida
2
Žaidimai-konkursai
8
Žaidimai – konkursai moksleiviams ir
8
ikimokyklinio amžiaus vaikams
Informacijos pateikimas savivaldybių ir MAATC internetiniuose tinklapiuose
Projektą planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius nuo projektinio pasiūlymo pateikimo,
bet ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. Toks laikotarpis reikalingas atsižvelgiant į projekto
apimtis, finansinius išteklius, darbų sezoniškumą ir kt.
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6.INFORMACIJA APIE TEISMINIUS IR IKITEISMINIUS PROCESUS
TEISINIAI GINČAI
Ieškovas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
1. Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1428-262/2017
Šioje byloje UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras prašo priteisti iš UAB „NEG
Recycling“ 510 916,64 (penkis šimtus dešimt tūkstančių devynis šimtus šešiolika eurų ir 64 cnt)
EUR netesybų (bauda ir delspinigiai).
2. Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-5385-565/2017.
Šioje byloje UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras prašo priteisti iš UAB „NEG
Recycling“ 41692 EUR baudą už sutarties pažeidimus: negamina kietojo atgautojo kuro (KAK) ir
neatrenka 10% antrinių žaliavų.
Ieškovas UAB „NEG Recycling“
1. Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5033-567/2017.
Šioje byloje „NEG Recycling“ pareiškė ieškinį dėl uždraudimo atlikti veiksmus (prevencinio
pobūdžio reikalavimas ir reikalavimo pripažinimo nepagrįstu bei nevykdytinu ir prašo:
uždrausti AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamai filialo Lietuvoje,
vykdyti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2017 m. birželio 26 d. rašte Nr.
(1.13) SD-317 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo/poliso Nr.
SĮLD 109174)“ ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijoje Nr. (1.12) SD-319 „Dėl sutartinių
įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo/poliso Nr. SĮLD 109174) pateiktą
reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2016 m. birželio 30 d. Sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 109174, kurio laidavimo
išmoka 434 430,03 Eur;
pripažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2017 m. birželio 26
d. rašte Nr. (1.13) SD-317 „Dėl sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties
liudijimo/poliso Nr. SĮLD 109174)“ ir 2017 m. birželio 29 d. pretenzijoje Nr. (1.12) SD-319 „Dėl
sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo (sutarties liudijimo/poliso Nr. SĮLD 109174) pateiktą
reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką pagal 2016 m. birželio 30 d. Sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą / polisą Nr. SĮLD 109174 nepagrįstu ir
nevykdytinu.
UAB „NEG Recycling“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau teismas 2017 m.
rugpjūčio 1 d. nutartimi atmetė prašymą
2. Marijampolės apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-5085-985/2017. Byla pagal teismingumą
perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Šioje byloje UAB „NEG Recycling“prašo įpareigoti UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centrą vykdyti 2013 m. spalio 10 d. „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį“ Nr. 2013/4-41 ir
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atsiimti iš MBA įrenginių teritorijos atliekų rūšiavimo metu pagamintą (išrūšiuotą) kietąjį atgautąjį
kurą (KAK);
Uždrausti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui vienašališkai
nutraukti 2013 m. spalio 10 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo
įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. 2013/4-41 dėl UAB „NEG Recycling"
2017 m. rugsėjo 27 d. atlikto mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veiklos sustabdymo.
UAB „NEG Recycling“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti nutraukti sutartį,
tačiau teismas 2017 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė prašymą.
UAB „NEG Recycling“ pakartotinai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti
nutraukti sutartį, tačiau teismas 2017 m. spalio 11 d. nutartimi atmetė prašymą.
3. Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-2852-657/2017.
Šioje byloje UAB „NEG Recycling“ prašo pripažinti, kad UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centras neįgijo teisės vienašališkai nutraukti 2013 m. spalio 9 d.
„Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo,
statybos ir eksploatacijos sutartį“ Nr. 2013/4-41 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro 2017 m. spalio 11 d. pranešime Nr. (1.13) SD- 513 „Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“
nurodytais pagrindais; pripažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2017 m.
spalio 11 d. pranešimą Nr. (1.13) SD- 513 „Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“ nepagrįstu ir
nevykdytinu.
UAB „NEG Recycling“prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki galutinio teismo
sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui
vienašališkai nutraukti 2013 m. spalio 10 d. „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį“ Nr. 2013/4-41,
teismas 2017 m. spalio 30 d. nutartimi atmetė prašymą.
4. Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-2865-343/2017.
Šioje byloje UAB „NEG Recycling“ prašo pakeisti tarp UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“ 2013-10-09 sudarytos Marijampolės regiono
komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos
sutarties Nr. 2013/4-41 priedu esančių Pirkimo dokumentų III Skyriaus „Techninės specifikacijos ir
užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose
esančias lenteles.
UAB „NEG Recycling“ prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki galutinio teismo
sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui
vienašališkai nutraukti 2013-10-10 „Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio
apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį“ Nr. 2013/4-41.
Laikinosios apsaugos priemonės paskirtos 2017-11-08. Pateiktas atskirasis skundas, byla
perduotina nagrinėjimui Lietuvos apeliaciniam teismui gavus atsiliepimus į atskirąjį skundą.
Apskundus paskirtas laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos apeliacinis teismas 2018-03-08
laikinąsias apsaugos priemones panaikino ir leido nutraukti sutartį.
5. Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-463-236/2018.
Šioje byloje ieškovė UAB „NEG Recycling“ prašymo išaiškinti Kauno apygardos teismo
2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1258-657/2018 pagal ieškovės uždarosios
akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinius atsakovei UAB Marijampolės apskrities atliekų
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tvarkymo centrui dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu ir sutarties pakeitimo
(išaiškinti nutartis dėl įpareigojimo įmokėti 50 000 eurų ir 500 0000 eurų galimų nuostolių
užtikrinimui).
6. Lietuvos apeliacinis teismas civilinė byla Nr. e2KT-37-943/2018
Šioje byloje ieškovė UAB „Neg Recycling“ prašo Lietuvos apeliaciniame teismo spręsti
klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-220-567/2018 ir Nr. e2-846565/2018, Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų Nr. e2-220-567/2018 ir Nr. e2-846-565/2018
bei Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1258-657/2018 sujungimo.
7. Lietuvos apeliacinis teismas civilinė byla Nr. e2-670-XX/2018
Šioje byloje ieškovė UAB „Neg Recycling“ prašo Lietuvos apeliaciniame teismo leisti
pareikšti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1258-657/2018
priimtų laikinųjų apsaugos priemonių (dėl įpareigojimo įmokėti 500 000 eurų).
8. Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1532-324/2018
Šioje byloje ieškovė UAB „NEG Recycling“ prašo priteisti iš atsakovės UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro 195 318,43 Eur skolos, 3 350,97 delspinigių, 6 procentų dydžio
procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško
įvykdymo dienos. 2018 m. kovo 8 d. pateiktas patikslintas UAB „NEG Recycling“ ieškinys.
Reikalaujama iš Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro priteisti likusią 20 265,45 EUR sumą
(nesumokėtos skolos ir delspinigių likutis yra 20 265,45 EUR, kurį sudaro 16 404,04 EUR skola ir 3 861,41
EUR delspinigių).

9. Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-2852-657/2017
Ieškovė UAB „NEG Recycling“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti, kad UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neįgijo teisės vienašališkai nutraukti 2013 m.
spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių
projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr. 2013/4-41 UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro 2017 m. spalio 11 d. pranešime Nr. (1.13) SD- 513 „Dėl vienašališko sutarties
nutraukimo“ nurodytais pagrindais; pripažinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo
centro 2017 m. spalio 11 d. pranešimą Nr. (1.13) SD- 513 „Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“
nepagrįstu ir nevykdytinu. Civilinė byla Nr. e2-2852-657/2017 prijungta prie civilinės bylos Nr.
e2-2865-343/2017.
10. Lietuvos apeliacinis teismas civilinė byla Nr . e2KT-34-943/2018
Pareiškėja UAB „NEG Recycling“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo spręsti klausimą dėl
Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1258-657/2018 ir Vilniaus apygardos teismo
civilinės bylos Nr. e2-846-565/2018 bei civilinės bylos Nr. e2-220-567/2018 sujungimo. 2018 m.
vasario 28 d. uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ prašymą dėl bylų sujungimo
atsisakyta priimti ir jis grąžintas padavusiam asmeniui.
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Dėl pripažinimo viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės
regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“
(pirkimo numeris 183736) sąlygas neteisėtomis.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinė byla eCIK-250/2018
Ieškovas VSA, teismo prašė tenkinti ieškinį ir pripažinti neteisėtais UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro 2017 m. kovo 29 d. raštu Nr. (3.24)VPS-21 pateiktą Techninės
specifikacijos 7.8 p., 7.10 p., 7.15 p., 7.17 p. bei Pirkimo sutarties projekto 8 p. nuostatų
paaiškinimą. Pripažinti viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės
regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo
numeris 183736) sąlygas neteisėtomis. Nutraukti viešojo pirkimo Mišrių komunalinių atliekų
surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų
pirkimas“ (pirkimo numeris 183736) procedūras. Priteisti iš atsakovo UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 151479265) visas ieškovo UAB „Ekonovus“
(juridinio asmens kodas 141686027) patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios bus patikslintos iki bylos
nagrinėjimo iš esmės pabaigos. (Iškelta 10 civilinių bylų dėl konkurso sąlygų panaikinimo,
laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo apeliacine
tvarka. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones Kauno apygardos
teismas nutarė ieškovo (VSA) pareiškimą atmesti ir nenustačius perkančios organizacijos
veiksmuose vykdant viešąjį pirkimą leisti sudaryti sutartį. Sutartis bus pradėta vykdyti 2018 m.
gegužės 13 d. Kauno apygardos teismo nutartis apskųsta apeliacine tvarka ir nutartis palikta
nepakeista. Ieškovas VSA pateikė kasacinį skundą, kurį nagrinėja Lietuvos Aukščiausiasis teismas.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras / LR Aplinkos projektų valdymo
agentūra (APVA)
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos prašė panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros 2015-10-20 įsakymą Nr. T1-79.
Komisija 2016-01-11 sprendimu 3R-16 (AG-395/01-2015), panaikino Agentūros direktoriaus
2015-10-20 įsakymą Nr. T1-79. APVA tokį komisijos sprendimą skundė tiek pirmosios tiek
apeliacinės instancijos teismams, tačiau pastarieji komisijos sprendimą paliko galioti. Tokiu atveju
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui liko galioti finansavimas 13 901,76 EUR (48
000,00 Lt) ir priskaičiuoto PVM (18 proc.) – 2 502,32 EUR (8 640 Lt).
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas
panaikinti atsakovo APVA 2013-11-27 išvadą Nr. A/2005/M11 dėl projekto „Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 sutartyje „Naujojo
Marijampolės regiono sąvartyno statyba“, APVA direktoriaus 2013-11-27 įsakymą Nr. T-190 „Dėl
Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą
Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“,
grąžinimo“, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti Agentūrai iš viso 795 166,53 Lt
(230 296,15 Eur) ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014-01-23 sprendimą Nr. 3R28(AG-409/01-2013). Byla buvo sustabdyta, kol bus išnagrinėta kita administracinė byla.
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7. ŪKINĖ VEIKLA
Detali informacija apie įmonės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus pateikiama
2017 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinyje.
2017 metais bendrovės pajamos palyginti su 2016 metais išaugo 14 procentų, nuo 2017 m.
sausio mėn. įvesta dvinarė įmoka už atliekų tvarkymą, ir visi atliekų turėtojai yra sudarę sutartis su
Bendrove. Bendrovės vykdomos veiklos sąnaudos taip pat nežymiai padidėjo 6,6 procento, tačiau
apskaičiuotos naujos įmokos dydžiai išaugusias sąnaudas padengė. 2017 m. bendrovės veikla buvo
pelninga.
Pajamų ir sąnaudų pokytis
4.700.000
4.500.000
4.300.000
Pajamos, Eur be PVM

4.100.000

Sąnaudos, Eur be PVM
3.900.000
3.700.000
3.500.000
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Nuo 2017 m. Bendrovė pagrindines pajamas gauna iš sutarčių su gyventojais ir juridiniais
asmenimis, Bendrovės pajamų struktūra pagal pajamų tipą pateikiama lentelėje:
Pajamos, Eur be PVM
Pajamos iš rinkliavos
Pajamos iš sutarčių
Kitos pajamos
IŠ VISO

2015 m.
2016 m.
2017 m.
1 871 726
1 813 099
-13 521
1 828 150
2 036 882
4 484 990
117 755
105 269
42 595
3 817 631
3 955 250
4 513 017

Kaip matyti lentelėje Bendrovės pajamų struktūra pasikeitė iš esmės, rinkliavos priskaitymai
nevykdomi, tačiau yra dalis priskaitymų koreguojama dėl sugriuvusių nekilnojamojo turto objektų
apmokestinimo ar dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.
Per 2017 m. bendrovės bendros sąnaudos išaugo 6,6 proc.
Bendrovė didžiausias sąnaudas patiria atliekų surinkimui ir vežimui, taip pat mišrių
komunalinių atliekų rūšiavimui MBA įrenginiuose, šias paslaugas teikia operatoriai UAB
„Marijampolės švara“ ir UAB „NEG Recycling“. Bendrovė savo jėgomis vykdo dalį atliekų
tvarkymo veiklos, t.y. eksploatuoja regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, žaliųjų atliekų
kompostavimo aikšteles. Visos šios sąnaudos sudaro savikainą, kuri 2017 m. sudarė 77 proc. visų
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patirtų sąnaudų, 2016 m. tai sudarė apie 82,5 proc. bendrų sąnaudų. Sąnaudų struktūra pateikiama
diagramoje:
Sąnaudų struktūra
3.000.000
2.500.000
2.000.000

Operatorių suteiktos
paslaugos

1.500.000

Gamybinės veiklos
sąnaudos
Administracinės sąnaudos

1.000.000
Finansinės veiklos ir
mokesčių sąnaudos

500.000
0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

2017 m. Bendrovės sąnaudų didžiausią dalį sudarė savikaina, t.y. sąnaudos operatoriams ir
gamybinės sąnaudos. Sąnaudos operatoriams sudarė 55 proc. visų Bendrovės sąnaudų, 2017 m. jos
sumažėjo 6 proc. lyginant su 2016 m., nors buvo sutaupyta vežimo operatoriui, tačiau taip pat
svarbu, kad MBA operatorius nebedirbo paskutinius 3 mėnesius, todėl sąnaudos nebuvo patirtos,
nors tai turėjo įtakos sąvartyno sąnaudų augimui. 2017 m. išaugo gamybinės veiklos sąnaudos:
sąvartyno eksploatacinės sąnaudos, nusidėvėjimas, darbo užmokestis, kitos pardavimų sąnaudos.
Bendrai savikaina sumažėjo, nes buvo sutaupyta 168 tūkst. eurų vežimo operatoriaus sąnaudų,
kurios sudaro 53 proc. savikainos.
2017 m. išaugo administracinės sąnaudos 45 proc., augimą sąlygojo sukaupti atidėjiniai
sąvartyno uždarymui, kurių iki 2017 metų Bendrovė nekaupė, nes neturėjo pakankamų lėšų.
Finansinės veiklos sąnaudos išliko tame pačiame lygyje.
Per 2017 m. bendrovė skolinosi iš komercinio banko apyvartinėms lėšoms finansuoti, nes
2016 m. nuostolinga veikla išaugino įsiskolinimus operatoriams.
2017 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovė UAB „Marijampolės švara“ pradelstų įsiskolinimų
neturėjo, UAB „NEG Recycling“ buvo neapmokėtos dvi sąskaitos dėl vykstančių ginčų su
operatoriumi.
Bendrovė susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis:
- Kadangi nuo 2017 m. sausio mėn. buvo įvesta nauja apmokestinimo tvarka ir
gyvenamosios paskirties objektai apmokestinti pagal deklaruotų gyventojų skaičių,
bendrovė susidūrė su sunkumais laiku ir tiksliai apmokestinti atliekų turėtojus. Įsigytas
Gyventojų registro duomenų bazės išrašas buvo netikslus, todėl didelį kiekį informacijos
(50 tūkst. gyventojų) darbuotojai turėjo suvesti neautomatizuotai. Dėl duomenų
netikslumo, iškilo rizika dėl priskaitytų pajamų surenkamumo. 2017 m. klientų
mokumas sumažėjo iki 93 proc., kai 2016 m. jis siekė 95-97 proc.;
- 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
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pralaimėjus teismus, gali tekti apmokėti 230 tūkst. eurų netinkamomis finansuoti
pripažintų lėšų. Dėl šios sumos toliau vyksta teisminiai ginčai;
- Didžiausia rizika ir neapibrėžtumas, su kuriuo 2017 m. susidūrė Bendrovė – santykiai su
UAB „NEG Recycling“. Nors Bendrovė yra pateikusi finansinius reikalavimus MBA
operatoriui dėl sutarties nevykdymo, pagal sutarties įvykdymo garantą lėšų negauta. Dėl
sustabdytos MBA įrenginių veiklos Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR AM
(APVA) yra pateikusi tyrimo išvadą, kuria reikalaujama grąžinti 6,5 mln. eurų Europos
Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, bauda skaičiuota visam 5 metų laikotarpiui iki 202102-04, kol turi būti vykdomas projektas. Be to, Bendrovės dalis šiame projekte buvo
finansuota iš LR Finansų ministerijos suteiktos paskolos, kurios sutartyje yra numatyta
sąlyga, kad pritaikius ES lėšų finansinę korekciją, turi būti proporcingai grąžinama ir
Europos investicijų banko perskolintos paskolos lėšų, bendra paskolos suma 1,5 mln.
eurų. APVA tyrimo išvada gali būti skundžiama, be to, MBA įrenginių veiklą atnaujinus
bados suma būtų mažesnė
- Be to, vis dar lieka neišspręstas energetinę vertę turinčių atliekų – degiosios frakcijos
sutvarkymas. Pagal paskutinius gautus pasiūlymus tokių atliekų sutvarkymo kaina 69
eur/t, 2017 m. pabaigoje tokių atliekų susikaupę apie 7000 t, todėl skaičiuojama, kad
būtų reikalinga apie 483 tūkst. eurų papildomų lėšų. Vis dar vykstantys ginčai su MBA
operatoriumi sukelia riziką, kad šią sumą gali tekti sumokėti Bendrovei.
- Bendrovei finansinę riziką kelia ir Lietuvos Respublikos teisės aktų kaita, ypač svarbią
reikšmę bendrovės veiklai turės sprendimai dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne
šalinamomis atliekomis dydžio, kuris 2017 matais siekė 3 eur/t (2018 m. patvirtintas 5
eur/t dydis), tačiau 2019 ir vėlesniais metais, jis sieks 21,72 eur/t. Augant sąnaudoms,
bendrovė neturės galimybės greitai sureaguoti ir padidinti pajamas.
Bendrovės vadovybė vykdo šias įmonės būklės pagerinimo priemones:
- 2017 m. Bendrovė aktyviai vykdo skolų išieškojimą, šiuo metu dirbama su 630 tūkst.
eurų gautinų sumų (2935 skolininkai).
- 2018-03-08 Teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, Bendrovė vienašališkai
nutraukė 2013 m. spalio 10 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio
biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartį Nr.
2013/4-41. Ir ruošiasi kuo skubiau pradėti MBA įrenginių veiklą, kad APVA sumažintų
taikomą baudą. Jei bendrovė pradėtų veiklą nuo 2018 m. balandžio mėn., bauda siektų
955 tūkst. eurų.
- Bendrovė toliau aktyviai gina savo poziciją teismuose ir siekia laimėjimo.

8. 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.
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Visi bendrovės padaliniai registruoti atliekų tvarkytojų valstybės registre, turimus atliekų
tvarkymo kodus bei tvarkomas atliekas padaliniuose galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros
internetiniame puslapyje: https://atvr.am.lt/ .
8.1. Sutvarkytos atliekos
Marijampolės regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje susidariusios komunalinės
atliekos skirstomos į šiuos srautus:
 žaliosios atliekos;
 pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos;
 elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 pavojingosios buities atliekos;
 didžiosios ir kitos komunalinės atliekos (pvz., naudotos padangos, statybos ir griovimo
atliekos, kt.);
 po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos.
Taip pat Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje yra tvarkomos ir gamybinės atliekos.
2017 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 59797,48 t atliekų. Iš viso
sąvartyne pašalinta 20566,29 t. atliekų, iš jų:
 komunalinės atliekos – 19034,46 t;
 gamybinės atliekos – 1531,83 t.
Lentelėje pateikiamos regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip panaudotos atliekos visose regiono
savivaldybėse. Marijampolės regione 2017 metais sutvarkytos atliekos:

Savivaldybė

Kalvarijos
savivaldybė
Kazlų Rūdos
savivaldybė
Marijampolės
savivaldybė
Šakių rajono
savivaldybė
Vilkaviškio
rajono
savivaldybė
Viso regione:

Viso surinkta
atliekų
(komunalinės
ir
gamybinės), t

Deponuota
sąvartyne
(komunalin
ės ir
gamybinės
atliekos), t

Viso
surinkta
komunal
inių
atliekų, t

4064,83

1297,13

4056,97

Perdirbta/pa
naudota/sand
ėliuojama/
sukompostuot
a
komunalinių
atliekų , t /%
2767,7

5676,27

1891,70

5373,15

26419,31

10129,36

8615,53

Perdirbta/panau
dota/sandėliuoja
ma,
sukompostuota,
%

Deponuota
sąvartyne
(komunalinės
atliekos), t

Deponuota
sąvartyne
(komunalinės
atliekos), %

68,22

1289,27

31,78

3784,57

70,43

1588,58

29,57

25258,32

16289,95

64,49

8968,37

35,51

2650,03

8615,53

5965,5

69,24

2650,03

30,76

15021,54

4598,07

14961,68

10423,47

69,67

4538,21

30,33

59797,48

20566,29

58265,65

39231,19

67,33

19034,46

32,67

Grafike pateikiama Marijampolės regione sutvarkytų atliekų dinamika 2012–2017 metais.
Per penkerius metus, nuo 2012 iki 2017 metų, perdirbamų/panaudotų atliekų kiekis padidėjo 9,47
karto.
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Tonos

Komunalinių atliekų tvarkymo būdai Marijampolės regione 2012-2017
metais
60000,00
55000,00
50000,00
45000,00
40000,00
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00

59100,36

52417,55

52401,87

48876,61
40377,37

23605,69
12466,74

39231,19

23568,51

19034,46

13147,05

4141,00
2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2016 metai 2017 metai

Perdirbta/ panaudota, t

2012-2017
metų
vidurkis

Pašalinta sąvartyne, t

Iš 2017 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 48420,94 t atliekų surinkimo
operatoriai surinko iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei apvažiavimo būdu.
Lentelėje pateikti 2012–2017 metais atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų
duomenys.
Atliekų surinkimo operatorių surinktų komunalinių atliekų kiekiai Marijampolės regione 2012–
2017 metais.
Atliekų surinkėjo/vežėjo surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2012 - 2017 metais, tonomis
Atliekų
pavadinimas

Mišrios
komunalinės
atliekos

Biologiškai
suyrančios
atliekos

Metai

Visos
Marijampolės
apskrities
savivaldybių

Kalvarijos
sav.

Kazlų Rūdos
sav.

Marijampolės
sav.

Šakių
rajono sav.

Vilkaviškio
rajono sav.

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

50434,89

2014 m.

3503,46

4655,63

19146,66

7407,54

13477,04

48190,33

2015 m.

3274,74

4117,82

17962,28

6741,41

12521,98

44618,23

2016 m.

3258,77

3846,52

17613,32

6645,91

12142,82

43507,34

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

3199

3695

17584

6108

11232

41818,4

-2

-4

0

-8

-7

-4

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

2014 m.

98,18

0,96

1246,61

866,52

358,04

2570,31

2015 m.

107,196

33,94

897,62

479,6

418,87

1937,226

2016 m.

129,28

0,00

1283,10

559,88

520,61

2492,87
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Bendro
naudojimo
plastiko
atliekų
surinkimo
konteineriuose

Bendro
naudojimo
stiklo atliekų
surinkimo
konteineriuose

Bendro
naudojimo
popieriaus
atliekų
surinkimo
konteineriuose

Individualaus
naudojimo
stiklo atliekų
surinkimo
konteineriuose

Individualaus
naudojimo
pakuočių
atliekų
surinkimo
konteineriuose

Didžiosios
atliekos

0

0

565

0

501

1067

-100

0

-56

-100

-4

-57

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

2014 m.

63,62

30,52

198,61

54,86

92,31

439,91

2015 m.

40,9

28,72

178,04

78,83

110,436

436,93

2016 m.

41,76

28,87

159,00

42,84

132,96

405,42

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

53

16

145

41

83

338

27

-43

-9

-4

-38

-17

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

2014 m.

68,12

45,26

350,04

136,66

176,2

776,28

2015 m.

62,74

42,67

351,94

164,725

176,45

798,53

2016 m.

63,30

34,01

306,04

152,70

150,36

706,41

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

69

35

261

98

128

590

8

3

-15

-36

-15

-16

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

2014 m.

58

40,86

297,48

128,53

121,53

646,40

2015 m.

55,7

40,35

289,68

161,37

161,47

708,58

2016 m.

66,33

59,77

343,57

94,75

166,39

730,81

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

69

46

341

79

152

686

4

-23

-1

-17

-9

-6

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

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %

0

115,45

345,26

299,20

430,63

1190,54

0

242

332

788

390

406

2012 m.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

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

2016 m.

220

179,34

604,40

422,46

529,12

1954,82

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

229

212

742

470

627

2280

4

18

23

11

19

17

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
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Viso surinkta

2014 m.

10,78

24,49

185,59

360,27

48,03

629,16

2015 m.

8,680

38,2

209,6

378,50

79,489

714,52

2016 m.

13,27

48,30

330,73

72,51

137,11

601,91

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %
2012 m.

10

61

227

65

87

450

-28

26

-31

-10

-36

-25

4038,43

5044,92

22447,26

8242,97

15891,43

55665,02

2013 m.

3868,18

4763,68

21768,40

8501,72

14932,75

53834,73

2014 m.

3862,75

4862,85

21585,70

9079,00

14407,11

53797,41

2015 m.

3772,616

4480,217

20444,710

8473,121

13998,917

51169,581

2016 m.

3792,21

4230,59

20720,06

8024,75

13867,31

50634,91

2017 m.
Pokytis 20162017 m., %

3628,34

4181,11

20211,19

7159,44

13240,87

48420,94

-4

-1

-2

-11

-5

-4

Didžiausias surenkamų atliekų kiekio 2016–2017 metais sumažėjimas pastebimas Šakių r.
savivaldybėje (11 proc.). Kitose savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis sumažėjo ne itin ryškiai.
Viso regiono surenkamų atliekų kiekis sumažėjo 4 proc.

Atliekų surinkėjo/vežėjo surinktų komunalinių
atliekų kiekiai 2012 - 2017 metais, tonomis
25000
20000
15000
10000
5000
0
Kalvarijos sav.

2012 m.

Kazlų Rūdos sav. Marijampolės sav. Šakių rajono sav. Vilkaviškio rajono
sav.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2013–2017 m.
2017 metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta mažiausiai. 2017 metų vidurkis neviršijo
bendros 2013–2017 m. vidurkio normos.
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Likutinių mišrių komunalinių atliekų susidarymo
dinamika mėnesiais 2013-2017 metais

Tonos

Vidurkis

2017

2013

2014

2015

2016

5100
4900
4700
4500
4300
4100
3900
3700
3500
3300
3100
2900
2700
2500
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mėnesis

8.2 Papildančios atliekų surinkimo sistemos
Marijampolės regione veikiančių papildančių atliekų surinkimo sistemų taikomomis
priemonėmis 2017 metais buvo surinkta 252,841 t atliekų.
Atliekų pavadinimas

Atliekų
kodas

Papildančioje atliekų surinkimo sistemoje 2017 metais surinktų atliekų
kiekiai, tonomis
Kalvarijos
sav.

Kazlų
Rūdos
sav.

Marijampolės
sav.

Šakių r.
sav.

Vilkaviškio
r. sav.

Viso

dienos šviesos lempos ir kitos
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 21*

0,055

0,257

3,386

0,972

1,267

5,937

nebenaudojama įranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 23*

7,795

3,513

22,841

16,237

11,1262

61,5122

20 01 33*

0

0

0,008

0

0

0,008

20 01 34

0,095

0,201

4,732

0,131

1,302

6,461

20 01 35*

6,017

2,986

29,087

16,865

15,176

70,131

baterijos ir akumuliatoriai,
nurodyti 16 06 01, 16 06 02
arba 16 06 03 ir nerūšiuotos
baterijos ir akumuliatoriai,
kuriuose yra tokių baterijų
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingųjų sudedamųjų dalių
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nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
pozicijose

7,776

3,839

51,369

22,733

23,075

108,792

Viso 2017 m.

21,738

10,796

111,423

56,938

51,9462

252,841

Viso 2016 m.

17,862

13,48

100,473

20,938

50,671

203,424

Viso 2015 m.

4,917

10,457

48,009

54,293

28,801

146,477

20 01 36

8.3 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės regione
Marijampolės regiono teritorijoje įrengtos 487 antrinių žaliavų konteinerinės aikštelės,
kuriose pastatyti 1622 konteineriai antrinių žaliavų (pakuočių) atliekoms surinkti. Viena konteinerių
aikštelė vidutiniškai tenka 290 gyventojų.
2017 m. individualių valdų gyventojams papildomai nupirkta 3738 mėlynųjų konteinerių
pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Taip pat 2017 m. individualių valdų gyventojams
papildomai nupirkta 5852 žaliųjų stiklo konteinerių pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms.
Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo priemonės Marijampolės regione 2017 metais
Antrinių žaliavų konteineriai,
vnt.

Individualaus
naudojimo
stiklo
konteineriai,
vnt.

2017 m. papildomai nupirkta

Popierius

Stiklas

Plastikas,
metalas

70
40
161
94

70
39
164
150

70
40
165
149

2114
3501
8701
9101

0
3500
8700
9000

Individualaus
naudojimo
pakuočių
konteineriai,
vnt.
1186
0
2552
0

145

132

133

11001

11000

0

0

510

555

557

34418

32900

3738

5852

Savivaldybė

Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Marijampolės
Šakių rajono
Vilkaviškio
rajono
Viso regione

Individualaus
naudojimo
pakuočių
konteineriai,
vnt.

Individualaus
naudojimo
stiklo
konteineriai,
vnt.
3300
0
2552
0

Marijampolės regione 2017 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių surinkta
1615,045 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, tarp jų:
 590,324 t stiklo, stiklo pakuočių,
 686,422 t popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių,
 338,299 t metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių.
2280,35 t sudarė pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš individualių pakuočių atliekų
surinkimo konteinerių. 1190,54 t susidarė stiklo atliekų iš individualių stiklo konteinerių.
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Individualaus naudojimo pakuočių atliekų
surinkimo konteineriuose surinktų pakuočių
atliekų ir antrinių žaliavų kiekis Marijampolės
regione 2017 metais, tonomis

627,17
27%

229
10%

212,27
9%

Individualaus naudojimo stiklo atliekų surinkimo
konteineriuose surinktų stiklo atliekų kiekis
Marijampolės regione 2017 metais, tonomis
0
0%
115,45
10%

Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.

430,63
36%

Kazlų Rūdos sav.
345,26
29%

Marijampolės sav.
469,692
21%

742,22
33%

Kalvarijos sav.

Marijampolės sav.
Šakių rajono sav.

Šakių rajono sav.
299,2
25%

Vilkaviškio rajono
sav.

Vilkaviškio rajono
sav.

2017 metais, naudojant individualius rūšiavimo konteinerius, perdirbamų atliekų kiekis
padidėjo 1,58 karto, palyginus su 2016 metais. Gyventojams tapo paprasčiau rūšiuoti buityje
susidarančias stiklo atliekas.
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ton os

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekiai 2014-2017 metais pagal
surinkimo priemones, tonomis
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Bendro
Individualū Individualū Antrinės
Regioninio
naudojimo s pakuočių
s stiklo
žaliavos
antrinių
atliekų
atliekų
atskirtos
sąvartyno Komercinis
rūšiavimo
žaliavų
surinkimo surinkimo
MBA
srautas
linija
konteineria konteineria konteineria įrenginiuos
i
i
i
e

VISO

Užstato
sistema

2014

1862,589

545,07

0

0

912,517

939,327

4259,503

0

2015

1935,04

1958,68

0

0

390,873

2421,172

6705,765

0

2016

1842,644

1954,82

235,33

661,88

7,56

2036,01

6738,244

727,69

2017

1615,045

2280,352

1190,54

754,436

0

1467,74

7308,117

885,289

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 didelių gabaritų 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 2017 metais priimtų atliekų dalį sudaro mišrios statybinės ir griovimo
atliekos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, didžiosios atliekos ir padangos.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2017 metais, tonomis
Didžiųjų ir specifinių atliekų aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2017 metais,
tonomis
Atliekų pavadinimas

Atliekų
kodas

Kalvarijos
sav.

Kazlų
Rūdos sav.
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Marijampolės
sav.

Šakių
r. sav.

Vilkaviškio
r. sav.

Viso:

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
06 04 04*

0

0

0,00215

0,0001

0

0,00225

13 02 08*

1,354

1,282

1,138

2,997

6,495

13,266

popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
metalinės pakuotės

15 01 01

0,852

0

0,457

0

0

1,309

15 01 02

10,678

0,241

7,391

0

36,263

54,573

15 01 04

0

0

0

0

0

0

stiklo pakuotės

15 01 07

0

0

0

0

0

0

15 01 10*

0,023

0,126

0,184

0,266

0,391

0,99

15 02 02

0,031

2,608

0,002

0,115

0,549

3,305

16 01 03

20,128

31,463

62,69

56,903

94,507

265,691

16 01 03

0,383

0

0,443

2,137

2,165

5,128

16 01 07*

0,153

0,089

0,038

0,208

0,752

1,24

16 01 19

2,154

4,059

9,068

10,122

8,501

33,904

16 01 20

0,019

0,472

0,177

1,226

0,012

1,906

16 01 21*

0

0,023

0

0,132

0,586

0,741

16 06 01*

0

0

0,101

0,03

0

0,131

17 01 07

0

33,6

0

0

50,4

84

17 06 01*

0

0

0

0

0

0

17 06 05*

10,857

10,327

10,026

144,39
5

80,121

255,726

17 09 04

40,131

35,727

136,086

246,53

87,826

546,3

20 01 01

0,144

1,952

0

0

0,781

2,877

stiklas

20 01 02

0,4

0,079

30,013

22,646

0

53,138

tirpikliai

kita variklio, pavarų dėžės ir
tepamoji alyva

pakuotės, kuriose yra
pavojingųjų medžiagų likučių
arba kurios yra jomis užterštos
Absorbentai, filtrų medžiagos
naudoti nebetinkamos padangos,
iki 118 cm
naudoti nebetinkamos padangos,
virš 118 cm
tepalų filtrai
plastikas
stiklas
pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07–16 01 11,
16 01 13 ir 16 01 14
švino akumuliatoriai
betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių mišiniai,
nenurodyti 17 01 06
izoliacinės medžiagos, kuriose
yra asbesto
statybinės medžiagos, turinčios
asbesto
mišrios statybinės ir griovimo
atliekos, nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03
popierius, kartonas

20 01 13*

0

0

0,012

0

0

0,012

rūgštys

20 01 14*

0,005

0

0

0,01

0

0,015

šarmai
fotografijos cheminės
medžiagos
dienos šviesos lempos ir kitos
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 15*

0

0

0,01

0

0

0,01

20 01 17*

0

0

0

0

0,07

0,07

20 01 21*

0,016

0,132

0,227

0,389

0,51

1,274

nebenaudojama įranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 23*

5,903

1,53

10,877

8,068

2,59

28,968

dažai, rašalas, klijai ir dervos,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų

20 01 27*

0,098

0,507

1,102

0

0,409

2,116
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plovikliai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
citotoksiniai ir citostatiniai
vaistai
baterijos ir akumuliatoriai,
nurodyti 16 06 01, 16 06 02
arba 16 06 03 ir nerūšiuotos
baterijos ir akumuliatoriai,
kuriuose yra tokių baterijų
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
ebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingųjų sudedamųjų dalių
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
pozicijose
mediena, nenurodyta 20 01 37

20 01 29*

0

0

0

0

0

0

20 01 31*

0

0

0

0

0

0

20 01 33*

0

0

0,008

0

0

0,008

20 01 34

0

0,025

0

0

0,016

0,041

20 01 35*

3,152

1,239

9,687

7,808

3,745

25,631

20 01 36

3,61

0,332

10,387

5,474

2,407

22,21

20 01 38

0

0

0

0

0

0

plastikai

20 01 39

5,6

0,773

7,277

13,545

2,031

29,226

metalai

20 01 40

0,921

0

4,03

0,06

0

5,011

biologiškai skaidžios atliekos

20 02 01

0

0

13,394

0

0

13,394

mišrios komunalinės atliekos

20 03 01

0

0

0,047

0

0

0,047

didelių gabaritų atliekos

20 03 07

28,076

82,355

157,452

160,427

531,21

134,688

208,941

472,326

102,9
625,96
1

541,554

1983,47

Viso

Diagramoje pateikiama didžiųjų ir kitų specifinių atliekų surinkimo dinamika 2012–2017 m.
2017 metais per visą Marijampolės apskritį didžiųjų ir kitų specifinių atliekų buvo surinkta
daugiausia. 2017 metais per visą Marijampolės apskritį surinkta 28,31 proc. daugiau atliekų nei
2016 metais.
Didžiųjų ir specifinių atliekų aikštelėse priimtų
atliekų kiekiai 2012 - 2017 metais, tonomis
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Vilkaviškio
rajono sav.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse priimtų atliekų kiekiai 2012 - 2017 metais,
tonomis
Metai
Kalvarijos
sav.

Kazlų
Rūdos sav.

Marijampolės
sav.

Šakių
rajono
sav.

Vilkaviškio
rajono sav.

Viso

2012 m.

91,20

103,40

325,70

266,80

293,60

1080,70

2013 m.

93,80

45,44

342,15

211,85

190,23

883,47

2014 m.

114,87

66,75

403,55

316,26

363,20

1264,62

2015 m.

104,23

27,17

400,63

295,07

203,93

1031,03

2016 m.

96,33

163,04

413,98

420,93

451,55

1545,82

2017 m.

134,688

208,941

472,32615

625,9611

541,554

1983,47

Pokytis 2016-2017 m., %

39,83

28,16

14,09

48,71

19,93

28,31

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 mechaninio 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).
2017 metais MBA įrenginiuose surinkta ir apdorota 31303,57 t mišrių komunalinių atliekų:
Savivaldybė

Atliekų surinėkėjo pristatytas
atliekų kiekis, t

Kitų turėtojų pristatytas atliekų
kiekis, t

Kalvarija

2391,68

47,9

Kazlų Rūda

2732,94

0

Marijampolė

12963,04

332,94

Šakiai

4499,72

43,62

Vilkaviškis

8280,89

10,84

2017 m. didžiausia išrūšiuotų atliekų dalis – biologiškai skaidžios atliekos – buvo tvarkomos
biologinio apdorojimo įrenginiuose ir panaudotos sąvartyno sluoksnių perdengimui. MBA
įrenginiuose yra atskiriama 2,38 proc. antrinių žaliavų, kurios pagal sudarytas sutartis atiduodamos
atliekas tvarkančioms įmonėms. Po atliekų apdorojimo MBA įrenginiuose susidarė:
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antrinių žaliavų – 754,436t;
mechaninio apdorojimo atliekų – 5152,88 t;
degios frakcijos atliekų – 4035,14t;
biodegraduojančių atliekų – 20611,56 t.
Iš surinkto biodegraduojančių atliekų kiekio pagaminta ir panaudota 20265,32 t sąvartyno
perdengimui naudojamo stabilato. Po MBA į sąvartyną buvo pristatyta 5152,88 t. likusių, tik laidoti
sąvartyne tinkamų atliekų, tai sudarė 16,26 proc. išrūšiuotų atliekų. Statant MBA įrenginius buvo
keliamas uždavinys, kad po MBA į sąvartyną patektų ne daugiau 18 proc. atliekų.

8.6. BIOSKAIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ
VEIKLA

Siekiant, kad į regioninį sąvartyną patektų kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų ir būtų bei
įvykdytos ES Lietuvos Respublikai nustatytos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotys,
Marijampolės apskrities teritorijoje esančiose savivaldybėse veikia 5 žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelės (toliau – ŽAKA). Visų ŽAKA pajėgumas - 20700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima
saugoti 14500 tonų atliekų. ŽAKA yra priimamos šios biologiškai skaidžios atliekos: želdynų
karpymo ir sodo atliekos, nupjauta žolė, medelių, krūmų ir gyvatvorių nugenėtos šakelės, nukritę
medžių lapai, daržininkystės atliekos, miškininkystės atliekos, medienos pjuvenos, skiedros,
drožlės, medienos gaminiai, kurie nėra impregnuoti, laminuoti, dažyti ar padengti kitomis
cheminėmis medžiagomis. Vis dar didelė dalis atvežamų biologiškai skaidžių atliekų būna
sumaišytos su kitos rūšies atliekomis, todėl reikia jas visas papildomai perrūšiuoti. Iš viso atvežto
kiekio į sąvartyną buvo pristatyta 18,24 t mišrių komunalinių atliekų, kurios susidarė po rūšiavimo.
Tai papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai.
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2017 m. regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į kompostavimo
aikšteles pristatė 3256,22 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. Iš jų buvo
pagaminta 2621 t 2 kartus persijoto komposto. Kompostas yra sijojamas per 40x40 mm ir 12x12
mm skylių sijojimo sietus. Kompostas parduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims. Visose
aikštelėse yra sukompostuota, bet dar neišsijota apie 3500 t komposto. Šis kiekis susidaro iš
praėjusių metų likučių. Sąvartyno sluoksnių perdengimui perduota iš atliekų likučių pagaminto
5139,66 t komposto. Saugoma apie 350 t susmulkintos medienos drožlių. 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).

2017 m. Marijampolės regione surinkta biologiškai skaidžių atliekų
Savivaldybė

Kiekis, t

Kalvarijos

142,06

Kazlų Rūda

809,9

Marijampolė

1074.56

Šakių

167,36
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Vilkaviškio

1062,34

Viso:

3256,22

Svoris, t

Priimta biologiškai skaidžių atliekų, t
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2015m.

Marijampolė
1175,26

Vilkaviškis
974,39

Šakiai
581,98

Kalvarija
215,27

K. Rūda
687,22

2016 m.

1799,41

1132,76

638,15

296,42

601,18

2017 m.

1074,56

1062,34

167,36

142,06

809,9

2017 m. pagaminta ir parduota komposto, t
Savivaldybė

Pagaminta

Parduota

Marijampolė

882

300,9

Vilkaviškis

879

163,32

Kazlų Rūda

365

331,6

Šakiai

375

255,74

Kalvarija

120

111,67

Viso:

2621

1163,23
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Pagaminta komposto, t
K. Rūda
Kalvarija
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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 remontavo turimą techniką, taip buvo taupomos bendrovės lėšos. Visose
kompostavimo aikštelėse (penkiose) Marijampolės RAAD atliko planinius patikrinimus.
9.SĄVARTYNO IR BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA
9.1.SĄVARTYNO PADALINYS
Sąvartyną nuo 2015 m. balandžio 1 d. eksploatuoja UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras. Sąvartyno pagrindinė veikla - atliekų tvarkymas. Parengtas atliekų naudojimo ar
šalinimo techninis reglamentas. Atliekos sąvartyne šalinamos laikantis reglamento, kaupiamos
sekcijomis, tankinamos buldozeriu, atliekų kompaktoriumi, perdengiamos. Vėjo išneštos lengvos
atliekos surenkamos pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.
Visos atliekos, pristatytos į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, sveriamos
svarstyklėmis. Sąvartyno personalas atlieka įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių
kontrolinį svėrimą, tikrina, ar atliekos gali būti priimtos į sąvartyną, t.y. ar atvežtos atliekos atitinka
atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimus.
Per 2017 metus priimta 23970,030 t. atliekų. Lyginant su 2016 metais priimtas atliekų kiekis
sumažėjo 10 procentų.
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2015 m. - 2017 m. sąvartyne priimtas atliekų kiekis, t
57759
60000
50000

26708

40000

23970

30000
20000
10000
0
2015 m.

2016 m.
2015 m.

2016 m.

2017 m.
2017 m.

2017 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 20566,290 t. atliekų. Nuo sąvartyno eksploatacijos
pradžios pašalinta 430426,291 t.

2015 m. - 2017 m. sąvartyne pašalintas atliekų kiekis, t
48877
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45000
40000

23569

35000

20566

30000
25000
20000
15000
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5000
0
2015 m.

2016 m.

2017 m.

Kiekis, t

Šalinamas atliekų kiekis turi tendenciją mažėti. 2017 metais pašalintas atliekų kiekis buvo 3003
t. mažesnis nei 2016 m., kas sudaro 13 %.
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2015 m. liepos mėn. 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. Pirmoje ir trečioje
sąvartyno sekcijose įrengtos medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelės.
Medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelėse 2017 metais pašalinta
496,520 t. statybinių medžiagų, turinčių asbesto.

2015 m. - 2017 m. sąvartyno sekcijose
įrengtose aikštelėse pašalintas statybinių
medžiagų, turinčių asbesto kiekis, t
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2017 metais palyginus su 2016 metais įrengtose aikštelėse pašalinta 159,400 t. daugiau
statybinių medžiagų, turinčių asbesto, kas sudaro 47 %.
Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 3088,340 t. inertinių atliekų. Taip
pat atliekų perdengimui priimta 20265,320 t. techninio komposto (stabilato) iš Marijampolės
regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, 5139,660 t.
komposto iš žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių.
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 201010-14 pripažinta tinkama naudoti. 2010-12-09 sudaryta sutartis su AB ,,LESTO“ dėl pagamintos
elektros pardavimo – pirkimo ir pradėta elektros energijos gamyba. Visa pagaminta elektros
energija perduodama į elektros tinklą.
Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama sąvartyno administracinio ir tarnybinio
pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui.
2010-2012 metais biodujos buvo išgaunamos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno, o nuo
2013 metų ir iš eksploatuojamo Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1 sekcijos.
2015 metų I ketvirtį įrengta horizontali dujų surinkimo sistema sąvartyno antroje sekcijoje.
Išgaunamos dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno kasmet mažėja.
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Išgautų dujų panaudojimas 2015 - 2017 metai
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2017 m. buvo išgauta 316962 kubiniai metrai biodujų. 73077 m3 sudeginta dujų degle,
243885 m3 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.
2016 m. buvo išgauta 376434 kubiniai metrai biodujų. 93223 m3 sudeginta dujų degle,
283211 m3 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.
2015 m. buvo išgauta 494281 kubinis metras biodujų. 98347 m3 sudeginta dujų degle,
395934 m3 sunaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.

2015 - 2017 metais pagaminta elektros
energija, kWh
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619742
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2017 metai

Pagaminta elektros energija, kWh

2017 metais pagaminta 426970 kWh elektros energijos. Gauta 37099,42 EUR pajamų už
pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti
patirta 31867,65 EUR išlaidų.
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2016 metais pagaminta 508845 kWh elektros energijos. Gauta 44214,73 EUR pajamų už
pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti
patirta 34856,28 EUR išlaidų.
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. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta 42371,79 EUR išlaidų.
2017 metais, palyginti su 2016 metais, išgauta 59472 m3 mažiau biodujų, kas sudaro 15,80
%. 2017 metais pagaminta 81875 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 16,09 %. Pokyčiams
didžiausią įtaką turi – sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti sąvartyne šalinti biologiškai suyrančių
atliekų.

2015 - 2017 metais iš elektros energijos
gamybos gautos pajamos ir patirtos išlaidos,
EUR
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2017 metai

Patirtos išlaidos, EUR

10. KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLA
Klientų aptarnavimo skyrius atsakingas už Marijampolės regiono atliekų turėtojų
aptarnavimą. Jis Marijampolės regiono savivaldybėse iki 2016 m. gruodžio 31 d. administravo
savivaldybių vietinę rinkliavą vykdydamas šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras:
vietinės rinkliavos mokėtojų registro kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą,
vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę. Nuo 2017 m.
sausio 1 d. savivaldybių vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą panaikinta, todėl buvo vykdomas
atliekų turėtojų duomenų, reikalingų įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimui,
rinkimas ir tikslinimas, tvarkomas atliekų turėtojų registras.
Klientų aptarnavimo skyrius taip pat sudaro komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo
sutartis su atliekų turėtojais, organizuoja atliekų surinkimo priemonių jiems suteikimą, prižiūri ir
kontroliuoja Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vežėjus, kaip jie vykdo atliekų
surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje Marijampolės apskrityje bei atliekų turėtojus kaip
jie laikosi teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, nuostatų.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2017 m. visiems atliekų turėtojams
pateikė pasiūlymus sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis pagal
standartines sąlygas. Viso per 2017 m. sudaryta 67 483 vnt. sutarčių už 78 043 vnt. objektus. Detali
informacija pagal savivaldybes pateikiama lentelėje.
Grupė
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Vilkaviškio rajono sav.
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Palyginus objektų ir sutarčių skaičius, matyti, kad ir sutarčių ir objektų skaičius per 2017
m. padidėjo. Tam įtakos turėjo naujos mokesčio už atliekų tvarkymą metodikos taikymas. Pagal ją
taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Visų kitų paskirčių
nekilnojamojo turto objektų kategorijoms ji taikoma pagal turto rūšį ir plotą. Anksčiau atliekų
turėtojams buvo sudaryta galimybė pasirinkti mokėjimo būdą: mokėti savivaldybės vietinę
rinkliavą, kuri buvo skaičiuojama nuo nekilnojamojo turto objekto ploto, arba sudaryti sutartį ir
mokėti mokestį, kuris buvo skaičiuojamas pagal turimų konteinerių dydį ir aptarnavimo dažnumą
padauginus iš atliekų sutvarkymo kainos. Tiems, kurie buvo sudarę sutartis, mokesčio skaičiavimui
įtakos turimo objekto plotas neturėjo. Pagal naują mokėjimo metodiką, pastovioji įmokos dalis
skaičiuojama nuo nekilnojamojo turto objektų ploto, todėl dabar padaugėjo objektų, nes pastovia
dalimi apmokestinti visi nekilnojamojo turto objektai, kai anksčiau jie buvo įtraukti į sutartis, tačiau
ataskaitose jų nesimatė, nes mokestis buvo skaičiuojamas ne už juos, o už turimus konteinerius.
Atsižvelgiant į mokesčio skaičiavimo pasikeitimus, visiems juridiniams asmenims (toliau – JA)
2057 vnt. buvo pakeista ir sutvarkyta duomenų bazė: tiems kurie mokėjosi rinkliavą 562 vnt.
priskirti konteinerių kiekiai kintamos dalies skaičiavimui, o tiems, kurie buvo sudarę sutartis 1495
vnt. – duomenų bazėje užkelti kvadratiniai metrai pastovios dalie skaičiavimui. Pakeitus duomenis,
iš viso 1958 vnt. JA buvo pateikti pasiūlymai sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų
teikimo sutartį. Pasiūlyme nurodyta, kad jei pateiktuose skaičiavimuose duomenys neatitinka
faktinės situacijos, siūloma kreiptis į KAS dėk informacijos patikslinimo. Po pasiūlymų pateikimo,
buvo patikslinta ir įvertinta naudojamą objektų paskirtis virš 1400 vnt.
Naujoje mokesčio už atliekų tvarkymą metodikoje gyvenamosios paskirties nekilnojamojo
turto objektų kategorijai mokestis skaičiuojamas pagal VĮ Registrų centras oficialiai teikiamus
Gyventojų registro duomenis t. y. pagal gyventojų skaičių. 2017 m. buvo gauti gyventojų registro
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duomenys ir sukelti į apskaitos programą. Suvedus duomenis nustatyta, kad iš duomenų bazėje
pateiktų 162 239 vnt. fizinių asmenų (toliau – FA) deklaruotų Marijampolės regione, be klaidų
užsikėlė 110 273 vnt. FA, klaidose liko 51966 vnt. Patikrinus klaidas, nustatyta, kad didžioji
dauguma klaidų yra dėl netikslios deklaruotos asmens gyvenamosios vietos, kai deklaruota
gyvenamoji vieta yra nurodomas tik kaimo pavadinimas, ir dėl to, kad asmuo deklaruoja
gyvenamąją vietą prie savivaldybės. Siekiant gauti reikiamą informaciją pranešimų formavimui,
visų savivaldybių seniūnijoms išsiuntinėti sąrašai gyventojų su prašymais pateikti žinomą
informaciją apie tikslius gyventojų deklaruotos vietos adresus. Gavus ir apibendrinus informaciją,
seniūnijų pagalba buvo patikslinta apie 30 procentų nuo visos prašytos informacijos.
Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus per 2017 m. gauta 1911 raštų (skundai, prašymai,
paklausimai), iš kurių klientų aptarnavimo skyriuje užregistruota 1487 raštai ir vizuoti 424 raštai,
parengta 700 atsakymų, raštų, pažymų. Dažniausiai kreiptasi su prašymais dėl kintamos mokesčio
dalies neskaičiavimo, dėl realiai naudojamos objektų paskirties įvertinimo bei neatitikimų su NTR
registro duomenimis. Į visus prašymus ar skundus parengti atsakymai arba pateikta visa reikalinga
informacija, sudarytos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys pagal individualiai
aptartas sąlygas
Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 5300 vnt.
pirminių raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusios skolos sumokėjimo.
Atsižvelgiant į tai, kad atliekų turėtojų duomenų bazė sudaryta pagal nekilnojamojo turto
registro ir gyventojų registro duomenų bazes, kuriose yra daug netikslumų dėl neatnaujintos
informacijos apie pasikeitusius savininkus, paveldėtojus, suteiktus adresus, buvo atlikta apie 500
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, 2017 m. buvo aktyvi ir griežta atliekų kiekių
susidarymo ir rūšiavimo kontrolė. Tikrinti fiziniai, juridiniai asmenys, bendro naudojimo aikštelės,
rūšiavimo konteineriai, žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai. Organizuoti 74 atliekų tvarkymo
taisyklių reikalavimų individualių namų rajonuose patikrinimai, 759 kartus tikrinta juridinių asmenų
konteineriai, iš jų 87 kartus įspėti apie netinkamą atliekų tvarkymą, vykta į 157 patikrinimus pagal
gautus prašymus (skundus, seniūnų prašymus), vykdyta 97 filmavimai prie bendro naudojimo
konteinerių aikštelių, siekiant išsiaiškinti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko atliekų tvarkymo
taisyklių. Nustatyti ir savivaldybių kompetentingiems specialistams perduoti 29 pažeidėjai, kurie
nesilaikė atliekų tvarkymo taisyklių. Taip pat dalyvauta 71 bendruose patikrinimuose su
savivaldybių, seniūnijų atstovais. Iš viso 30 kartų buvo kontroliuoti atliekų vežėjai ar jie tinkamai
atlieka 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, 2017 m. atliekų vežėjui išsiųsti 469 potvarkiai
dėl konteinerių pastatymo, konteinerių pakeitimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą, bendro
naudojimo, žaliųjų atliekų, rūšiavimo atliekų konteinerių pastatymą/nuėmimą:

Savivaldybė

Kalvarijos

2017 m.
išsiųsta
potvarkių
82

Padaryti konteinerių pakeitimai
Dėl fizinių
asmenų
156
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Dėl
juridinių
asmenų
34

Dėl bendro
naudojimo

Viso

21

211

Kazlų Rūdos
Marijampolės
Šakių rajono
Vilkaviškio rajono
Viso:

88
136
86
77
469

285
774
544
809
2568

73
347
211
183
848

21
32
78
43
219

379
1153
833
1035
3611

11. BENDROVĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI
Vykdydama viešuosius pirkimus, bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų
pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97
patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais
įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.
Bendram 2017 m. pirkimų vertės padidėjimui įtakos turėjo 2017 m. per Centrinę viešųjų
pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS) vykdytas mišrių komunalinių atliekų surinkimo
Marijampolės regione atviras konkursas. Konkurse nustatytas paslaugų tiekėjas – UAB
„Ecoservice“. 2017 m. lapkričio 13 d. pasirašyta „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo
Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo
sutartis“. Sutarties trukmė 5 (penkeri) metai su galimybe sutartį pratęsti 1 (vieneriems) metams
tomis pačiomis sąlygomis. Sutarties vertė 8.191.865,62 Eur su PVM.
2017 m. rugsėjo 15 d. nupirkti Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių statybos ir rangos darbai. Sutarties vertė 824.307,66 Eur su PVM.
Bendra pirkimų, įvykdytų per 2017 metus vertė:
Pirkimo objekto rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai
Viso

Bendra atliktų pirkimų vertė Eur
su PVM
20.681,18
8.327.768,67
826.546,16
9.174.996,01

12.
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Bendras
pirkimų
skaičius, vnt.
23
18
2
43

13. VIEŠINIMAS IR PREVENCIJA
INTERNETO SVETAINĖ www.maatc.lt
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įvertinęs informacijos sklaidos
aktualijas, didelį dėmesį savo veiklos viešinimui skiria internetinėje žiniasklaidoje. Bendrovės
interneto svetainė yra sukurta laikantis visų valstybės ir savivaldybių įmonių interneto svetainėms
keliamų reikalavimų. Joje nuolat operatyviai skelbiama visa naujausia informacija apie veiklos,
darbo grafikų pasikeitimus. Skaitytojai gali nuolat sužinoti visas aktualijas: atliekų surinkimo
maršrutus, atliekų surinkimo grafikus, įvairius įstatymus ir jų projektus, nuostatus, tvarkas,
savivaldybių dokumentus, paslaugų įkainius, konteinerių išdėstymo schemas, Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro objektų: sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių,
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių adresus, darbo laiką ir atliekų priėmimo tvarką.
Apie visus bendrovės objektų skubius darbo grafikų pasikeitimus informuojama laukelyje
„Svarbi informacija“. Kas naujo bendrovėje – „Naujienose“.
Atliekų tvarkymo, mokesčių už atliekų tvarkymą aktualijos aptariamos Facebook socialiniame
tinkle. Facebook tinkle pasidalijama visa naujausia veiklos informacija, patarimais, kaip tvarkyti
atliekas, reikalavimais jų rūšiavimui, naujausių teisės aktų aptarimams, supažindinimui su
įgyvendinamais atliekų tvarkymo sistemos projektais, mokesčių ir įkainių už atliekų tvarkymą
pasikeitimais.

Svetainėje yra sudaryta galimybė neradus tinkamos informacijos arba norint sužinoti
savo asmeninius duomenis, klausti jų svetainės užklausų sistemoje. Beveik kasdien užklausų
sistemoje randami klausimai apie e-sistemos veiklą, galimybes internetu sudaryti ir pakeisti sutartis,
mokesčių dydžius, jų nustatymo ir keitimo tvarką. Visiems klausiantiems atsakoma asmeniškai.
2017 metais interneto svetainėje pradėjo veikti e-savitarna: atliekų turėtojams yra suteikti
prisijungimo kodai, su kuriais jie gali prisijungti prie e-svetainės ir sužinoti savo duomenis apie
mokėjimus, skolas, suskaičiuotus mokesčius.
46 / 68

PUBLIKACIJOS LAIKRAŠČIUOSE
Bendrovės veiklos viešinimui didelę įtaką turi tradicinė spauda. Tiek laikraščių, tiek interneto
svetainių bei portalų redaktoriams apie visas bendrovės aktualijas yra rengiami ir išplatinami
pranešimai spaudai, žurnalistai kviečiami į naujienų pristatymus. Džiugu, kad bendrovės pranešimai
beveik visada yra publikuojami, nes žiniasklaida , bendradarbiaudama su Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centru, supranta atliekų tvarkymo veiklos svarbą ekologijai, gyvenimo būdui,
visuomenės gerovei.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro svarbiausieji 2017 metų veiklos akcentai
buvo nuolat viešinami, buvo reaguojama į klientų pastabas, aptariamos konfliktinės situacijos. Nuo
2017 metų pradžios Marijampolės apskrityje buvo įvesta dvinarė mokesčių už atliekų tvarkymą
sistema. Klientai apie pasikeitimus jau buvo informuojami 2016 metų pabaigoje, kai sprendimus dėl
mokesčių sistemos pasikeitimų priėmė apskrities savivaldybių tarybos. 2017 metų pradžioje buvo
toliau skleidžiama informacija apie keičiamą mokesčių sistemą.
Vasaros sezonu buvo daugiau dėmesio skiriama žaliųjų atliekų tvarkymui – klientai
informuojami, kaip teisingai naudotis žaliųjų atliekų surinkimo sistema, kaip tvarkyti šias atliekas,
susidarančias kapinėse, kaip kompostuoti atliekas namų sąlygomis.
2017 m. rugsėjo 27 d mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių operatorius UAB
„NEG Recycling“ vienašališkai sustabdė mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą.
Prasidėjo bendrovės ir operatoriaus teisiniai ginčiai. Bendrovės klientams ne tik buvo išsamiai buvo
nušviečiama ši situacija, bet ir operatyviai rengiami atsakymai į UAB „NEG Recycling“
skleidžiamą informaciją, dažnai neatitinkančią objektyvios tikrovės.
Kilus konfliktui su UAB „NEG Recycling“, bendrovės veikla daug kartų buvo aptariama
Aplinkos apsaugos ministerijos, Seimo aplinkos apsaugos komiteto, Marijampolės savivaldybių
pasitarimuose ir posėdžiuose. Apie tai, kokie sprendimai ten priimami, kaip rutuliojasi įvykiai, buvo
rengiami ir išplatinami bendrovės pranešimai žiniasklaidai, kurių pagrindu žurnalistai parengė
daugybę publikacijų ir jas paskelbė savo auditorijoms.
Visuomenė buvo informuojama ir apie planus, kuriuos turi bendrovė. 2018 metais bus
įgyvendintas naujas projektas, kuriame numatyta atnaujinti 6 didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikšteles ir įrengti 3 naujas tokias aikšteles. Bendrovė tikisi, kad aikštelėse bus sudarytos sąlygos
pakartotinai naudoti dar tinkamus daiktus – ruošiamasi įgyvendinti atiduotuvių idėją. Idėjos
viešinimui parengtos pirmosios publikacijos.
2017-02-02. Suvalkietis. Mokesčiai už atliekų tvarkymą: vieniems atpigs, kitiems – pabrangs.
2017-02-03. Valsčius. Vieniems paslauga pigs, kitiems - pabrangs .
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Naujųjų mokesčių (dvinarė sistema) įvedimas buvo daug sykių aptariama įvairiuose pasitarimuose
su savivaldybių atstovais, atliekų turėtojais
2017-02-24. Valsčius. Seniūnai dar kartą grįžo prie šiukšlių klausimų
2017-02-10. Miesto laikraštis. Didesnė šeima daugiau mokės.
2017-02-10. Draugas. Seniūnai turi viziją, kaip efektyviau tvarkyti atliekas.
2017-02-10. Suvalkietis. Atliekų tvarkymas vieniems atpigs, kitiems pabrangs.
2017-02-17. Miesto laikraštis. Keičiami mokesčiai už atliekų tvarkymą: vienoda pastovioji ir
kintamoji dalis.
2017-03-10. Valsčius. Šiukšles teks rūšiuoti ir kapinėse.
2017-03-14. Santaka. Įmonių savininkus supykdė smarkiai išaugęs mokestis
2017-03-16. Santaka. Senas šlamštas iš namų iškeliavo į pakelę.

2017.03-17. Draugas. Atliekų tvarkytojai vėl susitiko su seniūnais.
2017-03-24. Draugas. Teks tvarkyti ir mokėti už svetimas šiukšles.
2017-03-28. Suvalkietis. Skundžiasi iki šiol mažai mokėjusios bendrovės ir organizacijos.
2017-03-28. Valsčius. Mokesčiai už atliekas gali apspręsti didelės įmonės likimą.
2017-03-28. Valsčius. Vertins realią situaciją.
2017-04-06. Santaka. Dalį mokesčio mokės net ir užsienyje gyvenantys žmonės.
2017-04-07. Valsčius. Naujai skaičiuojami mokesčiai kelia neaiškumų.
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2017-04-11. Suvalkietis. MAATC: mokesčių duomenis galima tikslinti.
2017-04-21. Draugas. Šiukšlintojų daugėja, sąmoningumo mažėja.
2017-05-05. Valsčius. Atliekų problemos aptartos su ministerijos atstovais.
2017-05-06. Santaka. Nelanksti sistema paskatino rūšiuoti...mažiau.
2017-06-03. Santaka. Sąskaitų už atliekas gyventojai jau ieškosi patys.
2017-06-08. Santaka. Per mėnesį už kapų atliekas – beveik 10 tūkstančių eurų.
2017-06-27. Suvalkietis. Ir iškilo žaliosios barikados Kumelionyse.
2017-07-18. Suvalkietis. Nelengvas išbandymas drausmingam atliekų turėtojui.
2017-07-11. Santaka. Atliekas išvertė į kapinių konteinerius.
2017-07-11. Draugas. Seniūnų pasitarime – diskusijos apie pinigus, šiukšles
ir kitus reikalus.
2017-07-15. Suvalkietis. Sūduvos peizažo nepuošia.
2017-07-18. Suvalkietis. Nelengvas išbandymas drausmingam atliekų turėtojui.
2017-07-18. Santaka. Atliekų apdorojimo įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose.
2017-07-18. Suvalkietis. Nelengvas išbandymas drausmingiems atliekų turėtojams.
2017-07-21. Draugas. Gyventojai jau pajuto atliekų tvarkytojų darbo spragas.
2017-07-21. Valsčius. Tarėsi aktualiais ir sunkiai sprendžiamais klausimais.
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2017-07-22. Suvalkietis. MBA įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose.
2017-08-03. Santaka. Asbesto stogų dangų apskrityje lieka vis mažiau.
2017-08-03. Suvalkietis. Asbesto stogų apskrityje vis mažiau .
2017-08-11. Valsčius. Šiukšlių monopolis kelia išgyvenimo kainą.
2017-08-12. Suvalkietis. Kartelį sudariusios bendrovės nubaustos pagrįstai.
2017-08-25. Draugas. Problemos dėl atliekų tvarkymo nesibaigia.
2017-08-25. Valsčius. Atliekų klausimai nepraranda aktualumo.
2017-09-09. Santaka.Į problemas ministras žadėjo pasigilinti grįžęs .
2017-09-09. Santaka. Nauji mokesčiai už šiukšles vis dar kelia aistras

.
2017-09-12. Suvalkietis. „Sanitarai“ taisyklių neskaito...
2017-10-03. Suvalkietis. Operatoriui - „viršūnėlės", gyventojams - tuštinamų piniginių
perspektyva .
2017-10-05. Lietuvos rytas. Šiukšlių kalnai / Ginčas dėl atliekų virto krize .
2017-10-05. Šiaulių kraštas. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė tūkstančiai tonų
degių atliekų .
2017-10-05. Panevėžio kraštas. Bręsta atliekų skandalas Marijampolėje .
2017-10-05. Lietuvos rytas. Ginčas dėl atliekų virto krize.
2017-10-10. Santaka. Žaliųjų atliekų konteineriuose – tonos šakų ir lapų.
2017-10-14. Lietuvos žinios. Karas dėl šiukšlių persikėlė į gatves .
2017-10-14. Valstiečių laikraštis. Šiukšlių karas Marijampolėje .
2017-10-17. Suvalkietis. BMA įrengniai nedirba, darbuotojai piketuoja.
2017-10-20. Valsčius. Aiškinasi aktualią situaciją .
2017-10-27. Valsčius. Kur dėti medicinines atliekas, kai niekas jų nepriima?
2017-10-28. Lietuvos rytas. Dėl Marijampolės šiukšlių - į Briuselį .
2017-10-31. Santaka. Skandalas dėl šiukšlių: pinigų reikia, atliekų – ne.
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2017-11-03. Draugas. Situacija dėl atliekų -įtempta.
2017-11-14. Santaka. Į atliekų tvarkytojų reikalus jau įtraukti ir teismai, ir policija.
2017-11-14. Suvalkietis. Nerūšiuotos atliekos toliau keliauja į sąvartyną.
2017-11-16. Suvalkietis. „Marijampolės švarą“ pakeis „Ecoservisas“.
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2017-11-17. Valsčius. Po vėlinių – kalnai atliekų.
2017-11-17. Valsčius. Pasikeitė regiono atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas.
2017-11-17. Draugas. Sutartiniai įsipareigojimai vis dar nevykdomi.
2017-11-17. Draugas. Sutartiniai įsipareigojimai vis dar nevykdomi .
2017-11-17. Draugas. Žiburiečiams rūpi atliekų rūšiavimas .
2017-11-23. Santaka . „Ecoservice“ dirbs visoje apskrityje.
2017-11-24. Miesto laikraštis. Kam atliekų tvarkymo versle atstovauja Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio
savivaldybių valdžia?
2017-11-28. Valsčius. Bylos - teismuose, neišrūšiuotos atliekos - krūvose .
2017-11-30. Kazlų Rūdos laikraštis. Kam atliekų verslęe atstovauja Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio
savivaldybių valdžia.
Ė2017-12-15. Draugas. Aikštelės .
2017-12-15. Miesto laikraštis. Atiduotuvių idėja.

2017-12-15. Draugas. Šiukšlių karai: Aplinkos ministerijos posėdyje – kalbos apie poveikį teismui.
2017-12-19. Santaka. Tarp naujų MAATC planų – ir daiktų atiduotuvės.
2017-12-21. Santaka. Atliekų krizę ministerija nurodė spręsti kuo skubiau.
2017-12- 08. Miesto laikraštis. Konteineriai dykai. Tik rūšiuok!
2017-12-19. Santaka. Tarp naujų MAATC planų - ir daiktų atiduotuvės .
2017-12-14. Suvalkietis. Kas? Kur? Kada?: Pakuočių atliekų konteinerius turės visi .
PUBLIKACIJOS INTERNETO PORTALUOSE IR SVETAINĖSE
Operatyviausiai visas naujienas atspindėjo interneto portalai ir svetainės. Visus nusiųstus
bendrovės pranešimus visuomenei mielai skelbdavo portalai „Sūduvos gidas“, „Sūduvis“, juos savo
„Naujienose“ ar „Pranešimuose“ spaudai paskelbdavo Marijampolės apskrities savivaldybių
administracijų oficialios svetainės Marijampole.lt, Vilkaviskis.lt; Kalvarija.lt; Sakiai.lt;
Kazluruda.lt.
1.
Keičiami mokesčiai už atliekų tvarkymą: vieniems ši paslauga pigs, kitiems – pabrangs.
Kazluruda.lt, 2017-02-01.
2.
Aptartos aktualios daugiabučių namų gyventojų problemos. Regionunaujienos.lt,201702-01.
3.
Apie kartelinius susitarimus ir ne tik – iš Konkurencijos tarnybos. Suduvosgidas.lt,
2017-03-28.
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4.
4. Turint namuose gyvsidabrinį termometrą reikia nepamiršti ir apsaugos priemonių.
Manosakiai.lt, 2017-03-28.
5.
Tai aktualu: naujai skaičiuojami mokesčiai už atliekų tvarkymą. Marijampole.lt, 201704-04.
6.
Naujai skaičiuojami mokesčiai už atliekų tvarkymą. Sakiai.lt, 2017-04-04.
7.
Tai aktualu: naujai skaičiuojami mokesčiai už atliekų tvarkymą. 2017-04-03.
8.
Naujai skaičiuojami mokesčiai už atliekų tvarkymą. Regionunaujienos.lt, 2017-04-03.
9.
Tai aktualu:naujai skaičiuojami mokesčiai už atliekų tvarkymą.
Kazlurudosnaujienos.lt, 2017-04-04.
10.
Susitikime diskutuota apie atliekų tvarkymą. Suduvosgidas.lt, 2017-05-16.
11. Žaliųjų atliekų tvarkymas Šakių rajono savivaldybėje. Suduvosgidas.lt, 2017-05-18.
12. Žaliųjų atliekų tvarkymas Šakių rajono savivaldybėje. Suduvis.lt, 2017-05-18.

Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių veikla Marijampolėje domėjosi aplinkos
ministras Kęstutis Navickas ir Lietuvos Respublikos Seimo aplinkosaugos komiteto pirmininkas
Kęstutis Mažeika
13. Šiukšlynų milijonieriai: suirutė Marijampolėje ir verslininkus užstojęs „tvarkiečių“
viceministras . Suduvosgidas.lt, 2017-06-23.
14. Šiukšlynų milijonieriai: suirutė Marijampolėje ir verslininkus užstojęs viceministras..
Lrt.lt, 2017-06-23
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15. Šiukšlynų milijonieriai: suirutė Marijampolėje ir verslininkus užstojęs „tvarkiečių“
viceministras. 15min.lt, 2017-06-23.
16. Šiukšlynų milijonieriai: suirutė Marijampolėje ir verslininkus užstojęs „tvarkiečių“
viceministras. Suduvis.lt, 2017-06-23.
17.
Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo ypatumai Vilkaviškio rajono teritorijoje .
Suduvis.lt, 2017-06-30.
18. Statybos ir griovimo atliekas tvarkykime pagal reikalavimus . Suduvosgidas.lt, 201707-05.
19. Atliekų apdorojimo įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose. Marijampole.lt,
2017-07-14.
20. Atliekų apdorojimo įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose. Sakiai.lt, 201707-17.
21. Atliekų apdorojimo įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose..
Suduvosgidas.lt, 2017-07-17.
22. Atliekų apdorojimo įrenginių darbo spragas teks aiškintis ir teismuose. Suduvis.lt,
2017-07-17.
23. Susitiko su atliekų tvarkymo centro direktoriumi. Sakiai.lt, 2017-07-19.
24. Šakių mero susitikimas su atliekų tvarkymo centro direktoriumi. Suduvosgidas.lt,
2017- 07-20.
25. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis
mažiau .Vilkaviskis.lt, 2017-08-01.
25. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau.
Marijampole.lt, 2017-08-01.
26. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų Marijampolės apskrityje lieka vis mažiau.
Regionunaujienos.lt, 2017-08-01.
26. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau.
Vilkaviskis.lt, 2017-08-01
27. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau. Marijampole.lt,
2017-08-01
28. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų Marijampolės apskrityje lieka vis mažiau .
Regionunaujienos.lt, 2017-08-01
29. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau » Suduvis.lt, 2017-0801
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30. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau » Suduvosgidas.lt,
2017-08-01
31. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau » Kazluruda.lt, 201708-02
32. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau . Santaka.info, 201708-02
33. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų mūsų apskrityje lieka vis mažiau . Etaplius.lt, 2017-0802
34. Pavojingų sveikatai asbesto stogų dangų Marijampolės regione lieka vis mažiau . Kalvarija.lt,
2017-08-02
35. Teismas: „Ecoservice“ privalo sumokėti 0,6 mln. eurų baudą. Diena.lt, 2017-08-09
36. Teismas: „Ecoservice“ privalo sumokėti 0,6 mln. eurų baudą. Kauno.diena.lt, 2017-08-09
37. Teismas: „Ecoservice“ privalo sumokėti 0,6 mln. eurų baudą. Kl.lt, 2017-08-09
38. Viešajame pirkime kartelį sudariusios bendrovės nubaustos pagrįstai. Bausmės neišvengė ir UAB
„Marijampolės švara“.Suduvosgidas.lt, 2017-08-09
39. 3 komunalininkės sudarė kartelį, teismas baudų nesumažino . Verslozinios.lt, 2017-08-09
40. Už kartelinį susitarimą baudomis apdalintos komunalinių atliekų surinkimo bendrovės . Tv3.lt,
2017-08-09.
41. Teismas: viešajame pirkime kartelį sudariusios bendrovės nubaustos pagrįstai . Infolex.lt, 201708-09
42. Tteismas: viešajame pirkime kartelį sudariusios bendrovės nubaustos pagrįstai . sc.bns.lt (bns
spaudos centras), 2017-08-09
43. teismas: viešajame pirkime kartelį sudariusios bendrovės nubaustos pagrįstai. litas.lt, 2017-08-09
44. Marijampolės įmonei – bauda už kartelinį susitarimą . Suduvis.lt, 2017-08-10
45. Pavojingų asbesto stogų Marijampolės regione lieka vis mažiau. Sakiai.lt, 2017-08-16
45. Pavojingų asbesto stogų Marijampolės regione lieka vis mažiau . Suduvosgidas.lt, 2017-08-18
46. Marijampolėje – atliekų krizė . Etaplius.lt, 2017-09-30
47. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų . Budas.lt,
2017-10-04
48. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų . Lrytas.lt,
2017-10-04
49. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų.
50. Marijampolės atliekų rūšiavimo gamykla degias atliekas verčia į sąvartyną – baiminasi EK
sankcijų . 15min.lt, 2017-10-04
51. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa? Diena.lt, 2017-10-04
52. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa? Kl.lt, 2017-10-04
53. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa? Kauno.diena.lt, 2017-10-04
54. Marijampolei gresia ekologinė krizė: susikaupė daugiau nei 6 tūkst. tonų degių atliekų. Alfa.lt,
2017-10-04
55. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų » Etaplius.lt,
2017-10-04
56. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa? Lrt.lt, 2017-10-04
57. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų .
Pranesimai.elta.lt, 2017-10-04
58. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų . Sc.bns.lt
(BNS Spaudos centras), 2017-10-04
59. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų. Bns.lt
(Naujienos), 2017-10-04
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60. Marijampolei gresia ekologinė katastrofa: susikaupė virš 6 tūkst. tonų degių atliekų.
Suduvosgidas.lt, 2017-10-05
61. Kol ginčijamasi, kas yra KAK, Marijampolės regione atliekos neberūšiuojamos.
Verslozinios.lt, 2017-10-09
62. Kivirčas dėl atliekų virto tikra krize. Lietuvos rytas, 2017-10-07, psl. 20
63. Marijampolę ištiko rimta krizė . L24.lt, 2017-10-09
64. Atliekų krizė Marijampolėje verčia valdžią keisti verslo modelį. 15min.lt, 2017-10-09
65. Atliekų krizė Marijampolėje verčia valdžią keisti verslo modelį. Etaplius.lt, 2017-10-09
66. Atliekų krizė Marijampolėje verčia valdžią keisti verslo modelį. Bns.lt (Naujienos),
2017-10-09
67. Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų . Marijampole.lt, 2017-10-10
68. Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų . Suduvosgidas.lt, 2017-10-11
69. Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų. Kazluruda.info, 2017-10-11
70. Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų. Suduvis.lt, 2017-10-11
71. Marijampolėje – šiukšlių karai. Lrt.lt, 2017-10-14
72. Operatoriui - „viršūnėlės“, gyventojams – tuštinamų piniginių perspektyva .
Etaplius.lt, 2017-10-14
73. „Neg Recyling“ meta iš Marijampolės . Verslozinios.lt, 2017-10-14
74. Karas dėl šiukšlių persikėlė į gatves. Lzinios.lt, 2017-10-14

2017-10-09 . Protestuoja be darbo likę “NEG Recycling” darbininkai
75. Konfliktas dėl neišvežamų atliekų gilėja » Lrytas.lt, 2017-10-17.
76. Lietuvai gresia milijoninės baudos dėl atliekų tvarkymo krizės » Lrytas.lt, 2017-11-03.
77. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis .
Statybunaujienos.lt, 2017-11- .
78. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis .
Marijampolietis.lt, 2017-11-10.
79. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis .
Lrytas.lt, 2017-11-09
80. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis . Diena.lt, 2017-11-09.
81. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis. Kl.lt, 2017-11-09.
82. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis.
Kauno.diena.lt, 2017-11-09.
83. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis.
Laisvaslaikrastis.lt, 2017-11-09
84. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis. Etaplius.lt, 2017-11-09.
85. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis .
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Pranesimai.elta.lt, 2017-11-09.
86. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis.
Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), 2017-11-09.
87. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis .
Bns.lt (Naujienos), 2017-11-09

MBA atrinktas degiąsias atliekas “NEG Recycling” kaupė taip ilgai,
kad atliekų paketuose užaugo pomidorai
88. 28 mln. eurų bauda „Lietuvos geležinkeliams“ – tik ledkalnio viršūnė: Aplinkos ministerijos
sprendimas gali kainuoti brangiau » Alfa.lt, 2017-11-13
89. Sutartinių įsipareigojimų nevykdančios bendrovės atsikratyti neleido Kauno teisėja »
Marijampole.lt, 2017-11-10
90. Sutartinių įsipareigojimų nevykdančios bendrovės atsikratyti neleido Kauno teisėja » Etaplius.lt,
2017-11-10
91. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis » Suduvosgidas.lt, 2017-11-10
92. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis » Suduvis.lt, 2017-11-10
Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas » Suduvis.lt, 2017-11-14
93. Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas » Etaplius.lt, 2017-11-13
94. Akcija „Rudeninė švara – mano miestui“ » Etaplius.lt, 2017-11-13
95. Sutartinių įsipareigojimų nevykdančios bendrovės atsikratyti neleido Kauno teisėja » Suduvis.lt,
2017-11-13
96. Sutartinių įsipareigojimų nevykdančios bendrovės atsikratyti neleido kauno teisėja » Sakiai.lt,
2017-11-11
97. Marijampolės atliekų krizės istorijoje – netikėtas posūkis » Kaunietis.lt, 2017-11-10
98. Akcija „Rudeninė švara – mano miestui“ » Marijampolietis.lt, 2017-11-14
Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas » Marijampole.lt, 2017-11-14
99. Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas » Suduvosgidas.lt, 201711-14
100. Marijampolės apskrityje keičiasi atliekų surinkimo paslaugų tiekėjas » Regionunaujienos.lt,
2017-11-15.
101. Akcija „Rudeninė švara – mano miestui“ » Suduvosgidas.lt, 2017-11-16
102. Kam atliekų tvarkymo versle atstovauja Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių valdžia? »
Suduvosgidas.lt, 2017-11-22.
103. Kam atliekų tvarkymo versle atstovauja Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių valdžia? »
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Kazluruda.info, 2017-11-24.
104. Kam atliekų tvarkymo versle atstovauja Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių valdžia? »
Suduvis.lt, 2017-11-24.
105. Sutartiniai įsipareigojimai vis dar nevykdomi » Etaplius.lt, 2017-11-28
106. Šiukšlių karai: siekiai perimti verslą ir gresiančios EK baudos » Alfa.lt, 2017-12-06

Su bendrovės akcininkais, valdybos nariais, aplinkos apsaugos pareigūnais daug kartų buvo ieškoma
išeičių, kad MBA įrenginių veikla, kurią operatorius UAB “NEG Recycling” nutraukė 2017-09-27,
būtų atnaujinta
107. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi marijampoliečiai ir nemokamai. Tik rūšiuokime! »
Budas.lt, 2017-12-06
108. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Marijampolietis.lt,
2017-12-06
109. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Marijampole.lt,
2017-12-06
110. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Suduvosgidas.lt,
2017-12-06
111. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi marijampoliečiai ir nemokamai. Tik rūšiuokime! »
Regionunaujienos.lt, 2017-12-06
112. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi marijampoliečiai ir nemokamai. Tik rūšiuokime! »
Budas.lt, 2017-12-06
113. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Marijampolietis.lt,
2017-12-06
114. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Marijampole.lt,
2017-12-06
115. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi ir nemokamai. Tik rūšiuokime! » Suduvosgidas.lt,
2017-12-06
116. Pakuočių atliekų konteinerius turės visi marijampoliečiai ir nemokamai. Tik rūšiuokime! »
Regionunaujienos.lt, 2017-12-06
117. Šiukšlių karai: Aplinkos ministerijos posėdyje – kalbos apie poveikį teismui? » Alfa.lt, 201712-08
118. Atiduotuvių idėja pradedama įgyvendinti ir Marijampolės apskrityje » Marijampole.lt, 201712-11
119. Atiduotuvių idėja pradedama įgyvendinti ir Marijampolės apskrityje » Regionunaujienos.lt,
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2017-12-11
120. Šiukšlių karai: Aplinkos ministerijos posėdyje – kalbos apie poveikį teismui? » Alfa.lt, 201712-08
121. Atiduotuvių idėja pradedama įgyvendinti ir Marijampolės apskrityje » Marijampole.lt, 201712-11
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RADIJAS, TELEVIZIJA
2017-02-02. S.Šimonėlio interviu apie mokesčius FN radijui.
2017-04-03. Marijampolės TV. Dėl fizinių asmenų mokėjimų.
2017-09-08. Lietuvos radijo žurnalistės Rūtos Lankininkaitės reportažas apie mokesčius už atliekų
tvarkymą Marijampolėje.
Marijampolės televizija parengė daug reportažų, informuojančių apie Maroijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro veiklą ir aktualijas. Marijampolės savivaldybė Marijampolės televizijoje kas
mėnesį parengia savo laidą „Savivaldybės aktualijos“. Viena šių laidų 2017 metų pavasarį buvo
skirta Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro problemoms aptarti: laidoje dalyvavo
bendrovės direktorius A.Bagušinskas ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovas S.Šimonėlis. Buvo
kalbama gyventojams aktualiomis mokesčių už atliekų tvarkymą temomis, kurios svarbios ne tik
Marijampolės, bet ir visos apskrities gyventojams ( televizija matoma visoje apskrityje).
Kilus konfliktui , kai UAB „MEG Recycling“ nutraukė atliekų priėmimą mechaninio biologinio
atliekų apdorojimo įrenginiuose, Marijampolės atliekų tvarkymo aktualijosm skirtą laidą „Laba
diena, Lietuva“ parengė Lietuvos respublikinė televizija, reportažas ir intervius su direktoriumi
A.Bagušinsku buvo transliuotas iš MBA teritorijos tiesiogiai.
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Marijampolės televizija parengė daug reportažų apie MAATC veiklą

Interviu TV 3 reporterei Gedai Kumžienei
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2017-10-07.Tiesioginė Lietuvos televizijos laida
“Laba diena, Lietuva”. Žurnalistės Loretos Mačiulienės interviu.

EKSKURSIJOS Į ATLIEKŲ TVARKYMO OBJEKTUS

Kodėl neveikia MBA įrenginiai, domėjosi Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos
komitetas, surengęs išvažiuojamąjį posėdį ir į jį sukvietęs regiono žiniasklaidos atstovus
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2017-10-04. Marijampolės „Trečiojo amžiaus universiteto“ 40 asmenų grupė (1 dalis). Vadovė O.
Sakalauskienė.

2017-10-09. Marijampolės „Trečiojo amžiaus universiteto“ 39 asmenų grupė (2 dalis). Vadovė
O.Sakalauskienė.
2017-05-19. Mokolų pagr. mokyklos ekskursija.9 klasė. Vadovė O.Virbickienė.

2017-05-22. Padovinio pagr. mokyklos ekskursija. Renginys „Kuriame EKO miestą“, ekskursija
dalyviams.
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2017-04-06. Marijampolės profesinio rengimo centro ekskursija. 17 asmenų. Vadovė
Sigita Dzimijonienė.

2017-03-07. Darbo biržos ekskursija į regioninį sąvartyną.10 žmonių.
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2017-05-30. Samariečių bendrijos talka sąvartyne. Vadovė Loreta Drandžilauskienė.

RENGINIAI
2017-04-04. J.Totoraičio mokykloje aplinkosauginis renginys- viktorina. Prizas –
MAATCsuvenyrai, L.Burbienės paskaitėlė.
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Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos aplinkosauginis renginys apie atliekų tvarkymą

Šakių „Varpo“ gimnazistų renginyje.
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2017-04-16.Aplinkos ministerijos mokymai savivaldybių vadovams, ekologams apie naujos
mokesčių už atliekų tvarkymą sistemos įvedimą Lietuvoje. Marijampolės apskritis – vienintelė
šalyje, kurioje dvinarė mokesčių sistema įvesta, kaip ir reikalauja įstatymai, nuo 2017 m.sausio 1 d.
Mokėjimų pranešimai
Bendrovės klientų aptarnavimo skyrius atliekų turėtojams mokesčių pranešimus išsiunčia kas
ketvirtį. Įsigalėjusi praktika, kad antroje mokėjimo pranešimų lapo pusėje klientams būtų
pateikiama informacija, kas tą ketvirtį bendrovei yra aktualu. 2017 metų mokėjimo pranešimuose
buvo skelbiama informacija apie naują mokesčių skaičiavimo tvarką, apie pradedamą naudoti esavitarnos sistemą, apie galimybę pasiimti naujų konteinerių atliekoms.

2017 metais Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veikla buvo viešinama siekiant
įgyvendinti pagrindinius viešiesiems ryšiams keliamus reikalavimus: nuolat informuoti apie
naujoves, objektyviai pranešti apie krizines situacijas, įrodyti, kad bendrovės veikla yra naudinga
visuomenei ne tik tiesiogiai (tvarkant atliekas), bet ir globaliai (ekologijos reikalavimai, švari ir
sveika gyvenimo aplinka). Viešiesiems ryšiams buvo vis labiau naudojamasi šiuolaikinėmis
komunikacijos priemonėmis, įvaizdžio kūrimui pasitelkta ne tik tradicinė žiniasklaida, bet ir
interneto tinklai. Vis daugiau dėmesio buvo skiriama ne tik savo informacijos pateikimui, bet ir
grįžtamajam ryšiui – diskutuota su klientais Faceboook svetainėje, atsakinėta į gyventojų , kuriuos
šie pateikė interneto svetainės užklausų sistemoje.
14. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
UAB Marijampolės apskrities atliekų centras jau 15 metų administruoja vieningą
Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių atliekų tvarkymo
sistemą. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų
plane, Marijampolės regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane apibrėžtais uždaviniais ir
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siekiamais tikslais, atliekų tvarkymą reglamentuojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais,
savivaldybių sprendimais, kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
Bendru centro, jo akcininkų, valdybos ir savivaldybių administracijų darbu sukurtos sistemos
pagrindiniai tikslai yra:
1. Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Marijampolės regione susidarančių atliekų
kiekis nuolat mažėtų arba bent išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis;
2. Sumažinti sąvartyne šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius ir padidinti šių
atliekų naudojimo apimtis;
3. Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo, perdirbimo ir naudojimo apimtis;
4. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį
komunalinių atliekų tvarkymą.
Siekiant šių tikslų, bendrovė nuolat vykdo švietimo ir visuomenės informavimo atliekų
prevencijos priemones, skatina atliekų mažinimą ir plečia atliekų pakartotinio naudojimo tinklą;
skatina atliekų turėtojus kompostuoti biologiškai skaidžias atliekas, plečia šių atliekų rūšiuojamojo
surinkimo ir tvarkymo apimtis; plečia antrinių žaliavų, pakuočių, kitų perdirbimui tinkamų atliekų
atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis, skatina atliekų turėtojus aktyviai
rūšiuoti atliekas tobulinant mokesčių už atliekų tvarkymą sistemą; naudojant atliekų energetinius
išteklius; užtikrinant visuotinę viešą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, plečiant atliekų
tvarkymo sistemos infrastruktūrą, saugiu būdu eksploatuojant atliekų tvarkymo sistemos objektus ir
įrenginius; tobulinant darbuotojų administracinius ir profesinius gebėjimus.
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro administruojama regiono atliekų tvarkymo
sistema yra vieningiausia šalyje, paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis vieningomis atliekų
tvarkymo taisyklėmis ir tvarkomis pagal vienodus mokesčių už atliekų tvarkymą tarifus, kurie
pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d. Šiuo metu šalyje vėl ruošiamasi mokesčių už atliekų
tvarkymą naujai reformai, rengiami teisės aktų projektai dėl mokesčių sistemos sukūrimo ir
įdiegimo atsisakant dvinarės mokesčių sistemos ir rinkliavos metodikos. Naujos sistemos kūrimas
įpareigoja ir UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą teikti analizes, vertinimus,
siūlymus dėl mokesčių už atliekų tvarkymą taisyklių tvarkos naujovių. Projekte siūloma taikyti
apmokestinimo principus, kurie jau dabar yra įgyvendinti mūsų regione, sudarant sutartis su
kiekvienu atliekų turėtoju. Numatoma, kad tarifų dydį tvirtintų Valstybinė kainų ir energetikos
komisija.
2017 metus pelningai užbaigusi bendrovė planuoja, kad ir 2018 metai finansiškai bus
pelningi, nors didėja veiklos sąnaudos, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis
atliekomis valstybei, Prie šių prognozių prisidės ir Europos sąjungos projektas „Marijampolės
regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“, kurį įgyvendinus bus
sudarytos geresnės sąlygos atliekų turėtojams jas rūšiuoti. Jas pakartotinai panaudoti susidarys
galimybės išplėtus ir atnaujinus didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA), kur bus
sudarytos galimybės dar tinkamus ar pataisytus daiktus (baldai, buitinė technika, rūbai ir kita)
atsirinkus pakartotinai panaudoti. DGASA dabar eksploatuoja samdomi operatoriai. 2018 metais
kaštai joms eksploatuoti turėtų sumažėti, nes planuojama jas eksploatuoti savo jėgomis.
Marijampolės regiono gyventojams jau anksčiau buvo išdalinta 14 000 kompostavimo dėžių
žaliosioms atliekoms individualiose valdose ir sodų bendrijose kompostuoti. 2018 metais bus
papildomai išdalinta 4500 vnt. 900 litrų talpos žaliųjų atliekų kompostavimo dėžių.
Regione bus įrengta 685 antžeminės konteinerių aikštelės atliekų surinkimui.
Planuojama, kad perėmus MBA įrenginius ir pradėjus juos eksploatuoti, iki bus atrinktas
naujas operatorius, MBA įrenginiams eksploatuoti ir nuostoliams dėl degiųjų atliekų utilizavimo
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padengti pakaks pinigų, kurie bus gauti iš veiklos garantų, draudimo išmokų ir kitų pateiktų
apmokėjimų reikalavimų.
Itin svarią įtaką lėšoms taupyti turės ir naujas mišrių komunalinių atliekų surinkėjas, kurio
paslaugos kainuos gerokai mažiau, nei iki šiol.
Įvertinus situaciją, kad nemaža dalis atliekų turėtojų turi įsiskolinimų už paslaugas,
bendrovėje parengta ir įgyvendinama darbo su skolininkais tvarka. Skolos išieškomos teisminiu
keliu ir per skolų išieškojimo bendroves.
Siekiant atliekų rūšiavimo kokybės ir susidarančių atliekų kiekio mažinimo, ir 2018 metais
bus tęsiama sisteminga kontrolė jai pasitelkiant ir savivaldybių atstovus.
Įvertinant tai, kad dėl atliekų tvarkymo sistemos plėtros, naujovių įdiegimo darbų apimtys
bendrovėje nuolat yra didinamos, o darbuotojų atlyginimai paskutinį kartą buvo didinti 2015 metų
gegužės mėnesį, ir atsižvelgus į šalies Seimo ir Vyriausybės nuolatines pastangas, kad didėtų
darbo užmokestis šalies ūkio darbuotojams, nustatomus vis didesnius pareiginių algų koeficientus
biudžetinėse ir joms prilygintose įmonėse, vis sparčiau besikeičiančias realijas darbo rinkoje bei
siekiant darbuotojų atlyginimų konkurencingumo, 2018 metais yra būtina didinti mokos fondą,
darbuotojų atlyginimus, plėsti darbuotojų gerovei svarbius kolektyvinės sutarties veiksnius.
Europos Sąjungos projektų įgyvendinimas, atliekų tvarkymo sistemos atnaujinimas ir plėtra,
rūšiavimo galimybių didinimas ir gerinimas, kontrolė, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas,
betarpiškas bendradarbiavimas su savivaldybėmis įgyvendinant jų atliekų tvarkymo planus ir
vadovaujantis savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėmis sudaro sąlygas 2018 metais dirbti
sėkmingai.

Direktorius

Algirdas Bagušinskas
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