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1 REIKŠMINGI METŲ ĮVYKIAI
• 2020 metų vasario 26 dieną dėl kilusios Covid – 19 pandemijos Lietuvos Respublikoje
buvo paskelbta ekstremalioji situacija, o nuo 2020 metų kovo 16 dienos iki birželio 17 dienos –
įvestas pirmasis karantinas. 2020 metų lapkričio 7 dieną įvestas antrasis karantinas, kuris pratęstas
iki 2021 metų kovo 31 d.
• 2020 metais pasikeitė bendrovės valdyba: iš valdybos buvo atšaukti Karolis Babeckas
ir Juozas Vitukynas, į valdybą buvo išrinkti Gintas Baliulis ir Edita Lukoševičienė. Atsistatydino
valdybos narys Mindaugas Lelešius.
• 2020 metų gegužės 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
akcininkai nusprendė įstatinį kapitalą didinti iki 10 472 000 eurų (dešimt milijonų keturi šimtai
septyniasdešimt du tūkstančiai) eurų dydžiu, išleidžiant 10 372 (dešimt tūkstančių trys šimtai
septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 000
(vienas tūkstantis) eurų.
• Marijampolės regione pernai 2 proc. padidėjo surenkamų atliekų. Žymiausias
surenkamų atliekų kiekio 2018–2020 metais padidėjimas pastebimas Šakių r. savivaldybėje (8
proc.). Kitose savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis kito nežymiai. 2020 metais mišrių
komunalinių atliekų buvo surinkta 0,79 proc. daugiau nei 2019 m.
• Per 2020 metus į deginimo gamyklas deginti iš mechaninio biologinio atliekų
apdorojimo įrenginių buvo išvežta 11939,6 t degiųjų atliekų.
• 2020 metais, palyginus su 2019 metais, išgauta 30273 m3 mažiau biodujų, tai sudaro
17,15 procentų viso išgauto kiekio.
• Į 5 regiono kompostavimo aikšteles buvo priimta 3620.68 t kompostavimui tinkamų
biologiškai skaidžių atliekų. Per metus sutvarkyta 3539 t atliekų, iš jų pagaminta 2875 t komposto.
• Per 2020 metus regioniniame sąvartyne priimta 14204,544 t. atliekų. Palyginus su 2019
metais, priimtas atliekų kiekis sumažėjo 16335 t.
• 2020 m. birželio mėnesį pradėta eksploatuoti regioninio sąvartyno teritorijoje esanti
atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.
• Bendrovė 2020 m. atliko 112 viešųjų pirkimų procedūrų, kurių didžiąją daugumą
sudarė mažos vertės pirkimai – 108.
• Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamą projektą ne
viskas buvo sklandu – 2020 m. buvo nutrauktos rangos darbų sutartys su UAB „Conlista“, kadangi
rangovas nesugebėjo įvykdyti sutarties iki nustatyto (pratęsto) termino.
• Bendrovei dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,48 mln. Eur iki
1,49 mln. Eur 2020 m. pabaigoje
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2 APIE BENDROVĘ
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra didžiausia atliekų tvarkymo
sistemas organizuojanti ir administruojanti bendrovė Marijampolės apskrityje. Bendrovės pagrindinė
komercinė ūkinė veikla – Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos diegimas, valdymas,
administravimas ir plėtra. Teikiamos viešosios atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo paslaugos,
mokesčių už atliekų tvarkymą administravimas, skolų išieškojimas.
Bendrovė savo ūkinėje veikloje nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimų, veiklos strategiją grindžia Regiono plėtros tarybos patvirtintu Marijampolės regiono
atliekų tvarkymo planu ir su Marijampolės apskrities savivaldybėmis pasirašytomis komunalinių
atliekų tvarkymo sistemų administravimo sutartimis.
Bendrovė yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi šiuos atliekų tvarkymo
kodus: D15, R101, D5, S5, S1; R13; R3; R12, D1, R10. 2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų
tvarkymo licencija. Bendrovę 2002 metais pasirašiusius Jungtinės veiklos sutartį įsteigė Marijampolės
apskrities savivaldybės vykdydamos Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms
pavestas atliekų tvarkymo funkcijas ir įgyvendindamos investicinį Marijampolės regioninės atliekų
tvarkymo sistemos vystymo projektą. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bendrovė
įregistruota 2003 m. sausio 16 d.

3 BENDROVĖS VALDYMAS
3.1 Bendrovės akcininkai

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro steigėjai ir akcininkai yra visos penkios
Marijampolės apskrities savivaldybės:
•

Kalvarijos savivaldybė,

•

Kazlų Rūdos savivaldybė,

•

Marijampolės savivaldybė,

•

Šakių rajono savivaldybė,

•

Vilkaviškio rajono savivaldybė.
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3.2 2020 metų bendrovės valdyba
VALDYBOS NARIAI
Arvydas Šlėderis –Šakių rajono savivaldybės ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas
Karolis Babeckas – Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius (iki 2020-01-20)
Gintas Baliulis– Kalvarijos savivaldybės Liubavo seniūnijos seniūnas (nuo 2020-01-20)
Darius Bunikis – Vilkaviškio rajono savivaldybės ekologas
Mindaugas Lelešius – Marijampolės savivaldybės aplinkos valdymo skyriaus vedėjas
(atsistatydino 2020-01-29)
Valdas Tumelis – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
Juozas Vitukynas – Kazlų Rūdos savivaldybės ekologas (iki 2020-01-20)
Edita Lukoševičienė – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė (nuo 2020-01-20).

3.3 Bendrovės turtas
2020 m. gegužės 26 dieną įvyko eilinis visuotins dalininkų susirinkimas, kuriame nurodoma,
kad vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 51 str. bendrovės įstatinis kapitalas didinimas iš
bendrovės lėšų (turto). Nutariama įstatinį kapitalą didinti 10 372 000 Eur, išleidžiant 10 372
paprastąsias vardines akcijas. Dėl įstatinio kapitalo didinimo buvo atliktas įmonės turto vertinimas,
kurio tikslas – įmonės įstatinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu.
Turtas buvo įvertintas, kaip papildomai įnešamas turtas apmokėti bendrovės išleidžiamas
akcijas, o ne kaip nuosavybes teise bendrovei priklausantis turtas. Dėl šios techninės klaidos
poataskaitiniu laikotarpiu bus inicijuotas naujas turimo nuosavo turto įvertinimas ir suformuotas
perkainavimo rezervas, iš kurio ir bus padengiama įregistruota nauja akcijų vertė.

9

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 492 000,- (dešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt
tūkstančių) eurų. Jis padalintas į 10 492 (dešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt dvi)
paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1 000,- (vienas tūkstantis) eurų. Visos
akcijos
priklauso
Marijampolės
apskrities
savivaldybių
administracijoms:

ĮMONĖS AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL SAVIVALDYBES,
VNT., %
874;
8%

874;
8%

Marijampolės savivaldybė
3847;
37%

2098;
20%

Vilkaviškio rajono savivaldybė
Šakių rajono savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė
2799;
27%

Kalvarijos savivaldybė

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą,
įgyvendinant investicinius projektus Bendrovės ilgalaikis turtas 2020 m. gruodžio 31 d. siekė 18,7
mln. eurų. Įmonei dirbant pelningai akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,48 mln. eurų iki 1,49
mln. eurų 2020 m. pabaigoje. Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą akcijų kiekį:
Steigėjas
Marijampolės savivaldybė
Vilkaviškio rajono
savivaldybė
Šakių rajono savivaldybė
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kalvarijos savivaldybė
Iš viso:

Akcijų
skaičius
(%)
3847
36,67%
2799
26,67%
2098
874
874
10 492

20,00%
8,33%
8,33%
100%
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Akcininkui tenkanti nuosavo kapitalo
dalis eurais
547 102
397 906
298 392
124 280
124 280
1 491 960

3.4 Organizacinė struktūra
BENDROVĖS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS (NUO 2019-09-01)
SKYRIUS / PAREIGYBĖ

PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

VADOVYBĖ
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
IŠ VISO
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
Veiklos administravimo skyriaus vadovas
Administratorius-personalo specialistas
Viešųjų pirkimų specialistas
Projektų administratorius
Ekologas
Ūkio ir komercijos vadybininkas
Prevencinės veiklos organizatorius
Skolų administratorius
Atliekų apskaitos sistemų administratorius
Atliekų apskaitininkas
Valytojas
IŠ VISO
BUHALTERIJOS SKYRIUS
Skyriaus vadovas-vyriausiasis buhalteris
Vyresnysis buhalteris
Buhalteris
Apskaitininkas

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
10,5
1
1
2
1

IŠ VISO
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas
Atliekų turėtojų registro administratorius
Klientų aptarnavimo specialistas
Logistikos specialistas
Vyr. kontrolierius
Paslaugų kokybės kontrolierius
IŠ VISO
ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS
Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas
Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovo
pavaduotojas
Operatorius
Atliekų priėmėjas
IŠ VISO
SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
Sąvartyno vadovas
Atliekų priėmimo operatorius
Mašinistai
AO operatorius
Pagalbinis darbininkas

5
1
1
6
1
1
3
13
1
1
6
9,5
17,5
1
3
3
1
1
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Energetikas
IŠ VISO
MBA ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS
MBA įrenginio vadovas
Inžinierius-mechanikas
Technologas
Mašinistas
Preso operatorius
Brigadininkas
Rūšiuotojas
Remontininkas-rūšiuotojas
Operatorius-rūšiuotojas
Valytojas
IŠ VISO
IŠ VISO BENDROVĖJE

1
10
1
1
1
3
2
1
11
1
2
1
24
82

3.5 Personalas ir jo kaita
2020 metų laikotarpiu bendrovės organizacinė struktūra nekito. Bendrovėje 2020 metais
priimta 19, atleista 15 darbuotojų.
DARBUOTOJŲ KAITOS KOEFICIENTAI
Darbuotojų
apyvartumas
Darbuotojų kaita
Darbuotojų pastovumas

2019
0,45

2020
0,39

Pokytis, proc.
-15

0,18
0,64

0,20
0,84

-11
31

Lyginat su 2019 metų laikotarpiu, darbuotojų apyvartumas 2020 metais sumažėjo nuo 0,45
(2019) iki 0,39 (2020). Darbuotojų kaitos koeficientas 2020 metais taip pat sumažėjo, nuo 0,20 (2019)
iki 0,18 (2020). Ryškiausi pokyčiai stebimi apskaičiavus bendrovės darbuotojų pastovumo koeficientą,
kuris, lyginant su 2019 metais padidėjo 31 proc., nuo 0,64 (2019) iki 0,84 (2020).
Teigiamai pakitę rodikliai, pvz. darbuotojų kaitos koeficientas, indikuoja pagerėjusį
darbuotojų pasitenkinimą darbo užmokesčiu, atliekamomis funkcijomis, darbo atmosfera kolektyve,
pakankamu administracijos rūpinimusi darbuotojų buitinėmis ir kitomis sąlygomis. Pakilęs darbuotojų
pastovumo koeficientas indikuoja pagerėjusį darbo našumą, organizavimą bei teigiamą bendrovės
veiklos ritmingumą.
Darbuotojų apyvartumas ir kaita, kaip ir 2019 metais labiausiai stebimi MBA įrenginių
eksploatavimo skyriuje, t. y. į šį skyrių priimti darbuotojai sudarė 47 proc. visų bendrovėje 2020 metais
priimtų darbuotojų ir 53 proc. visų 2020 metais bendrovėje atleistų darbuotojų. Kaip ir 2019 metais,
šios kaitos priežastys yra specifinės darbo sąlygos, netenkinami darbuotojo darbo rezultatai ar
neigiamos asmeninės savybės.
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3.6 Dokumentų valdymas
Iš viso 2020 metais užregistruoti 324 atitinkamų veiksmų reikalaujantys darbuotojų prašymai
ir išleisti 339 su personalu susiję įsakymai bei 155 įsakymai bendrovės veiklos klausimais. Palyginus su
2019 metais, personalo įsakymų ir operacijų skaičius nežymiai sumažėjo.
Bendrovės administracijoje 2020 metais užregistruoti 920 gauti ir 511 išsiųsi dokumentai.
2020 metais bendrovės administracijoje užregistruota 1 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, 2
neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų ir 2 įvykusių bendrovės valdybos posėdžių protokolai. 2020
metų balandžio 21 dieną baigėsi bendrovės valdybos kadencija, nauja valdyba nebuvo sudaryta ir
patvirtinta. 2020 metų vasario 26 dieną dėl kilusios Covid – 19 pandemijos Lietuvos Respublikoje buvo
paskelbta ekstremalioji situacija, o nuo 2020 metų kovo 16 dienos iki birželio 17 dienos – įvestas
pirmasis karantinas. 2020 metų lapkričio 7 dieną įvestas antrasis karantinas, kuris pratęstas iki 2021
metų kovo 31 d.

4 BENDROVĖS 2020 METŲ VEIKLĄ
REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
4.1 Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų
suvestinė
Protokolo
data ir Nr.
2020-01-20
NVAS Nr.1-1

Posėdžio darbotvarkė

Posėdyje priimti nutarimai

1. Dėl UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro valdybos nario
Karolio Babecko atšaukimo iš valdybos
narių.

NUTARTA. Atšaukti Karolį Babecką iš UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
valdybos narių.

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės
kandidato, Kalvarijos savivaldybės
Liubavo seniūnijos seniūno Ginto
Baliulio rinkimo UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro
valdybos nariu.
3. Dėl
UAB
Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro
valdybos nario Juozo Vitukyno
atšaukimo iš valdybos narių.

NUTARTA. Išrinkti Gintą Baliulį UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos nariu iki
veikiančios bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

4.Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės
kandidatės, Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojos Editos Lukoševičienės
rinkimo UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro valdybos
nare.

NUTARTA. Išrinkti Editą Lukoševičienę
UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
valdybos nare.

NUTARTA. Atšaukti Juozą Vitukyną iš UAB
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
valdybos narių.
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5.Dėl bendrovės įstatų keitimo.

6.Kiti klausimai.
6.1. Dėl akcinio kapitalo didinimo
galimybių .
6.2. Dėl bendrovės ir savivaldybių
administracijų sutarčių dėl atliekų
tvarkymo sistemos administravimo.
6.3. Dėl pokyčių atliekų tvarkymo
sistemoje.
6.4. Dėl bendrovės strateginio
plano.

2020-05-26
VAS Nr.1-4

NUTARTA. 1. Pritarti, kad UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro valdyba būtų
sudaroma iš 11 (vienuolikos) valdybos narių, renkant
juos 4 (ketverių) metų kadencijai.
2.
Įgalioti
Marijampolės
savivaldybės
administracijos
direktorių
organizuoti
šešių
nepriklausomų naujos valdybos narių atrankos
procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės įstatai keičiami dėl
valdybos narių skaičiaus padidinimo, o naujai išrinkti
valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų
įstatų įregistravimo dienos, sprendimą įregistruoti
pakeistus įstatus vykdyti atlikus naujų valdybos narių
atrankos procedūras.
Bendru sutarimu NUTARTA.
1. Įpareigoti bendrovę ir kitam akcininkų
susirinkimui pateikti duomenis apie poreikį ir galimybes
didinti bendrovės akcinį kapitalą.
2. Pateikti akcininkams informaciją apie atliekų
tvarkymo sistemos administravimo sutarčių tarp
bendrovės ir savivaldybių administracijų reikalingumą.
3. Įvertinti ir akcininkams pateikti skaičiavimus,
kokią įtaką bendrai apskrities mokesčių už atliekų
tvarkymą sistemai turi Marijampolės savivaldybės
administracijos sprendimas sukurti atskirą kapinių
atliekų tvarkymo sistemą ( kokius sprendimus turėtų
priimti savivaldybių tarybos ir kiek turėtų būti didinami
mokesčiai atliekų turėtojams, jeigu savivaldybės
administracija nuspręstų nemokėti arba mažinti atliekų
tvarkymo mokesčio pastoviąją dalį už kapinių atliekų
tvarkymą).

1.
Dėl 2019 metų bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo.

2. Dėl 2019 metų bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų bendrovės
audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
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3. Dėl 2019 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo.

NUTARTA. Bendrovės 2019 metų paskirstytinąjį
pelną paskirti į kitus rezervus (investicijoms ir paskolų
grąžinimui).

4. Kiti klausimai. Informacija dėl
bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.

NUTARTA:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių
bendrovių įstatymo 51 straipsniu Bendrovės įstatinis
kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (turto).
2. Įstatinį kapitalą didinti 10 372 000 eurų (dešimt
milijonų trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai) eurų
dydžiu, išleidžiant 10 372 (dešimt tūkstančių trys šimtai
septyniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas.
Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1 000 (vienas
tūkstantis) eurų.
3. Išleidžiamas akcijas neatlygintinai išduoti
akcininkams proporcingai jiems visuotinio akcininkų
susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį
kapitalą, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių
apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise
priklausančių akcijų nominaliai vertei:
3.1. Marijampolės savivaldybės administracijai,
juridinio asmens kodas 188769113, registruotos
buveinės adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė,
Lietuvos Respublika, valdanti 3847 vienetus paprastųjų
vardinių nematerialių 3 847 416 eurų (tris milijonus
aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis tūkstančius
keturis šimtus šešiolika eurų) nominalios vertės
Bendrovės akcijų, suteikiančių 3847 (tris tūkstančius
aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis) balsus (t. y.
36,67 % visų balsų) Bendrovės visuotiniame akcininkų
susirinkime;
3.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija,
juridinio asmens kodas 188774441, buveinės adresas: S.
Nėries g. 1, Vilkaviškis, Lietuvos Respublika, valdanti
2799 vienetus paprastųjų vardinių nematerialių 2 798
216 eurų (du milijonus septynis šimtus devyniasdešimt
aštuonis tūkstančius du šimtus šešiolika eurų)
nominalios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių 2799
(du tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt
devynis) balsus (t. y. 26,67 % visų balsų) Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime;
3.3. Šakių rajono savivaldybės administracija,
juridinio asmens kodas 188772814, buveinės adresas:
Bažnyčios g. 4, Šakiai, Lietuvos Respublika, valdanti
2098 vienetus paprastųjų vardinių nematerialių 2 098
400 eurų (du milijonus devyniasdešimt aštuonis
tūkstančius keturis šimtus eurų) nominalios vertės
Bendrovės akcijų, suteikiančių 2098 (du tūkstančius
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devyniasdešimt aštuonis) balsus (t. y. 20 % visų balsų)
Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
3.4. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija,
juridinio asmens kodas 188777932, buveinės adresas:
Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, Lietuvos Respublika,
valdanti 874 vienetų paprastųjų vardinių nematerialių
873 984 eurų (aštuonis šimtus septyniasdešimt tris
tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt keturių
eurų) nominalios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių
874 (dešimt) balsų (t. y. 8,33 % visų balsų) Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime;
3.5. Kalvarijos
savivaldybės
administracija,
juridinio asmens kodas 188751268, buveinės adresas:
Laisvės g. 2, Kalvarija, Lietuvos Respublika, valdanti 874
vienetų paprastųjų vardinių nematerialių 873 984 eurų
(aštuonis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius
devynis šimtus aštuoniasdešimt keturių eurų)
nominalios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių 874
(dešimt) balsų (t. y. 8,33 % visų balsų) Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime;
4. Pakeisti Bendrovės įstatus, pagal pridedamą
projektą ir patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės
įstatus, suteikiant teisę Bendrovės vadovui įrašyti į
įstatus tokį įstatinio kapitalo dydį, koks susidarys pagal
naujai išleidžiamų akcijų skaičių (įstatų pakeitimo
projektas ).
5. Bendrovės įstatus pasirašyti ir reikalingus
pranešimus pateikti akcininkams bei Juridinių asmenų
registrui įgalioti direktorių Algirdą Bagušinską.

2020-12-29
NVAS Nr. 1-5

1.Dėl UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro valdybos
panaikinimo.
2.Dėl UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro įstatų
pakeitimo.

Bendru susitarimu nutarta:
1. Kitą
UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro
neeilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą nuotoliniu būdu sušaukti 2021 metų sausio
26 d., 10 valandą ir svarstyti tokią darbotvarkę:
1.Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro valdybos panaikinimo.
2. Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro įstatų.
3.Dėl UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro vadovo pareiginių nuostatų.
2. Įpareigoti bendrovės direktorių Algirdą
Bagušinską atsižvelgiant į akcininkų pastabas papildyti
bendrovės įstatus ir juos teikti akcininkams tvirtinti.
3. Parengti ir akcininkų susirinkimui pateikti tvirtinti
atnaujintus bendrovės
direktoriaus pareiginius
nuostatus.
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4.2 Bendrovės 2020 m. valdybos posėdžiuose svarstytų klausimų
suvestinė
Protokolo
data,
numeris
2020-04-17
Nr. 1-2

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžiuose priimti nutarimai

1. Dėl 2019 m. bendrovės metinio pranešimo
tvirtinimo ir teikimo eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui.

Nutarta. Patvirtinti 2019 m. bendrovės
metinį pranešimą ir teikti jį eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui

2. Dėl 2019 metų bendrovės audituoto metinių
finansinių ataskaitų rinkinio analizės, vertinimo ir
teikimo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
tvirtinti.

Nutarta. Teikti 2019 metų bendrovės
metinių
finansinių
ataskaitų
rinkinį
akcininkų susirinkimui tvirtinti.

3. 3. Dėl 2019 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo projekto analizės, vertinimo ir teikimo
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
paskirstyti.

Nutarta. Teikti 2019 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo projektą eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui.

4. 4. Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.

Nutarta: 4.1. Sušaukti UAB Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centro eilinį
visuotinį akcininkų susirinkimą adresu:
Vokiečių g. 10, Marijampolė, 2020 m.
gegužės 19 d., 10 val.
4.2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui sušaukti pakartotinį eilinį
visuotinį akcininkų susirinkimą adresu :
Vokiečių g. 10, Marijampolė, 2020 m.
gegužės 26 d., 10 val.
4.3. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę:
„1. Dėl 2019 m. bendrovės metinio
pranešimo.
2. Dėl 2019 metų bendrovės metinių
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl 2019 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo.
4. Kiti klausimai. Informacija dėl bendrovės
įstatinio kapitalo didinimo“.
4.4. Patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo nutarimų projektus:
„1. Svarstyta. Dėl 2019 m. bendrovės
metinio pranešimo.
Nutarta. Informacija išklausyta.
2. Svarstyta. Dėl 2019 metų bendrovės
metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo.
Nutarta. Patvirtinti 2019 metų audituotą
finansinių ataskaitų rinkinį.
3.Svarstyta. Dėl 2019 metų pelno (nuostolių)
paskirstymo.
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Nutarta.
Bendrovės
2019
metų
paskirstytinąjį pelną paskirti į kitus rezervus
(investicijoms ir paskolų grąžinimui).
4.5.
Kiti
išklausyta.“

5. Dėl bendrovės direktoriaus darbo užmokesčio.

6. Dėl bendrovės 2020 m. strateginio veiklos
plano
2020-04-17
Nr. 1-3

1.
Dėl 2020-04-17 valdybos posėdžio Nr.1-2
sprendimo „Dėl eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo“
naujos redakcijos.

klausimai.

Informacija

5.Nutarta.
Atsižvelgiant
į
valdybos
patvirtintą direktoriaus Algirdo Bagušinsko
darbo užmokesčio pastoviosios dalies
valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų
bazinės algos dydžio koeficientą 14,
nustatyti kintamosios atlyginimo dalies dydį
50
procentų, atitinkantį 25 procentus
pastoviosios atlyginimo dalies, ir nuo 2020
metų gegužės 1 d. A. Bagušinsko atlyginimą
skaičiuoti taikant 17,5 valstybės tarnautojų ir
valstybės pareigūnų bazinės algos dydžio
koeficientą.

6.Nutarta. Patvirtinti 2020 metų bendrovės
strateginį veiklos planą.
Nutarta. 1. Pripažinti netekusiais galios
2020-04-17 valdybos posėdžio protokolo 4
klausimo “Dėl eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės
patvirtinimo“ dalies „Nutarta“ 4.1. ir 4.2.
punktus ir juos išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Sušaukti UAB Marijampolės apskrities
atliekų tvarkymo centro eilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą:
4.1.1. nepasibaigus karantinui - nuotoliniu
būdu 2020 m. gegužės 26 d.,
4.1.2. pasibaigus karantinui - Vokiečių g.
10, Marijampolė, 2020 m. gegužės 26 d.,10
val.
4.2. Neįvykus eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui sušaukti UAB Marijampolės
apskrities
atliekų
tvarkymo
centro
pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą:
4.2.2. nepasibaigus karantinui - nuotoliniu
būdu 2020 m. birželio 2 d.;
4.2.2. pasibaigus karantinui - Vokiečių g.
10, Marijampolė, 2020 m. birželio 2 d., 10
val.“
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5 PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS
SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMAS
5.1 Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“ priemonės Nr. 05.2.1-APVAR-008
2017 m. lapkričio 30 d. su įgyvendinančiąja institucija, Aplinkos projektų valdymo agentūra,
pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001/2017/474.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. lapkričio 30 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 30 d.
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Eil.
Nr.

Projekto duomenys

Projekto duomenų aprašymas

1.

Projekto tikslas

Marijampolės regiono savivaldybėse plėtoti komunalinių
atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą,
sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai
infrastruktūrą

2.

Siekiama sukurti/pagerinti atskiro
komunalinių atliekų surinkimo
pajėgumus

8155 t/metai

3.

Projekto veiklos

4.
5.
6.
7.
8.

Projekto vykdytojas
Projekto biudžetas, Eur
Skirtas finansavimas, Eur
Projekto vykdytojo lėšos, Eur r
Projekto įgyvendinimo vieta

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.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
4.477.307,00
3.805.710,95
671.596,05
Marijampolės regiono savivaldybės
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5.2 Įgyvendinamos/įgyvendintos iš projekto lėšų finansuojamos
veiklos
5.2.1 Naujų antžeminių konteinerių aikštelių įrengimas
2020 m. buvo nutrauktos rangos darbų sutartys su UAB „Conlista“, kadangi rangovas
nesugebėjo įvykdyti sutarties iki nustatyto (pratęsto) termino. Kalvarijos savivaldybės teritorijoje iš
72 vnt. aikštelių rangovas sugebėjo įrengti 26 vnt. Pasirašytos penkios taikos sutartys dėl rangos darbų
nutraukimo (kiekvienai regiono savivaldybei) su sąlyga, kad bus parengti konteinerių aikštelių
įrengimo projektai ir perduoti su įgaliojimais juos koreguoti atsiradus būtinybei.
2020 m. pabaigoje buvo galutinai suderinti konteinerių aikštelių sąrašai su Marijampolės
regiono savivaldybių administracijomis ir parengti aikštelių projektai.
Marijampolės regione bus įrengtos 671 antžeminės konteinerių aikštelės, pagerintos atskiro
antrinių žaliavų ir tekstilės surinkimo sąlygos: bus didesnis tokių aikštelių prieinamumas, padidinti
konteinerių tūriai. Įrengus tvarkingas konteinerių aikšteles, pagerės bendras gyvenamųjų vietovių
vaizdas, mažinama vizualinė tarša. Priėjimas prie aikštelių bus pritaikytas žmonėms su negalia.
Rengiami pirkimo dokumentai konteinerių aikštelių įrengimo darbų penkiose regiono
savivaldybėse paskelbimui. Pirkimai bus skelbiami 2021 m. I ketvirtį.
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ SKAIČIUS PAGAL SAVIVALDYBES
Savivaldybė
Marijampolė
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

Projektuojamos konteinerių
aikštelės
270
165
107
57
72

Įrengta konteinerių
aikštelių
0
0
0
0
26

5.2.2 Konteinerių į konteinerių aikšteles pirkimas
Projekto apimtyje numatyta įsigyti dviejų rūšių antžeminius konteinerius į Marijampolės
regiono 5 savivaldybių konteinerių aikšteles:
5.2.2.1.Antžeminius 1,1 m3 rūšiavimo konteinerius su ratukais;
5.2.2.2.Antžeminius didesnio tūrio rūšiavimo konteinerius.
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5.2.2.1 Antžeminių rūšiavimo konteinerių į konteinerių aikšteles įsigijimas pagal
savivaldybes:
Savivaldybė

Marijampolė
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

Rūšiavimo konteineriai
(popieriaus, plastiko ir
stiklo atliekoms)
813
504
336
171
260

Tekstilės atliekų
konteineriai
6
13
23
45
9

Žaliųjų
atliekų
konteineriai
123
100
133
54
26

Komunalinių
atliekų
konteineriai
153
103
37

1,1 m3 rūšiavimo konteineriai į konteinerių aikšteles

1,1 M3 RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMAS Į KONTEINERIŲ AIKŠTELES PAGAL SAVIVALDYBES
Tiekėjas

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

Savivaldybė

Konteinerių skaičius, vnt.

Marijampolė

549

Vilkaviškio r.

398

Šakių r.

492

Kazlų Rūdos

270

Kalvarijos

201

VISO

1910
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5.2.2.2 Antžeminių didesnio tūrio rūšiavimo konteinerių į konteinerių aikšteles
įsigijimas pagal savivaldybes:
Tiekėjas
2020 m. vykdomos pirkimo
procedūros

Savivaldybė

Konteinerių skaičius, vnt.

Marijampolė

546

Vilkaviškio r.

322

Kalvarijos

131

VISO

999

2019 m. nesėkmingai įvykdžius didesnio tūrio antžeminių konteinerių įsigijimo į
Marijampolės, Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybes viešojo pirkimo procedūras dėl netinkamų
pasiūlymų ir per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų pasiūlymo, 2020 m. IV ketvirtį
buvo pakeisti techninės specifikacijos reikalavimai ir paskelbtas naujas pirkimas 999 vnt. didesnio
tūrio antžeminių konteinerių į Marijampolės, Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybes įsigijimui.
5.2.3 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių rekonstravimas ir naujų įrengimas
Projekto apimtyje rekonstruotos 6 vnt. DGASA ir įrengtos 3 vnt. naujos DGASA Vilkaviškio ir
Šakių rajonų savivaldybėse, pritaikant jas pakartotiniam daiktų panaudojimui.
Rekonstruotose penkiose DGASA įrengus stogines, pradėta antrinio daiktų panaudojimo
veikla.
Marijampolės regione DGASA gyventojams paslaugas teikia:
VOKIEČIŲ G. 10, MARIJAMPOLĖS M., MARIJAMPOLĖS SAV.
UOSINĖS K. 4, MARIJAMPOLĖS SEN., MARIJAMPOLĖS SAV.
ŠIAURĖS G. 46A, VILKAVIŠKIS
SODŲ G. 15, ŠAKIAI
KUŠLIŠKIŲ K., ŠILO G. 23, KALVARIJOS SAV., KALVARIJOS SEN.
M. VALANČIAUS G. 17A, KAZLŲ RŪDOS M., KAZLŲ RŪDOS SAV.
NEMUNO G. 1A, SKAISTAKAIMIO K., GELGAUDIŠKIO SEN., ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
KYBARTŲ G. 1F, KUDIRKOS NAUMIESČIO M., ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖJE
J. BILIŪNO G. 14C, KYBARTŲ M., VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Kybartų m., Vilkaviškio r. sav.
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DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS PAGAL SAVIVALDYBES
Rangovas

Savivaldybė
Marijampolė

Sutarties vertė, Eur
57.772,00

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

Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

191.015,00
381.801,00
25.629,00
25.629,00

5.2.4 Didelių gabaritų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėms
5.2.4.1 Įsigyti ir pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai į konteinerių
aikšteles
Sutarties vertė,
Rangovas
Savivaldybė
Konteinerių skaičius
Eur
Marijampolė
34.813,00
9
UAB „ARGO Ekspresas“
prekių tiekimo sutartis Nr.
2019/4-116

Vilkaviškio r.

63.189,00

15

Šakių r.
Kazlų Rūdos

118.758,00
7.620,00
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2

Kalvarijos

7.620,00

2

Konteineriai didelių gabaritų atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles
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5.2.4.2 Įsigyti ir pristatyti antžeminiai rūšiavimo konteineriai į DGASA:
Rangovas
UAB „RB Baltic“ prekių tiekimo
sutartis Nr. 2019/4-42

Savivaldybė
Marijampolė

Sutarties vertė
11.055,00

Konteinerių skaičius
18

Vilkaviškio r.

11.055,00

18

Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

16.582,50
5.528,00
5 528,00
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9

5.2.5 Įsigytos ir išdalintos kompostavimo dėžes individualių valdų savininkams
Įgyvendinant projektą įsigyta ir individualių valdų savininkams išdalinta 4 450 vnt.
kompostavimo dėžių.
Įgyvendinat šią veiklą, Marijampolės regiono savivaldybių individualių valdų savininkams
sudarytos sąlygos kompostuoti individualiose valdose susidarančias bioskaidžias atliekas ir
pasigaminti kokybišką kompostą sodui/daržui. Veiklos įgyvendinimas prisidės mažinant bioskaidžių
atliekų surinkimo apimtis.

Tiekėjas

Savivaldybė

JRK
„JRK Waste
Managemente s. r. o.“
sutartis Nr. 2018/4-181

Marijampolė
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Kazlų Rūdos
Kalvarijos

Nupirktos ir
išdalintos
kompostavimo
dėžės, vnt.
2000
1000
500
650
300

Kompostavimo dėžė žaliosioms atliekoms
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Sutarties vertė, Eur
119.060,00
59.530,00
29.765,00
38.695,00
17.859,00

6 INFORMACIJA APIE TEISMINIUS IR
IKITEISMINIUS PROCESUS
Teisminiai ginčai, kurie buvo baigti spręsti 2020 m.:
2020-04-30 Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-93-790/2020,
kurioje iš dalies patenkino UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ieškinį ir priteisė iš
atsakovės UAB „NEG Recycling“ 8929,60 Eur baudą;
•
2020-10-14 Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-378/2020
priėmė nutartį, kuria paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
2019 m. birželio 13 d. sprendimą nepakeistą.
•
2020-01-27 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-24413/2020, kurioje nutarė Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. sprendimą pakeisti iš
dalies ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Išreikalauti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės
„Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (juridinio asmens kodas 151479265) svetimo
neteisėto valdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ (juridinio asmens kodas
302805578) nuosavybės teise priklausantį turtą: alkotesterį Alcoblow MK2 (002) 412,5 Eur vertės,
mobilaus ryšio stiprintuvą 402,84 Eur vertės; mikrobangų krosnelę SMW3817 SENCOR 700 W 89,85
Eur vertės; stalą 124,78 Eur vertės. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti. Atmestų reikalavimų suma 17 279,25 Eur;
•
2020-12-16 Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr.e3K-3-344-701/2020
priėmė nutartį, kuria paliko galioti aukščiau minėtą 2020-01-27 Kauno apygardos teismo nutartį
nepakeistą.
Šiuo metu UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra atsakovu Kauno
apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-309-390/2021 dėl sutarties nutraukimo teisinių pasekmių,
kurioje ieškovė UAB „NEG Recycling“ yra pareiškusi reikalavimus dėl 2 283 457,65 Eur negautų pajamų
atlyginimą, į kurį įskaitoma 144 810 Eur ir 117 476,24 Eur kitų nuostolių atlyginimą; alternatyviai tuo
atveju, jei nebūtų patenkintas UAB „NEG Recycling" pirmasis reikalavimas dėl negautų pajamų
atlyginimo, ieškovė UAB „NEG Recycling" prašo iš atsakovės UAB Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centro priteisti 323 040,06 EUR tiesioginių nuostolių, į kuriuos įskaitoma 144 810 Eur bauda.
Byloje pateiktas atsiliepimas į ieškinį, kuriuo nesutinkama su UAB „NEG Recycling“ ieškinio
reikalavimais, nes:
•
reikalavimui dėl baudos priteisimo yra pasibaigęs sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio
senaties terminas;
•
reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįstas, nes tarp šalių sudarytą sutartį
nutraukė teismas.
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2020 m. nuolat vykdytas ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas. Esant nesėkmingam
ikiteisminiam išieškojimui teismui perduoti 1986 skolininkai. Dėl skolų išieškojimo nuolat
bendradarbiaujama su antstolių kontoromis.

7 ŪKINĖ VEIKLA
7.1 Pardavimo pajamos
Bendrovė pagrindines pajamas gauna iš sutarčių su gyventojais ir juridiniais asmenimis, taip
pat pajamos uždirbamos už papildomo atliekų kiekio priėmimą ir sutvarkymą atliekų tvarkymo
įrenginiuose.
2020 m. bendrovės pajamų struktūra nesikeitė, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu
augimas siekia 3 proc. Didžiausias pajamų augimas buvo pasiektas už antrinių žaliavų pardavimą –
pajamos išaugo dvigubai. Už priimamus papildomus atliekų kiekius į atliekų apdorojimo įrenginius
pajamos išaugo 58 tūkst. Eur.

PAJAMŲ STRUKTŪRA 2020 M., %
4%

Pajamos pagal sutartis su
gyventojais

0%

Pajamos pagal sutartis su
įmonėmis

11%
4%

Kapinių atliekų tvarkymo
sutartys
56%

Papildomų atliekų kiekių
priėmimo ir sutvarkymo
paslaugos
Antrinių žaliavų pardavimo
pajamos

25%

Pagamintos elektros pardavimo
ir kitos pajamos
2020 m.
Pajamos pagal sutartis su gyventojais
Pajamos pagal sutartis su įmonėmis
Kapinių atliekų tvarkymo sutartys
Papildomų atliekų kiekių priėmimo ir sutvarkymo
paslaugos
Antrinių žaliavų pardavimo pajamos
Pagamintos elektros pardavimo ir kitos pajamos
Iš viso
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2019 m.

2 838 248
1 260 750
217 411

2 811 657
1 256 494
215 250

571 581
169 595
16 503
5 074 088

512 944
84 340
21 250
4 901 935

7.2 Pardavimo savikaina
Bendrovės pardavimų savikaina 2020 m. padidėjo 5 proc., tai lėmė padidėjęs surenkamų
atliekų kiekis surenkamas vežėjo apvažiavimo būdu, brango pervežimo ir atliekų sutvarkymo
sąnaudos. Nuo 2020 metų pradžios visiems darbuotojams indeksuotas darbo užmokestis.
Suformuotas atidėjinys sąvartyno uždarymui – 200 tūkst. Eur.

Atliekų surinkimo operatoriaus sąnaudos
Degiųjų atliekų sutvarkymas
Atliekų sutvarkymo ir pervežimo paslaugų
sąnaudos
Gamybinės technikos ir įrangos remontas
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Nusidėvėjimas
Degalų sąnaudos
Mokestis už aplinkos teršimą
Tiesioginės eksploatacinės sąnaudos
Kompensuotos sąnaudos
Iš viso

2020 m.
1 347 513
472 880

2019 m.
1 207 466
211 301

283 216
160 288
720 487
508 094
93 364
94 428
349 053
(149 161)
3 880 162

174 700
269 645
669 556
496 198
120 375
86 518
450 034
3 685 793

7.3 Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudos 2020 m. didėjo 2 proc. Reikšmingiausia suma – atliktas koregavimas dėl
ilgalaikio turto, finansuoto dotacijomis, nusidėvėjimo.
2020 m.
23 551
12 494
28 352
603 295
52 959
16 267
29 672
117 000
38 594
28 168
11 476
18 892
138 364
203 905
(43 567)
1 141 057

Transporto priežiūros sąnaudos
Įmokų surinkimo mokesčiai
Teisinės ir audito paslaugos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Patalpų priežiūra ir apsauga
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Skolų išieškojimo sąnaudos
Ryšių ir pašto sąnaudos
Draudimų sąnaudos
Kompiuterių ir programų priežiūra
IMT vertės sumažėjimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus nurašymas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymas
Kitos veiklos sąnaudos
Kompensuojamos sąnaudos
Iš viso
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2019 m.
21 247
6 553
46 207
596 671
42 585
17 323
12 587
149 191
14 793
29 440
11 485
167 149
1 115 231

7.4 Finansinės investicinės veiklos pajamos (sąnaudos)
2020 m.
-53 530
-533
-54 063

Palūkanų pajamos (sąnaudos)
Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)
Iš viso pajamų (sąnaudų)

2019 m.
-61 223
-5 315
-66 538

Palūkanų sąnaudas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė sumokėtos paskolų palūkanos AB SEB
bankas, AB LUMINOR bankas ir LR Finansų ministerijai.

7.5 Pelnas
Pajamų ir sąnaudų pokytis, Eur be PVM

5098927
4904287
4811937

5075282

4867562
4540173
2018 M.

2019 M.

Pajamos

2020 M.

Sąnaudos

2020 m. bendrovė dirbo pelningai, lyginant su praeitais tiek pajamos, tiek sąnaudos augo,
didėjimas neviršija 3 proc. Grynasis pelningumas: 0,23 pro.

7.6 Trumpalaikės mokėtinos sumos
2020 m. gruodžio 31 d. bendrovė pradelstų įsiskolinimų tiekėjams neturėjo. Lyginant su 2019
m. bendrovės skolos tiekėjams sumažėjo 44 proc.

7.7 Finansinės skolos
2020 m. bendrovė paskolų daugiau grąžino nei pasiėmė, todėl finansinės skolos sumažėjo.
Bendrovė vykdo projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001, kurį finansuoja iš Europos investicijų banko
perskolinta paskola per LR finansų ministeriją.
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Paskolų portfelis 2019 m. gruodžio 31 d.
Grąžinta paskolų finansiniais metais
Gauta paskolų finansiniais metais
Paskolų portfelis 2020 m. gruodžio 31 d.

2 001 431
375 537
33 026
1 658 920

Marijampolės regione yra įvestas visuotinis apmokestinimas už komunalinių atliekų
surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugą. Su visais Marijampolės regiono atliekų
turėtojais yra sudarytos sutartys pagal standartines sutarties sąlygas. Mokumas pagal sutartis už
suteiktas paslaugas 2020 metais, vertinant priskaitytas ir apmokėtas sumas, siekė 98 proc. (2019
metais 99 procentus).
Bendrovė nuolat kontroliuoja skolininkų nemokumo riziką. Tuo tikslu dirba Bendrovės skolų
skyrius, sudaryta sutartis su skolų išieškojimo įmone.

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 antrinių žaliavų konteinerius, individualius
pakuočių, stiklo atliekų konteinerius, 9 DGASA, 5 ŽAKA, regioninėje sistemoje veikiančių atliekų
tvarkytojų vykdomų periodinių apvažiavimų būdu, papildančių sistemų taikomomis priemonėmis
(spec. konteineriai, dėžės ir pan.), papildančių sistemų surinkimo operatorių neperiodinių
apvažiavimų būdu.
Visi bendrovės padaliniai registruoti atliekų tvarkytojų valstybės registre, turimus atliekų
tvarkymo kodus bei tvarkomas atliekas padaliniuose galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros
internetiniame puslapyje: https://atvr.am.lt/ .

8.1 Sutvarkytos atliekos
Marijampolės regioninėje komunalinių
komunalinės atliekos skirstomos į šiuos srautus:

atliekų

tvarkymo

sistemoje

susidariusios

• žaliosios atliekos;
• pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos;
• elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• pavojingos buities atliekos;
• didžiosios ir kitos komunalinės atliekos (pvz., naudotos padangos, statybos ir
griovimo atliekos, kt.);
• po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos.
Taip pat Marijampolės regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje yra tvarkomos ir gamybinės
atliekos.
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2020 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 63339,37 t komunalinių ir
gamybinių atliekų. Iš viso sąvartyne pašalinta 13083,94 t atliekų, iš jų:
• komunalinės atliekos – 12099,43 t;
• gamybinės atliekos – 984,51 t.
Lentelėje pateikiamos regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip panaudotos komunalinės
atliekos visose regiono savivaldybėse.
MARIJAMPOLĖS REGIONE 2020 METAIS SUTVARKYTOS ATLIEKOS

Savivaldybė

Kalvarijos
savivaldybė
Kazlų Rūdos
savivaldybė
Marijampolės
savivaldybė
Šakių r.
savivaldybė
Vilkaviškio r.
savivaldybė
Viso regione:

Viso surinkta
komunalinių
atliekų, t

Perdirbta/panaudota,
Perdirbta/panaudota,
sukompostuota,
Deponuota
Deponuota
sukompostuota,
sudeginta,
sąvartyne
sąvartyne
sudeginta, sandėliuojama
sandėliuojama tinkamų (komunalinė (komunalinė
tinkamų deginimui
deginimui komunalinių s atliekos), t s atliekos), %
komunalinių atliekų , t
atliekų, %

4364

3495

80,07

870

19,93

5248

4272

81,40

976

18,60

24573

19390

78,91

5182

21,09

9840

7759

78,85

2081

21,15

15190

12199

80,31

2991

19,69

59215

47115

79,57

12099

20,43

Iš visų 2020 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 46971,39 t buvo surinktos
atliekų surinkimo operatoriaus iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei apvažiavimo būdu.
Lentelėje pateikti 2018–2020 metais atliekų surinkimo operatoriaus surinktų komunalinių atliekų
duomenys.
ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIŲ SURINKTŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI MARIJAMPOLĖS REGIONE 2018–2020
METAIS
Metai

Mišrios
komunalinės
atliekos

Bendro
naudojimo
plastiko

Atliekų surinkimo operatoriaus surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2018 –2020 metais, tonomis

Kalvarijos
sav.

Kazlų Rūdos
sav.

Marijampolė
s sav.

Šakių rajono
sav.

Vilkaviškio
rajono sav.

Visos
Marijampolės
apskrities
savivaldybių

2018 m.

3082,80

3327,74

17636,68

6358,88

11254,16

41660,26

2019 m.

2977,82

3051,36

16738,42

5722,02

10686,08

39175,70

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

-3

-8

-5

-10

-5

-6

2998,64

3116,9

16550

6081,12

10740,12

39486,78

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

1

2

-1

6

1

1

24,53

25,69

157,23

25,89

67,22

300,56

2019 m.

32,14

27,03

211,51

31,15

85,40

387,23

30

atliekų
surinkimo
konteineriuos
e
Bendro
naudojimo
stiklo atliekų
surinkimo
konteineriuos
e

Bendro
naudojimo
popieriaus
atliekų
surinkimo
konteineriuos
e
Individualaus
naudojimo
stiklo atliekų
surinkimo
konteineriuos
e

Individualaus
naudojimo
pakuočių
atliekų
surinkimo
konteineriuos
e

Apvažiavimas

Viso surinkta

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.
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5

35

20

27

29

24,43

30,74

208,91

31,67

76,01

371,76

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

-24

14

-1

2

-11

-4

45,14

51,20

271,04

71,28

160,95

599,61

2019 m.

51,22

54,26

282,61

80,00

167,12

635,21

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

13

6

4

12

4

6

75,36

40,67

306,3

75,5

134,54

632,37

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

47

-25

8

-6

-19

0

40,90

62,19

338,46

62,71

145,43

649,69

2019 m.

44,85

77,67

423,81

56,24

197,24

799,80

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

10

25

25

-10

36

23

46,51

34,04

442,19

49,73

111,61

684,08

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

4

-56

4

-12

-43

-14

47,58

139,72

419,06

338,46

432,56

1377,38

2019 m.

104,84

108,06

474,48

399,49

432,26

1519,13

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

120

-23

13

18

0

10

96,8

152,41

436,12

382,5

443,52

1511,35

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

-8

41

-8

-4

3

-1

272,49

245,58

841,01

449,84

678,83

2487,75

2019 m.

246,49

261,32

698,53

504,32

700,15

2410,81

Pokytis 2018-2019 m.,
%

-10

6

-17

12

3

-3

2020 m.

282,41

258,92

695,13

638

818,76

2693,22

Pokytis 2019-2020 m.,
%

15

-1

0

27

17

12

2018 m.

16,59

40,09

174,21

109,83

207,61

548,32

2019 m.

101,31

126,52

381,72

230,08

259,06

1098,69

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

511

216

119

109

25

100

116,3

124,2

749,1

326,4

275,9

1591,8

Pokytis 2019-2020 m.,
%
2018 m.

15

-2

96

42

6

45

3530,03

3892,21

19837,69

7416,89

12946,76

47623,57

2019 m.

3558,66

3706,21

19211,08

7023,30

12527,31

46026,57

Pokytis 2018-2019 m.,
%
2020 m.

1

-5

-3

-5

-3

-3

3640,46

3757,83

19387,73

7584,92

12600,46

46971,39

2

1

1

8

1

2

Pokytis 2019-2020 m.,
%

Žymiausias surenkamų atliekų kiekio 2018–2020 metais padidėjimas pastebimas Šakių r.
savivaldybėje (8 proc.). Kitose savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis kito nežymiai. Visame regione
surenkamų atliekų padidėjo 2 proc.
Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2018–2020 m. 2020
metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta 0,79 proc. daugiau nei 2019 m., tačiau 2020 metų
vidurkis neviršijo bendros 2018–2020 m. vidurkio normos.
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TONOS

Atliekų surinkimo operatoriaus mišrių komunalinių
atliekų surinkimo dinamika mėnesiais, t.
2020 metai
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

2020 m.

2986

2647

3117

3232

3353

3402

3464

3656

3649

3565

3306

3112

2018-2020 m. vidurkis

3012

2715

3242

3514

3526

3190

3566

3879

3557

3688

3229

2988

8.2 Papildančių atliekų surinkimo sistema
Marijampolės regione veikiančių papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2020 metais
buvo surinkta 742,42 t atliekų. Detalūs duomenys apie surinktų atliekų kiekius pateikiami lentelėje.
Metai

Kalvarijos
sav.

Viso 2020 m.
Viso 2019 m.
Viso 2018 m.

52,46
45,71
23,48

Kazlų
Rūdos
sav.
63,18
49,80
43,13

Marijampolės Šakių r.
sav.
sav.
348,89
264,08
154,31

121,14
118,90
98,92

Vilkaviškio
r. sav.

Viso

156,75
157,82
93,72

742,42
636,31
413,56

8.3 Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas Marijampolės
regione
Bendrovė su licencijuotomis gamintojų importuotojų organizacijomis VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“, VšĮ „Žaliasis taškas“, ir VšĮ „Gamtos ateitis“ yra pasirašiusi bendradarbiavimo
sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamo surinkimo, vežimo
bei paruošimo naudoti organizavimo visose Marijampolės regiono savivaldybėse. Vadovaujantis
šiomis sutartimis, komunalinių atliekų vežėjai surenka pakuočių atliekas ir antrines žaliavas.
Marijampolės regione pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos renkamos naudojant
konteinerinę sistemą. Konteineriai, skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms rinkti, jei yra
galimybė, statomi aikštelėse kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais (daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartaluose), o iš individualių namų pakuočių atliekos renkamos 240 litrų talpos,
stiklo atliekos 120 litrų talpos individualiais konteineriais.
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Marijampolės regione 2020 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių surinkta
1688,21 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, iš jų:
• 632,37 t stiklo, stiklo pakuočių,
• 684,08 t popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių,
• 371,76 t metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių.
Antrinių žaliavų surinkimo sraute 2693,22 t sudarė pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš
individualių pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. 1511,34 t susidarė stiklo atliekų iš individualių
stiklo konteinerių.
2020 metais Marijampolės regione antrinių žaliavų sraute iš individualių ir bendro naudojimo
konteinerių, komercinio srauto, MBA įrenginiuose iš viso buvo surinkta 8971,7 t antrinių žaliavų. 2020
metais surinkta 0,47 proc. mažiau antrinių žaliavų nei 2019 metais. Detalūs duomenys pateikiami
diagramoje.
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8.4 Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaniniobiologinio apdorojimo įrenginiai
Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose per 2020 metus buvo priimta
40068,696 t atliekų ir iš viso sutvarkyta 40597,059 t atliekų.
IŠ 40597,059 T SUTVARKYTŲ ATLIEKŲ SUSIDARĖ:

Susidariusios atliekos, t
23304,76
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apdorojimo atliekos
(įskaitant medžiagų
mišinius), nenurodytos
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20%
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Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose 2020 metais buvo atskirta 3,16
proc. antrinių žaliavų.
ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KIEKIS, T
Nebenaudojama
elektros ir
elektroninė įranga;
60,17
Popierius ir kartonas;
246,05

Kombinuota
pakuotė; 24,70
Stiklas; 59,92

Metalai ; 345,96

Plastikai ; 544,43

Spalvoti metalai;
2,73

Per 2020 metus buvo parduota 1397,42 t rinkoje vertę turinčių antrinių žaliavų, ir gauta su
pažymom 124 100 Eur pajamų.
Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu susidarė 23304,76 t biologiškai skaidžių atliekų.
Per 2020 metus biotuneliuose buvo apdorota 21379,442 t biologiškai skaidžių atliekų ir pagaminta
18679,87 t stabilato, kuris naudojamas sąvartyno kaupo perdengimams.
Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo metu išsiskiriantis amoniakas (kvapai), apdorojami
naudojant probiotikus. Amoniako išsiskyrimas sumažinamas nuo NO2:NH3 (1 : 16) iki NO2:NH3 (1 : 3).
Kadangi šios medžiagos yra pagrindinių kvapus sudarančių medžiagų nešėjos, sumažinus jų
išsiskyrimą pasiekiamas ženklus rezultatas.
Per 2020 metus buvo išvežta 11939,6 t degiųjų atliekų. Į atliekų deginimo gamyklą UAB
„Fortum Klaipėda“ per 2020 m. buvo išvežta 785,2 t degiųjų atliekų, o 2019 m. gruodžio mėn. 20 d.
pasirašius nauja degių atliekų utilizavimo (deginimo) sutartį su UAB „Kauno kogeneracine jėgaine“ jai
buvo perduota per 2020 m. sudenginti 11154,4 t degiųjų atliekų.
2019 m. Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose pakeista apšvietimo
sistema į LED šviestuvus. Įvertinus 2019 ir 2020 metų laikotarpį, 2020 metais buvo sunaudota 83366
kWh mažiau elektros energijos, nei per 2019 metus. Nepaisant to, jog elektros energijos kainos 2020
m. kilo, buvo sutaupyta apie 12087 Eur.
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9 ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS
SKYRIAUS VEIKLA
Siekiant mažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartyną bei įvykdyti ES Lietuvos
Respublikai nustatytas biologiškai skaidžių ir kitų atliekų tvarkymo užduotis bei įgyvendinti žiedinės
ekonomikos principus, Marijampolės apskrities teritorijoje esančiose savivaldybėse veikia 5 ŽAKA ir 9
DGASA. ŽAKA pajėgumas – 20700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14500 tonų atliekų. ŽAKA
yra priimamos šios biologiškai skaidžios atliekos: želdynų karpymo ir sodo atliekos, nupjauta žolė,
medelių, krūmų ir gyvatvorių nugenėtos šakelės, nukritę medžių lapai, daržininkystės atliekos,
miškininkystės atliekos, medienos pjuvenos, skiedros, drožlės, medienos gaminiai, kurie nėra
impregnuoti, laminuoti, dažyti ar padengti kitomis cheminėmis medžiagomis. Dalis atvežamų
biologiškai skaidžių atliekų būna sumaišytos su kitos rūšies atliekomis, todėl reikia jas perrūšiuoti. Tai
papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai. DGASA pajėgumas 32113,93 t/m. DGASA priimamos didelių gabaritų bei kitos atliekos: stambios atliekos (netinkami
baldai, buities prietaisai, televizoriai, automobilių padangos ir pan.); antrinės žaliavos (stiklas,
plastmasės, metalai, makulatūra), statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo
atliekos), įvairios buities neutilizuojamos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos
(netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos,
automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir kt.).

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo
aikštelių projektinis pajėgumas ir vienu metu
leidžiamas saugoti atliekų kiekis, t
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Kalvarija

Galima saugoti

K. Rūda

2020 m. Marijampolės regiono gyventojai ir jo teritorijoje veikiantys juridiniai subjektai į 14
skyriaus eksploatuojamų aikštelių pristatė 8765,7 t atliekų:
• į 5 ŽAKA buvo priimta 3620.68 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų.
Per metus sutvarkyta 3539 t atliekų, iš jų buvo pagaminta 2875 t komposto. Kompostas yra
sijojamas 2 kartus: per 40x40 mm ir 12x12 mm skylių sijojimo sietus. Kompostas parduodamas
fiziniams ir juridiniams asmenims. 318,66 t buvo perduota sąvartynui perdengi atliekų
sluoksnius. Visose aikštelėse yra sukompostuota, bet dar neišsijota apie 750 t komposto. Šis
kiekis susidaro iš praėjusių metų likučių. Sumaišymui su biologiškai skaidžiomis atliekomis
paruošta 125 t smulkintos medienos. Smulkinta mediena maišoma su kitomis biologiškai
skaidžiomis atliekamos. Smulkintos medienos kompostuojamose atliekose gali būti iki 30 proc.
Kompostas sijojamas tik esant tinkamoms oro sąlygoms.
• į 9 DGASA buvo priimta 5145,03 t įvairių atliekų, kurios buvo perduotos kitiems atliekų
tvarkytojams.
2020 m. Marijampolės regione buvo aptarnauta apie 22500 fizinių ir juridinių asmenų (iš jų
priimant atliekas ir teikiant konsultacijas apie atliekų priėmimą bei kitais klausimais).
2020 M. MARIJAMPOLĖS REGIONE SURINKTA BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ
Savivaldybė

Kiekis, t
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225
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809,53
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1302,03
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381,48
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Viso:

3620,68
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Priimta biologiškai skaidžių atliekų, t
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2018 m.

1587,45

696,03

410,25

122,44

648,1

2019m.

1322,4

647,4

297,4

224,8

706,3

2020 m.

1302,03

902,64

381,48

225

809,53

Viso priimta biologiškai skaidžių atliekų:
2018 m. – 3464,27 t
2019 m. – 3198,1 t
2020 m. – 3620,68 t
2020 M. ŽAKA PAGAMINTA IR REALIZUOTA KOMPOSTO, T
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Pagamintas komposto kiekis, t
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2020 m. birželio mėnesį skyrius pradėjo eksploatuoti sąvartyno teritorijoje esančią DGASA.
2020 m. buvo paruoštos techninės specifikacijos sudaryti sutartims su atliekų tvarkytojais ir
konteinerių iš DGASA vežėjais atliekų išvežimui į kitas atliekų tvarkymo vietas bei nuotekų įrenginių
aptarnavimui ir paviršinių nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimui.
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2020 m. DGASA priimti atliekų kiekiai, t
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2020 m. buvo atliekami komposto ir nuotekų, kurios susidaro ŽAKA ir DGASA, agrocheminiai
bei laboratoriniai tyrimai. Atlikti ŽAKA ir DGASA nuotekų įrenginių valymo ir aptarnavimo darbai.
Atlikta svarstyklių metrologinė patikra. Skyriaus darbuotojai patys remontuoja turimą techniką, taip
yra taupomos bendrovės lėšos. DGASA ir ŽAKA Marijampolės AAA atliko planinius patikrinimus.
Atliekos tvarkomos laikantis gamtosaugos reikalavimų, todėl patikrinimų metu pažeidimų
nenustatyta.

10 REGIONINIO 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 2020 metus priimta 14204,544 t. atliekų. Lyginant su 2019 metais priimtas atliekų kiekis
sumažėjo 16335 t. Pagrindinė priežastis – 2020 metais visos mišrios komunalinės atliekos
apskaitomos Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose.

2018–2020 m. sąvartyne priimtas atliekų kiekis , t
70000
60000

59348

50000
40000

30540

30000
20000

14205

10000
0

2018 m

2019 m.
Kiekis, t

40

2020 m.

2020 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 13083,940 t. atliekų. Nuo sąvartyno eksploatacijos
pradžios pašalinta 482274,963 t.

2018–2020 m. sąvartyne pašalintas atliekų kiekis,
t.
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Šalinamas atliekų kiekis 2020 metais buvo 2 proc. mažesnis nei 2019 metais, tai sudaro 228
t.
2020 metais lyginant su 2019 metais, sumažėjo:
• 1173,813 t. kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) šalinamas kiekis.
• 208,680 t. plastiko drožlių ir nuopjovų (kodas 12 01 05) šalinamas kiekis.
• 76,640 t. medžiagų, netinkamų vartoti ar perdirbti (kodas 02 03 04) šalinamas kiekis.
Tačiau išaugo:
• 764,398 t. didžiųjų atliekų (kodas 20 03 07) šalinamas kiekis.
• 77,377 t. smėliagaudžių atliekų (kodas 19 08 02) šalinamas kiekis.
• 54,260 t. kitų biologiškai nesuyrančių atliekų (kodas 20 02 03) šalinamas kiekis.
2015 m. liepos mėn. 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. Pirmoje ir trečioje
sąvartyno sekcijose įrengtos medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelės.
Medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelėse 2020 metais pašalinta 700,00 t.
statybinių medžiagų, turinčių asbesto.
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2018–2020 m. sąvartyno sekcijose įrengtose
aikštelėse pašalintas statybinių medžiagų, turinčių
asbesto kiekis, t.
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2020 metais, palyginus su 2019 metais, įrengtose aikštelėse pašalinta 2,080 t. daugiau
statybinių medžiagų, turinčių asbesto, kas sudaro 0,3 %.
Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 4902,990 t. inertinių atliekų. Taip
pat atliekų perdengimui priimta 18651,940 t. techninio komposto (stabilato) iš Marijampolės regiono
komunalinių atliekų MBA įrenginių.

11 BIODUJŲ JĖGAINĖS VEIKLA
Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne sumontuota biodujų jėgainė
„CENTO T160 SP BIO“ su kompresorine ir trimis generatoriais po 160 kW. Biodujų jėgainė 2010-10-14
pripažinta tinkama naudoti. 2010-12-09 sudaryta sutartis dėl pagamintos elektros pardavimo –
pirkimo ir pradėta elektros energijos gamyba. Visa pagaminta elektros energija perduodama į elektros
tinklą.
Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama sąvartyno administracinio ir tarnybinio
pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui.
2010–2012 metais biodujos buvo išgaunamos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno, o nuo
2013 metų ir iš eksploatuojamo Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1 sekcijos.
2015 metų I ketvirtį įrengta horizontali dujų surinkimo sistema sąvartyno antroje sekcijoje.
Išgaunamos dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno kasmet mažėja.

42

IŠGAUTŲ DUJŲ PANAUDOJIMAS 2018–2020 METAIS
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2020 m. buvo išgauta 146227 kubiniai metrai biodujų. 10884 m3 sudeginta dujų degle,
135343m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.
2019 m. buvo išgauta 176500 kubinių metrų biodujų. 15849 m3 sudeginta dujų degle, 160651
m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.
2018 m. buvo išgauta 279415 kubiniai metrai biodujų. 57575 m3 sudeginta dujų degle,
221840 m3 panaudota jėgainėje elektros energijai gaminti.
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2020 metais pagaminta 189934 kWh elektros energijos. Gauta 16476,29 Eur pajamų už
pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta
16300,81 Eur išlaidų.
2019 metais pagaminta 244562 kWh elektros energijos. Gauta 21249,97 Eur pajamų už
pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta
19704,89 Eur išlaidų.
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2018 metais pagaminta 306743 kWh elektros energijos. Gauta 26652,90 Eur pajamų už
pagamintos elektros energijos pardavimą. Šiam elektros ir šilumos energijos kiekiui pagaminti patirta
26325,86 Eur išlaidų.
2018–2020 METAIS IŠ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS GAUTOS PAJAMOS IR PATIRTOS IŠLAIDOS, EUR.
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2020 metais, palyginus su 2019 metais, išgauta 30273 m3 mažiau biodujų, kas sudaro 17,15
%. 2020 metais pagaminta 54628 kWh mažiau elektros energijos, kas sudaro 22,34 %. Pokyčiams
didžiausią įtaką turi sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti sąvartyne šalinti biologiškai suyrančių
atliekų ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymas, atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas MBA
įrenginiuose.

12 KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLA
Klientų aptarnavimo skyrius atsakingas už Marijampolės regiono atliekų turėtojų
aptarnavimą. Skyrius 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, klientų aptarnavimo skyrius vykdo
atliekų turėtojų duomenų, reikalingų įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimui, rinkimą
ir tikslinimą, tvarko atliekų turėtojų registrą bei teikia duomenis reikalingus rinkliavos skolų
išieškojimui.
Klientų aptarnavimo skyrius taip pat sudaro komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo
sutartis su atliekų turėtojais, organizuoja atliekų surinkimo priemonių suteikimą, prižiūri ir
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kontroliuoja Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vežėjus, kaip jie vykdo atliekų
surinkimą, vežimą, visoje Marijampolės apskrityje bei atliekų turėtojus kaip jie laikosi teisės aktų,
reglamentuojančių atliekų tvarkymą, nuostatų kiek tai leidžia teisės aktai.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre 2020 m. galiojo 68624 vnt. sutarčių už
80529 vnt. objektus. Detali informacija pagal savivaldybes pateikiama lentelėje.
Sutarčių (mokėtojų)
skaičius
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5808
27406
13076
17504
68624
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Objektų skaičius
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OBJEKTŲ KITIMO DINAMIKA PER 2011–2020 METUS
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Palyginus objektų ir sutarčių skaičius, matyti, kad ir sutarčių ir objektų skaičius per 2020 m.
didelio padidėjimo ar sumažėjimo neturėjo. Sutarčių padaugėjo tik Kazlų Rūdos ir Marijampolės
savivaldybėse, kitose – sumažėjo. Objektų padaugėjo visose savivaldybėse. Objektų ir sutarčių
padidėjimui įtakos turėjo 2020 m. vykdytas tikslinis sodų paskirties objektų patikrinimas. Sutarčių
sumažėjimui įtakos turėjo objektų avarinės būklės nustatymas ir jų pripažinimas netinkamais naudoti.
Per 2020 m. su juridiniais asmenimis sudarytos arba pakeistos 332 vnt. komunalinių atliekų
tvarkymo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos savivaldybėje – 7 vnt., Kazlų Rūdos
savivaldybėje – 16 vnt., Marijampolės savivaldybėje – 232 vnt., Šakių rajono savivaldybėje – 29 vnt.,
Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 48 vnt.
Su fiziniais asmenimis per 2020 m. naujai sudaryta 280 vnt. komunalinių atliekų tvarkymo
sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos sav. 23 vnt., Kazlų Rūdos sav. 26 vnt.,
Marijampolės sav. 86 vnt. Šakių rajono sav. 106 vnt., Vilkaviškio rajono sav. 39 vnt. Atnaujinta didžioji
dalis ankstesniais metais sudarytų, pagal individualiai aptartas sąlygas, sutarčių.
Aptarnaujant regiono atliekų turėtojus, per 2020 m. klientų aptarnavimo skyriuje gauta ir
užregistruota 867 raštai (skundai, prašymai, paklausimai), parengta 345 atsakymai, raštai, pažymos.
Dažniausiai kreiptasi su prašymais dėl kintamos mokesčio dalies skaičiavimo stabdymo, dėl objektų
netinkamumo naudoti, dėl realiai naudojamos objektų paskirties įvertinimo bei neatitikimų su
nekilnojamojo turto registro duomenimis. Į visus prašymus ar skundus parengti atsakymai arba
pateikta visa reikalinga informacija, sudarytos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo
sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas.
Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 641 vnt.
raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusių skolų. Marijampolės apskrityje patikrinti 382 objektai,
kurių savininkai vengia laiku mokėti mokestį už atliekų tvarkymą. Iš patikrintų objektų nustatyta, kad
30 yra avarinės būklės ir yra netinkami naudojimui, jiems mokesčio skaičiavimas yra sustabdytas. 352
patikrinti objektai yra tinkami naudoti bei naudojami, todėl šių objektų savininkai perduoti tolesniam
skolų išieškojimui.
Prižiūrint Marijampolės regiono atliekų turėtojų registrą ir atsižvelgiant į tai, kad atliekų
turėtojų duomenų bazė sudaryta pagal nekilnojamojo turto registro ir gyventojų registro duomenų
bazes, kuriose yra daug netikslumų dėl neatnaujintos informacijos apie pasikeitusius savininkus,
paveldėtojus, suteiktus adresus, deklaruotus asmenis be to įmokos už komunalinių atliekų surinkimą
ir atliekų tvarkymą Marijampolės apskrities savivaldybėse dydžio nustatymo metodikose numatyta,
kad įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą neskaičiuojama nekilnojamojo turto savininkams, kurių
nekilnojamasis turtas yra fiziškai sunaikintas ar yra avarinės būklės, taip pat tas, kurio baigtumas pagal
nekilnojamojo turto registro duomenis ir faktiškai yra mažiau kaip 40 %, buvo apžiūrėta ir įvertinta
situacija 648 objektuose. 2020 m. metais birželio – liepos mėn., papildomai buvo tikrinta Šakių r. sav.
esančios sodų bendrijos „SB Jaunystė“, „SB Draugystė“, „SB Rasa“, „SB Šilgaliai“ bei Gelgaudiškyje
esanti sodų bendrija. Iš viso patikrinta 397 vnt. sodų valdų, iš jų naujai apmokestinta 260 sodo
paskirties bei 58 gyvenamosios paskirties objektų.
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Iš juridinių asmenų gauta 17 prašymų dėl nekilnojamo turto patalpų plotų naudojimo ir
paskirties įvertinimo, kurių metu įvertinta objektų naudojimo paskirtis bei naudojami plotai.
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, 2020 m. vasario–kovo mėnesiais, bei rugsėjo–lapkričio
mėnesiais buvo vykdoma aktyvi ir griežta atliekų kiekių susidarymo, rūšiavimo ir šalinimo, bendro
naudojimo konteinerinių aikštelių kontrolė. Toliau tęsiant aktyvią Marijampolės apskrities gyventojų,
įmonių, organizacijų kontrolę dėl savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių
įsipareigojimų laikymosi ir tinkamo vykdymo, buvo vykta į 31 tikslinį patikrinimą pagal gautus seniūnų
prašymus, skundus. Taip pat dalyvauta bei suorganizuota 25 bendrų patikrinimų su savivaldybių,
seniūnijų bei vežėjų atstovais.
Vykdant savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių įsipareigojimų
laikymosi kontrolę, organizuoti 25 patikrinimai iš individualiose valdose esančių mišrių komunalinių
atliekų konteinerių, kurių metu patikrinta apie 4050 vnt. (150–200 vnt. per patikrinimą) konteinerių.
Dažniausi nustatyti pažeidimai – mišrių komunalinių atliekų konteineriuose rastos žaliosios atliekos.
Žaliųjų atliekų kiekiai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose labai priklauso nuo sezoniškumo.
Pasitaiko atvejų, kai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose randama pakuočių atliekų, statybinių
ir griovimo atliekų, automobilinių plastikų. Atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus, ateityje tikslinga
gerinti atliekų rūšiavimą daugiau dėmesio skiriant visuomenės švietėjiškai ir prevencinei veiklai,
sudaryti galimybes atiduoti surinktas žaliąsias atliekas. Taip pat skatinti žmones rinktis ir naudotis
individualiais mišrių komunalinių atliekų bei rūšiavimo konteineriais, siekiant sumažinti esantį bendro
naudojimo konteinerių skaičių. Juridiniams asmenims priklausantys mišrių komunalinių atliekų
konteineriai buvo tikrinti 123 kartus, 7 juridiniai asmenys buvo įspėti apie netinkamą atliekų
tvarkymą. Kontroliuojant vežėjo teikiamas paslaugas, 50 kartų tikrintas atliekų vežėjo atliekų
surinkimo ir vežimo paslaugos teikimas.
Užtikrinant minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, kad
atliekų surinkimo priemonių talpa ir surikimo dažnumas atitiktų atliekų turėtojų objektuose
susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį, 2020 m. atliekų vežėjui išsiųsti 784 potvarkiai dėl
konteinerių pastatymo, konteinerių pakeitimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą, bendro naudojimo
mišrių komunalinių atliekų, rūšiavimo konteinerių pastatymą ir nuėmimą:

Savivaldybė
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Marijampolės
Šakių rajono
Vilkaviškio rajono
Viso:

Padaryti pakeitimai

2020 m.
išsiųsta
potvarkių

Dėl fizinių
asmenų

Dėl juridinių
asmenų

Dėl bendro
naudojimo

Viso

109
110
273
127
165
784

133
147
1211
247
562
2300

83
175
436
125
274
1093

12
21
87
13
21
154

228
343
1734
385
857
3547
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13 2020 METŲ BENDROVĖS VIEŠIEJI
PIRKIMAI
Vykdydama viešuosius pirkimus bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu
„Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir juos
įgyvendinančiais teisės aktais.
BENDRA ĮVYKUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ APIMTIS 2017–2020 METAIS
Įvykusių viešųjų pirkimų skaičius
Bendra įvykusių viešųjų pirkimų
vertė, Eur

2017
43

2018
94

2019
96

2020
112

9 174 996,01

2 662 467,86

3 116 164,48

1 289 080,89

2017 m. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS) vykdytas mišrių
komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regione atviras konkursas. 2017 m. lapkričio 13 d.
pasirašyta Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų
transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų teikimo sutartis. Sutarties trukmė 5 (penki) metai su
galimybe sutartį pratęsti 1 (vieniems) metams tomis pačiomis sąlygomis. Sutarties vertė –
8.191.865,62 Eur su PVM.
Bendra atliktų 2020 metų pirkimo procedūrų vertė – 1 289 080,89 Eur su PVM.
2020 M. PIRKIMAI
Suma Eur su PVM
849 233,66
3 413,29
516 072,39

Pirkimai, atlikti naudojantis CVP IS
Pirkimai atlikti per CPO LT
Mažos vertės pirkimai

Pagal pirkimo objektų rūšis, didžiausią 2020 m. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės dalį
sudarė paslaugų pirkimai – 991 783,65 Eur su PVM. Prekių pirkimui išleista – 248 991,60 Eur su PVM,
darbų – 48 305,64 Eur su PVM.
Bendrovė 2020 m. atliko 112 viešųjų pirkimų procedūras, kurių didžiąją daugumą sudarė
mažos vertės pirkimai – 108.
MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS 2020 M.
Pirkimo objekto
rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai

Bendra sudarytų sutarčių vertė Eur su
PVM
152 796,60
314 970,14
48 305,64
516 072,39
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Bendras pirkimų skaičius, vnt.
48
50
10
108

14 VEIKLOS VIEŠINIMO IR ATLIEKŲ
PREVENCIJA
2020 metai buvo neeiliniai metai ne tik mūsų šalies, bet ir viso pasaulio istorijoje, pažymėti
Covid – 19 pandemijos ženklu. Visos veiklos, visi darbai buvo priversti prisitaikyti prie smarkiai
pakitusios aplinkos, epidemiologinių reikalavimų. Beveik visus metus dėl ekstremalios situacijos ir
karantino nebuvo galimi tiesioginiai žmonių kontaktai, būriavimasis grupėmis, susitikimai, uždarų
patalpų lankymai. Tai paveikė ir atliekų sistemos viešinimą bei prevencinę veiklą: buvo galimas tik
nuotolinis bendravimas, nebuvo tiesioginių kontaktų su tikslinėmis grupėmis, siekiant išvengti užkrato
patekimo į objektus jokie pašaliniai asmenys negalėjo lankytis atliekų tvarkymo padaliniuose,
susipažinti su jų veikla.
2020 metais nuo vasario 26 d. Lietuvoje buvo paskelbta ekstremali situacija, nuo kovo 16 d.
– įvestas visuotinis karantinas, kurio reikalavimai buvo atlaisvinti tik birželio mėnesį. Tačiau nuo
lapkričio 7 d. karantinas vėl buvo atnaujintas, o nuo lapkričio 16 d. – dar labiau sugriežtintas.
Tačiau bendrovė savo įvaizdžio kūrimui stengėsi skirti ne mažesnį dėmesį, nei ankstesniais
metais. Bendrovėje suprantama, kad tai kruopštus ir ilgalaikis darbas – visuomenei nuolat teikiama
informacija apie tai, kas vyksta, kokie sprendimai priimami, kaip jie paveiks bendruomenę.
Nenuslepiami ir faktai, kurie galėtų turėti ir neigiamo poveikio bendrovės reputacijai, tačiau laiku ir
teisingai informavus visuomenę pavyksta išvengti negatyvių reakcijų.
Bendrovės veikla apima visą bendruomenę – visoms grupėms yra svarbūs ekologijos,
aplinkosaugos klausimai, visiems rūpi, kaip ir už kokią sumą bus sutvarkomos jų atliekos. 2020 metais,
kaip ir ankstesniais, didelis dėmesys buvo skiriamas pagrindinėms ryšių su visuomene funkcijoms
vykdyti – buvo stebima, analizuojama ir vertinama viešoji nuomonė, į visus viešuosius klausimus buvo
stengiamasi pateikti greitus ir tikslius atsakymus.
Aktuali informacija nuolat buvo teikiama bendrovės interneto svetainėje, apie problemas ir
veiklos naujoves buvo skelbiama socialinių tinklų informacija. Siekiant veiksmų nuoseklumo,
informacijos vientisumo, svetainėje www.maatc.lt aktualia informacija buvo užpildomi jau
suformuoti informaciniai laukai, atnaujinami naujienų įrašai, skelbimai.
Pandemijos laikotarpiu žiniasklaidos atstovai taip pat buvo verčiami bendrauti daugiausia
nuotoliniu būdu, todėl nebuvo galima jų kviesti į atliekų tvarkymo sistemos padalinius, vietoje jiems
pristatyti naujoves – apie tai buvo informuojama pranešimais spaudai. Nebuvo sunku bendradarbiauti
su vietos laikraščių, Marijampolės televizijos redaktoriais ir žurnalistais – jie beveik visada
paskelbdavo bendrovės pranešimų spaudai informaciją, pagal ją rengdavo savo autorines
publikacijas. Bendrovė ypač daug dėmesio skyrė 2020 metų savo veiklos aktualijoms – buvo skelbiama
apie DGASA veiklą karantino sąlygomis, aiškinama gyventojams, kaip tvarkyti atliekas su galimu
užkratu. Informuojant apie šiuos įvykius reikšmingus akcentus sudėjo beveik visos visuomenės
informavimo priemonės.
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Daug kartų apie bendrovės veiklos naujoves visuomenę informavo jos akcininkų – apskrities
savivaldybių administracijų – interneto svetainės, kiti interneto portalai.
Bendrovė įgyvendina projektą „Marijampolės komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra“, kurio viešinimo veiklas vykdo UAB „MVP sprendimai“ (paslaugos nupirktos
viešojo konkurso būdu, sutartis Nr. 2018/4-185 „Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir
tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“. 2019 metais buvo atlikta nemaža dalis projekto
viešinimo, tačiau 2020 metais ši veikla beveik nebuvo vykdyta: buvo numatyti susitikimai su
savivaldybių gyventojais, konkursai – susitikimai su moksleiviais, ikimokyklinio ugdymo auklėtiniais.
Šios veiklos dėl karantino ribojimų tapo neįmanomos, jas tenka perkelti į pokarantininį laikotarpį.
Informacija apie bendrovės veiklą klientus pasiekė su mokėjimų pranešimais jų antroje
pusėje, skelbiant aktualias naujienas. Atliekų surinkimo grafikai ne tik paskelbti vietos laikraščiuose,
interneto svetainėje, bet ir įteikti visiems atliekų turėtojams popieriniame variante.
Kiekvieną dieną nuolatinis klientų informavimas vyksta telefonais, elektroniniais paštais,
nemokama telefono linija 8 800 22002.
Dėl koronaviruso grėsmių visuomenės sveikatai ir žmonių gyvybei nebuvo galima organizuoti
ekskursijų į regioninį sąvartyną ir MBA įrenginius, nebuvo galimi susitikimai su moksleiviai ne tik dėl
to, kad moksleivių užsiėmimai vyko nuotoliniu būdu, bet ir dėl to, kad saugant bendrovės darbuotojų
sveikatą ir siekiant išvengti užkrato plitimo, buvo draudžiami pašalinių asmenų apsilankymai
objektuose.

14.1 Interneto svetainė ir socialiniai tinklai
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje yra paskelbta visa
būtiniausia klientams informacija apie teisės aktus, atliekų tvarkymo taisykles, atliekų surinkimo
grafikus, atliekų aikšteles, darbuotojų darbo laiką, sistemos objektus- MBA įrenginius, regioninį
sąvartyną. Klientams įdiegta savitarnos sistema: joje klientai gali sužinoti savo mokėtinas už paslaugas
sumas, peržvelgti mokėjimų istoriją. Klientams pateikti dokumentų šablonai.
Interneto svetainėje yra užklausų sistema, kurioje užduoti klausimą galima greitai, greitai į jį
sulaukiama ir atsakymo. Daugiausiai užklausų sulaukiama dėl pasikeitusių atliekų surinkimo grafikų,
dėl paslaugų kokybės.
„Naujienų“ skiltyje operatyviai talpinama aktuali ir operatyvi informacija apie veiklos
pasikeitimus, pasikeitusį darbo laiką, bendrovėje iškilusias problemas, santykių su partneriais
naujoves, bendrovės veiklą liečiančius teismų sprendimus, pokyčius dėl teisinių reikalavimų ir
norminių aktų atnaujinimo.
Kadangi 2020 metai buvo neeiliniai – karantino ir pandemijos – metai, darbas ilgą laiką vyko
nuotoliniu būdu, bendrovės interneto svetainėje paskelbtos žinutės buvo pagrindinių veiklos
momentų atspindys – apie pokyčius atliekų tvarkymo sistemoje, apie epidemiologinius reikalavimus.
Apie tai buvo skelbiama informacija ir „Facebook“ puslapyje.
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14.2 Interneto svetainės pranešimai
Nemažą 2020 metų dalį viešinimas vyko nuotoliniu būdu, todėl didžioji informacijos dalis
buvo būtinoji informacija: kaip veikia atliekų priėmimo aikštelės, ar priimami ir išduodami daiktai
pakartotiniam naudojimui. Vyko pokyčių atliekų tvarkymo sistemoje – Marijampolės savivaldybės
sumanymu buvo įsteigtos vietos didelių gabaritų atliekoms surinkti. Tačiau idėja nepasiteisino,
kadangi gyventojai nesilaikė nustatytos tvarkos. Šios aikštelės buvo panaikintos. Buvo skirta dėmesio
ir rūšiavimo problemoms.
• 2020-01-29. Kalvarijoje jau užbaigta pirmųjų penkiolikos konteinerių aikštelių statyba.
• 2020-02-11. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai domėjosi atliekų sistemos plėtra.
• 2020-03-12. Laikinai nutraukiamas daiktų išdavimas pakartotiniam naudojimui.
• 2020-03-13. Svarbi informacija klientams apie veiklą karantino sąlygomis.
• 2020-06-16. „Mes rūšiuojam.Vasara“.
• 2020-06-20. Pavojingų ir specifinių atliekų Marijampolės regione kasmet sutvarkoma vis
daugiau.
• 2020-06-28. Veiklą pradėjo dar viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.
• 2020-07-03. Marijampolės savivaldybėje naikinamos dar trys didelių gabaritų atliekų
surinkimo vietos.
• 2020-07-30. Savivaldybės įsteigtų atliekų surinkimo vietų nebelieka nuo rugpjūčio 1 dienos.
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• 2020-08-27. Blogai besitvarkančių lauks nemalonumai.
• 2020-09-08. Obuoliai krituoliai į konteinerius negali būti metami.
• 2020-09-29. Pasirūpink atliekomis tinkamai.
• 2020-09-29. Startuoja naujas „Mes rūšiuojam“ sezonas.
• 2020-11-09. Dėl daiktų pakartotiniam naudojimui išdavimo tvarkos.

14.3 Publikacijos laikraščiuose
Ir karantino sąlygomis daug informacijos gyventojams siekė pateikti vietos ir respublikiniai
laikraščiai. Žurnalistai mielai naudojosi bendrovės pranešimais spaudai, kūrė autorines publikacijas.
Laikraščiuose buvo atspindėta veikla nuo kalėdinių eglučių sutvarkymo, karantino reikalavimų, atliekų
tvarkymo sistemoje kylančių problemų ir jų sprendimų ir teismų, kuriuose buvo priverstas savo
teisumą įrodinėti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nuosprendžių įvertinimo.
• 2020-01-08. Surenkamos kalėdinės eglutės. Suvalkietis.
• 2020-01-29. Prie gražėjančios Marijampolės įvaizdžio gerinimo prisidės ir estetiškos atliekų
konteinerių aikštelės . Suvalkietis.
• 2020-01-20. Apvogė MATC. Suvalkietis
• 2020-01-31. Vasario 4 d. - viešas svarstymas dėl konteinerių aikštelių įrengimo.
laikraštis (Marijampolė).

Miesto

• 2020-01-31. MAATC neapsisprendžia, ar reikia grafikų didžiosioms atliekoms. Santaka.
• 2020-02-11. Prašo sumažinti mokestinę naštą . Draugas.
• 2020-02-11. Individualių konteinerių reikia paprašyti, o bendrųjų – nenutolinti. Ūkininko
patarėjas.
• 2020-02-21. Rajono Savivaldybės tarybos nariai domėjosi apskrities atliekų tvarkymo sistemos
plėtra. Santaka.
• 2020-02-21. Atliekos deginti jau vežamos į Kauną. Santaka.
• 2020-03-28. Karantinas nuo mokesčių neatleidžia. Suvalkietis.
• 2020-04-10. Stambias ir žaliąsias atliekas prašo pasilaikyti iki karantino pabaigos. Santaka.
• 2020-04-21. Ruošiasi pakeisti visus atliekų konteinerius, atnaujinti aikšteles. Santaka.
• 2020-04-21. Šakas žmonės išverčia ir prie vartų . Santaka.
• 2020-04-24. Dėl atliekų priėmimo aikštelių darbo sąlygų pakeitimo. Santaka.
• 2020-05-20. Gyventojai džiaugiasi išpuoselėta Sasnavos aplinka. Suvalkietis.
• 2020-05-27. Brangs geriamasis vanduo, atliekų tvarkymas - kol kas ne. Suvalkietis.
• 2020-05-30. Stambiosios šiukšlės kaupiasi ir tai erzina žmones. Suvalkietis.
• 2020-06-02. Daugiau surūšiuotų šiukšlių - mažesnė jų tvarkymo kaina. Valsčius.
• 2020-06-23. Senus baldus sukrovė prie konteinerių - ir ramu . Santaka.
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• 2020-06-26. Už negyvenamą sodybą vilkaviškietė mokėti nesutinka. Santaka.
• 2020-07-18. Stambios atliekos toliau piktina gyventojus. Suvalkietis.
• 2020-08-07. Žadėtų konteinerių aikštelių teks palūkėti . Draugas.
• 2020-08-26. Vasaros naktis apkartino nežinia iš kur sklindantis dvokas. Suvalkietis.
• 2020-09-02. Vietoje aikštelių - specialus konteineriai. Suvalkietis.
• 2020-09-09. Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami . Suvalkietis

• 2020-09-12. Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami. Valsčius.
• 2020ž09-17. Atliekų konteineriai skirti ne krituoliams . Miesto laikraštis (Marijampolė).
• 2020-10-24. Marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai . Suvalkietis.
• 2020-10-23. Įmonei pavyko įrodyti savo veiksmų teisėtumą. Draugas .
• 2020-10-23. Teismas nustatė: marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai . Santaka.
• 2020-11-21. Dešimtmetį Marijampolės regione atliekų tvarkymas nebrangsta. Savivaldybių
žinios.
• 2020-12-05. Atliekų tvarkymas: vieni surenka - kiti pasirenka. Valsčius.
• 2020-12-05. Kai ugnis tampa pikčiausiu priešu. Suvalkietis.
• 2020-12-18. Dėl sugriežtinto karantino nepriims kai kurių atliekų. Draugas.
• 2020-12-28. Atliekos aikštelėse laikinai nepriimamos. Santaka.
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14.4 Publikacijos interneto svetainėse
Apie bendrovės veiklą nuolat informavo interneto svetainės ir žiniasklaidos portalai.
Informacijai buvo naudojami tiek bendrovės pranešimai spaudai, tiek žiniasklaidos atstovų surinkta
informacija, kuri buvo aktuali visuomenei.
• Marijampolės savivaldybė organizuoja kalėdinių eglučių surinkimą Marijampole.lt 2020 01
03 17:10:00
• Šventėms pasibaigus svarbu
Suduvosgidas.lt 2020 01 03 16:44:00

tinkamai atsisveikinti su

kalėdinėmis puošmenomis

• Marijampolės savivaldybė organizuoja kalėdinių eglučių surinkimą Etaplius.lt 2020 01 03
13:42:00
• Kalėdinių eglučių surinkimas Etaplius.lt 2020 01 07 14:39:00
• Marijampolės savivaldybėje bus įrengtos ir atnaujintos 268 konteinerių aikštelės Etaplius.lt
2020 01 21 13:24:00
• Marijampolės savivaldybėje bus įrengtos ir atnaujintos 268 konteinerių aikštelės
Marijampole.lt 2020 01 21 12:07:00
• MAATC neapsisprendžia, ar reikia grafikų didžiosioms atliekoms Santaka.info 2020 02 05
08:20:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Kauno.diena.lt 2020 02
12 13:46:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos
13:34:00

Diena.lt 2020 02 12

• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Kl.lt 2020 02 12 13:34:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Kauno.diena.lt 2020 02
12 13:34:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Kaunas.kasvyksta.lt 2020
02 12 13:06:01
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos
13:02:00

Litas.lt 2020 02 12

• Kauno kogeneracinėje jėgainėje bus pradėtos deginti atliekos Alfa.lt 2020 02 12 12:32:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę vežamos pirmosios atliekos Delfi.lt 2020 02 12 12:16:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos
10:56:15

15min.lt 2020 02 12

• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Verslozinios.lt 2020 02
12 10:39:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos ELTA 2020 02 12 10:36:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Statybunaujienos.lt 2020
02 12 10:33:00
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• Į Kauną pradedamos vežti pirmosios atliekos deginimui Lrytas.lt 2020 02 12 10:24:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Etaplius.lt 2020 02 12
10:13:00
• Į Kauno kogeneracinę jėgainę pradedamos vežti pirmosios atliekos Sc.bns.lt (BNS Spaudos
centras) 2020 02 12 10:08:00
• Kauniečių butus pasiekė pirmoji iš atliekų pagaminta šiluma Litas.lt 2020 02 18 18:50:00
• Kauno kogeneracinė jėgainė patiekė pirmą šilumą Delfi.lt 2020 02 18 17:50:00
• Kauno kogeneracinė jėgainė patiekė pirmą šilumą 15min.lt 2020 02 18 17:44:07
• Kauno kogeneracinė jėgainė jau degina pirmąsias šiukšles Kaunas.kasvyksta.lt 2020 02 18
17:09:01
• Kauniečių butus pasiekė pirmoji iš atliekų pagaminta šiluma Statybunaujienos.lt 2020 02 18
16:07:00
• Kauniečių butus pasiekė pirmoji iš atliekų pagaminta šiluma Etaplius.lt 2020 02 18 15:47:00
• Kauniečių butus pasiekė pirmoji iš atliekų pagaminta šiluma Pranesimai.elta.lt 2020 02 18
15:40:00
• Kauniečių butus pasiekė pirmoji iš atliekų pagaminta šiluma Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras)
2020 02 18 15:33:00
• „Užkurta“ Kauno kogenerecinė jėgainė Ramučių gyventojus sukėlė ant kojų: žada blokuoti
gatvę 15min.lt 2020 02 20 14:56:02
• Stambias ir žaliąsias atliekas prašo pasilaikyti iki karantino pabaigos Santaka.info 2020 04 12
11:11:00
• Dėl atliekų priėmimo aikštelių darbo sąlygų pakeitimo Kazluruda.lt 2020 04 22 20:00:00
• Ruošiasi pakeisti visus atliekų konteinerius, atnaujinti aikšteles
08:23:00

Santaka.info 2020 04 27

• Šakas žmonės išverčia ir prie vartų Santaka.info 2020 04 28 09:07:00
• Ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms – apie šienainio pakuočių atliekų tvarkymą
Manosakiai.lt 2020 05 28 08:03:00
• Marijampolėje panaikintos dvi stambiagabaričių atliekų surinkimo vietos Etaplius.lt 2020 06
03 08:26:00
• Dar viena didelių gabaritų aikštelė Marijampolės savivaldybėje jau priima atliekas Etaplius.lt
2020 06 22 16:18:00
• Senus baldus sukrovė prie konteinerių – ir ramu Santaka.info 2020 06 29 08:15:00
• Už negyvenamą sodybą vilkaviškietė mokėti nesutinka Santaka.info 2020 07 01
• Senus baldus sukrovė prie konteinerių – ir ramu Santaka.info 2020 06 29 08:15:00
• Už negyvenamą sodybą vilkaviškietė mokėti nesutinka Santaka.info 2020 07 01
• Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami Etaplius.lt 2020 09 08 20:30:00
• Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami Sakiai.lt 2020 09 08 17:11:00
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• Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami Manosakiai.lt 2020 09 09 13:47:00
• Už pūvančius obuolius ar kitas žaliąsias atliekas konteineriuose – nemenkos baudos
Suduvosgidas.lt 2020 09 09 11:33:00
• Obuoliai krituoliai į atliekų konteinerį negali būti metami Santaka.info 2020 09 10 10:05:0
• Stambiagabaritės ir buitinės elektronikos atliekos bus surenkamos apvažiavimo būdu
Suduvosgidas.lt 2020 09 18 15:35:00
• Statistinis lietuvis kasmet išmeta pusšimtį kilogramų maisto, nors jam išleidžia rekordines
sumas Bns.lt (Naujienos) 2020 10 01 09:17:00
• Skelbiama kandidatų į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nepriklausomus
valdybos narius atranka Sakiai.lt 2020 10 12 10:45:00
• Skelbiama kandidatų į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nepriklausomus
valdybos narius atranka Vilkaviskis.lt 2020 10 09 07:47:00
• Teismas nustatė: marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai Santaka.info 2020 10 15
17:06:00
• Teismas nustatė – marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai Etaplius.lt 2020 10 16
15:19:00
• Teismas nustatė – marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai.
11:01:00

Sakiai.lt 2020 10 19

• Teismas nustatė – marijampoliečių interesai buvo ginami tinkamai Suduvosgidas.lt 2020 10
19 10:33:00
• Dėl atliekų priėmimo karantino metu. K.Rūda savivaldybės interneto svetainė.2020-12-15.
• Dėl didelių gabaritų atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių veiklos
karantino metu. Sakiai.lt 2020 12 15 10:59:00

14.5 Radijas, televizija
Dėl karantino reikalavimų, palyginti su ankstesniais metais, gerokai sumažėjo vietos
televizijos reportažų, parengtų ių atliekų tvarkymo objektų. Televizijos žurnalistai bendrovėje lankėsi
tik 2020 metų pradžioje dar iki karantino paskelbimo ir 2020 metų vasarą, kai buvo šiek tiek atlaisvinti
karantino suvaržymai dėl bendravimo. Tačiau informaciją apie atliekų tvarkymą savo laidose
žurnalistai skleidė – buvo naudojamasi tik nuotoliniu būdu surinkta informacija.
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2020-01-29. Marijampolės televizijos reportažas apie pakartotinį daiktų naudojimą.
2020-03-20. Radijas FM99.lt.Atliekų tvarkytojai – kasdienėje akistatoje su kitų išmestu
virusu. 08:50:00

2020-05-28. Marijampolės televizijos reportažas apie atliekų tvarkymo sistemos darbą
karantino sąlygomis.
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14.6 Ekskursijos į bendrovės objektus, kuriuose susipažįstama su
atliekų tvarkymo sistema

Vilkaviškio S.Nėries penktokai.2020-03-02.

Vilkaviškio rajono savivaldybės darbuotojų ir tarybos narių išvyka susipažinti su atliekų tvarkymo
sistemos objektais. 2020 m. vasaris.
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14.7 Informacija, išsiųsta su mokėjimo pranešimais
PRANEŠIMAS SU 2020 M. I KETVIRČIO MOKĖJIMO

60

PRANEŠIMU

PRANEŠIMAS SU 2020 M. III KETVIRČIO MOKĖJIMO

PRANEŠIMU

2020 m. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos viešinimo ir atliekų
prevencijos veikloje karantino režimas buvo labai reikšmingas – tiesioginio bendravimo tarp asmenų
draudimas trukdė skleisti informaciją susitikimuose su gyventojais, bendravime su žiniasklaidos
atstovais. Vis dėl to, informacijos sklaida nuotoliniu būdu ne visuomet buvo efektyvi.
Tikimasi, kad pasibaigus karantinui informacijos sklaida ne tik pasieks ankstesnių metų
rodiklius, bet bus ir gerokai efektyvesnė.

15 BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR
PROGNOZĖS
2020 metai buvo baigiamieji Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 metų
investicijų veiksmų programos metai. Programoje numatyti investiciniai projektai pagal LR
Vyriausybės nutarimą turi būti baigti įgyvendinti iki 2023 metų. Marijampolės regiono atliekų
tvarkymo sistemos stabili veikla ir plėtra buvo vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybiniu atliekų tvarkymo įstatymu ir taisyklėmis, regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo planais,
sprendimais, glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybėmis.
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Praėjusieji 2020 metai buvo išskirtini ne tik šalies, bet ir viso pasaulio istorijoje dėl Covid-19
pandemijos ir karantino. Bendrovė nepertraukiamai dirbo ir ekstremaliomis sąlygomis, vadovaujantis
operatyvinės veiklos planu.
Administracija, buhalterija, klientų aptarnavimo skyrius paslaugas teikė nuotoliniu būdu.
Atliekų surinkimas iš fizinių ir juridinių asmenų pagal patvirtintą grafiką vyko be pertrūkių, taip pat
nuolat veikė regioninis sąvartynas ir MBA įrenginiai. Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus darbuotojų
darbo laikas buvo derinamas su pakoreguotu jų atostogų grafiku.
Įvedus karantiną, suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pritarus, visi
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojai buvo testuoti dėl infekcinio užkrato
darbo vietose nemokamai. MBA darbuotojų kūno temperatūra matuojama 2 kartus per darbo dieną,
organizuotas atskiras, atsisakant viešojo transporto paslaugų, jų atvykimas į darbą ir išvykimas iš jo.
Visos patalpos, kuriose yra darbo vietų, periodiškai dezinfekuojamos, darbuotojai aprūpinti
individualiomis apsaugos priemonėmis, jos nuolat atnaujinamos.
Nustatyti tik pavieniai darbuotojų užsikrėtimo koronavirusu atvejai. Vadovaujantis
operatyviniu savisaugos planu nei vienas MAATC skyrius savisaugai nebuvo izoliuotas, o darbuotojai
uždarant skyrių nebuvo nukreipti saviizoliacijai.
Užbaigus 2020 metus karantino sąlygomis, atliekų tvarkymo sistema apskrityje su iškilusiais
iššūkiais susidorojo dirbdama pelningai ir dėl veiklos nesulaukdama reikšmingesnės kritikos.
Šiuo metu bendrovė savo veikloje vadovaujasi programinėmis nuostatomis pagrįstomis
veiklos atvirumu, solidarumu, prieinamumu bei vientisumu ir ruošiasi naujam valstybiniam, regiono
ir savivaldybių planuojamam 2021–2027 metų atliekų tvarkymo sistemos vystymo periodui.
Praėjęs septynerių metų planinis atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas regione buvo
pažymėtas atliekų tvarkymo sistemos pokyčiais įgyvendinant investicinius projektus, patvirtintus
valstybės aukščiausio lygio institucijų sprendimais, siekiant paslaugų kokybės, visuotinumo,
aplinkosaugos gerinimo, finansinio pagrįstumo.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2016-04-20 Nr.384, 2016 m.
apskrities savivaldybės išgrynino mokestį už atliekų tvarkymą, savivaldybių tarybų patvirtintose
metodikose palikdamos tik sutartinius pagrindus su klientais ir nekeisdamos dar 2010 metais
nustatytų paslaugų tarifų dydžių, kurie yra mažiausi namų ūkiui Lietuvoje palyginti su kitais šalies
regionais.
Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicinės programos priemonę
„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“, 2019 metais pradėjo veikti 3
naujai pastatytos ir 1 atnaujinta DGASA, kurių eksploatavimas reikalauja papildomų lėšų.
2020 metais Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo padvigubintas ir ateityje
kasmet bus didinamas taršos mokestis valstybei už atliekų šalinimą sąvartyne.
-

2014–2020 metų laikotarpiu valstybėje didėjo infliacija ir vyko darbo užmokesčio kaita.
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Būtina didinti finansinius atidėjimus regioninio sąvartyno uždarymui, kartu nukreipiant
lėšas naujai numatytam jo apdraudimui.
-

Reikalinga atnaujinti gamybinę-techninę įrangą, įsigytą 2007–2013 metų finansavimo

periode.
Dėl šių aplinkybių iškyla būtinybė naujai įvertinti minimalų poreikį lėšų, reikalingų atliekų
tvarkymo sistemos nepertraukiamam veikimui regione, užtikrinant stabilumą, paslaugų kokybę ir
valstybinius mokesčių reikalavimus.
Planuojama sudaryti vertinimo komandą pasitelkiant savivaldybių atstovus ir atnaujinti
įstatymų reikalavimais, teisinių nuostatų aktualijomis pagrįstą paslaugų už atliekų tvarkymą tarifų
nustatymo metodiką, kadangi to tikslingumą įrodo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės seimui
teikiamas skubiai tvirtinti įstatymo projektas, kuriame siekiama reglamentuoti efektyvesnę
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą, detaliai apibrėžiant komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo, paskirstymo ir atskaitomybės tvarką. Tai bus teikiama
tvirtinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, kurios išlaikymui regionai turės skirti papildomai
0,97 proc. savo veiklos pajamų.
Savo veikloje bendrovė planuoja tęsti padalinių veiklos analizę, vertinti atskirų veiklos sričių
tobulinimo investicijų poreikį, pagrįstumą ir efektyvumą tai aptariant su bendrovės darbuotojais,
paslaugų gavėjais ir jų teikėjais.
Sistemingas prevencinis darbas gerina atliekų rūšiavimo kokybę – pagrindinę siekiamybę
išlaikant žiedinės ekonomikos kryptį ir aplinkos „žaliąjį“ gerbūvį, mažinant mišrių komunalinių atliekų
kiekį. Tai turi įtakos ir papildomoms bendrovės pajamoms už antrines žaliavas.
Regioninės atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas įgyvendinant akcininkų keliamas užduotis
ir 2014–2020 metų planuose suformuotus lūkesčius, nuolatinė paslaugų ir veiklos kontrolė, naujovių
įdiegimo analizė, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jų darbo sąlygų gerinimas, kolektyvinės sutarties
nuostatų atsakingas laikymasis subūrė darnų kolektyvą, padėsiantį dirbti pelningai ir 2021 metais.

Algirdas Bagušinskas
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