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1 REIKŠMINGI METŲ ĮVYKIAI 

 2021 metais vis dar teko dirbti įtemptu darbo režimu dėl koronaviruso pandemijos: nuo 

2020 m. lapkričio 7 d. iki 2021 m. birželio 30 d. buvo paskelbtas karantinas, o nuo 2021 m. liepos 1 

d. šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. 

 2021 m. sausio 26 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu nutarta  

panaikinti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro valdybą, patvirtinti atnaujintus 

centro įstatus, centro vadovo pareiginius nuostatus. 

 Marijampolės regione žymiausias surenkamų atliekų kiekio 2019–2021 metais 

padidėjimas pastebimas Kazlų Rūdos savivaldybėje (2 proc.). Vilkaviškio r. savivaldybėje surenkamų 

atliekų kiekis sumažėjo 1 proc. Kitose savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis kito nežymiai. 

 2021 metais Marijampolės regione antrinių žaliavų sraute iš individualių ir bendro 

naudojimo konteinerių, komerciniame sraute ir MBA įrenginiuose iš viso buvo surinkta 9 035,21 t 

pakuotės ir antrinių žaliavų. 2021 metais surinkta 0,7 proc. daugiau pakuotės ir antrinių žaliavų nei 

2020 metais. 

 Marijampolės MBA įrenginiuose per 2021 metus buvo priimta 40 514,88 t atliekų ir iš 

viso sutvarkyta 40 498,057 t atliekų, atskirta 3,10 proc. antrinių žaliavų. 

 2021 metais į atliekų deginimo įrenginius UAB „Kauno kogeneracine jėgainė“ buvo 

išvežta utilizuoti (sudeginti) 13 582,7 t degiųjų atliekų. 

 2021 metais Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne priimta 37 

459,000 t atliekų. Lyginant su 2020 metais priimtas kiekis sumažėjo 0,8 proc. Sąvartyne šalinamas 

atliekų kiekis 2021 metais buvo 31 proc. mažesnis nei 2020 metais. 

 Marijampolės apskrities gyventojai ir jos teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys 2021 

metais į 14 centro eksploatuojamas ŽAKA pristatė 11 408,2 t atliekų, pagaminta 5 682,8 t 

komposto. 

 Bendrovė 2021 metais atliko 80 viešųjų pirkimų procedūrų, kurių didžiąją daugumą 

sudarė mažos vertės pirkimai - 76. 

 Bendrovės akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,49 mln. eurų iki 12,64 mln. eurų 

2021 m. pabaigoje. 
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2 APIE BENDROVĘ 
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovė) 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. 

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

kodus: D15, R101, D5, S5, S1; R13; R3; R12, D1, S2. 2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų 

tvarkymo ir elektros gamintojo 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: 

• Marijampolės savivaldybė, 

• Vilkaviškio rajono savivaldybė, 

• Šakių rajono savivaldybė, 

• Kazlų Rūdos savivaldybė, 

• Kalvarijos savivaldybė. 
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3.2 Bendrovės turtas 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 492 000,- (dešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt du 

tūkstančiai) 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: 

 

Įgyvendinus Bendrovės steigėjų siekį sukurti bendrą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, 

įgyvendinant investicinius projektus ir priėmus sprendimą didinti įstatinį kapitalą Bendrovės ilgalaikis 

turtas 2021 m. gruodžio 31 d.  siekė 27,8  mln. eurų. Po ilgalaikio turto perkainojimo procedūrų 

akcininkų nuosavas kapitalas išaugo nuo 1,49 mln. eurų iki 12,64 mln. eurų 2021 m. pabaigoje. 

Nuosavo kapitalo dalis tenkanti akcininkams pagal valdomą akcijų kiekį: 

Steigėjas Akcijų Akcininkui tenkanti nuosavo kapitalo 
dalis Eur skaičius (%) 

Marijampolės savivaldybė 3847 36,67% 4 635 622 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 2799 26,67% 3 371 477 

Šakių rajono savivaldybė 2098 20,00% 2 528 292 

Kazlų Rūdos savivaldybė 874 8,33% 1 053 034 

Kalvarijos savivaldybė 874 8,33% 1 053 034 

Iš viso: 10 492 100% 12 641 459 
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3.3 Organizacinė struktūra 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS (2021-12-31 DIENAI) 

SKYRIUS / PAREIGYBĖ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS 

VADOVYBĖ 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotojas 1 

IŠ VISO 2 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

Veiklos administravimo skyriaus vadovas 1 

Administratorius-personalo specialistas 1 

Viešųjų pirkimų specialistas 1 

Projektų administratorius 1 

Ekologas 1 

Prevencinės veiklos organizatorius 1 

Skolų administratorius 1 

Atliekų apskaitos sistemų administratorius  1 

Atliekų apskaitininkas  1 

Valytojas 0,5 

IŠ VISO 9,5 

BUHALTERIJOS SKYRIUS 

Skyriaus vadovas-vyriausiasis buhalteris 1 

Vyresnysis buhalteris 1 

Buhalteris 2 

Apskaitininkas 1 

IŠ VISO 5 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS 

Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas 1 

Atliekų turėtojų registro administratorius  1 

Klientų aptarnavimo specialistas 6 

Logistikos specialistas 1 

Vyr. kontrolierius 1 

Paslaugų kokybės kontrolierius 3 

IŠ VISO 13 

ATLIEKŲ TVARKYMO IR GAMYBOS SKYRIUS 

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovas 1 

Atliekų tvarkymo ir gamybos skyriaus vadovo 
pavaduotojas 

1 

Operatorius 6 

Atliekų priėmėjas  8,5 

Atliekų priėmėjas-stacionariųjų įrenginių ir 
mašinų operatorius 

1 

IŠ VISO 17,5 

SĄVARTYNO EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 

Sąvartyno vadovas 1 

Atliekų priėmimo operatorius 3 

Mašinistai 3 

AO operatorius 1 
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Pagalbinis darbininkas 1 

Energetikas 1 

IŠ VISO 10  

MBA ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIUS 

MBA įrenginio vadovas 1 

Inžinierius-mechanikas 1 

Technologas  1 

Mašinistas 3 

Preso operatorius 2 

Brigadininkas 1 

Rūšiuotojas 11 

Remontininkas-rūšiuotojas 1 

Operatorius-rūšiuotojas 2 

Valytojas 1 

IŠ VISO 24 

IŠ VISO BENDROVĖJE  81 

3.4 Personalas ir jo kaita 

2021 metų laikotarpiu Bendrovės organizacinė struktūra kito du kartus. Bendrovei įsigijus 

stambiagabaričių atliekų (baldų) smulkintuvą, 2021-08-02 pakoreguota atliekų tvarkymo ir gamybos 

skyriaus struktūra – vienas atliekų priėmėjo etatas perorganizuotas į atliekų priėmėjo-stacionariųjų 

įrenginių ir mašinų operatoriaus etatą. Siekiant etatų Bendrovėje optimizavimo, 2021-12-01 

panaikinta ūkio ir komercijos vadybininko pareigybė. Bendrovėje 2021 metais priimta 7, atleista 6 

darbuotojai.  

DARBUOTOJŲ KAITOS KOEFICIENTAI 

 2020 2021 Pokytis, proc. 

Darbuotojų 
apyvartumas 

0,39 0,15 -62 

Darbuotojų kaita 0,18 0,07 -65 

Darbuotojų pastovumas 0,84 0,95 13 

Lyginat su 2020 metų laikotarpiu, darbuotojų apyvartumas 2021 metais sumažėjo nuo 0,39 

(2020) iki 0,15 (2021). Darbuotojų kaitos koeficientas 2021 metais taip pat sumažėjo, nuo 0,18 (2020) 

iki 0,07 (2021). Daugiau nei per 60 procentinių punktų sumažėjęs darbuotojų apyvartumas ir kaita  

aiškiai pabrėžia, jog Bendrovės darbuotojai yra patenkinti darbo sąlygomis ir santykiais tarp 

darbuotojų/su vadovybe. Pokyčiai stebimi ir apskaičiavus Bendrovės darbuotojų pastovumo 

koeficientą, kuris, lyginant su 2020 metais padidėjo 13 proc., nuo 0,84 (2020) iki 0,95 (2021). 

Pastaraisiais metais nuolat augantis darbuotojų pastovumas atspindi stiprią ir patikimą Bendrovės 

darbuotojų veiklos valdymo strategiją. 

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. 
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Darbuotojų apyvartumas ir kaita, kaip ir 2020 metais labiausiai stebimi MBA įrenginių 

eksploatavimo skyriuje, t. y. į šį skyrių priimti darbuotojai sudarė 71 proc. visų bendrovėje 2021 metais 

priimtų darbuotojų ir 67 proc. visų 2021 metais bendrovėje atleistų darbuotojų. Kaip ir praėjusiais 

metais, šios kaitos priežastys yra specifinės darbo sąlygos, netenkinami darbuotojo darbo rezultatai ar 

neigiamos asmeninės savybės. 

3.5 Dokumentų valdymas 

Iš viso 2021 metais užregistruoti 231 atitinkamų veiksmų reikalaujantys darbuotojų prašymai 

ir išleisti 286 su personalu susiję įsakymai bei 154 įsakymai bendrovės veiklos klausimais. Palyginus su 

2020 metais, personalo įsakymų ir operacijų skaičius sumažėjo. 

Bendrovės administracijoje 2021 metais užregistruoti 859 gauti ir 390 išsiųsi dokumentai.         

2021 metais bendrovės administracijoje užregistruota 1 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir 1 

neeilinio visuotinių akcininkų susirinkimo protokolai. 

4 BENDROVĖS 2021 METŲ VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 
4.1 Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose svarstytų klausimų 

suvestinė 

Protokolo  
data ir Nr. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdyje priimti nutarimai 

2021-01-26 
NVAS Nr.1-1 

1. Dėl UAB Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centro valdybos 
panaikinimo 

Nutarta: Panaikinti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro valdybą. 

 

2. Dėl UAB Marijampolės 
apskrities atliekų tvarkymo centro 
įstatų 

Nutarta: Patvirtinti atnaujintus UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro įstatus. 

 

 

3. Dėl UAB Marijampolės 
apskrities atliekų tvarkymo centro 
vadovo pareiginių nuostatų. 

Nutarta: Patvirtinti UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centro vadovo pareiginius nuostatus. 

 

2021-04-21 
VAS 1-2 

1. Dėl 2020 m. bendrovės 
metinio pranešimo. 

 

Nutarta: Informacija išklausyta.  

 

2. Dėl 2020 metų bendrovės 
metinių finansinių ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo. 

 

Nutarta: Patvirtinti 2020 metų bendrovės 

audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

 

3. Patvirtinti 2020 metų bendrovės 

audituotą metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį.  

 

Nutarta: Bendrovės 2020 metų paskirstytinąjį 

pelną paskirti į kitus rezervus (investicijoms ir paskolų 

grąžinimui). 
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4. Dėl  bendrovės direktoriaus 
atlygio ataskaitos. 

 

Nutarta: Pritarti bendrovės direktoriaus atlygio 

ataskaitai. 

5 PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ EUROPOS 

SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS, 

ĮGYVENDINIMAS 
5.1 Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

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

2017 m. lapkričio 30 d. su įgyvendinančiąja institucija, Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-41-0001/2017/4-74.  

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

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. spalio 1 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 

8 419  t/metai 

3. Projekto veiklos Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas; 
DGASA įrengimas (Šakių r. savivaldybėje 2 vnt., Vilkaviškio 
r. savivaldybėje 1 vnt.) ir esamų 6 aikštelių atnaujinimas, 
pritaikant jas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;  
Konteinerių įsigijimas DGASA; 
Kompostavimo dėžių individualioms valdoms plėtra; 
Visuomenės informavimas atliekų tvarkymo klausimais. 

4. Projekto vykdytojas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

5. Projekto biudžetas, EUR 4 477 307,00 

6. Skirtas finansavimas, EUR  3 805 710,95 

7. Projekto vykdytojo lėšos, EUR  671 596,05 

8. Projekto įgyvendinimo vieta  Marijampolės regiono savivaldybės 

9. Projekto įgyvendinimo trukmė 48 mėn. 
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5.2 Įgyvendinamos/įgyvendintos iš projekto lėšų finansuojamos 
veiklos 

5.2.1 Naujų antţeminių konteinerių aikštelių įrengimas 

2021 m. buvo vykdomi viešieji pirkimai dėl konteinerių aikštelių įrengimo penkiose regiono 

savivaldybėse. Po du kartus pirkimai buvo nutraukti dėl netinkamai pateiktų arba per didelės kainos 

pasiūlymų konteinerių aikštelių įrengimui visų Marijampolės regiono savivaldybių teritorijose. Projekto 

įgyvendinimo metu dėl infliacijos ženkliai pakilo darbų, paslaugų ir prekių kainos. Paskelbus 

ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo pradėjo trūkti pigesnės darbo jėgos. 

2021 m. gruodžio 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2021/4-89 „Antžeminių 

komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kazlų Rūdos savivaldybėje įrengimo darbai“. 

Rangovas – UAB „Diltrus“.  

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, sumažės vizualinė tarša. Priėjimas prie aikštelių bus pritaikytas žmonėms su negalia.  

Rengiami pirkimo dokumentai naujiems konkursams dėl konteinerių aikštelių įrengimo 5 

regiono savivaldybėse skelbti.  

KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ SKAIČIUS PAGAL SAVIVALDYBES 

Savivaldybė 
Projektuojamos konteinerių 

aikštelės 
Įrengta konteinerių aikštelių 

Marijampolė 270 0 

Vilkaviškio r. 165 0 

Šakių r. 107 0 

Kazlų Rūdos 57 0 

Kalvarijos 72 26 

 

5.2.2 Konteinerių į konteinerių aikšteles pirkimas 

2021 m. buvo vykdomi viešieji pirkimai dėl konteinerių į konteinerių aikšteles įsigijimo. Du 

kartus pirkimai buvo nutraukti dėl netinkamai pateiktų arba per didelės kainos pasiūlymų. 2021 m. 

gruodžio mėnesį pirkimas įsigyti komunalinių atliekų rūšiavimo konteineriams į Marijampolės, 

Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybes paskelbtas trečią kartą. Susipažinimas su pasiūlymais 

numatytas 2022 m. vasario 28 d. 
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Iki 2021 m. gruodžio 31 d. iš projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ veiklų jau įsigyta konteinerių į konteinerių aikšteles: 

Savivaldybė Rūšiavimo konteineriai 
(popieriaus, plastiko ir 

stiklo atliekoms) 

Tekstilės atliekų 
konteineriai 

Žaliųjų atliekų 
konteineriai 

Komunalinių 
atliekų 

konteineriai 

Marijampolė 813 6 118 153 

Vilkaviškio r. 504 13 110 103 

Šakių r. 336 23 133 - 

Kazlų Rūdos 171 40 59 - 

Kalvarijos 260 9 26 37 

 
 

 

 
 
 
 

 
1,1 m

3
 rūšiavimo konteineriai į konteinerių aikšteles 

 
 

RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMAS PAGAL SAVIVALDYBES 

Tiekėjas Savivaldybė Sutarties vertė, EUR 

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

Marijampolė 84 580,00 

Vilkaviškio r. 61 777,00 

Šakių r. 98 468,00 

Kazlų Rūdos 82 386,00 

Kalvarijos 36 691,00 

6 INFORMACIJA APIE TEISMINIUS IR 

IKITEISMINIUS PROCESUS 
Bendrovė yra atsakovu Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-150-390/2022 dėl 

sutarties nutraukimo teisinių pasekmių, kurioje ieškovė UAB ,,NEG Recycling" yra pareiškusi 

reikalavimus dėl 2 016 359,63 Eur negautų pajamų atlyginimo, į kurį įskaitomą 144 810 Eur ir 117 

476,24 Eur kitų nuostolių atlyginimų alternatyviai tuo atveju, jei nebūtų patenkintas UAB ,,NEG 

Recycling" pirmasis reikalavimas dėl negautų pajamų atlyginimo. Ieškovė UAB ,,NEG Recycling" prašo 
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iš atsakovės UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro priteisti 323 040,06 Eur tiesioginių 

nuostolių, į kuriuos įskaitoma 144 810 Eur bauda.  

Byloje parengtas 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. 

Teisminiai ginčai, kurie buvo baigti spręsti 2021 m: 

 2021-06-06 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nutartį administracinėje 

byloje Nr. el2-3176-98312021, kurioje patenkino Bendrovės pareiškimą nutraukti bylą. 

 2021-04-14 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą 

administracinėje byloje Nr. el3-1973-81612021, kuriuo nusprendė: patenkinti pareiškėjos UAB ,,NEG 

Recycling" skundą. Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. 

(30.1)-A4E-12154 ,,Dėl Marijampolės rajono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo 

įrenginio TIPK leidimo Nr. T-M.3- 512015 rekvizitų patikslinimo". Iš dalies patenkinti pareiškėjos UAB 

,,NEG Recycling" prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Priteisti pareiškėjai UAB "NEG Recycling" 

iš atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros 3 194,39 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bendrovė šioje byloje 

dalyvavo trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 

2021 m. Bendrovė tęsė teisminius ginčus dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo su UAB 

„Conlista“. Byla baigta šalims sudarius taikos sutartį.  

Bendrovė taip pat nuolat vykdo teisminį ir ikiteisminį skolų išieškojimą. 

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, pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų pardavimus, už apmokestinamų gaminių surinkimą 

DGASA. 

2021 m. Bendrovės pajamų struktūra nesikeitė, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu 

augimas siekia tik 0,6 proc. Pajamų augimas buvo pasiektas pagal sutartis su įmonėmis – 4 proc. ir už 

antrinių žaliavų pardavimą – pajamos išaugo 11 proc. Už priimamus papildomus atliekų kiekius 

pajamos mažėjo 4 proc. Pagamintos elektros pardavimai smuko ženkliai – 60 proc. Marijampolės 

regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne sumontuota biodujų jėgainė „CENTO T160 SP BIO“ su 

kompresorine ir trimis generatoriais po 160 kW. Biodujų jėgainė 2010 m. spalio 14 d. pripažinta 

tinkama naudoti. 2010 m. gruodžio 9 d. sudaryta sutartis dėl pagamintos elektros pardavimo-pirkimo 

ir pradėta elektros energijos gamyba. Visa pagaminta elektros energija perduodama į elektros tinklą. 



 

 

 

14 

 

Išgaunamos dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno kasmet mažėja. Pokyčiams didžiausią įtaką turi 

sprendimas nuo 2012 metų nebeleisti Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 

šalinti biologiškai suyrančių atliekų ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymas, atskirtų biologiškai 

skaidžių atliekų apdorojimas MBA įrenginiuose. Taip pat 2021 metais fiksuotas dujų jėgainės gedimas, 

ieškoma būdų ir sprendimų jiems pašalinti. 

 

 

2021 m. 2020 m. 

   

Pajamos pagal sutartis su gyventojais 2 838 564 2 838 248 

Pajamos pagal sutartis su įmonėmis 1 308 108 1 260 750 

Kapinių atliekų tvarkymo sutartys 215 233  217 411 

Papildomų atliekų kiekių priėmimo ir sutvarkymo 

paslaugos 548 745 571 581 

Antrinių žaliavų pardavimo pajamos 188 193 169 595 

Pagamintos elektros pardavimo ir kitos pajamos 6 628 16 503 

Iš viso 5 105 471 5 074 088 

7.2 Pardavimo savikaina 

Bendrovės pardavimo savikaina 2021 m. padidėjo 6 proc. Daugiausiai, 54 proc., didėjo 

sąnaudos technikos ir įrangos remontams. Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne 

esančio atvirkštinės osmozės įrenginio avariniams remonto darbams išleista 80 tūkst. Eur. Taip pat 

didėjo 49 proc. taršos mokesčių sąnaudos, 40 proc. degalų sąnaudos. Suformuotas atidėjinys 

sąvartyno uždarymui – 210 tūkst. Eur. 

 

2021 m. 2020 m. 

Atliekų surinkimo operatoriaus sąnaudos 1 337 078 1 347 513 

Degiųjų atliekų sutvarkymas 475 395 472 880 

Atliekų sutvarkymo ir pervežimo paslaugų sąnaudos 266 033 283 216 

Gamybinės technikos ir įrangos remontas 246 293 160 288 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 740 206 720 487 

55% 26% 

4% 11% 

4% 0% 

PAJAMŲ STRUKTŪRA 2021 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 kt.
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Nusidėvėjimas 481 950 508 094 

Degalų sąnaudos 130 449 93 364 

Mokestis už aplinkos teršimą 140 778 94 428 

Kompensuotos sąnaudos  (94 428) 

Tiesioginės eksploatacinės sąnaudos 403 260 356 021 

Kompensuotos sąnaudos (sąvartyno atidėjiniai) (90 000) (54 733) 

Iš viso 4 131 442 3 887 130 

7.3 Veiklos sąnaudos 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2021 m. didėjo 13 proc. Nuo 2021 metų pradžios 

visiems darbuotojams indeksuotas darbo užmokestis. Nuo ataskaitinio laikotarpio pusmečio didėjant 

energetinių išteklių kainoms, patalpų priežiūros sąnaudos augo 27 proc. Kitos veiklos sąnaudų 55 

tūkst. Eur sudarė abejotinų skolų sąnaudos (skolos, atsiradę bankrutavus juridiniams ar fiziniams 

asmenims, skolininkams mirus ir kita). 

 

2021 m. 2020 m. 

Transporto priežiūros sąnaudos 22 684 23 551 

Įmokų surinkimo mokesčiai 13 016 12 494 

Teisinės ir audito paslaugos 44 506 28 352 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  677 400 603 295 

Patalpų priežiūra ir apsauga 67 428 52 959 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 16 259 16 267 

Skolų išieškojimo sąnaudos 25 743 29 672 

Ryšių ir pašto sąnaudos 120 869 117 000 

Draudimų sąnaudos 63 360 38 594 

Kompiuterių ir programų priežiūra 28 367 28 168 

IMT vertės sumažėjimo sąnaudos 1 006 11 476 

Mažaverčio inventoriaus nurašymas 22 011 18 892 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymas  139 912 

Abejotinų skolų sąnaudos 55 921  

Kitos veiklos sąnaudos 118 443 57 024 

Kompensuojamos sąnaudos  (43 567) 

Iš viso 1 277 013 1 134 089 

7.4 Finansinės investicinės veiklos pajamos (sąnaudos) 

 

2021 m.                2020 m. 

Palūkanų pajamos (sąnaudos) (8 243) (53 530) 

Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) (1 191) (533) 

Iš viso pajamų (sąnaudų) (9 434) (54 063) 

Palūkanų sąnaudas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė sumokėtos paskolų palūkanos AB SEB 
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bankui, AB LUMINOR bankui ir LR Finansų ministerijai. 

7.5 Pelnas 

 

2021 m. Bendrovė patyrė nuostolį – 309 tūkst. Eur. 

Priežastys lėmusios Bendrovės nuostolį:  

• Sąvartyne draudžiama šalinti daugiau nei  35 proc. Marijampolės regione susidariusių 

komunalinių atliekų. Dėl to didėjo deginamų atliekų kiekis, 2021 metais planuotos sąnaudos deginimui 

viršytos 32 proc. (114 395 Eur). 

• Teisės akto nustatytas didesnio taršos mokesčio taikymas už visas sąvartyne šalinamas 

(nedeginamas ir kitaip neperdirbamas) atliekas; padidintas sąvartyno mokestis už atliekų šalinimą 

sąvartynuose, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus, t. y. iki 2030 metų sumažinti sąvartynuose 

šalinamų atliekų kiekį iki 5 proc. 2021 metais sąvartyne šalinamų atliekų mokesčio tarifas padvigubėjo: 

nuo 5 Eur/t iki 10 Eur/t, taip pat įvestas indeksavimo koeficientas 1,138, kuris padidina reikšmę 14 

proc. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė priskaičiavo ir sumokėjo 46 350 Eur (49 proc.) daugiau taršos 

mokesčio, nei 2020 m. 

• Teisės akto reikalavimo dėl atidėjinių kaupimo, skirto regioninio sąvartyno uždarymui ir 

rekultivavimui. Pagal techninį projektą iki 2027 m. reikalinga sukaupti 2,45 mln. Eur.   

• Bendrovės įrengimų senėjimas reikalauja daugiau priežiūros, remontų, gedimų šalinimų 

sąnaudų. 

• Kuro ir energetinių išteklių kainų didėjimas. 

• Atsižvelgus į situaciją šalies darbo rinkoje, kasmet indeksuojami darbuotojų darbo 

užmokesčiai.  

• Ataskaitiniu laikotarpiu augusi infliacija didino komunalinių atliekų apdorojimo ir 

šalinimo sąnaudas bei atliekų priėmimo laikinojo saugojimo ir kompostavimo aikštelių eksploatavimo, 

netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo administracinių sąnaudų 

4 904 287 

5098927 

5109071 

4867562 

5075282 

5417889 

2019 M. 2020 M. 2021 M. 

Pajamų ir sąnaudų pokytis, Eur be PVM 

Pajamos Sąnaudos
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padidėjimą. 

• Priskaitytos abejotinų skolų sąnaudos. 

7.6 Trumpalaikės mokėtinos sumos 

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pradelstų įsiskolinimų tiekėjams neturėjo.  

7.7 Finansinės skolos 

2021 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. 

Paskolų portfelis 2020 m. gruodžio 31 d. 1 658 920 

Grąžinta paskolų finansiniais metais  (236 527) 

Gauta paskolų finansiniais metais - 

Paskolų portfelis 2021 m. gruodžio 31 d. 1 422 393 

Marijampolės regione įvestas visuotinis apmokestinimas už komunalinių atliekų surinkimo iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugą. Su visais Marijampolės regiono atliekų turėtojais 

sudarytos sutartys pagal standartines sutarties sąlygas. Mokumas pagal sutartis už suteiktas paslaugas 

2021 metais, vertinant priskaitytas ir apmokėtas sumas, siekė 98 proc. (2020 m. -  98 proc.).  

Bendrovė nuolat kontroliuoja skolininkų nemokumo riziką. Šį procesą koordinuoja Bendrovės 

skolų administratorė, Bendrovė sudariusi sutartį 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 pakuotės atliekų ir 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 

2021 metais Marijampolės regione susidarė ir buvo sutvarkyta 59 181,635 t komunalinių 

atliekų. 

https://atvr.am.lt/
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Iš viso Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne ir sąvartyno sekcijose 

įrengtose medžiagų turinčių asbesto šalinimo aikštelėse pašalinta 10 024,61 t atliekų, iš jų:  

• komunalinės atliekos – 8 134,59 t; 

• gamybinės atliekos – 1 890,02 t. 

Lentelėje pateikiamos regione susidariusios, perdirbtos ar kitaip panaudotos komunalinės 

atliekos visose regiono savivaldybėse:  

MARIJAMPOLĖS REGIONE 2021 METAIS SUTVARKYTOS ATLIEKOS 

Savivaldybė 
Viso surinkta 
komunalinių 

atliekų, t 

Perdirbta/panaudota, 
sukompostuota, 

sudeginta, sandėliuojama 
tinkamų deginimui 

komunalinių atliekų , t 

Perdirbta/panaudota, 
sukompostuota, 

sudeginta, 
sandėliuojama tinkamų 
deginimui komunalinių 

atliekų, % 

Deponuota 
sąvartyne 

(komunalinės 
atliekos), t 

Deponuota 
sąvartyne 

(komunalinės 
atliekos), % 

Kalvarijos 
savivaldybė 

4385 3806 86,78 580 13,22 

Kazlų Rūdos 
savivaldybė 

5043 4261 84,51 781 15,49 

Marijampolės 
savivaldybė 

25700 22341 86,93 3359 13,07 

Šakių r. 
savivaldybė 

9548 8062 84,44 1486 15,56 

Vilkaviškio r. 
savivaldybė 

14506 12577 86,70 1929 13,30 

Viso regione: 59182 51047 86,25 8135 13,75 

Iš visų 2021 metais Marijampolės regione susidariusių atliekų, 46 905,56 t buvo surinktos 

atliekų surinkimo operatoriaus iš individualių ir bendro naudojimo konteinerių bei apvažiavimo būdu.  

Lentelėje pateikti 2019–2021 metais atliekų surinkimo operatoriaus surinktų komunalinių atliekų 

duomenys: 

ATLIEKŲ SURINKIMO OPERATORIŲ SURINKTŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI MARIJAMPOLĖS REGIONE 2019–2021 METAIS 

 Metai Atliekų surinkimo operatoriaus surinktų komunalinių atliekų kiekiai 2019 –2021 metais, tonomis 

Kalvarijos 
sav. 

Kazlų Rūdos 
sav. 

Marijampolės 
sav. 

Šakių rajono 
sav. 

Vilkaviškio 
rajono sav. 

Visos 
Marijampolės 

apskrities 
savivaldybės 

Mišrios 
komunalinės 

atliekos 

2019 m. 2978 3051 16738 5722 10686 39176 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

1 2 -1 6 1 1 

2020 m. 2999 3117 16550 6081 10740 39487 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

-1 2 2 -2 0 0 

2021 m. 2965 3169 16889 5953 10706 39682 

Bendro 
naudojimo 

plastiko atliekų 
surinkimo 

2019 m. 32 27 212 31 85 387 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

-24 14 -1 2 -11 -4 
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konteineriuose 2020 m. 24 31 209 32 76 372 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

2 9 -3 0 -29 -7 

2021 m. 25 34 202 32 54 347 

Bendro 
naudojimo 

stiklo atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

2019 m. 51 54 283 80 167 635 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

47 -25 8 -6 -19 0 

2020 m. 75 41 306 76 135 632 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

-39 13 -12 -11 34 -4 

2021 m. 46 46 269 67 180 608 

Bendro 
naudojimo 
popieriaus 

atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

2019 m. 45 78 424 56 197 800 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

4 -56 4 -12 -43 -14 

2020 m. 47 34 442 50 112 684 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

-11 6 -29 -3 1 -19 

2021 m. 41 36 315 48 112 553 

Individualaus 
naudojimo 

stiklo atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

2019 m. 105 108 474 399 432 1519 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

-8 41 -8 -4 3 -1 

2020 m. 97 152 436 383 444 1511 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

44 -10 11 6 -1 6 

2021 m. 139 137 484 404 437 1601 

Individualaus 
naudojimo 
pakuočių 

atliekų 
surinkimo 

konteineriuose 

2019 m. 246 261 699 504 700 2411 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

15 -1 0 27 17 12 

2020 m. 282 259 695 638 819 2693 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

2 -2 -9 8 -5 -2 

2021 m. 289 254 634 687 780 2643 

Apvažiavimas 2019 m. 101 127 382 230 259 1099 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

15 -2 96 42 6 45 

2020 m. 116 124 749 326 276 1592 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

12 26 -26 29 -24 -8 

2021 m. 129,988 156,166 552,986 421,304 210,715 1471 

Viso surinkta 2019 m. 3559 3706 19211 7023 12527 46027 

Pokytis 2019-2020  
m., % 

2 1 1 8 1 2 

2020 m. 3640 3758 19388 7585 12600 46971 

Pokytis 2020-2021  
m., % 

0 2 0 0 -1 0 

2021 m. 3635 3832 19346 7613 12480 46906 
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Žymiausias surenkamų atliekų kiekio 2019–2021 metais padidėjimas pastebimas Kazlų Rūdos 

savivaldybėje (2 proc.). Vilkaviškio r. savivaldybėje surenkamų atliekų kiekis sumažėjo 1 proc. Kitose 

savivaldybėse surenkamų atliekų kiekis kito nežymiai.  

Diagramoje pateikiama mišrių komunalinių atliekų susidarymo dinamika 2019–2021 m. 

Skirtingais mėnesiais surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekiai skiriasi ir padidėja šiltuoju metų 

laikotarpiu. 2021 metais mišrių komunalinių atliekų buvo surinkta 0,5 proc. daugiau nei 2020 m. 

 

8.2 Papildančios atliekų surinkimo sistemos 

Marijampolės regione veikiančių (elektronikos platintojų asociacija, elektronikos gamintojų ir 

importuotojų organizacija) papildančių sistemų taikomomis priemonėmis 2021 metais buvo surinkta 

832,82 t atliekų. Detalūs duomenys apie surinktų atliekų kiekius pateikiami lentelėje: 

Metai 
Kalvarijos 

sav. 

Kazlų 
Rūdos 

sav. 

Marijampolės 
sav. 

Šakių r. 
sav. 

Vilkaviškio 
r. sav. 

Viso 

Viso 2021 m. 45,58 48,21 463,44 151,94 123,64 832,82 

Viso 2020 m. 52,46 63,18 348,89 121,14 156,75 742,42 

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

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 

sausis vasaris kovas
baland

is
geguž

ė
birželi

s
liepa

rugpjū
tis

rugsėji
s

spalis
lapkrit

is
gruodi

s

2021 m. 2747 2581 3433 3435 3541 3342 3398 3859 3660 3481 3240 2966

2019-2021 m. vidurkis 2884 2701 3250 3394 3442 3250 3453 3736 3563 3573 3200 3004
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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, gražų bendrijose, sodų bendrijose, viešose vietose ir pan.), o iš individualių namų 

pakuočių atliekos renkamos 240 litrų talpos, stiklo atliekos 120 litrų talpos individualiais konteineriais. 

Marijampolės regione 2021 metais iš antrinių žaliavų bendro naudojimo konteinerių surinkta 

1 507,72 t pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų, iš jų: 

• 608,37 t stiklo, stiklo pakuočių, 

• 552,69 t popieriaus, popieriaus ir kartono pakuočių, 

• 346,66 t metalo, metalo pakuočių, plastiko, plastikinių pakuočių.  

Antrinių žaliavų surinkimo sraute 2 643,07 t sudarė pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos iš 

individualių pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. 1 601,17 t susidarė stiklo atliekų iš individualių 

stiklo konteinerių. 

2021 metais Marijampolės regione pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų sraute iš individualių ir 

bendro naudojimo konteinerių, komerciniame sraute ir MBA įrenginiuose iš viso buvo surinkta 9 

035,21 t pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų. 2021 metais surinkta 0,7 proc. daugiau pakuočių atliekų ir 

antrinių žaliavų nei 2020 metais. Detalūs duomenys pateikiami diagramoje: 

 

Bendro
naudojimo

antrinių
žaliavų

konteineriai

Individualūs
pakuočių

atliekų
surinkimo

konteineriai

Individualūs
stiklo atliekų

surinkimo
konteineriai

Antrinės
žaliavos
atskirtos

MBA
įrenginiuose

Komercinis
srautas

VISO
Užstato
sistema

2019 1842,238 2430,82 1519,132 1535,653 1686,362 9014,205 986,95

2020 1688,202 2693,222 1511,342 1283,959 1794,975 8971,7 1007,48

2021 1507,718 2643,072 1601,17 1256,547 2026,705 9035,212 1137,49

2019-2021 m. vidurkis 1679,39 2589,04 1543,88 1358,72 1836,01 9007,04 1043,97
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8.4 Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio-
biologinio apdorojimo įrenginiai 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose per 2021 metus buvo priimta 40 

514,88 t atliekų ir iš viso sutvarkyta 40 498,057 t atliekų. 

IŠ 40 498,057 T SUTVARKYTŲ ATLIEKŲ SUSIDARĖ: 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMAS PROCENTAIS: 

 

Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose 2021 metais buvo atskirta 3,10 

proc. pakuotės ir antrinių žaliavų. 
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ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KIEKIS, T 

 

Per 2021 metus buvo parduota 1 062,63 t rinkoje vertę turinčių pakuotės ir antrinių žaliavų ir 

gauta 106 276,75 Eur pajamų, taip pat gauta 51 634,2 Eur pajamų už pakuotės sutvarkymo pažymas. Iš 

viso su pažymomis gauta 157 911,95 Eur pajamų. 

 

Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo metu susidarė 22 764,33 t biologiškai skaidžių atliekų. 

Per 2021 metus biotuneliuose buvo apdorota 23 391,26 t biologiškai skaidžių atliekų ir pagaminta 21 

289,41 t stabilato, kuris naudojamas sąvartyno kaupo perdengimams. 

Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo metu išsiskiriantį amoniaką (kvapus), apdorojame 

naudodami probiotikus. Amoniako išsiskyrimą sumažiname nuo NO2:NH3 (1 : 16) iki  NO2:NH3 (1 : 3). 

Kadangi šios medžiagos yra pagrindinių kvapus sudarančių medžiagų nešėjos, sumažinus jų išsiskyrimą 

pasiekiamas ženklus rezultatas. 
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Per 2021 metus į atliekų deginimo įrenginius UAB „Kauno kogeneracine jėgainė“ buvo išvežta 

utilizuoti (sudeginti) 13 582,7 t degiųjų atliekų.  

Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiuose 2019 metais pakeista 

apšvietimo sistema – sumontuoti LED šviestuvai. Po modernizavimo, įvertinus 2020 ir 2021 metų 

laikotarpius, per du metus buvo sunaudota 201 349 kWh mažiau elektros energijos ir sutaupyta iš viso 

apie 34 229 Eur. 

9 DGASA IR ŢAKA 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 – 20 700 t/m. Vienu metu aikštelėse galima saugoti 14 500 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 jas reikia perrūšiuoti. Tai 

papildomas darbo krūvis aikštelėse dirbantiems operatoriams ir technikai. DGASA pajėgumas – 32 

113,93 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 bei kitos atliekos). 
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Marijampolės apskrities gyventojai ir jos teritorijoje veikiantys juridiniai asmenys 2021 metais 

į 14 skyriaus eksploatuojamas aikšteles pristatė 11 408,2 t atliekų:  

 į 5 ŽAKA aikšteles buvo priimta 5 165,5 t kompostavimui tinkamų biologiškai skaidžių atliekų. 

Per metus sutvarkyta 5 682,8 t atliekų bei pagaminta  5 682,8 t komposto. 2021 m. sąvartynui 

perdengti atliekų sluoksnius buvo perduota  993,8 t komposto. Visose aikštelėse yra 

sukompostuota, bet dar neišsijota apie 900 t komposto. Šis kiekis susidaro iš praėjusių metų 

likučių. Sumaišymui su biologiškai skaidžiomis atliekomis paruošta 150 t smulkintos 

medienos.  

 į 9 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles buvo priimta 6 242,7 t įvairių atliekų, kurios 

buvo perduotos kitiems atliekų tvarkytojams. 

Marijampolės apskrityje esančiose aikštelėse 2021 metais buvo aptarnauta apie 24 000 fizinių 

ir juridinių asmenų (iš jų priimant atliekas ir teikiant konsultacijas apie atliekų priėmimą bei kitais 

klausimais). 

2021 M. MARIJAMPOLĖS REGIONE SURINKTA BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ 

Savivaldybė Kiekis, t 

Kalvarijos 460,12 

Kazlų Rūda 814,68 

Marijampolė 2 339,10 

Šakių 525,50 

Vilkaviškio 1026,1 

Viso: 5 165,50 

 

Viso priimta biologiškai skaidžių atliekų: 

2019 m. – 3 198,1 t 

2020 m. – 3 620,68 t 

2021 m. – 5 165,50 t 

Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2019 m. 1322,4 647,4 297,4 224,8 706,3

2020 m. 1302,03 902,64 381,48 225 809,53

2021 m. 2339,10 1026,10 525,50 460,12 814,68
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2021 M. ŽAKA PAGAMINTA IR REALIZUOTA KOMPOSTO, T 

Savivaldybė Pagaminta Realizuota 

Marijampolė 3 565 1 254,7 

Vilkaviškis 870 713,2 

Kazlų Rūda 441,2 393,6 

Šakiai 430 127,2 

Kalvarija 376,6 138,6 

Viso: 5 682,8 2 627,3 

 

 

2021 m. buvo paruoštos techninės specifikacijos sutartims sudaryti: 

- su atliekų tvarkytojais ir konteinerių iš DGASA vežėjais atliekų išvežimui į kitas atliekų 

tvarkymo vietas. 

-  nuotekų įrenginių aptarnavimui ir paviršinių nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimui. 

Savivaldybė 2021 m. DGASA priimti atliekų kiekiai, t 

Marijampolė 1 616,78 

Vilkaviškis 1 732,21 

Šakiai 1 541,66 

Kalvarija 532,01 

K. Rūda 820,08 

Viso: 6 242,74 

 

Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2019 m. 920 860 285 130 490

2020 m. 970 800 240 125 740

2021 m. 3565 870 430 376 441
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2021 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. Bendrovės darbuotojai patys remontuoja dalį turimos 

technikos. Visose ŽAKA ir DGASA aplinkosaugininkai atliko planinius patikrinimus. Atliekos tvarkomos 

laikantis gamtosaugos reikalavimų, patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta. 

10 REGIONINIO SĄVARTYNO VEIKLA 

Sąvartyną nuo 2015 m. balandžio 1 d. eksploatuoja Bendrovė. 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 2021 metus priimta 37 459,000 t atliekų. Lyginant su 2020 metais priimtas kiekis 

sumažėjo 0,8 proc. (300,930 t) 

Marijampolė Vilkaviškis Šakiai Kalvarija K. Rūda

2019 m. 1190,7 1142,5 867,3 352,1 476,4

2020 m. 1377,6 1520,2 1209,57 450,47 588,08

2021 m. 1616,8 1732,2 1541,6 532,1 820,1
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2021 metais sąvartyno sekcijose pašalinta 9 015,108 t atliekų. Nuo sąvartyno eksploatacijos 

pradžios pašalinta 492 115,551 t atliekų. 

 

Šalinamas atliekų kiekis 2021 metais buvo 31 proc. (4 069 t) mažesnis nei 2020 metais.  

2021 metais, palyginus su 2020 metais, sumažėjo: 

3 992,402 t kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) šalinamas kiekis. 

98,520 t sudėtinių medžiagų atliekų (kodas 04 02 09) šalinamas kiekis. 

75,254 t smėliagaudžių atliekų (kodas 19 08 02) šalinamas kiekis. 

Išaugo: 

423,845 t didžiųjų atliekų (kodas 20 03 07) šalinamas kiekis. 

169,150 t izoliacinių medžiagų atliekų (kodas 17 06 04) šalinamas kiekis. 

138,471 t plastikų atliekų (kodas 20 01 39) šalinamas kiekis.  

2015 m. liepos 22 d. gauta pavojingų atliekų tvarkymo licencija. Pirmoje ir trečioje sąvartyno 

sekcijose įrengtos medžiagų turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelės. Medžiagų 

turinčių asbesto (17 06 01*, 17 06 05*) šalinimo aikštelėse 2021 metais pašalinta 1 009,500 t 

statybinių medžiagų, turinčių asbesto. 
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2021 metais, palyginus su 2020 metais, įrengtose aikštelėse pašalinta 309,500 t (44 proc.) 

daugiau statybinių medžiagų, turinčių asbesto. 

Kelių įrengimui, taisymui, atliekų perdengimui panaudota 4 895,010 t inertinių atliekų. Taip 

pat atliekų perdengimui priimta:  21 372,230 t techninio komposto (stabilato) iš  Marijampolės MBA, 

993,800 t techninio komposto (komposto) iš ŽAKA bei 173,352 t atliekų naudojamų perdengimams. 

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 m. 

spalio 14 d. pripažinta tinkama naudoti. 2010 m. gruodžio 9 d. sudaryta sutartis dėl pagamintos 

elektros pardavimo-pirkimo ir pradėta elektros energijos gamyba. Visa pagaminta elektros energija 

perduodama į elektros tinklą. 

Jėgainės pagaminama šilumos energija panaudojama sąvartyno administracinio ir tarnybinio 

pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui.  

2010–2012 metais biodujos buvo išgaunamos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno, o nuo 

2013 metų ir iš eksploatuojamo Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 1 sekcijos. 

2015 metų I ketvirtį įrengta horizontali dujų surinkimo sistema sąvartyno antroje sekcijoje.  

Išgaunamos dujos iš uždaryto Marijampolės sąvartyno kasmet mažėja. 
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IŠGAUTŲ DUJŲ PANAUDOJIMAS 2019–2021 METAIS 

 

2021 m. buvo išgauta 70 473 m3 biodujų: 15 100 m3 dujų sudeginta degle, 55 373 m3 

panaudoti jėgainėje elektros ir šilumos energijai gaminti. 

2020 m. buvo išgauta 146 227 m3 biodujų: 10 884 m3 dujų sudeginta degle, 135 343m3 

panaudoti jėgainėje elektros ir šilumos energijai gaminti. 

2019 m. buvo išgauta 176 500 m3 biodujų: 15 849 m3 dujų sudeginta degle, 160 651 m3 

panaudotas jėgainėje elektros ir šilumos energijai gaminti. 

 

2021 metais, palyginus su 2020 metais, išgauta 75 754 m3 mažiau biodujų, tai sudaro 51,81 

proc. 2021 metais pagaminta 113 593 kWh mažiau elektros energijos, tai sudaro 59,81 proc. 

Pokyčiams didžiausią įtaką turi sprendimas nuo 2012 metų sąvartyne nešalinti biologiškai suyrančių 

atliekų, mišrių komunalinių atliekų tvarkymas, atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas MBA 

įrenginiuose. 
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12 KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEIKLA 

Klientų aptarnavimo skyrius atsakingas už Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registro 

administravimą ir atliekų turėtojų aptarnavimą. Skyrius Marijampolės apskrities savivaldybėse iki 2016 

m. gruodžio 31 d. administravo savivaldybių vietinę rinkliavą vykdydamas vietinės rinkliavos 

administravimo procedūras. Nuo 2017 m. sausio 1 d. savivaldybių vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą 

panaikinta, dabar Klientų aptarnavimo skyrius vykdo atliekų turėtojų duomenų, reikalingų įmokos už 

atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimui, rinkimą ir tikslinimą, tvarko atliekų turėtojų registrą bei 

teikia duomenis reikalingus skolų išieškojimui. 

Klientų aptarnavimo skyrius sudaro komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis 

su atliekų turėtojais, organizuoja atliekų surinkimo priemonių suteikimą, prižiūri ir kontroliuoja 

Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vežėjus (atliekų surinkimas, vežimas) ir atliekų 

turėtojus kaip jie laikosi teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. 

Bendrovėje 2021 metais galiojo 68 794 vnt. sutarčių už 81 833 vnt. objektus. Detali 

informacija pagal savivaldybes pateikiama lentelėje: 

Grupė 
Sutarčių (mokėtojų) 

skaičius 
Objektų skaičius 

Kalvarijos sav. 4 843 5 781 

Kazlų Rūdos sav. 5 837 7 045 

Marijampolės sav. 27 542 32 456 

Šakių r. sav. 13 087 15 290 

Vilkaviškio r. sav. 17 485 21 261 

Viso 68 794 81 833 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ (MOKĖTOJŲ) KITIMO DINAMIKA PER 2011–2021 METUS 
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OBJEKTŲ KITIMO DINAMIKA PER 2011–2021 METUS 

 

Palyginus objektų ir sutarčių skaičius, 2021 metais nenustatytas nei ženklus padidėjimas, nei 

sumažėjimas. Sutarčių padaugėjo visose savivaldybėse išskyrus Vilkaviškio rajono sav. Objektų 

padaugėjo visose savivaldybėse. Objektų ir sutarčių padidėjimui įtakos turėjo 2021 metais vykdytas 

tikslinis sodų, garažų ir naujų gyvenamosios paskirties objektų patikrinimas. Sutarčių sumažėjimui 

Vilkaviškio rajono sav. įtakos turėjo objektų avarinės būklės nustatymas ir jų pripažinimas netinkamais 

naudoti. 

2021 metais su juridiniais asmenimis sudaryta arba pakeista 292 vnt. komunalinių atliekų 

tvarkymo sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos savivaldybėje – 18 vnt., Kazlų Rūdos 

savivaldybėje – 10 vnt., Marijampolės savivaldybėje – 180 vnt., Šakių rajono savivaldybėje – 34 vnt., 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 50 vnt. 

Su fiziniais asmenimis 2021 metais naujai sudaryta 289 vnt. komunalinių atliekų tvarkymo 

sutarčių pagal individualiai aptartas sąlygas: Kalvarijos sav. – 17 vnt., Kazlų Rūdos sav. – 20 vnt., 

Marijampolės sav. – 77 vnt., Šakių rajono sav. – 84 vnt., Vilkaviškio rajono sav. – 91 vnt., bei atnaujinta 

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

Aptarnaujant apskrities atliekų turėtojus 2021 metais klientų aptarnavimo skyriuje gauta ir 

užregistruota 723 raštai (skundai, prašymai, paklausimai), parengti 404 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. 

Siekiant mažinti pašto išlaidas, 2021 metais didelis dėmesys buvo skiriamas klientams siūlant 

rinktis elektroninius mokėjimo pranešimus vietoje popierinių, atnaujinta savitarnos svetainė, kurioje 

5093 5117 5067 4996 4918 5184 5300 5633 5622 5628 5781 

6091 6110 6155 6176 6261 6509 6679 6800 6784 6811 7045 

27164 27226 27260 27629 27927 

30186 
31341 32009 31599 31961 32456 

12860 12849 12615 12511 12590 
13942 14217 14927 14776 15053 15290 

18719 18766 18623 18690 19220 20054 20506 20418 20896 21080 21261 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011
metai

2012
metai

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

2017
metai

2018
metai

2019
metai

2020
metai

2021
metai

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



 

 

 

33 

 

taip pat galima atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų ir gauti elektroninius bei sumokėti mokestį 

už atliekų tvarkymą. Lyginant išsiunčiamus elektroninius mokėjimo pranešimus su 2020 metais, jų 

skaičius 2021 metais padidėjo 2 kartus (nuo 8 244 vnt. iki 16 707 vnt.). Savitarnos svetainėje 

užsiregistravę ir ja naudojasi 5 440 vnt. klientų. 

Kontroliuojant atliekų turėtojų atsiskaitymus už paslaugas, parengta ir išsiųsta 2 083 vnt. 

raginimų atliekų turėtojams dėl susidariusių skolų. Marijampolės apskrityje patikrinti 344 objektai, 

kurių savininkai vengia laiku mokėti mokestį už atliekų tvarkymą. Po objektų patikros nustatyta, kad 55 

yra avarinės būklės ir yra netinkami naudojimui, jiems mokesčio skaičiavimas yra sustabdytas, 

inicijuotas susidariusių už šiuos objektus mokesčio už atliekų tvarkymą beviltiškų skolų nurašymas. 289 

patikrinti objektai yra tinkami naudoti bei naudojami, todėl šių objektų savininkai perduoti tolesniam 

skolų išieškojimui. 

Prižiūrint Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registrą ir atsižvelgus 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 proc., 2021 metais buvo 

apžiūrėta ir įvertinta situacija 161 objekte. Iš juridinių asmenų gauta 15 prašymų dėl nekilnojamo turto 

patalpų plotų naudojimo ir paskirties įvertinimo vietoje. 

Prižiūrint Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos dalį, apimančią atliekų 

surinkimą ir vežimą iš fizinių ir juridinių asmenų, bei vykdant Marijampolės apskrities gyventojų, 

įmonių, organizacijų kontrolę dėl savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir sutartinių 

įsipareigojimų laikymosi ir tinkamo vykdymo, 2021 metais užfiksuoti ir savivaldybių kompetentingiems 

specialistams perduoti 25 galimi atvejai dėl atliekų turėtojų teisės aktuose ir savivaldybių tarybų 

sprendimuose nustatytų reikalavimų pažeidimų. Reaguojant į gautus seniūnų prašymus ar skundus 

vykta į 21 tikslinį patikrinimą. Taip pat dalyvauta bei suorganizuota 2 bendri patikrinimai su 

savivaldybių, seniūnijų atstovais. Vykdant savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir 

sutartinių įsipareigojimų laikymosi kontrolę, organizuoti 11 individualiose valdose esančių mišrių 

komunalinių atliekų konteinerių patikrinimai. Jų metu patikrinta apie 2 476 vnt. konteinerių. Dažniausi 

nustatyti pažeidimai buvo mišrių komunalinių atliekų konteineriuose rastos žaliosios atliekos. Žaliųjų 

atliekų kiekiai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose labai priklausė nuo sezoniškumo. Pasitaikė 

atvejų, kai mišrių komunalinių atliekų konteineriuose buvo rasta pakuočių atliekų. Atsižvelgiant į 

patikrinimų rezultatus, ateityje tikslinga gerinti atliekų rūšiavimą, daugiau dėmesio skiriant 

visuomenės švietėjiškai ir prevencinei veiklai. Juridiniams asmenims priklausantys mišrių komunalinių 

atliekų konteineriai buvo tikrinti 180 kartų, 5 juridiniai asmenys buvo įspėti dėl netinkamo atliekų 

tvarkymo. Kontroliuojant vežėjo teikiamas paslaugas, 127 kartus tikrintas atliekų vežėjo atliekų 

surinkimo ir vežimo paslaugos teikimas. Vežėjas UAB „Ecoservice“ 4 kartus informuotas dėl netinkamo 

sutarties vykdymo, pritaikytos finansinės sankcijos paskiriant baudas.  

2021 metais buvo vykdoma aktyvi bendro naudojimo konteinerių kontrolė vertinant 
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konteinerių būklę, estetinę išvaizdą bei jų ženklinimą. Patikrintos visos apskrityje esančios kapinių 

konteinerinės aikštelės, jose esančių konteinerių būklė, ženklinimas, vertintas atliekų rūšiavimas bei 

susidarantis atliekų kiekis. Apvažiuota ir patikrinta apie 80 proc. bendro naudojimo konteinerinių 

aikštelių bei visos poilsiavietėse esančios konteinerinės aikštelės ir konteineriai. Nustačius 

neatitinkančius reikalavimų ar netinkamai suženklintus konteinerius, vežėjui buvo pateikti nurodymai 

konteinerius pakeisti į atitinkančius reikalavimus bei teisingai suženklinti konteinerius, juos nuvalyti 

bei nuplauti. 

Užtikrinant minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus ir 

siekiant atliekų surinkimo priemonių talpų ir surikimo dažnumo atitikimo atliekų turėtojų objektuose 

susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikiui, 2021 metais atliekų vežėjui išsiųsti 825 

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

naudojimo mišrių komunalinių atliekų, rūšiavimo konteinerių pastatymą ir nuėmimą: 

Savivaldybė 
2021 m. 
išsiųsta 

potvarkių 

Padaryti pakeitimai 

Dėl fizinių 
asmenų 

Dėl juridinių 
asmenų 

Dėl bendro 
naudojimo 

Viso 

Kalvarijos 158 168 90 20 278 

Kazlų Rūdos 92 229 44 21 294 

Marijampolės 305 1 072 252 21 1 345 

Šakių rajono 110 369 83 47 499 

Vilkaviškio rajono 160 572 100 12 684 

Viso: 825 2410 569 121 3 100 

13 2021 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 2019–2021 METAIS 

 2019 2020 2021 

Įvykusių viešųjų pirkimų skaičius 96 112 80 

Bendra įvykusių viešųjų pirkimų vertė, 
Eur 

3 116 164,48 1 289 080,89 1 744 276,66 

Bendra atliktų 2021 metų pirkimo procedūrų vertė - 1 744 276,66 Eur su PVM: 

• Prekių pirkimai – 247 083,62 EUR su PVM; 

• Paslaugų pirkimai – 324 455,46 EUR su PVM; 

• Darbų pirkimai – 1 172 737,58 EUR su PVM. 
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2021 M. PIRKIMAI 

 Suma Eur su PVM 

Pirkimai, atlikti naudojantis CVP IS 1 144 544,24 

Pirkimai atlikti per CPO LT 6 050,00 

Mažos vertės pirkimai 654 662,79 

Bendrovė 2021 metais atliko 80 viešųjų pirkimų procedūrų, kurių didžiąją daugumą sudarė 

mažos vertės pirkimai - 76. 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ BENDRA VISŲ SUDARYTŲ SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS 2021 M. 

Pirkimo objekto 
rūšis 

Bendra sudarytų sutarčių vertė Eur su 
PVM 

Bendras pirkimų skaičius, vnt. 

Prekės 247 083,62 27 

Paslaugos 271 747,86 40 

Darbai 141 881,31 9 

 660 712,79 76 

14 VEIKLOS VIEŠINIMAS IR ATLIEKŲ 

PREVENCIJA 

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nuolat siekia, kad visuomenė žinotų 

Bendrovės veiklos naujoves, problemas ir būdus, kuriais Bendrovė stengiasi jas spręsti. 

     2021 metais vis dar teko dirbti įtemptu darbo režimu dėl koronaviruso pandemijos: nuo 

2020 m. lapkričio 7 d. iki 2021 m. birželio 30 d. buvo paskelbtas karantinas, o nuo 2021 m. liepos 1 d. 

šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Buvo ribojamos galimybės dirbti darbo vietose, 

griežtai rekomenduota vengti nebūtinų kontaktų, nerengti masinių susibūrimų. Tai darė įtaką ir veiklos 

viešinimui – nebuvo galima rengti susitikimų su gyventojais, ekskursijų į atliekų tvarkymo objektus. 

Visų mokymo įstaigų veikla vyko nuotoliniu būdu, todėl nebuvo galima patalpose rengti švietėjiškų 

renginių moksleiviams. 

   Didelę laiko dalį žmonės buvo priversti leisti savo namuose, iš kurių nemaža dalis 

darbuotojų ir dirbo nuotoliniu būdu, todėl informacija daugiausiai visus pasiekdavo elektroninėmis 

priemonėmis, per televiziją.  

Bendrovė jau daug metų gali džiaugtis neblogais santykiais su visuomenės informavimo 

priemonių atstovais. Karantino ir ekstremaliosios situacijos metu palyginus nemažai informacijos 

Marijampolės apskrities gyventojams teikė Marijampolės televizija. Dauguma reportažų buvo parengti 

atvirose erdvėse. Gyventojai sulaukė informacijos, kaip tvarkyti kalėdines eglutes ir žaliąsias atliekas, 

kur nešti pavojingas atliekas, kaip veikia antrinio daiktų panaudojimo sistema, ar verta kompostuoti, 

kaip veikia MBA įrenginiai. 
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14.1 Radijas, televizija 

Dėl karantino reikalavimų, palyginus su ankstesniais metais, gerokai sumažėjo vietos 

televizijos reportažų, parengtų iš 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. 

 

 

2021-03-31. Kaip tvarkyti kapinių atliekas. 
Direktoriaus Algirdo Bagušinsko interviu 

2021-01-21. Marijampolės reportažas apie 
užbaigtus metų rezultatus ir kas laukia 2021 

metais 

 

 

 

 

 

 

2021-05-27. „Lietuvos ryto“ televizijos ekologinės 
laidos filmavimas Marijampolėje. Viena dalis – A. 
Bagušinsko ir laidos vedėjo Giedriaus Drukteinio 
pokalbis apie atliekų tvarkymo pažangą apskrityje 

2021-04-22. Rūšiavimas MBA ir kompostavimo 
aikštelėje. A. Bagušinsko ir Povilo Ylos interviu 

 

 



 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-27. Mokesčių naujovių 
pristatymas televizijos žiūrovams  

  

2021-07-23. Naujai įsigyto įrenginių didelių gabaritų 
atliekoms smulkinti pristatymas šalia regioninio 

sąvartyno 
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14.2 Ekskursijos į bendrovės objektus, kuriuose susipažįstama su 
atliekų tvarkymo sistema 

Įprastais metais Bendrovėje per metus apsilankydavo kelios grupės atliekų tvarkymo sistema 

besidominčių savivaldybių tarybų atstovų, APVA atstovų, keliolika moksleivių ekskursijų iš visų regiono 

savivaldybių. Dėl ekstremalios situacijos reikalavimų 2021 metais tokių susitikimų buvo gerokai 

mažiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-05. Šakių rajono savivaldybėje lankėsi 
savivaldybės vadovų delegacija iš Ukrainos. Šakių 
rajono savivaldybėje buvo pasirašyti ketinimų 
protokolas ir keturšalis susitarimo memorandumas. 
Ketinimų protokolą pasirašė Šakių rajono 
savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ir Slobozhanska 
gyvenvietės Ukrainoje tarybos pirmininkas Ivan 
Kaminskyi. Šios partnerystės tikslas yra „miestų 
dvynių” statuso sukūrimas tarp Šakių rajono 
savivaldybės ir Slobozhanska gyvenvietės. Siekdami 
susipažinti su mūsų šalies atliekų tvarkymo sistema, 
ukrainiečiai apsilankė Šakių rajono didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikštelėje. Jiems sistemą pristatė 
Mindaugas Trinskis 

2021-08-23 UAB Marijampolės apskrities atliekų 
tvarkymo centre lankėsi LR aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas. Direktoriaus pavaduotojas 

Tautvydas Zaveckas su ministru aptarė problemas 
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2021-06-02. Į UAB Marijampolės apskrities atliekų 
tvarkymo centrą pasidomėti, kaip Marijampolės 
regione veikia atliekų tvarkymo sistema, atvyko 

Tauragės apskrities savivaldybių delegacija. 
Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių 

tarybų atstovai nusprendė pasidomėti, kaip 
Marijampolėje veikia mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo įrenginiai, kaip atliekas rūšiuoja 
marijampoliečiai, kaip sekasi surinkti mokesčius už 

atliekų tvarkymo paslaugas 

 

2021-10-14. Su vaikų darželio auklėtiniais iš 
„Želmenėlių“ ugdymo įstaigos UAB 
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą 
sieja jau ne vienus metus ugdyta tradicija – 
darželinukai ekskursiją į atliekų tvarkymo 
sistemos objektus surengia beveik kasmet. 2021 
metais irgi buvo toks atliekų tvarkymo sistemos 
pristatymas, bet dėl sveikatos saugumo 
reikalavimų jis vyko tik lauke 

Visa klientams aktuali informacija juos pasiekdavo Bendrovės interneto svetainėje, daug 

aktualijų buvo paskelbta Bendrovės Facebook paskyroje.  

Daug publikacijų apie atliekų tvarkymo problemas, Bendrovės siūlomas naujoves, klientų 
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galimybes paskelbė apskrities vietos laikraščiai. Glaudžiai bendradarbiaujama su Vilkaviškio rajono 

savivaldybės laikraščiu „Santaka“, Marijampolės apskrities laikraščiu „Suvalkietis“, Šakių rajono 

laikraščiais „Valsčius“ ir „Draugas“. 

Operatyviau informaciją paskelbdavo naujienų portalai. Itin daug apie atliekų tvarkymą rašė 

www.suduvosgidas.lt,  vietos laikraščių naujienų portalai. Bendrovės pranešimai spaudai visuomet 

operatyviai skelbiami apskrities savivaldybių administracijų internetinėse svetainėse, socialinių tinklų 

paskyrose. 

2021 metais viešindama savo veiklą Bendrovė susidūrė su nemažais iššūkiais: dėl 

koronaviruso pandemijos buvo ribojami gyvi kontaktai su žmonėmis, todėl atsisakyta susitikimų su 

gyventojais, moksleivių ekskursijų į atliekų tvarkymo objektus, atliekų tvarkymo sistemą 

propaguojančių renginių švietimo įstaigose, seniūnijose. 

15 BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR 

PROGNOZĖS 
Įsibėgėja naujas 2021–2027 m. atliekų tvarkymo prevencijos ir plėtros periodas valstybiniu 

lygiu. Tačiau iki šios dienos nėra patvirtintos kiekybinės ir kokybinės naujo laikotarpio užduotys visais 

administravimo lygiais: valstybiniu, regiono, savivaldybės. 

Dėl šios priežasties Bendrovė savo veiklą 2021 metais vykdė vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, valstybės ir savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kitais 

atliekų tvarkymą ir Bendrovės veiklą reglamentuojančiais dokumentais bei savivaldybių pateiktais 

lūkesčiais dėl Bendrovės veiklos krypčių, tikslų ir principų. 

Bendrovės veikla karantino laikotarpiu buvo vykdoma pagal operatyvinį savisaugos planą. 

Infekcinės ligos protrūkių laikinai uždarant kurį nors Bendrovės skyrių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

Dalis darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu, darbo vietose darbuotojai buvo testuojami nemokamai. Visos 

patalpos, kuriose yra darbo vietų, periodiškai dezinfekuojamos, darbuotojai pilnai aprūpinami 

individualiomis apsaugos priemonėmis jas periodiškai atnaujinant. 

Ataskaitinį laikotarpį Bendrovė grindė atvirumo, solidarumo, nediskriminavimo, prieinamumo 

ir  vientisumo principais. 

Dabartiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į Marijampolės regiono plėtros tarybos ir savivaldybių 

įgaliojimus vyksta pasirengimas koordinuoti Marijampolės regiono ir jo savivaldybių atliekų tvarkymo 

prevencijos ir plėtros planų rengėjų atranką teikiant paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai. 

Iki metų pabaigos, pagal valstybės priimtas teisines nuostatas turėtų būti paskelbti pakuočių 

ir antrinių žaliavų surinkėjų konkursai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje regionų principu, už tai 

esame atsakingi Marijampolės regione ir pradėsime įgyvendinti, kai bus patvirtinti būtinieji 

reikalavimai paslaugai, tačiau tai stringa vyriausybiniame lygmenyje. 

Atliekų tvarkymo tarifai, atlikus korekcijas metodikoje, vadovaujantis valstybiniais 

reikalavimais Marijampolės regione be pakitimų išsilaikė 11 metų. Plėtojant atliekų tvarkymo sistemą 
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regione, įsibėgėjant infliacijai ir valstybei priimant naujas mokestines prievoles, įvertinus faktiškai 

išnaudotus vidinius rezervus ir praėjusių metų rezultatus, buvo prognozuojama, kad 2021 metai – 

tikėtina – bus nuostolingi. Todėl suderinus su Marijampolės savivaldybe, kuri pagal jungtinę veiklos 

sutartį įgaliota kaip atsakinga, bendrą Bendrovės apskaitą kuruojanti savivaldybė, buvo parengta 

ūkinės veiklos analizė ir naujų atliekų tvarkymo mokesčių tarifų dydžių pagrindimas. Viešo pirkimo 

būdu tam buvo atrinkta nepriklausoma, turinti patirtį ir tokių veiklų kompetenciją, bendrovė. Ji atliko 

Bendrovės ūkinės veiklos analizę ir pateikė siūlymus dėl mokesčių dydžių. Bendrovė, vadovaudamasi  

savivaldybių atliekų surinkimo ir tvarkymo metodikos reikalavimais, po aptarimo ir derinimo, pateikė 

mokesčių dydžius savivaldybių taryboms tvirtinti. Savivaldybės tarifus patvirtino, tačiau  juos koregavo 

optimistiškai įvertinant infliaciją, energetinių šaltinių brangimą, taršos mokesčio valstybinį didinimą. 

Metų eigoje bus vertinama Bendrovės ūkinė veikla, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas, 

paslaugų plėtra, perspektyvos finansavimo ištekliuose, grindžiamus galimai keičiamuose tarifuose, 

tenkinant dinamiškai kintančias būtinąsias sąnaudas. 

2021 metais buvo atliktas MBA veiklos vertinimas visuose šalies regionuose. Mūsų MBA, 

pagal galimybių ir eksploatavimo studijos įvertinimus, yra viena geriausių pagal daugelį rodiklių ir 

geriausiai įvertinta pagal atliekų rūšiavimo rezultatus. 

Vadovaujantis Bendrovės veiklos tobulinimo planu ir aplinkosauginiais reikalavimais iš savo 

lėšų buvo įsigytas stambiagabaričių atliekų (baldų) smulkintuvas, atrenkantis atliekose esantį metalą. 

Ieškoma galimybių susmulkintas baldų atliekas realizuoti pigiau, išvežant į užsienį,  nevežant jų 

utilizuoti į kogeneracinę jėgainę. 

Siekiant sumažinti pašto paslaugas tobuliname klientų informavimo ir mokėjimo už paslaugas 

sistemas. 94 proc. juridinių asmenų už atliekų tvarkymo paslaugas teikiamos e. sąskaitos.   

Per ataskaitinį laikotarpį dvigubai padaugėjo fizinių asmenų, už atliekų tvarkymo paslaugas 

gaunančių e. sąskaitas. Baigiama diegti galimybė gauti informaciją ir atlikti mokėjimus mobiliųjų 

telefonų pagalba. 

Tobulinama Bendrovės atliekų tvarkymo sistema regione bus plėtojama ir vystoma pagal 

valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo planą 2021–2027 metams, atskirai tvarkant maisto ir 

tekstilės atliekas, kai šis planas  bus patvirtintas ir jo pagrindu parengti regiono ir savivaldybių atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planai. 

 

Direktorius                                                        
 

 

 


