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MARIJAMPOLĖS REGIONO INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014-2020 

METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMĄ  2018 METAIS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Informacija apie priemonių vykdymą 

1 2.3. sukurti 

komunalinių 

biologiškai 

skaidžių 

atliekų 

tvarkymo 

pajėgumus 

2.3.5. organizuoti maisto / 

virtuvės atliekų rūšiuojamąjį 

surinkimą ir (ar) individualų 

kompostavimą, įrengti 

pakankamus pajėgumus 

šioms maisto / virtuvės 

atliekoms apdoroti  

 

savivaldybės  

 

Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 61 p., savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose 

susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti 

rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų. 

Marijampolės apskrities savivaldybės nepatenka į šį reikalavimą. 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės regiono plėtros sprendimu Nr.51/8S-28, 

atsisakyta sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą. 

2 2.4. plėtoti 

rūšiuojamojo 

atliekų 

surinkimo 

sistemas 

2.4.2. didinti didelių 

gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių skaičių arba taikyti 

kitas atliekų surinkimo 

priemones (pavyzdžiui, 

apvažiuojant) 

savivaldybės Pagal 2014-2020 m. metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamas projektas „Marijampolės regiono komunalinių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“: 

1. Įgyvendinama 2017 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 

2017/4-46 „Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių statyba ir rekonstravimas“. Sutartis pratęsta iki 2019-05-31. 

Sutarties apimtis: rekonstruoti 6 ir įrengti 3 didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikšteles Marijampolės regione.  Per 2018 m. rekonstruotos 

penkios ir baigiama įrengti viena nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelė. 

2. 2018-12-12 pasirašyta prekių sutartis Nr. 2018/4-181 „Kompostavimo dėžių 

individualioms valdoms pirkimas“. Marijampolės regiono savivaldybėms 

perkama 4450 vnt. kompostavimo dėžių. Sutarties terminas – 2019-03-12. 

3. 2018-09-21 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-129 „Konteinerių 

aikštelių įrengimas Kalvarijos savivaldybėje“. Vykdomi projektavimo 
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darbai. Numatyta įrengti 74 vnt. konteinerių aikštelių Kalvarijos 

savivaldybės teritorijoje. Sutarties trukmė 16 mėnesių. Galimas sutarties 

pratęsimas 2 mėnesiams. 

4. 2018-10-12pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-152 „Konteinerių 

aikštelių įrengimas Šakių rajono savivaldybėje“. Vykdomi projektavimo 

darbai. Numatyta įrengti 120 vnt. konteinerių aikštelių Šakių rajono 

savivaldybės teritorijoje. Sutarties trukmė 16 mėnesių. Galimas sutarties 

pratęsimas 2 mėnesiams. 

5. Paskelbtas konkursas „Konteinerių aikštelių įrengimas Marijampolės, 

Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse“. Vyksta pirkimo 

procedūros. Numatyta sutartį baigti įgyvendinti 2020 m.  

6. Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų 

surinkimo konteinerių pirkimas“. Perkama 56 vnt. konteinerių didelių 

gabaritų atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir 2029 vnt. 

1,1 m
3
rūšiavimo konteinerių į didelių gabaritų ir konteinerines aikšteles. 

Numatyta sutartį baigti įgyvendinti 2019 m. 

7. 2018-12-18  pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-185   „Visuomenės informavimo 

atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“. 

Sutarties trukmė 12 mėn.  Projekto „Marijampolės regiono komunalinių 

atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra” viešinimo plane 

nurodyto siekiamo projekto viešinimo veiklų rezultato pasiekimas. 

2.4.3. regioniniuose ir 

savivaldybių atliekų 

tvarkymo planuose numatyti 

ir taikyti buityje 

susidarančių pavojingųjų ir 

tekstilės atliekų surinkimo 

priemones, taip pat ir 

surinkimą apvažiuojant 

savivaldybės Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų surinkimo 

konteinerių pirkimas“. Bus nupirkta: 

 36 vnt. 1,1 m
3
konteinerių tekstilės atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikšteles; 

69 vnt. 1,1 m3  konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles; 

6 vnt.  2,5 m
3
 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Marijampolės 

savivaldybėje; 

16 vnt. 1,5 m
3
 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Vilkaviškio r. 

ir Kalvarijos savivaldybėse.    

Bus sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 205,58 

tonų/metus. 

Nuolat pagal poreikį derinamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. 
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3 3.1. užtikrinti, 

kad visiems 

atliekų 

turėtojams 

būtų sudarytos 

sąlygos 

naudotis 

viešąja 

komunalinių 

atliekų 

tvarkymo 

paslauga  

3.1.1. visiems atliekų 

turėtojams teikti viešąją 

komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugą, 

atitinkančią minimalius 

kokybės reikalavimus, 

kuriuos nustato Aplinkos 

ministerija 

savivaldybės Toliau buvo tikslinamas Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registras. Su visais 

atliekų turėtojais sudarytos standartinės arba pagal individualiai aptartas sąlygas 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys. Sudaryta ir galioja 68200 

vnt. sutarčių ir visiems šių sutarčių atliekų turėtojams teikiama komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus. 

4 6.1. didinti 

visuomenės 

sąmoningumą 

atliekų 

tvarkymo 

srityje 

6.1.2. šviesti ir informuoti 

visuomenę regioniniu lygiu: 

pristatyti komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemą 

(akcentuoti kaip visumą), 

esamą surinkimo ir 

tvarkymo infrastruktūrą, 

pasirinktą apmokestinimą, 

gyventojų teises ir pareigas, 

galimybes rūšiuoti atliekas 

regioniniai 

atliekų 

tvarkymo 

centrai, 

savivaldybės 

Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr.  1 

 

 

 

6.1.3. bendradarbiaujant su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, rengti ir 

įgyvendinti bendrus 

visuomenės švietimo ir 

informavimo atliekų 

prevencijos ir atliekų 

tvarkymo klausimais 

projektus. 

 

 

Aplinkos 

ministerija, 

nevyriausybi

nės 

aplinkosaugo

s 

organizacijos, 

savivaldybės 

Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr.  1 
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5 6.2. tobulinti 

valstybės ir 

savivaldybės 

institucijų 

darbuotojų 

kompetenciją 

atliekų 

tvarkymo 

klausimais 

6.2.1. dalyvauti 

tarptautiniuose renginiuose 

ir konferencijose, 

seminaruose, darbiniuose 

susitikimuose; organizuoti 

susitikimus su kitų valstybių 

institucijomis, organizuoti 

bendrus renginius su 

savivaldybių, atliekų 

surinkėjų ir tvarkytojų 

asociacijomis, skleisti gerąją 

bendradarbiavimo patirtį 

Aplinkos apsaugos 

agentūros interneto 

svetainėje 

Aplinkos 

ministerija, 

Aplinkos 

apsaugos 

agentūra, 

savivaldybės 

Informacijos apie valstybės ir savivaldybių darbuotojų kompetencijos tobulinimą 

atliekų tvarkymo klausimais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 

neturi. 

 


