
 

VIEŠINIMO  PASLAUGOS  PROJEKTUI 
„MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“   
SUTARTIS NR. 2011/4-41 

 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 
vykdo projektą, finansuojamą iš ES lėšų, kurio tikslas –  
sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą 
ir atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus, 
užtikrinančius ES nustatytų užduočių atliekų tvarkymo 
srityje vykdymą Marijampolės regione.  

2011 m. spalio 25 dieną pasirašyta sutartis tarp VGTU 
Aplinkos apsaugos instituto ir Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centro „Viešinimo paslaugos projektui 
„Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra““.  

Sutarties tikslai 
1. Užtikrinti, kad pagal visus keliamus reikalavimus būtų įvykdytas projekto „Marijampolės regiono 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ viešinimas. Siekti kuo išsamesnio regiono 
gyventojų informavimo apie projekto eigą, naudą, tikslus, rezultatus ir kita. 

2. Maksimaliai panaudojus esamas galimybes, tinkamai ir tiksliai pateikti informaciją apie projekto 
veiklas bei jų naudą gyventojams.  

 

Sutarties trukmė – 27 mėnesiai (2011 11 – 2014 01). 
 
Sutarties įgyvendinimo teritorija – Marijampolės apskritis. 
 

Sutarties biudžetas – 108 200 Lt. 
 
Sutarties vadovė – doc. dr. Aušra Zigmontienė. 
 
Tikslinės grupės 
 
1. Visuomenė – Marijampolės apskrities 5 savivaldybių  ((Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Šakių rajono, Vilkaviškio rajono) gyventojai. 
2. 5 savivaldybių administracijų darbuotojai. 
3. Marijampolės apskrities žiniasklaida.  

http://www.vgtu.lt/


Sutartyje numatytos veiklos 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos Veiklos aprašymas 

1. Lipdukai Informacijos apie mišrių komunalinių atliekų apdorojimą, 
atliekų rūšiavimo naudą skelbimas visuomenei, sukuriant ir 
klijuojant lipdukus ant mišrių komunalinių atliekų surinkimo 
konteinerių. 

2. Pranešimai spaudai Publikacijos spaudoje, kuriose pateikta bendroji informacija 
apie projektą, jo naudą visuomenei, projekto vykdymo eigą. 

3. Informavimas per vietos 
radiją ir televiziją 

Informacijos skelbimas laidose per regioninį radiją  ir 
regioninę televiziją, kuriose pateikiama informacija apie 
projektą, jo eigą, vykdomas ir įvykdytas veiklas. 

4. Lankstinukai Lankstinukų sukūrimas ir platinimas, kuriuose pateikiama 
informacija apie projektą, jo tikslus ir naudą Marijampolės 
apskrities  gyventojams. 

5. Plakatai Plakatų, kuriuose pateikta vaizdinė informacija apie mišrių 
komunalinių atliekų apdorojimą, atliekų rūšiavimo naudą, 
sukūrimas ir platinimas  

6. Informavimo  renginiai 
gyventojams ir savivaldybių 
atstovams 

Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos plėtra“ tikslų ir naudos visuomenei 
pristatymas; informacijos apie numatytą mišrių komunalinių 
atliekų apdorojimą mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginiuose pristatymas; diskusijos apie atliekų rūšiavimo ir 
BSA kompostavimo naudą.   

7. Spaudos konferencija 
Marijampolės apskrities 
žiniasklaidai  
 

Žiniasklaidos supažindinimas su Marijampolės regiono 
atliekų tvarkymo sistema, jos plėtros eiga, mišrių 
komunalinių atliekų apdorojimo mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginiais ir atliekų rūšiavimo svarba. Spaudos 
konferencijos metu bus suorganizuotos pažintinės išvykos į 
regiono atliekų tvarkymo įrenginius. 

 
 

 

BŪKIME ATSAKINGI – 
RŪPINKIMĖS MUS SUPANČIA 

APLINKA 

 
 
 
Informaciją parengė:  doc. dr. Aušra Zigmontienė, el. paštas ausra.zigmontiene@vgtu.lt  

mailto:ausra.zigmontiene@vgtu.lt

