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Apskritojo stalo diskusija vyko 2021 m. rugsėjo 15 d. Šiauliuose (Tilžės g. 22). Diskusijos 
organizatorius – viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“. Tai buvo Europos socialinio fondo 
lėšomis finansuojamo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-
ESFA-K-917-03-0015) renginys, kurį vedė pasiūlymą Aplinkos ministerijai dėl geresnės tvarkos 
prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių rengusios darbo grupės narys Vytautas 
Kabaila.  
 
7:00 
Artūras Visockas (Šiaulių miesto savivaldybės meras). Sveiki, ne apskritojo stalo diskusijos 
dalyviai, nes visi sėdite saugiu atstumu, taip pat nuotoliniu būdu. Kalbame iš Šiaurės Lietuvos 
Minties centro, nes Šiaurės Lietuvos kolegija turėtų vadintis Šiaurės Lietuvos Minties centru.  
Sprendžiame opų klausimą. Ši sritis yra apleista. Rimtų judesių nematau niekur Lietuvoje, Aplinkos 
ministerijos reguliavimas yra neįtikėtinai prastas, savivaldos darbas taip pat neįtikėtinai prastas, taip 
pat ir Šiaulių.  
Kaip reikia daryti, visi seniai žinom, paprastas klausimas – kodėl nedarome? Komisija po 
Komisijos, bet nėra jokio atsakomybės kelio, jokios asmeninės atsakomybės. Jeigu vienam žmogui 
būtų pavesta tą dalyką sureguliuoti, tai tą dalyką jau seniai būtume ir išsprendę. Tokia yra realybė.  
Manau, kad mes, šiauliečiai, turėsime ką pasakyti, taip pat ir ministerijai, kuri dirba labai silpnai. 
Toks, matyt, yra paveldėjimas.  
Jeigu čia sveikinimo kalba, tai reikia pasakyti, kaip tu tai darytum. Iki ašarų paprasta. Įstatyme yra 
parašyta, kad tai savarankiška funkcija, tai leiskime savivaldybėms tai tvarkyti. Tarkim, Šiaulių 
miesto savivaldybė samdo skirtingas paslaugas. Tą paslaugą atlieka „Servisas“, t. y. komunalinių 
atliekų išvežimo paslaugą.  
Ko mes neturime sutartyje ir kas būtinai turėtų atsirasti? Jie paima konteinerį, susipila į savo mašiną 
ir išvažiuoja, o kas būna šalia konteinerio, palieka ir jokio pranešimo nedaro savivaldybei. Mes tai, 
kartais tik po mėnesio, sužinome tik iš feisbuko arba atliekų turėtojų.  
Daugybė žmonių dirba sistemoje, visi mato, kas vyksta, nejaugi tiek abejingi esame? Užtektų vien 
tą dalyką padaryti ir jau žinotumėme, kad prie x skaičiaus konteinerių turime netvarką, operatyviai 
spręstume, ką daryti su ta netvarka.  
Vieni atvažiuoja, paima vieną dalyką, kiti atvažiuoja, paima kitą dalyką, o netvarka kaip buvo taip 
ir yra. Viskas kaupiasi ir kaupiasi.  
Tada natūraliai kyla klausimas – gal atvažiavus viską surinkti ir palaikyti švarą? Tada mažiau 
drąsos būtų mesti bet ką prie tų konteinerių, iškiltų klausimas – o kodėl tas vyksta iš viso?  
Dėl pavojingų atliekų surinkimo pavyko susitarti su „Toksika“. Jie savo lėšomis išsiveš viską iš 
Šiaulių miesto.  
Aš esu atsakingas, todėl aš esu kalčiausias žmogus dėl tos betvarkės, kuri yra Šiaulių mieste. Jeigu 
tie žmonės, kurie tiesiogiai dirba tą darbą, norėtų, kad aš būčiau mažiau kaltas, jie turėtų pradėti tą 
darbą dirbti. Iki ašarų paprasta.  
Nuo mūsų visų ir ypatingai nuo tų žmonių, kurie toje sistemoje dirba, turiu omenyje ir Žilviną 
Šilgalį, priklauso, kaip viskas atrodys po metų ar po dviejų. Norėčiau, kad kadencijos pabaigoje 
miestas ir tuo klausimu susitvarkytų.  
Gėda už tai, ką turime 31-aisiais Laisvės metais. Ir ne tik atliekų šalinimo sistemoje, bet ir švietimo 
sistemoje, ir visur kitur. Tas bardakas yra visur.  
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Nuolat kalbame apie kovidą, apie sveikatą nekalbame. O sveikata prasideda nuo mokyklų sporto 
salių ventiliacijos, kurios nėra. Tai Šiauliuose jau pamažu atsiranda. Pelėsiuose vaikai sportuoja ir 
mes po to norime, kad jie būtų sveiki, kad būtų stiprūs imunitetai, kad nekibtų jokie kovidai. 
Vaistams Europos Sąjungoje išleidžiame daugiausiai, nuperkame beveik už milijardą eurų. Tokie 
mes esame.  
Atsitraukime nuo stereotipų, pradėkime galvoti. Pasidarysime, per keletą mėnesių tikrai įvyks 
pokyčiai ir aš toje vietoje būsiu pakankamai aštrus.  
Čia toks labai geras sutapimas, kad pakvietėte į šį susirinkimą, nes savivaldybėje mes viduje 
diskutavome tais klausimais. Čia viskas sutampa ir labai gražiai išsiplečia. Žmonės į viską labai 
greitai atsiliepia, jeigu iš viršaus ateina tvarka ir ši tvarka yra suprantama, o šiandien matau, kad 
patys žmonės nori padėti tą tvarką susikurti. Man jūsų pasiūlymai bus labai reikalingi.  
Ačiū ir kad šios dienos renginys būtų prasmingas, kad tai nebūtų eilinis pasikalbėjimas. 
Pagalvokite, ką galėtumėte pasakyti man, ką galėtumėte pasakyti ŠRATCo vadovui, kad visa ta 
sistema galėtų vystytis taip, kaip mes norėtume kad ji vystytųsi. 18:11 – 19:30.  
 
18:11 – 19:30. 
Algirdas Reipas (Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas, Alytaus 
regioninio atliekų tvarkymo centro direktorius). Mano pranešimas skamba taip: „Rūšiavimo 
aikštelės – rūšiavimas, estetika, aplinkos kokybė“. Man norisi plačiau žiūrėti į tas aikšteles, jų 
aptarnavimą.  
Mūsų elgsena turi įtakos atliekų rūšiavimui, tvarkymui, o atliekų rūšiavimas, tvarkymas augina 
mūsų socialinę brandą. Ir gal net daugiau, negu mes galvojame.  
Atliekų surinkimo aikštelė parodo, kaip miestas save gerbia, ką miestas apie save pasako, kaip save 
reprezentuoja.  
Išskiriu du dalykus – rūšiavimo kontrolę ir rūšiavimo aikštelės aptarnavimo priežiūros kontrolę. Aš 
vadinu ne konteinerių aikštelėmis, o rūšiavimo aikštelėmis.  
Žmonės į rūšiavimo aikšteles žiūri kaip į taršos objektą, kaip į sąvartyną. Čia yra didžiausia 
problema ir mūsų 30 metų darbo rezultatas.  
Mes neturime tikro rūšiavimo aikštelės paskirties suvokimo. Tai nėra atliekų išnykimo vieta, tai 
atliekų išrūšiavimo vieta. Jeigu atliekos neišrūšiuojamos arba netinkamai išrūšiuojamos, tai aikštelė 
savo paskirties neatlieka.  
Rengiant savivaldybėse detaliuosius planus reikia numatyti ir atliekų rūšiavimo aikštelių vietas. 
Tokias aikšteles reikia iš anksto suplanuoti, taip pat ir prie ugdymo įstaigų.  
Aikštelė turi būti stebima, matoma, žmonės turi matyti aikšteles, jeigu jas norime priskirti 
bendruomenėms, tai bendruomenės turi jas matyti.  
Dabar atskirai surenkamas plastikas, popierius, stiklas, ir, galbūt, maistas. Aš manau, kas 
nepasirinko galimybės atskirai rūšiuoti maistą, padarė didelę klaidą, pačią didžiausią klaidą. Jeigu 
rūšiuoti, tai reikia visas atliekas rūšiuoti. Atskirai surenkant maistą, likusios komunalinės atliekos 
tampa sausos, daug švaresnės. Vienas konteineris būna šlapias, o visi kiti būna sausi. Netgi plastiką 
galima dėti kartu su komunalinėmis atliekomis.  
Atskirai turime rūšiuoti popierių, stiklą, maistą, žaliąsias atliekas. Didelė klaida nerinkti žaliųjų 
atliekų nuo daugiabučių namų, neturime tokios sistemos.  
Stiklas. Visi priešinasi stiklo užstatui. Keturis kartus padidinę surankamos taros kiekį, atpigintume 
ir užstato sistemą. Stiprių gėrimų gamintojai nenori, kad paaiškėtų, kiek jie į rinką išleidžia įvairių 
gėrimų. Aludariai per užstato sistemą išsiaiškino, kiek jie į rinką išleidžia gėrimų. Einant žaliuoju 
kursu, plastiko kiekis mažės, o stiklo - tik didės. Nėra problemų dėl plastiko perdirbimo jį sumaišius 
su mišriomis atliekomis.  
Pagal ministro naujus reikalavimus rūšiavimo aikštelės gali aptarnauti iki 600 gyventojų, 
gyvenančių 100 metrų atstumu. Dabar dažnai įrengiame aikšteles neatsižvelgdami į aptarnaujamų 



Lapas 3 

gyventojų skaičių, todėl vienos aikštelės aptarnaujamos per dažnai, o kitos - per retai, jos užsiteršia. 
Mišrias komunalines atliekas Alytuje vežame tris kartus per savaitę.  
Plastiko ir popieriaus konteinerius reikėtų vežti tris kartus per savaitę, jeigu norime normalaus 
rūšiavimo. Stiklą galima išvežti rečiau. Maistą reikia vežti du kartus per savaitę. Tada bazinė 
paslauga tampa optimali ir pakankama, kad būtų palaikoma švara.  
Rūšiavimo aikštelės neturėtų stovėti šalia magistralinės gatvės, priėjimai prie konteinerių turėtų būti 
ne nuo gatvės pusės. Maisto atliekų konteineris konteinerių grupėje turėtų būti paskutinis.  
Kol mes galvojame, kad pakeisime įstatymus ir pas mus pagerės tvarka, niekas negerės. Nuo 
įstatymų pakeitimų niekas negerės. Kol mes neįjungsime bendrijų, žmonių, kol jie nedalyvaus tame 
procese, nieko čia nebus. Reikia rasti tuos sąjungininkus, tuos skundikus sakyčiau, tuos entuziastus, 
kurie dalyvautų tame procese.  
Nenormalu, kai mieste didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės yra toliau kaip už 5 kilometrų, o 
kaimuose – toliau kaip už 10 kilometrų. Maždaug 10 tūkst. gyventojų turėtų būti viena tokia 
aikštelė.  
Jeigu teršiama, tai turi būti ir valoma. Negalima palikti nešvarių aikštelių. Imi ir veži. Per brangu 
reikalauti iš tvarkytojų, kad turėtų konteinerių plovimo techniką. Tai, ką gali Ekoservisas, negali 
atlikti kokia nors nedidelė įmonė. Mes, Alytaus RATC, plovimą darome patys. Dviejų kartų per 
metus neužtenka, plauname vidutiniškai 5 kartus. Maisto atliekų konteinerius plauname dažniau.  
Paslaugos teikėjas paslaugą turi teikti pagal sutartį. Kad nebūtų taip, kad niekas sutarties neskaito, 
kas ten parašyta. Ekoservisas pradėjo aptarnauti Varėną – gražiai, tvarkingai. Su kitomis įmonėmis 
vargstame daugiau.  
Turime reindžerius, žaliuosius entuziastus, kurių paskirtis suburti žmones, kurie turi policininko 
kraujo, yra reguliuotojai, žygių dalyviai, t. y. žmonės, kuriuos tai pagauna. Reikėtų suformuoti 
gyventojų grupes, kurie prižiūrėtų tvarką, dalyvautų bendrijų pirmininkai. Jie galėtų sukurti 
feisbuko grupes, vykdytų stebėseną kiemuose, prie rūšiavimo aikštelių. Tai įdomu, tai svarbu, juk 
vyksta gyvenimas.  
Bendrijų vadovai kalbasi, aiškinasi, jie nori tvarkos, žmonės jau nori tvarkos prie konteinerių, jie 
jau nebežiūri kaip į valdišką, niekam nereikalingą objektą. Atsiranda reiklumas.  
Na, ir visuomenės nuomonė. Toliau svarbu, kad visuomenė per socialinius tinklus, kitais būdais 
pradėtų rodyti savo nepakantumą. Ir tas labai greitai pasijaustų.  
Ir vis dėlto, atliekų rūšiavimas yra gražaus gyvenimo dalis – rūpinkimės savo gyvenimu.  
1:07:00 
Atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko klausimą. Švedijoje man teko 
dalyvauti savivaldybės tarybos posėdyje, kur atėjo bendruomenė ir sako – padidinkite rinkliavos 
mokestį, mes norime geresnės tvarkos. Tokių prašymų bus ir Lietuvoje. Jeigu žmonės mato, kad 
pinigai skiriami jų gyvenamosios aplinkos kokybės realiam pagerinimui, jie sutinka mokėti už tai 
daugiau. Dabar jie nieko nemato, nemato, kas už jų pinigus vyksta. Manau, kad pinigus turi valdyti 
savivaldybė, situaciją taip pat turi valdyti savivaldybė. Kryptį reikia keisti saugiu greičiu, rinkliava 
turėtų būti nustatyta savarankiškai, savivaldybės. Žmonės turi žinoti už ką moka. Žmonėms reikia 
išsamiai paaiškinti, kad didinami kaštai skiriami paslaugos kokybei gerinti. Alytaus sėkmė nėra 
vieno žmogaus nuopelnas. Pirmiausia savivaldybėje pradėjo dirbti žmonės, suprantantys apie 
atliekų tvarkymą, suvokiantys tendencijas, kas vyks kad ir po 5 metų. Rūšiuojame maistą, 
atsisakėme antrinio rūšiavimo.  
Atsakymas į šiauliečio Tomo Bersėno klausimą. Pasaulyje perdirbama 2 proc. plastiko, negalės 
Lietuva perdirbti 70 ar 75 procentų. Mes, savivalda, esame nelygiose pozicijose su gamintojais ir 
importuotojais, mes kol kas nieko negalime padaryti. Valdžia daro tik tai, kam žmonės subręsta. 
Jeigu žmonės nori tvarkos, tik tada valdžia imsis įvesti tą tvarką. Politikai nėra savižudžiai, kad eitų 
prieš visuomenės nuomonę. Nėra taip, kad įstatyme įrašysime kokį nors straipsnį ir bus tvarka. 
Maistą turime išrūšiuoti, perdirbti, pagaminti kompostą, dujas, elektrą. Žaliąsias atliekas turime 
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sutvarkyti, pagaminti kompostą, popierių galima perdirbti, stiklą galima perdirbti. Visas plastikas 
gali eiti į deginimą. Po kelių metų visi gėdysis prisipažinti, kad nerūšiavo atliekų.  
Atsakymas į šiauliečio Juozo Poškevičiaus klausimą. Mes, Alytuje, imame mokestį ne nuo 
gyventojų skaičiaus, o nuo kvadratūros. Mokesčius turi mokėti ne burna, o turtas ir pajamos. Tačiau 
sprendžia savivalda, kiekviena savivalda turi savo motyvus. Jeigu skaičiuojama nuo asmenų 
skaičiaus, tai reikėtų skaičiuoti iki antrojo asmens. Tik trečdalis atliekų priklauso nuo gyventojų 
skaičiaus. Tačiau, jeigu Šiauliuose kitokia sistema veikia, nereikėtų blaškytis.  
Atsakymas į Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko klausimą. Vakarų šalyse, 
pavyzdžiui, septynios savivaldybės suformuoja Tarybą, kuri ir sprendžia atliekų tvarkymo 
klausimus. Sprendimus įgyvendina įmonė. Lietuva mažai ką padarė, kad tuo keliu būtų einama.  
1:27:00 
 
Valerijus Simulik (Šiaulių regiono plėtros tarybos direktorius). Po Prezidento pasisakymo sunku ką 
nors dar pridėti. Mūsų regionų plėtros taryba turi tam tikrus įsipareigojimus, taip pat ir atliekų 
tvarkymo srityje. Noriu padėkoti mūsų pirmininkui, Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui 
Visockui, kuris labai greitai teikia Tarybai sprendimą ir mes, susiderinę su ŠRATC vadovu gerb. 
Žilvinu Šilgaliu, esame jau priėmę sprendimą dėl Regioninio plano padarymo ateičiai.  
Šiandien turime ir pavyzdinių vietų, turime ir vietų, kuriose reikia nedelsiant spręsti problemas. 
Tikiuosi iš ŠRATC vadovybės kūrybiško ėjimo prie šio klausimo, nes bet kurį klausimą galima ir 
išspręsti, galima ir nuskandinti.  
Džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie prisiima atsakomybę. Kaip sakė miesto meras Artūras Visockas, 
jis yra atsakingas už viską. Teisingai. Yra meras, yra žmogus, kuris prisiima atsakomybę. Tik jam 
reikia netrukdyti.  
Lietuva yra labai centralizuota valstybė, tačiau reikėtų didesnio pasitikėjimo regionais, savivalda.  
Žiedinė ekonomika, žalioji ekonomika yra labai svarbios. Svarbus yra atliekų tvarkymo sistemų 
lankstumas, jų patrauklumas.  
Yra valstybių Vakarų Europoje, kurias galima paimti kaip etalonus. Tik ar mūsų žmonės pasirengę 
lygiai taip pat elgtis, kaip olandai, suomiai, norvegai?  
Mes bandėme kopijuoti kitų šalių švietimo sistemas, bet ... Lietuvis turi savo antspaudą – jis yra 
darbštus, kruopštus, todėl mokėkime tai panaudoti. Kaip instrumentą panaudokime švietėjišką 
veiklą, suformuokime įgūdžius. Jeigu taip padarysime, turėsime rezultatą.  
Sudėtinga yra rūšiuoti, bet be rūšiavimo nebus rezultato. Oslo centre stovi šiukšlių deginimo 
gamykla ir jokio poveikio – gamykla moderni, šiuolaikiška. Turi veikti informavimo sistema – nuo 
vaiko iki senelio, kuris kartu su anūku neša šiukšles.  
Negirdėjau, kad RATC Lietuvoje kurtų skatinimo sistemą. Skatinimas teikia žmogui ne tik 
moralinę, bet ir materialinę nuorodą kaip daryti. Sudėtinga kad ir labai gražias idėjas įgyvendinti, 
išugdyti kai kuriuos įpročius nesant paskatinimo. Paskui tie įpročiai tampa nuolatiniais.  
Baudų sistema yra privaloma. Baudos turi būti aiškios ir suprantamos. Europoje baudžiamoji 
sistema yra griežta. Kad ir Vokietijoje.  
Svarbus atsakomybės paskirstymas – žmogus, savivaldybė, atliekų tvarkytojas, vežėjas. Kiekvienas 
turi žinoti, kas už ką atsako. Viešinti, ypač per socialinius tinklus, reikėtų ir gerus pavyzdžius, ir 
blogus pavyzdžius. Kiekvienas sveikas žmogus turi nešti atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu 
kūrybiškai bus žiūrima, kiekviena problema bus išsprendžiama.  
Techninius dalykus labai gerai sudėliojo Prezidentas. 1:39:00 
 
Žilvinas Šilgalis (viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras direktorius). Gerai, 
kad yra klausimų, kad yra ir aštresnių pasisakymų. Ar tikrai viskas taip beviltiška, kad nieko 
negalima padaryti? Kilo mintis pabandyti sistemą pakeisti iš apačios. Man nesvarbu vien Šiauliuose 
kažką padaryti, man svarbu, kad sistema keistųsi į gerą visoje Lietuvoje.  
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Kodėl Alytaus regionas yra geras pavyzdys? Todėl, kad Alytaus RATC vadovas ten dirbo ilgus 
metus – iš pradžių savivaldybės aplinkosaugos skyriuje, paskui perėjo į Alytaus RATC. Visą tą 
laikotarpį, kada buvo kuriama sistema, jis toje srityje dirbo.  
Didžiausia valdžios problema – visi, neva, viską žino ir niekam nereikia jokių patarimų. Parašai 
Aplinkos ministerijai ir negali gauti atsakymų, kurie yra aktualūs ne tik ŠRATC, bet ir visai 
bendruomenei. Valdžia turėtų girdėti žmones ir operatyviau reaguoti.  
Kokie yra skirtingi požiūriai – mes, atliekų tvarkytojai ir administratoriai, politikai sakome, kad už 
tvarką šalia komunalinių atliekų surinkimo aikštelių konteinerių pirmiausia yra atsakingi 
gyventojai. Gyventojai galvoja, kad už tvarką yra atsakinga valdžia, atliekų tvarkytojai, vežėjai. Ir 
vieni, ir kiti yra teisūs, tačiau ir vieni, ir kiti tuo pačiu yra neteisūs. Už tai esame atsakingi visi kartu. 
1:45:20 
Savivaldybės, RATC turi rūpintis infrastruktūra, politikai turi priimti reikalingus sprendimus, tačiau 
gyventojai taip pat turi jausti atsakomybę. Jeigu gyventojas mato, kad kaimynas nerūšiuoja, elgiasi 
neatsakingai ir jo nesudrausmina, tai klausimas – kas tai turėtų padaryti? Galima prie kiekvieno 
konteinerio pastatyti atsakingą asmenį, bet kiek tada kainuos sistema, ar žmonės norės tokią sistemą 
išlaikyti?  
Nesvarbu ar antžeminiai, ar požeminiai konteineriai – visur tos pačios problemos, visur yra tų 
sąvartynėlių. Tai mūsų visų bendra problema, kuri taip ir nesprendžiama. Valdžia negali visko 
padaryti, bet valdžia gali daug padaryti. Kad ir priimti teisinės bazės pakeitimus, kad aikšteles 
galima būtų teisiškai priskirti namams, kad konkretūs namai jaustų atsakomybę, jog tai yra tų namų 
dalis. 1:49:20 
Žmogui turi būti sukurta infrastruktūra, kad jis turėtų galimybę normaliai pašalinti atliekas. Čia yra 
kompleksas veiksmų. Žmogui turi būti sudarytos visos galimybės rūšiuoti atliekas.  
Atliekų tvarkymas turi būti teisingas gamtosauginiu požiūriu ir už sąžiningą kainą gyventojams. Kai 
aš sakau už sąžiningą kainą, tai neturiu omenyje, kad tas atliekų tvarkymas turi būti kuo pigesnis. 
Svarbiausia – kad žmogus suprastų už ką jis moka ir žinotų, jog jo mokami pinigai panaudojami 
tinkamai. Kai žmogus aiškiai žinos už ką moka, problemų nekils.  
Tam, kad atliekas tvarkyti šiuolaikiškai, reikia pinigų, o iš kur juos paimti? Kad būtų gerai, bet kad 
už tai nereikėtų mokėti – taip nebūna. Jeigu politikai padidina rinkliavos mokestį, turi būti žmonėms 
aiškiai pasakoma, ką žmonės už tai gaus. Politikams bijoti dėl savo reitingų nederėtų, nes, jeigu 
žmogui padidinsi kažkiek kainą ir jis to pasekmėje džiaugsis pagerėjusia paslaugų kokybe, jis už tą 
politiką balsuos.  
Už atliekų išvežimą yra atsakingi ne tik vežėjai, bet ir administratoriai, kurie derina išvežimų 
grafikus. Žmonės galvoja, kad jeigu ant atliekas išvežančios mašinos užrašyta „Ekoservisas“, tai dėl 
visko kaltas „Ekoservisas“, jeigu užrašyta ŠRATC, tai kaltas ŠRATC, tačiau ne visada taip būna.  
Kol konteineriai nėra priskirti daugiabučiams namams, nėra galimybės ne tik sudrausminti, bet, 
reikalui esant, ir nubausti pažeidėjus, juos taip auklėjant. Kitose šalyse mokesčiai yra išdalinami - 
jeigu žmonės netvarkingai surūšiavo atliekas arba rado atliekų prie tų konteinerių, kurie yra priskirti 
atitinkamiems namams, tai tų namų gyventojai už tai ir susimoka. Tada natūraliai įsijungia 
savisaugos elementas – jeigu tu turi mokėti, tai ir pats elgiesi atsakingai ir to reikalauji iš kaimynų. 
Čia yra daug erdvės padirbėti.  
Vilniuje rinkliava skaičiuojama pagal kvadratūrą, bet teisingiau, mano nuomone, skaičiuoti pagal 
žmonių kiekį. Šiaulių regione rinkliava skaičiuojama teisingiau, bet dėl apmokestinimo modelio, 
turint argumentų, galima diskutuoti. Teršimą vertinti pagal gyventojų skaičių yra teisingiau, teršėjas 
nėra kvadratai, bet, atskirais atvejais, gali būti ir kvadratai. Pavyzdžiui, kurortinėse zonose 
skaičiuoti pagal gyventojus būtų sudėtinga. Todėl Seimas ir paliko įstatyme dvi galimybes – arba 
pagal kvadratūrą skaičiuoti, arba pagal gyventojų kiekį. Tai diskusijų klausimas.  
Pakuotės surenkamos, bet mes tikrai žinome, kad dalis jų nėra perdirbama. Dalis pakuočių atsiduria 
sąvartynuose, o didžioji dalis yra sudeginama. Natūralus klausimas – koks skirtumas, ar 
sudeginamos atrūšiuotos pakuotės, ar sudeginamos tos, kurios yra tarp komunalinių atliekų? Bet aš 
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nenoriu pasakyti, kad nereikia rūšiuoti. Tačiau išrūšiuotos pakuotės turėtų būti perdirbamos. Yra 
pakuočių, kurių negali perdirbti, bet ir čia reikėtų ieškoti sprendimo būdų. Perdirbimo pajėgumų 
Lietuvoje akivaizdžiai trūksta, čia verslas, paskatinant valstybei, investuoti turėtų pirmiausia.  
Jeigu kas nors iš valdžios vyrų galvoja, kad, pakėlęs mokesčius, išspręs visas problemas, tai taip 
nebus. Tam reikalingi kompleksiniai subalansuoti veiksmai ir, pirmiausia, turi būti gerinamas 
pirminis rūšiavimas bei sukuriami galutiniam išrūšiuotų atliekų sutvarkymui reikalingi perdirbimo 
pajėgumai. Tikiuosi, kad Aplinkos ministerija tai supras. 2:01:07 
Visuomenė sistemingai šviečiama ir informuojama apie Šiaulių regione esančią komunalinių atliekų 
surinkimo ir tvarkymo sistemą. Ypatingas dėmesys skiriamas visuomenės švietimui apie teisingą, 
atsakingą ir sąmoningą atliekų rūšiavimą bei rūšiavimo naudą.  
Kreipėmės į asociaciją „Visuomeninės iniciatyvos“ dėl atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelių 
priskyrimo daugiabučiams teisės akto įtvirtinimo, suteikiančio galią jų namų gyventojams būti 
atsakingais už atliekų rūšiavimą jiems priskirtoje teritorijoje esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių 
aikštelėje. Pataisos parengtos – vyksta derinimas.  
Artėjant naujam atliekų tvarkymo planavimo etapui, ŠRATC rengia naują organizacijos strategiją 
bendrakūrybos metodu įtraukiant gyventojus, seniūnijų, bendruomenių, valstybinių institucijų 
savivaldybių, prekybos ir gamybos įmonių, gamintojų ir importuotojų, atliekų surinkimo, 
paruošimo ir perdirbimo įmonių, nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų, stand-up 
kompanijų atstovus. Kai neturi strategijos, nežinai kur eini, tai praktiškai neini niekur.  
Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir socialiai atsakingais partneriais, 
vykdome projektą, kurio tikslas – įrengti dalijimosi knygomis stoteles lankytinose miesto vietose. 
Labai daug knygų, kurios išmetamos. Kam deginti ar kitaip naikinti knygas? Mes gaminame knygų 
namelius ir jau 5 pastatėme skirtingose miesto vietose, mūsų darbuotojai reguliariai papildo tuos 
knygynėlius, kažkas knygas pasiima, skaito, kažkas į namelius atneša savo knygų. Tai viena iš 
tvarių mūsų iniciatyvų. Taip gelbėjame ne tik knygas, bet ir daug įvairių kitų reikalingų žmonėms 
daiktų, tarp jų ir stiklainių, kuriuos bendradarbiavimo pagrindu pristatome į „Maisto banką“.  
ŠRATC yra išsikėlęs bent kelis tikslus, kurių vienas – teisingas atliekų tvarkymas, orientuotas į 
atliekų prevenciją, vartojimo mažinimą, geresnį rūšiavimą, pakartotinį daiktų panaudojimą, atliekų 
perdirbimą proporcingai mažinant neperdirbamų atliekų šalinimą sąvartyne.  
Ateinančių 5-ių metų laikotarpio perspektyvoje ŠRATC – socialiai atsakinga, moderni ir skaidri 
įstaiga, kompetencijos centras, kurio rankose sutelkta visa atliekų tvarkymo grandinė, nuo atliekų 
konteinerių tuštinimo iki atliekų perdirbimo ir atliekų/daiktų pakartotinio grąžinimo į rinką 
pajėgumų sukūrimo bei išplėstų teikiamų veiklų ir paslaugų apimties didinimo vadovaujantis nauju 
šūkiu: ŠRATC – daugiau nei atliekų tvarkymas.  
Eisim Alytaus pavyzdžiu. 2:11:50 
Atsakymas į šiaulietės Irenos Grigaliūnienės, DNSB Tilžės g. 38 pirmininkės, klausimą. Šiauliuose 
rinkliavos už atliekų tvarkymą nėra didesnės nei kituose regionuose. Šiauliuose pakeitus rinkliavos 
mokestį ir jį pradėjus skaičiuoti nuo turimos butų kvadratūros, nemanau, kad jis sumažėtų. 
Apmokestinti pagal gyventojų skaičių yra sudėtingiau negu pagal kvadratūrą, tačiau, mano požiūriu, 
teisingiau. Negalima blaškytis to klausimo rimtai neapsvarsčius. Įstatymas leidžia ir taip, ir taip. 
Keisti nusistovėjusią tvarką reikia apgalvotai, viską paskaičiavus, labai atsargiai. Bet mes jūsų 
nuomonę išgirdome. Diskutuosime.  
Atsakymas į šiaulietės Aldonos Lengvinienės klausimą. Atliekas surenka vežėjai. Jeigu atliekos 
padėtos šalia, tai vežėjai pagal nustatytą grafiką ir tokias atliekas turi išvežti. Galima išvežti ir 
dažniau, tik tada tam vežėjui reikės daugiau mokėti. Jeigu individualiems namams reikalinga 
dažnesnė išvežimo paslauga ir žmonės sutinka už tai mokėti, tai galima padaryti. Apie tai daugiau 
papasakos „Ecoservice projektai“ atstovė. Maišų su žaliosiomis atliekomis paėmimas yra vežėjų 
pareiga, tačiau tie maišai negali būti sukrauti bet kur, o turi būti sudėti prie privažiuojamos zonos, 
kad atliekų vežėjas turėtų galimybę prie jų privažiuoti. Jeigu bus toks atvejis, kada maišų su 
žaliosiomis atliekomis nepaima, padarykite nuotrauką ir informaciją atsiųskite man. Tikiuosi, 
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greitai viską išspręsime. ŠRATC Atliekų tvarkymo kontrolės ir rinkliavos padalinio vadovas 
Mantas dar papildomai viską paaiškins, patikslins. 2:21:10 
 
Uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice projektai“ direktorė Daiva Skrupskelienė renginio 
dalyvius supažindino su stambiagabaričių atliekų surinkimo galiojančia tvarka, individualaus 
stambiagabaričių atliekų išvežimo užsakymo paslauga, tvarkos, kai skirtingas atliekas išveža 
skirtingi vežėjai, trūkumais, būtinybe tvarkos prie konteinerių aikštelių užtikrinimą priskirti 
daugiabučiams namams.  
Jos nuomone, pagrindinės netvarkos prie konteinerių priežastys yra šios:  
- gyventojai nesilaiko didžiagabaritinių atliekų išvežimo grafiko – atliekas palieka prie konteinerių 
ištisus metus;  
- tvarka prie tų pačių konteinerių rūpinasi atskiri atliekų tvarkytojai;  
- atliekas prie konteinerių palieka ir kiti rajono gyventojai;  
- už ne vietoje paliktas atliekas gyventojams netaikoma atsakomybė;  
- per mažai skelbiama individualaus išvežimo paslauga.  
Pasiūlymai pokyčiams:  
- atsisakyti praktikos didžiagabarites atliekas surinkinėti apvažiavimo būdu;  
- populiarinti individualiai užsakomą didžiagabaričių atliekų išvežimo paslaugą;  
- už prie konteinerių paliktų didžiagabaričių atliekų išvežimą moka tik namo, kuriam priskirti 
konteineriai, gyventojai;  
- vaizdo kameros – prevencijai, kontrolei ir žmonių požiūriui keisti. 2:46:60 
Daivos Skrupskelienės nuomone, konteinerių aikštelės su konteineriais turėtų būti priskirti namams, 
tada aktyvūs gyventojai taptų savo kiemų šeimininkais, taptų tais pagalbininkais, kurie padėtų 
įveikti netvarką konteinerių aikštelėse. Jos nuomone, tai būtų pakankamai veiksminga ir teisinga. 
2:50:00 
Kadangi su p. Daiva nepavyko suderinti jos kalbos teksto aprašymo, jos išsakytas mintis galima 
rasti diskusijos įraše (2:21:00 – 2:50:00) ir prie šio diskusijos aprašymo prisegtose skaidrėse (4 
priedas).  
 
DNSB Tilžės g. 169 pirmininkas, Liudas Ramanauskas, Šiauliai. Dabar čia yra abu atstovai. Kas iš 
jų ... Kas konteinerius prižiūrės, jeigu bus priskirti bendrijoms, kas plaus, jeigu dabar priskretę 
būna? Kartą į metus jeigu atvažiuoja plauti. Kas tada už juos atsakys, juos valys ir plaus?  
Atsakymas į šiauliečio, DNSB Tilžės g. 169 pirmininko, Liudo Ramanausko klausimą. Konteinerių 
priežiūra, valymas ir plovimas yra susitarimų reikalas, sutarties surašymo reikalas. 2:52:00 
 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. 
specialistas Rimantas Musejukas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 
straipsnyje numatytas savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas. Už 
pirmą kartą padarytą pažeidimą skiriama 30-140 Eur bauda, o pakartojus pažeidimą – netgi iki 600 
Eur bauda.  
Administracinio nusižengimo teisena gali būti pradėta pažeidimą nustačius pareigūnui arba 
institucijai, taip pat gavus pranešimą ar kitą dokumentą, kuriuo užfiksuota teisės aktus pažeidžianti 
veika, atitinkanti nusižengimo požymius.  
Administracinio nusižengimo aplinkybės negali būti pagrįstos vien tik konfidencialių liudytojų 
parodymais. Kada reikia, kad kaimynai liudytų prieš kaimynus, tai daryti norinčių dažnai 
nebeatsiranda. Liudytojai turi save identifikuoti.  
Skyriaus pareigūnai, išnagrinėję bylą, priima nutarimą – skirti nuobaudą arba administracinę teiseną 
nutraukti. 2:59:20 
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Nuobauda yra valstybės prievartos forma, ji skiriama nusižengimą padariusiems asmenims ir jos 
paskirtis yra atgrasyti tą asmenį nuo nusižengimo darymo, pakartotinio nusižengimo, jį pamokyti. 
Bauda gali būti piniginė arba įspėjimas.  
2020 metais Šiaulių miesto savivaldybė yra registravusi 28 atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus, o 
šiemet iki rugsėjo 1 d. – 25. Nėra 367 straipsnio antros dalies pažeidimų, respublikoje tokių 
pažeidimų tik 10 iš 1700 pirmosios dalies pažeidimų. Kai žmonės su ta problema susiduria, geriau 
viską išsiaiškina ir atsimena. Jeigu iki nagrinėjimo asmuo viską sutvarko, tai vertinama teigiamai, 
laikoma lengvinančia aplinkybe. 3:04:20 
Atsakymas į Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidento Algirdo Reipo klausimą. 
Nemažai informacijos pateikė bendrijų valdybos, dviejų ar trijų sodų bendrijų valdybos, 
daugiabučių gyventojai. Sodų bendrijos pateikė filmuotą medžiagą. Didžioji dalis pranešimų yra iš 
miesto gyventojų, Miesto koordinavimo skyriaus bakstelėjimai, kad ten ir ten netvarka. Mes patys 
perspėjame, kad žmonės tvarkytųsi, susitvarkytų nesutvarkytas vietas. 3:06:30 
 
Algirdas Drevinskas (buvęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistas, 
visuomenininkas). Praėjo 11 metų nuo to laiko, kai baigiau darbą savivaldybėje, bet toks įskiepis ir 
liko, nes, kalbėdamas apie praktinius klausimus, vis nukrypstu į teisinį reglamentavimą. Daugelis 
atliekų tvarkymo klausimų jau aptarta, bet turėsiu keletą pastabų. Kai dirbau savivaldybėje teko pas 
gerbiamą Algirdą į Alytų važiuoti su tuometiniu Aplinkos skyriaus vedėju Romaldu Šemeta. 
Šiauliai bandė pasivyti Alytų, bet mums dar kol kas daug ko trūksta.  
Čia matome nuotrauką aikštelės šalia daugiabučio Radviliškio g. 76. Stovi įspėjimo lentelė 
„Šiukšlinti draudžiama. Bauda – 600 Eur“.  
Kaip perskaito šį tekstą eilinis gyventojas? Na, kad negalima atliekų mėtyti bet kur. O juk norėta 
pasakyti, kad didžiųjų atliekų negalima čia palikti ...  
Nežinau kieno čia iniciatyva – savivaldybės ar ŠRATCo. Reikia labai gerai pagalvoti, ką rašyti, kad 
žmonės atkreiptų dėmesį ir suprastų. Jau kitą dieną po įspėjimo lentelės pastatymo atsirado stambių 
atliekų krūva šalia konteinerių, kurią matote. Iš Alytaus reikėtų perimti konteinerių ir reindžerių 
pavyzdžius.  
Dėl kartono atliekų, kurios netelpa į konteinerius. Prie miesto parduotuvių stovi aptverti tokie dideli 
konteineriai, ten dedamos kartono atliekos. 3:16:60. Galima būtų šį pavyzdį perimti ir taikyti prie 
konteinerių aikštelių.  
Ta pati problema ir su plastiko gaminiais, kurie yra didesnių gabaritų ir netelpa į konteinerių siauras 
angas. Tie vežėjai, kurie išveža plastiko konteinerius, stambesnių plastiko atliekų, padėtų šalia 
konteinerių, taip pat neima. Klausimą dėl šių plastiko atliekų taip pat reikėtų spręsti.  
Dėl dvinarės atliekų tvarkymo rinkliavos dydžio. Pastovioji yra 14 Eur, kintamoji yra 10 Eur, bet iš 
tikrųjų tai nėra kintamoji. Tai dvi pastoviosios dedamosios. Kintamoji dalis, kaip Alytuje, galėtų 
priklausyti nuo konteinerio atidarymų skaičiaus, tada namas mokėtų tiek, kiek jis turi atliekų. 
Fiktyvios dvinarės kainos reikėtų atsisakyti.  
Dar dėl aplinkos tvarkymo prie aikštelių. Miesto švaros taisyklėse pasakyta, kad pastatų valdytojai 
privalo 20 m nuo pastato tvarkyti teritoriją. Ar aikštelių valdytojai privalo tos nuostatos laikytis ar 
neprivalo? O Atliekų tvarkymo taisyklėse taip suformuluota – atliekų tvarkytojas privalo palaikyti 
tvarką prie konteinerių ir taip pat pasakyta, kad atliekų vežėjas privalo tvarkyti teritoriją aplink 
konteinerius 5 m atstumu. Tada klausimas – 20 metrų ar 5 metrai? Tą prieštaravimą reikėtų 
sureguliuoti.  
Asociacijai „Visuomeninės iniciatyvos“ skirtame savivaldybės 2021 m. rugpjūčio 27 d. rašte 
atkreipiamas dėmesys į tai, jog sodų bendrijos savo iniciatyva įsirengė vaizdo stebėjimo kameras ir 
glaudžiai bendradarbiauja su Savivaldybės skyriais, vykdančiais atliekų tvarkymo taisyklių 
draudimų kontrolę. Tame rašte taip pat nurodoma, jog trūksta glaudaus bendradarbiavimo tarp 
daugiabučių namų bendrijų pirmininkų / daugiabučius namus administruojančių įmonių ir 
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gyventojų ... vaizdo priemonėmis fiksuojant atliekų tvarkymo pažeidėjus ir perduodant 
Savivaldybės skyriui, vykdančiam atliekų tvarkymo taisyklių draudimų kontrolę.  
Po tokių siūlymų nejučiom peršasi mintis: Tai dabar jau „Savivaldybės skyrius, vykdantis atliekų 
tvarkymo taisyklių draudimų kontrolę“ norėtų, kad jo funkcijas perimtų bendrijų pirmininkai, 
daugiabučius namus administruojančios įmonės? Ir netgi įrengtų vaizdo stebėjimo kameras? Tai gal 
Bendrijos pačios ir atliekas į jų priėmimo vietas išsivežtų, gal ir rinkliava sumažėtų? Tai vienas iš 
pavyzdžių, kad institucijos turėtų atsakingiau žiūrėti į tai, ką siūlo ir ką rašo.  
Esu asociacijai „Visuomeninės iniciatyvos“ pateikęs savo pasiūlymus Minimaliems komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimams, tai čia jų nebekartosiu.  
Norėčiau tik paprieštarauti bendrijos pirmininkei, kuri sakė, kad nesu skundikė, Jeigu mes būsime 
labai pūkuoti ir švelnūs, piktinsimės už akių ir nieko nedarysime, tai tada ir bus taip, kaip yra. 
Nebūtina tiesiai skųsti, bet galima rasti būdų kaip informuoti apie tokius pažeidėjus. 3:24:05 
 
Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Rinkliavos administravimo ir paslaugų 
kontrolės tarnybos vadovas Mantas Tamošiūnas. Malonu matyti daug pažįstamų veidų, tuos, kurie 
čia atvyko, ir tuos, kurie prisijungę nuotoliniu būdu.  
Didžiausia problema, kurią bandome šiandien išanalizuoti, yra netvarka prie konteinerių laikotarpiu 
tarp konteinerių ištuštinimo. Sveikintina iniciatyva iš visuomenininkų, kad jie kuria teisės akto 
projektą.  
ŠRATC vykdo planines ir neplanines kontroles, kurių metu tikrinama atliekų surinkimo ir 
transportavimo paslaugų teikėjų darbo kokybė. Vertiname atliekų turėtojų nusiskundimus. 
Tikriname, ar suteiktomis rūšiuojamojo atliekų surinkimo priemonėmis naudojamasi pagal paskirtį 
ir galiojančius reikalavimus. 2020 metais Šiaulių mieste atlikti 1686 bendro naudojimo konteinerių 
aikštelių patikrinimai, nustatyta 617 pažeidimų.  
Nustačius komunalinių atliekų surinkėjų-vežėjų (paslaugų teikėjų) sutartinių įsipareigojimų 
pažeidimus, apie juos informuojami paslaugų teikėjai, vadovaujantis sutartinėmis kontrolės ir 
sankcijų už pažeidimus taikymo nuostatomis, reikalaujant pažeidimus pašalinti. Nepašalinus 
pažeidimų, paslaugų teikėjams numatytos sutartinės sankcijos (baudos).  
2020 m. paslaugų teikėjams Šiaulių regione buvo skirta 4115,85 Eur baudų už ne laiku nustatytų 
pažeidimų pašalinimą bei sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.  
Atliekų turėtojams taikomos priemonės: šviečiamosios, drausminamosios, turinčios finansines 
pasekmes (sankcijos), administracinė atsakomybė.  
ŠRATC atliekų turėtojus stengiasi paveikti šviečiamosiomis priemonėmis, bendradarbiaudamas. 
Kitas priemones taiko savivaldybė.  
Apie atliekų turėtojų sąmoningumą. Ar mes esame priaugę iki švedų, kitų geras atliekų tvarkymo 
tradicijas turinčių šalių lygio? Tai, kad stambiosios ir kitos panašios atliekos šiandieną atsiranda 
bendro naudojimo konteinerių aikštelėse yra daug geriau nei jos atsirastų pakelėse, pamiškėse, 
skveruose, pakampėse. Tai nemaža pažanga.  
Tvarkyti netvarką prie konteinerių yra brangu, reikia permokėti vežėjui. Tvarkos užtikrinimas prie 
konteinerių yra komandinis darbas – čia nei savivaldybė viena, nei vienas ŠRATC direktorius nieko 
nepadarys. Tik visi kartu galime šią netvarką išgyvendinti.  
Atsakymas į šiauliečio Algirdo Drevinsko klausimą. Filmavimas yra leidžiamas, jeigu laikomasi 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir tai susiję su pažeidimų nustatymu viešojoje teritorijoje. 
Užfiksavus pažeidimą, reikia turėti kažkokius indikatorius asmens (pažeidėjo) nustatymui, kam 
būtų galima pritaikyti sankcijas. Kameros, po švietimo, yra vienas efektyviausių būdų siekiant 
užtikrinti tvarką atliekų surinkimo aikštelėse. Švietimas davė tai, kad mes jau nebeturime atliekų 
pamiškėse. Praktika jau patvirtino, kad kameros yra viena iš geresnių priemonių. Ten, kur 
įrengiamos kameros, problemų mažėja.  
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Atsakymas į šiauliečio Liudo Ramanausko klausimą. Konteinerių būklės tikrinimas yra viena iš 
ŠRATC funkcijų. Mes esame sutarties su vežėju šalis, todėl turime užtikrinti reikalavimų laikymąsi. 
Alytus yra konteinerių plovimo pradininkas savo jėgomis. Mums šioje vietoje yra kur tobulėti.  
Atsakymas į renginio dalyvės klausimą. Kodėl jie veža prie konteinerių? Mano nuomone, jie mano, 
kad daro gerai, nes nešiukšlina, kaip anksčiau. Toks žmogus, mano nuomone, mano ir antrą dalyką 
gerai – žino, kad tokių atliekų mesti į konteinerį negali ir jų ten nemeta. Ir gerai, kad jis ten nemeta, 
nes nukentėtų technika, įrengimai. Tai negerai, tai negražu, bet tai nėra pats blogiausias atvejis, 
koks galėtų būti.  
Atsakymas į renginio dalyvės Irenos Grigaliūnienės klausimą. Dėl požeminių konteinerių vyksta 
teisminiai ginčai. Turėtų būti įrengti šiais metais, turėtų ... Mes, ŠRATC, taip pat labai laukiame tų 
konteinerių.  
Atsakymas į renginio dalyvės Irenos Grigaliūnienės klausimą. Prie konteinerių nėra paliekamos 
mišrios komunalinės atliekos, ten paliekamos išrūšiuotos atliekos: padangos, išardyta spinta, 
išardyta sofa ir pan.  
Atsakymas į renginio dalyvės klausimą. Tekstilės atliekų surinkimui priemonių yra pakankamai, 
nors norėtųsi ir daugiau. Stengiamasi šias atliekas surinkti prie didesnių bendruomenės centrų, 
skirtinguose mikrorajonuose. Ten yra įrengti savivaldybės nupirkti konteineriai. Trūksta? Taip, 
suprantu, kad trūksta ... ŠRATC, siekdamas padidinti tekstilės atskiro surinkimo pajėgumus, vykdo 
jos surinkimo papildomomis priemonėmis paslaugų teikimo konkursą.  
Atsakymas į šiauliečio Jono Šidlausko klausimą. Taip, tai yra savivaldybės funkcija. Ji pavesta 
administratoriui, kuris sukurtas įstatymų pagrindu. Kokie yra teisės aktai, taip ir veikia ta sistema. 
Konkurencijos taryba taip pat padeda įnešti nesusikalbėjimo, betvarkės, nes tam tikrų funkcijų 
vykdymas dėl teisės aktų nuostatų ir institucijų reikalavimų neleidžiamas atlikti patiems regioninių 
atliekų tvarkymo centrams, savivaldybėms bei jų įmonėms dėl konkurencinių reikalavimų. 4:12:00 
 
Irena Grigaliūnienė. Dabar komunalinių atliekų konteineriai pastatyti po daugiabučio langais ...  
 
Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 
pirmininkas. Mes svarstėme ir jau galime formuluoti Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos kokybės reikalavimų galimą naują 71.4. punktą, kuris numatytų, jog tose aikštelėse, 
kuriose problemos kartojasi, savivaldybės užtikrintų nuolatinę stebėseną techninėmis priemonėmis, 
pavyzdžiui, stebėseną vaizdo kameromis. Man žinomas Naujosios Akmenės pavyzdys patvirtina 
tokios priemonės efektyvumą.  
Visgi vaizdo kameros, kaip minėjo Asociacijos Prezidentas, visų problemų aikštelėse neišspręs. 
Vaizdo kameros nepajėgios išspręsti problemos, jos pajėgios tik geriau užfiksuoti pažeidimus, 
atgrasyti.  
Problemas reikia spręsti tikslinant teisės aktus, teisės aktai neturi būti dviprasmiški, jie neturi leisti 
įvairias interpretacijas, drumsti vandens. Drumstame vandenyje saugiausiai nardo stambios žuvys ir 
gaudo, kas joms yra reikalinga. O nukenčia klientai, vartotojai, atliekų turėtojai. 4:15:56 
Minimaliuose reikalavimuose galėtų būti kalbama apie atliekų konteinerių 10 m atstumą nuo 
pastatų, kada yra individualūs konteineriai. Kada yra bendrojo naudojimo komunalinių atliekų 
konteineriai, ten problemų yra daugiau, tas problemas šiandien minėjo ir gerb. Liudas, ir Irena, kiti 
diskusijos dalyviai. Konteineriai ne visada būna išplaunami, į juos dedamos maisto atliekos, todėl 
viena iš išeičių būtų, kad bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių atstumas iki 
daugiabučių pastatų būtų ne 10, o 25 metrai.  
Tas skaičius paimtas ne iš dangaus, o yra paskaičiuotas taip: 5 metrai yra konteinerių zona, 20 
metrų yra daugiabučių zona ir gaunasi 25 metrų minimalus atstumas. Tai būtų Minimalių 
reikalavimų 91.6. punkto tikslinimas.  
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Galima būtų pagalvoti apie aikštelių tvarkos taisyklių parengimą. Tos taisyklės kiekvienais metais 
galėtų būti tikslinamos, jose patalpinant visą tais metais aktualią informaciją, galėtų būti ir knygutė 
išleidžiama.  
Dabar kiti subjektai gal ir mintinai žino jų veiklą liečiančius įstatymus, tačiau atliekų turėtojams tai 
būtų per daug sudėtinga. Ir man pakankamai sudėtinga buvo bandant viską išsiaiškinti, mano 
kolegoms, kurie su manimi dirbo, taip pat nebuvo lengva viską išsiaiškinti. Kreipėmės į ŠRATCą, 
kreipėmės į savivaldybę, dar ir šiandieną daug ką aiškinamės, tikslinamės.  
Jeigu taisyklėse visa tai būtų vienoje vietoje, būtent tai, kas liečia atliekų aikšteles, kas už ką 
atsakingas tose aikštelėse, atliekų turėtojams būtų daug lengviau ir aiškiau.  
O po to, jeigu būtų surengti mokymai atskiroms gyventojų grupėms pagal mikrorajonus, seniūnijas, 
seniūnaitijas, kaip pastebėjo gerb. Jonas Šidlauskas, jau būtų galima reikalauti iš atliekų turėtojų 
supratimo, atsakomybės, juos, reikalui esant, drausminti ir, galbūt, bausti. 4:20:00 
Už tvarkos ir švaros užtikrinimą aikštelėse yra atsakinga savivaldybė, savivaldybės administracija. 
Tai numato ir Vietos savivaldos įstatymas. Už kontrolę šiose aikštelėse atsakingi yra regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai ir savivaldybės administracija. Bet ir jie nepajėgūs kontroliuoti, kas ką 
atveža ar atneša ir padeda šiose aikštelėse prie konteinerių. Taip pat nepajėgūs bus kontroliuoti ir 
daugiabučių pirmininkai ir administratoriai. Tai bendra problema ir reikia bendrų sprendimų.  
Vaizdo kamerų visose aikštelėse nepastatysi, bet problematiškiausiose aikštelėse pastatyti galima. 
Jos dalinai problemas spręs. Bet likusi dalis problemų glūdi teisės aktuose, jų vykdyme. Visos 
suinteresuotos pusės turėtų rasti joms visoms priimtiną sprendimą. Jeigu kažkuriai pusei sprendimas 
bus nepriimtinas, vežimas iš vietos toli nejudės.  
Kada kalbame apie aikšteles, kalbėkime apie 5 suinteresuotus subjektus: teisės aktų leidėjus, 
savivaldybes, regioninius atliekų tvarkymo centrus, vežėjus ir atliekų turėtojus. Kiekvienam 
maždaug po 20 procentų atsakomybės. Visi kiti subjektai, išskyrus atliekų turėtojus, yra stiprioji 
pusė ir jie puikiai turi suprasti, kad, jeigu atliekų turėtojai elgiasi netinkamai, nepakankamai 
tinkamai, tai išplaukia iš kitų 4 subjektų veiklos. Pirmiausia iš įstatymų leidėjų veiklos.  
Kada bus sutvarkyti įstatymai, kiti teisės aktai, kurie suprantamai ir aiškiai apibrėš kiekvieno 
subjekto teises ir pareigas, kada atliekų turėtojai apie viską bus pakankamai informuoti, tik tada iš 
jų bus galima reikalauti atitinkamos atsakomybės. O dabar, kada atliekų turėtojai elgiasi 
nepakankamai atsakingai, tai didžioji dalis tokio jų elgesio yra sąlygota kitų 4 subjektų netinkamos, 
nepakankamai atsakingos veiklos. Kaip minėjo ir kiti diskusijos dalyviai, atliekų turėtojai ne šiaip 
sau taip elgiasi.  
Atliekų turėtojas yra klientas, o klientas yra teisus. Raskite prekybos centrą, kuris imtų bausti 
klientus, kurie atėjo pirkti. Ten pirkėją nešioja ant rankų, jį gerbia ir saugo. Atliekų turėtojai yra 
visų likusių 4 subjektų tikrieji darbdaviai, nes visi šie subjektai egzistuoja tik atliekų turėtojų dėka.  
Mes labai puikiai pradėjome darbą su ŠRATCu, gerbiamu Žilvinu, kuris, mūsų komandos 
nuomone, yra puikus, geras vadovas, kurį labai gerbia, vertina ir jo komanda. Su šita komanda 
Žilvinas yra pajėgus toli, labai toli nueiti, tapti viena iš pavyzdinių įmonių ne tik regioninių atliekų 
tvarkymo centrų tarpe, bet ir visų Lietuvos įmonių bei jų vadovų tarpe. Tą patį matau ir Asociacijos 
Prezidento asmenyje, nes jis jau gerokai toliau pažengęs toje srityje. Puikūs žmonės, kurie man 
padarė didelį ir gerą įspūdį.  
Jeigu aš kalbu šiek tiek kitaip, tai ne todėl, kad norėčiau jiems oponuoti, kad kažką geriau žinau. 
Ne, aš tik noriu išreikšti nuomonę, kurią susidariau 2 – 3 mėnesius dirbdamas šitą darbą, noriu 
išreikšti atliekų turėtojų nuomonę, kuri man yra gerai žinoma. Gal parengsime ne vieną, o kelias 
pataisas, bet kad jos įneštų ne didesnę sumaištį, o didesnį aiškumą, gal pavyks, kad tai būtų žingsnis 
link problemos sprendimo.  
Visiems žmonėms, kuriuos ką tik minėjau, linkiu nepasukti lengviausiu keliu – jeigu atliekų 
turėtojus, gyventojus, daugiabučių pirmininkus ir administratorius įpareigosime ir manysime, kad 
problema išspręsta, tai bus tik vienas iš kelių, bet tai nebus geriausias kelias.  
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Tuo keliu pasukus po keleto metų, jeigu tik pavyks pasukti ... Bet gali ir nepavykti pasukti. 
Prisiminkime kaip buvo norėta pakeisti Daugiabučių įstatymą – tuometinė valdančioji dauguma jo 
nepakeitė. Tuo keliu dabar einant taip pat gali nepavykti ir visos pastangos žlugs dar nepakeitus 
teisės aktų. Bet jeigu ir pavyktų, tai po trijų ar penkerių metų teks grįžti atgal, į tą patį tašką, 
kuriame esame šiandieną. Todėl, manyčiau, kad lygiagrečiai turėtų būti kalbama ir su daugiabučių 
pirmininkais bei administratoriais. 4:27:20 
Pirmiausia dar tarpusavyje turi susikalbėti tie keturi subjektai, kurie turi įtaką atliekų aikštelėms ir 
yra jomis suinteresuoti, o galutinis susikalbėjimas turi vykti dalyvaujant ir atliekų turėtojų 
atstovams.  
Jeigu tuo keliu mes pasuksime, Lietuva bent jau šioje srityje gali tapti ne ta šalimi, iš kurios 
juokiamasi, o ta šalimi, iš kurios galima imti pavyzdį.  
Kaip paminėta vienoje iš Europos Sąjungos Direktyvų, aikštelių klausimas yra labai svarbus ir, šį 
klausimą išsprendus, galima bus sėkmingai išspręsti ir kitus atliekų tvarkymo klausimus. Gerbiamas 
Žilvinas minėjęs yra kaip tuo klausimu Slovėnijoje ar Kroatijoje jau yra sėkmingai dirbama.  
Lėšos, kurios išleidžiamos nelegalių sąvartynų, atsirandančių aikštelėse, kuriose pastatyti 
komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai, likvidavimui, 
galėtų būti skiriamos nuolatinės stebėsenos priemonių (vaizdo kamerų) tose aikštelėse įrengimui. 
Vaizdo kameroms skirtos investicijos būtų ilgalaikės.  
Mūsų pastebėjimu, atliekų surinkimo aikštelėse problemų yra mažiausiai apie 20, be atliekų turėtojų 
sukeliamų problemų. Norėčiau padėkoti savo partneriams – viešajai įstaigai „Šiaurės Lietuvos 
kolegija“, asociacijai „Lieporių bendruomenės centras“, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 
savanoriams, visiems tiems žmonėms, kurie nepagailėjo laiko ir atvyko iš kitų Lietuvos miestų, 
regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovams, kurie atvyko iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, 
žmonės nuotoliniu būdu jungėsi iš Utenos, Rokiškio, Biržų, Joniškio, Pasvalio, Radviliškio, 
Kėdainių, kitų miestų bei rajonų, iš 20 šalies savivaldybių. Mes su jais visais ir toliau bendrausime, 
išklausysime jų nuomones, pasiūlymus, kad ir elektroniniu paštu.  
Ačiū Asociacijos Prezidentui, kuris su mumis būna iki pabaigos. Ir, manau, ne todėl, kad turi daug 
atliekamo laiko, o todėl, kad jam įdomu išgirsti kiekvieną reikšmingą smulkmeną. O tai yra labai 
svarbu. Kada kai kurie svečiai jau išskubėjo, jis, kaip ir dera karvedžiui, išeis kartu su paskutiniais 
renginio dalyviais.  
Gerbiamas Žilvinai, manau, kad, turint tokį Asociacijos Prezidentą, palaikant gerus santykius su 
atliekų turėtojais, visuomene, mūsų trimis organizacijomis, galima bus puikių rezultatų pasiekti. 
Tuo labiau, kad mes, dirbdami keletą mėnesių, iš ŠRATC pusės jautėme geranorišką paramą, 
pagalbą. Ačiū Mantui, Ernestai, Virginijai, kitiems ŠRATC darbuotojams. Taip sekėsi dirbti tik su 
„Šiaulių vandenimis“.  
Šiandieną norėjau suteikti žodį gerbiamai Simonai, todėl, kad jos indėlis į „Šiaulių vandenų“ veiklą 
yra labai didelis, kaip ir Jono Matkevičiaus. Ten taip pat dirba puiki komanda, su kuria malonu 
buvo bendradarbiauti.  
Negalėjau nepasakyti gerų žodžių apie tuos žmones, su kuriais kartu dirbome. Tikiuosi, kad 
Aplinkos ministerijai kartu pateiksime pasiūlymą, kurio atliekų turėtojai blogu žodžiu neminės. Dar 
kartą ačiū visiems ir iki kitų malonių susitikimų.  
 
https://youtu.be/R_6p7_82DzU 
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