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Laba diena, 
  
teikiame (siunčiame elektroniniu paštu) pasiūlymą Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos kokybės reikalavimų pataisoms, skirtoms spręsti problemas, susijusias su tvarkos ir 
švaros užtikrinimu aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 
surinkimo bendrojo naudojimo (kolektyviniai) konteineriai. 
Pasiūlymą parengė ir pasirašė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - Šiaulių miesto 
savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių 
bendruomenės centras“ ir viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“. 
Pasiūlymas yra iš viešojo valdymo srities „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos 
plėtra“ ir teikiamas įgyvendinant projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ 
(paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015). 
Pasiūlymu (žr. pridėtus dokumentus Microsoft Office Word ir PDF formatais) siekiama 
teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Minimaliuose komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, kaip teisės akte, reglamentuojančiame 
tvarkos ir švaros užtikrinimą aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir 
antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai. 
Pasiūlymą teikiame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 8 
straipsnio 2 ir 9 punktų nuostatomis. 
Informaciją apie pasiūlymo gavimo fakto patvirtinimą, jo nagrinėjimo eigą bei priimamus 
sprendimus, susijusius su pateiktu pasiūlymu, pageidaujame gauti elektroniniu 
paštu vytautas.kabaila@gmail.com 
Būtume dėkingi, jeigu, svarstant Ministerijoje pasiūlymą, pakviestumėte svarstymuose 
dalyvauti ir juos parengusių organizacijų atstovus. 
  
  
Tikėdamasis abipusiai naudingo ir efektyvaus bendradarbiavimo, 
pasiūlymus rengusios grupės įgaliotas atstovas, Šiaulių miesto 
savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 
pirmininkas Vytautas Kabaila 
8 698 88877 
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