
KAIP UŽTIKRINTI TVARKĄ PRIE BENDROJO NAUDOJIMO 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ 
 
 
Kviečiame dalyvauti Apskritojo stalo diskusijoje „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo 
naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“. Diskusija vyks 2021 m. rugsėjo 15 d. 
(trečiadienį) nuo 11 iki 15 val.  
 
Diskusija prisidės prie nevyriausybinių organizacijų „Visuomeninės iniciatyvos“, „Lieporių 
bendruomenės centras“ ir „Šiaurės Lietuvos kolegija“ bendrai rengiamo pasiūlymo, kuris bus 
teikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kokybės.  
Pasiūlymu bus siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Minimaliuose komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2012 m. 
spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tvarką ir švarą 
aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo 
naudojimo konteineriai.  
 
Pranešimą „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“ skaitys 
Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro direktorius Algirdas Reipas, kalbės Šiaulių miesto savivaldybės atstovas, Šiaulių regiono 
plėtros tarybos direktorius Valerijus Simulik, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius 
Žilvinas Šilgalis, uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ direktorė Daiva Skrupskelienė, 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus atstovas, Šiaulių 
miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus atstovas,  
buvęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistas, visuomenės atstovas Algirdas 
Drevinskas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavos administravimo ir paslaugų 
kontrolės tarnybos vadovas Mantas Tamošiūnas.  
 
Renginyje dalyvaus ir diskutuos kiti komunalinių atliekų tvarkymo specialistai, nevyriausybinių ir 
bendruomeninių organizacijų atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai.  
 
Diskusija vyks mišriuoju būdu. Galimas dalyvių ir pranešėjų tiesioginis fizinis dalyvavimas, 
atvykus į organizaciją „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 405 aud. (Tilžės g. 22, Šiauliai). Dalyvių 
prašysime pateikti galiojantį galimybių pasą! Galimas dalyvavimas nuotoliniu būdu, jungiantis per 
Zoom programą (prisijungimo nuorodą atsiųsime likus 1 dienai iki renginio).  
 
Prašome registruotis el. paštu iš anksto: vytautas.kabaila@gmail.com  
Registruodamiesi nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją ir/ar bendruomenę, 
gyvenamąją vietą (pvz., miestą ar kt.), el. pašto adresą, kaip dalyvausite – atvyksite į nurodytą vietą 
ar jungsitės nuotoliniu būdu. Jeigu kils klausimų, skambinkite tel. 8 698 88877.  
Programą ir prisijungimo nuorodą, pasirinkusiems nuotolinį būdą, atsiųsime renginio išvakarėse 
registracijoje nurodytu el. pašto adresu.  
 
Renginys įgyvendinamas pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 
10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Plačiau apie projektą 
galite rasti: https://www.slk.lt/nvo-sinergija 
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