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Laba diena, 

Norėdami kuo greičiau  pateikti atsakymą į jūsų raštą siunčiame el.  paštu atsakymus į Jūsų 
pateiktus klausimus. Vėliau atsiųsime pasirašytą dokumentą per mūsų duomenų perdavimo 
sistemą. 

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2021 m. rugpjūčio 2 d. gavo Jūsų raštą Nr. 25 SV, 
kuriuo prašote papildomai pateikti Jums reikalingą informaciją. 

1.                   Klausimas. 

Kas šiuo metu yra aikštelių, kuriose patalpinti atliekų surinkimo bendrojo naudojimo 
konteineriai, žemės savininkas, nuomininkas? 

Atsakymas: 

Dažniausiai atliekų surinkimo priemonės stovi ant savivaldybei priklausančios žemės arba 
daugiabučių namams, kurie nuomojasi žemės sklypą iš savivaldybės. 

2.                   . Klausimas. 

Kas šiuo metu prižiūri automobilių stovėjimo aikšteles, kitas teritorijas, kuriose įrengtos ir 
atliekų surinkimo bendrojo naudojimo konteinerių aikštelės? 

Atsakymas: 

Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo 
vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutarties Techninės specifikacijos 7.1.15. punktas numato: 
„Paslaugos teikėjas konteinerių tuštinimo metu turi užtikrinti konteinerių aikštelės ar 
konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 metrų atstumu aplink konteinerių aikštelę 
ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės), 
surinkti išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą. Jei bendro 
naudojimo konteinerių stovėjimo vietose ir/ar aikštelėse šalia mišrių komunalinių atliekų 
konteinerių yra pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, ir šalia jų palikta 
komunalinių atliekų, Paslaugos teikėjas privalo surinkti išsipylusias ir/arba paliktas tas atliekas, 
už kurių surinkimą Paslaugos teikėjas yra atsakingas. Atliekos, už kurių surinkimą yra 
atsakingas Paslaugos teikėjas pagal šią Sutartį ir kurios yra paliktos šalia konteinerių, bet turi 
būti transportuojamos tvarkymui į skirtingas apdorojimo vietas, turi būti surenkamos ir 
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transportuojamos atskirai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių atliekų atsiradimo 
fiksavimo dienos.“ 2020 m. kovo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles 
Nr. T-62 32.7. punktas numato „Komunalinių atliekų turėtojai privalo tarp atliekų išvežimų 
palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos (aikštelės) švarą ir tvarką.“ 

2003 m. birželio 26 d. Nr. T-754 Patvirtintose Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles 
numatyta: „Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės 
sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. 
Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai 
naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar 
faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.“ 

2013 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija 

Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 10. Punktas nurodo; „ Švarą ir tvarką užtikrina, už 
priežiūrą atsako: 

                      10.1. priskirtoje teritorijoje (žemės sklype) asmenys, ją valdantys nuosavybės teise 
ar kitais teisėtais pagrindais; 

                      10.2. faktiškai naudojamoje teritorijoje – gyvenamosios,  negyvenamosios 
paskirties pastatų valdytojai ar tų pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, 
administratoriai.“ 

3.                   Klausimas. 

kokie teisės aktai ir kokios jų nuostatos reglamentuoja aikštelių, kuriose patalpinti atliekų 
surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai, prižiūrėtojo (tvarkytojo, administratoriaus) 
galimybes, teises, pareigas ir atsakomybę? 

Atsakymas: 

2003 m. birželio 26 d. Nr. T-754 Patvirtintose Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles, 2020 
m. kovo 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles Nr. T-62. 

4.                   Klausimas. 

Kas šiuo metu Šiauliuose yra aikštelių, kuriose patalpinti atliekų surinkimo bendrojo naudojimo 
konteineriai, priežiūros (tvarkymo, administravimo) paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas? 

Atsakymas: 

Paslaugos teikėjas - Viešojo konkurso būdų laimėjęs atliekų surinkimo ir transportavimo į jų 
apdorojimo vietas paslaugos teikimo sutartį. Paslaugos gavėjas - Šiaulių mietso savivaldybė 

5.                   Klausimas. 

Kokiai – pastoviajai ar kintamajai – dvinarės vietinės 24 Eur/metus rinkliavos daliai 
priskiriamos švaros ir tvarkos užtikrinimo aikštelėse prie atliekų surinkimo bendrojo naudojimo 
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konteinerių sąnaudos? 

Atsakymas: 

Už prie bendro naudojimo aikštelėse rastų didžiųjų atliekų, padangų sutvarkymą apmokėta iš 
rinkliavos pastoviosios dalies, nelegalūs sąvartynai (bešeimininkių atliekų) sutvarkymas 
apmokamas taip kaip numatyta ATT 23 punkte: „Savivaldybės teritorijoje susidariusių atliekų, 
kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkių atliekų), tvarkymą 
organizuoja Savivaldybė. Tokiomis atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo, 
atliekų surinkimo ir transportavimo darbai finansuojami savivaldybės biudžeto ir Lietuvos 
Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.“ 

6.                   Klausimas. 

Ar Šiaulių miesto savivaldybės administracija turi parengtas ir patvirtintas aikštelių, kuriose 
patalpinti atliekų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai, tvarkos taisykles, tokių taisyklių 
projektą? 

Atsakymas: 

Atskirų taisyklių tik konteinerių stovėjimo aikštelėms nėra. 

7.                   Klausimas. 

Ar švaros ir tvarkos užtikrinimas aikštelėse prie atliekų surinkimo bendrojo naudojimo 
konteinerių priskirtinas atliekų tvarkymo (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 punktas) 
paslaugos teikimui? 

Atsakymas: 

Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 punktas nurodo Įstatymo sąvoką Atliekų tvarkymas. 
– atliekų surinkimas, vežimas, paruošimas naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimas ir 
šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai 
minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. 

Tai sudėtinė komunalinių paslaugų surinkimo ir transportavimo paslaugos dalis. 

8.                   Klausimas. 

Ar atliekų surinkimo aikštelėse, skirstant atliekas į komunalines atliekas, stiklo, plastmasės bei 
popieriaus antrines žaliavas, yra pakankamas? 

Atsakymas: 

Šiai dienai paslaugos teikimo intensyvumas įskaitant  konteinerių kiekį bei išvežimo dažnį yra 
pakankamas 

9.                   Kokios priežastys (ŠRATC turima informacija) lemia ir turi įtakos tam, kad 
neretai nepavyksta užtikrinti tvarkos aikštelėse, kuriose patalpinti atliekų surinkimo bendrojo 
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naudojimo konteineriai? 

Atsakymas: 

  

Priežastis yra neatsakingi atliekų turėtojai, kurie atsikrato atliekomis neleistinu būdų t. y. 
palikdami atliekas šaliai konteinerių ne pagal grafiką arba neuždarydami atliekų konteinerių 
dangčių tuomet paukščiai ištampo atliekas. 

10.                 Klausimas. 

Kaip dažnai (kiek kartų per savaitę, mėnesį, metus) yra išvežamos komunalinės, pavojingos, 
pakuočių, stambiagabaritės ir kitos atliekos, antrinės žaliavos iš aikštelių, kuriose patalpinti 
atliekų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai? 

Atsakymas: 

Buitinės atliekos – iki 4 kartų per savaitę. 

Antrinės žaliavos – iki 2 kartų per savaitę. 

Pavojingų atliekų apvažiavimas vykdomas – 4 kartai per metus šiltuoju metu laiku. 

Didelių gabaritų apvažiavimas – 4 kartai per metus šiltuoju metu laiku. 

Taip pat vienas namų ūkis gali užsisakyti didelių gabarito atliekų išvežimo paslaugą vieną kartą 
per metus nemokamai. 

11.                 Klausimas. 

Kaip organizuojami atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo, išvežimo, sandėliavimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo paslaugų viešieji pirkimai? 

Atsakymas: 

Savivaldybė yra atsakinga už komunalinių atliekų organizavimą, kurį vykdo vadovaujantis 
Viešųjų pirkimų teisės aktais. 

12.                 Klausimas. 

Kokie yra paslaugos viešojo pirkimo konkurso reikalavimai dėl atliekų surinkimo bendrojo 
naudojimo konteinerių pasiūlymo, aikštelių, kuriose pastatyti atliekų surinkimo bendrojo 
naudojimo konteineriai, priežiūros? 

Atsakymas: 

Pagal pirkimo dokumentus  priežiūra įtraukta į paslaugos turinį. 
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Pagarbiai 

Viktorija Balčiūnienė 
Atliekų tvarkymo specialistė 

 
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 
Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai 
Tel. (8 41) 595365 
el. p. v.balciuniene@sratc.lt 

www.sratc.lt 

    

 

  

Šiame pranešime ir jo prieduose esanti informacija yra konfidenciali ir skirta tik pranešimo adresatui. Jei šį 
pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant apie tai informuoti pranešimo siuntėją ir ištrinti pranešimą ir jo 
priedus iš visų turimų laikmenų. Bet koks pranešime ar jo prieduose esančios informacijos, gavus ją per klaidą, 
viešinimas, kopijavimas, persiuntimas ir pan. yra draudžiamas. 

  

 
 

  
Atsakymas Vytautui Kabailai - Kopija.doc
80K 

 

 

 

 
 
 
 
 


