LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, SUSIDARANČIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
SRAUTE, RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO IR VEŽIMO PASLAUGOS TEIKIMO BŪTINŲJŲ REIKALAVIMŲ IR BŪTINŲJŲ PAKUOČIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
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inovacijų
ministerija, 202112-06 Nr. (4.682Mr)-3-5260

Pastabos ir pasiūlymai

Žyma apie pastabas ir pasiūlymus

Įsakymo projektu siūlomose tvirtinti Pakuočių atliekų, susidarančių
komunaliniame atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo
paslaugos teikimo būtinuosius reikalavimus ir būtinąsias pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties sąlygose
nustatomi informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams, pvz., ženklinti
rūšiavimo konteinerius (10 p.), suderinti su savivaldybe rūšiavimo
konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafiką (19.1 p.), pateikti
savivaldybei derinti konteinerių ištuštinimo grafiką (24 p.), ant
atliekas surenkančių transporto priemonių kabinų ir atliekų talpyklos
šonų nurodyti atliekų tvarkytojo logotipą, telefono numerį ir
elektroninio pašto adresą (34 p.), surinkimo paslaugą teikiančiam
atliekų tvarkytojui pateikti savivaldybei įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo dokumentą (42.2.6 p.). Vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl
Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos
patvirtinimo“, prašome pinigine išraiška įvertinti informaciniais
įpareigojimais, kurie faktiškai iki šiol ūkio subjektų nebuvo vykdomi,
sukeliamą administracinės naštos pokytį ūkio subjektams ir užpildytą
Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą
pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai išvadoms gauti.

Atsižvelgta iš dalies.
Dėl reikalavimo ženklinti konteinerius nurodant konkretaus konteinerio numerį
ir (ar) kodą: toks reikalavimas nėra naujas – pagal aplinkos ministro 2012 m. spalio
23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos kokybės reikalavimų 24 punktą, savivaldybėms nustato tvarką, kad iki
2014 m. gruodžio 31 d. visos komunalinių atliekų surinkimo priemonės būtų
identifikuojamos ir nuo 2015 metų sausio 1 d. paslauga teikiama vykdant
komunalinių atliekų surinkimo elektroninį identifikavimą.
Komunalinių atliekų surinkimą vykdančius atliekų tvarkytojus vienijančių
asociacijos duomenimis, visose savivaldybėse rūšiavimo konteineriai yra sužymėti
nurodant konteinerio identifikacinį numerį. Tad minėtu reikalavimu žymėti
konteinerius identifikaciniais kodais įtvirtinama daugiametė veikianti praktika.
Todėl toks reikalavimas nesukurs papildomos administracinės naštos ūkio
subjektams.
Atsižvelgiant į tai ir įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus,
įsakymo projekto 12 punktas tikslinamas taip:
„12. Ant rūšiavimo konteinerio turi būti nurodytas konteinerio unikalus
identifikacinis numeris ir (ar) kodas.“
Dėl reikalavimo ant atliekas surenkančių transporto priemonių kabinų ir atliekų
talpyklos šonų nurodyti atliekų tvarkytojo logotipą, telefono numerį ir
elektroninio pašto adresą: toks reikalavimas nėra naujas –aplinkos ministro
2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų Minimalių komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų 45 punkte numatyta, kad atliekų
turėtojams turi būti teikiama informacija apie savivaldybės teritorijoje veikiančius
atliekų tvarkytojus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 12 d. numatyta, kad
komunalinių atliekų turėtojams turi būti teikiama informacija apie surinkimo
paslaugą savivaldybės teritorijoje teikiančius atliekų tvarkytojus (tokių tvarkytojų
pavadinimus ir kontaktinius duomenis). Gyventojai ir kiti atliekų turėtojai turi teisę
pateikti skundą dėl konkretaus atliekų tvarkytojo teikiamos nekokybiškos
komunalinių atliekų surinkimo paslaugos, informuoti apie atliekų tvarkytojo (jo
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darbuotojų) netinkamus veiksmus, pažeidimus teikiant surinkimo paslaugą. Tam,
kad gyventojams ir kitiems atliekų turėtojams būtų lengviau identifikuoti, kuris
konkrečiai atliekų tvarkytojas teikia nekokybišką paslaugą ar galbūt įvykdė
pažeidimą, svarbu, kad ant transporto priemonių, kuriomis atliekų tvarkytojas teikia
komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą, būtų nurodytas atliekų
tvarkytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
Komunalinių atliekų surinkimą vykdančius atliekų tvarkytojus vienijančių
asociacijos duomenimis, visų atliekų tvarkytojų, teikiančių atliekų surinkimo iš
rūšiavimo konteinerių paslaugą savivaldybėse, transporto priemonės, kuriomis
ištuštinami rūšiavimo konteineriai, sužymėtos nurodant paslaugą teikiančio atliekų
tvarkytojo pavadinimą (ar įmonės logotipą) ir kontaktinius duomenis. Taigi,
reikalavimu nurodyti atliekų tvarkytojo pavadinimą ir kontaktinius duomenis ant
atliekas surenkančių transporto priemonių įtvirtinama daugiametė veikianti
praktika. Todėl toks reikalavimas nesukurs papildomos administracinės naštos ūkio
subjektams.
Reikalavimo suderinti konteinerių ištuštinimo ir plovimo, dezinfekavimo grafikus
atsisakyta.
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerija, 202112-15 Nr. (1.86Mr)
2T-1526

1. Įsakymo projektu <...> nustatomi reikalavimai pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrai, jos įrengimui ir
plėtrai. Minėti pakeitimai, kiek jie yra susiję su reikalavimais prekėms,
pavyzdžiui, šiukšlių konteineriams, laikytini techniniu reglamentu,
kaip tai suprantama pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie
techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles
teikimo tvarka (toliau – Direktyva (ES) 2015/1535). Pažymime, kad
vadovaujantis Direktyvos (ES) 2015/1535 5 straipsniu ir Keitimosi
informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 957 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo
Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ Įsakymo projektas turėtų būti notifikuojamas Europos
Komisijai, atidedant jo priėmimą trims mėnesiams, kad Europos
Komisija ir kitos valstybės narės galėtų tinkamai susipažinti su
siūlomu reglamentavimu bei, esant poreikiui, pateikti nuomonę dėl jo
poveikio vidaus rinkoje.

Atsižvelgta iš dalies.
Rinkoje naudojami standartizuoti konteineriai. Įvertinus pastarųjų metų situaciją
(kokie rūšiavimo konteineriai įrengiami savivaldybėse), įsakymo projektu tiesiog
įtvirtinama daugiametė veikianti praktika.
Įsakymo projekto 4 punktas tikslinamas numatant, kad:
„4. Infrastruktūrai įrengti naudojami rūšiavimo konteineriai skirstomi į tipus: <...>“
Atsižvelgiant į tai, manytina, kad projekte įtvirtinamas rinkoje veikiantis
konteinerių klasifikavimas neturėtų būti laikomas techniniu reglamentu, dėl kurio
įsakymo projektas turėtų būti notifikuojamas Europos Komisijai, atidedant jo
priėmimą trims mėnesiams.
Atkreiptinas dėmesys, kad įsakymo projektu įgyvendinamos Pakuočių ir pakuočių
atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-408 nuostatos, kurios
įsigaliojo 2022-01-01.

2. Įsakymo projektu tvirtinamų reikalavimų ir sąlygų 22 ir 23 Atsižvelgta iš dalies.
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VšĮ „Žaliasis
taškas“, 2021-1203 Nr. SR-21-366

punktuose nustatomi surinkimo paslaugų teikimo ir pasiruošimo teikti
paslaugas terminai. <...> siūlomi paslaugų teikimo ir pasirengimo
joms teikti minimalūs terminai yra pakankamai ilgi ir jais nepaliekama
galimybės pačioms savivaldybėms nuspręsti dėl sudaromų sutarčių
terminų pagrįstumo, įvertinti paslaugos teikimo laikotarpio
ekonominio pagrįstumo. <...> Siūlytume, įvertinti minimų Įsakymo
projekto nuostatų pagrįstumą atsižvelgiant į numatomų sudaryti
pirkimo sutarčių pobūdį ir pagrįsti įtvirtintų terminų poreikį arba
atsisakyti šių reikalavimų paliekant perkančiosioms organizacijoms ir
subjektams spręsti dėl numatomų sudaryti sutarčių trukmės
pagrįstumo.

Įvertinus, kad turėtų būti užtikrintas efektyvus investicijų, reikalingų infrastruktūrai
įrengti, atnaujinti, plėsti ir prižiūrėti, planavimas ir atsižvelgus į siūlymą, įsakymo
projekto 28 punktas tikslinamas taip:
„28. Savivaldybėms (ar jų pavedimu – administratoriams) parenkant surinkimo
paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus rekomenduojama nustatyti tokius
minimalius surinkimo paslaugų teikimo terminus:
28.1. ne trumpesnis kaip (nuo paslaugų sutarties sudarymo datos) 5-erių metų
terminas, kai atliekų tvarkytojas teikia surinkimo ir infrastruktūros įrengimo,
atnaujinimo, plėtros ir priežiūros paslaugas;
28.2. ne trumpesnis kaip (nuo paslaugų sutarties sudarymo datos) 2-ejų metų
terminas, kai atliekų tvarkytojas teikia tik surinkimo paslaugą.“

1. Tikslinti Projekto 7.1.1. punktą išdėstant jį taip: „Viena bendro
naudojimo rūšiavimo konteinerių aikštelė, kurioje yra vienas bendras
rūšiavimui skirtų konteinerių komplektas, ir skirta naudotis ne daugiau
kaip 600 atliekų turėtojų“.

Atsižvelgta iš dalies.
Įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus, įsakymo projekto 7.1.1
papunktis dėstomas taip:
„7.1.1 įrengiamas ar pastatomas vienas kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo
konteinerių komplektas, skirtas naudotis nuo 100 iki 500 gyventojų arba nuo 50 iki
250 būstų;“

2. Projekto III skyrių papildyti nuostatomis, aiškiai apibrėžiančiomis
(informacinių) lipdukų turinį, siekiant išvengti skirtingų savivaldybių
skirtingo ženklinimo, nurodant (detalizuojant), kokios pakuotės (ir jų
atliekos) galimos mesti į atitinkamus konteinerius, kokias atliekas
mesti draudžiama

Atsižvelgta iš dalies.
Vertinant savivaldybėms nustatytą pareigą organizuoti komunalinių atliekų
tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms
(įskaitant pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms) tvarkyti, užtikrinti tų sistemų
funkcionavimą, įsakymo projekto 11punktas patikslintas taip:
„11. Ant rūšiavimo konteinerių ar šalia jų įrengtame informaciniame stende turi būti
pateikiama informacija, kokioms pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms
surinkti ir rūšiuoti skirti konteineriai (pagal savivaldybių atliekų tvarkymo
taisyklėse nustatytą pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo ir surinkimo
tvarką).“

3. Papildyti Projekto 10 punktą išdėstant taip: „Rūšiavimo konteineriai
turi būti ženklinami žymekliais, nurodančiais konkretaus konteinerio
inventorinį numerį ir (ar) kodą. Inventorinis konteinerio numeris
turi būti lengvai prieinamas ir matomas konteineriu
besinaudojantiems asmenims. Konkrečioje savivaldybėje esančių
konteinerių inventoriniai numeriai turi būti unikalūs ir
nesidubliuoti.“

Atsižvelgta iš dalies.
Įvertinus suinteresuotų institucijų pastabas ir pasiūlymus, įsakymo projekto 12
punktas patikslintas taip:
„12. Ant rūšiavimo konteinerio turi būti nurodytas konteinerio unikalus
identifikacinis numeris ir (ar) kodas.“

4. Papildyti Projekto 11 punktą nauju sakiniu: „Organizacijoms turi Neatsižvelgta.
būti sudarytos galimybės ir sąlygos internetu realiu laiku pasiekti Įsakymo projekto 47.5 papunktyje numatoma, kad pakuočių atliekų tvarkymo
konteinerių identifikavimo sistemos duomenų bazes ir jose organizavimo ir finansavimo sutartyje turės būti aptarta, kokie surinkimo paslaugos
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kaupiamą informaciją apie rūšiavimo konteinerius ir jų teikimą pagrindžiantys dokumentai pateikiami organizacijoms.
aptarnavimą“.
Savivaldybė (ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius) kaip
konteinerių identifikavimo sistemos duomenų tvarkytojas galės susitarti su
5. Papildyti Projekto 12 punktą nuostata, kad atliekų tvarkytojas
organizacijomis dėl duomenų dalijimosi sąlygų.
duomenis privalo perduoti ne tik į administratoriaus konteinerių
Manytina, kad įpareigojimas tuos pačius duomenis atliekų tvarkytojui teikti į kelias
kodifikavimo sistemą, tačiau „ir į organizacijų informacinę
informacines sistemas – savivaldybės (administratoriaus) ir organizacijų – būtų
sistemą“. Taip bus sudarytos geresnės sąlygos atliekų tvarkytojo
neracionalus ir neproporcingą administracinę naštą sukeliantis sprendimas.
veiklos kontrolei.
6. Papildyti Projekto 18 punktą nuostata, kad tikslinimas vykdomas Neatsižvelgta.
„suderinus su organizacijomis“
Pagal pakeistas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4
dalies 1 ir 2 punkto nuostatas nenumatyta, kad savivaldybės (jų pavedimu –
7. Papildyti Projekto VI skyrių nuostata, kad „Savivaldybė
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) turi bendradarbiauti su
atrinkdama atliekų tvarkytoją privalo į atrankos procedūras
licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis parinkdamos pakuočių
įtraukti ir organizacijų atstovus bei su organizacijomis suderinti
atliekų, susidarančių savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo
pirkimo dokumentus“. Tik esant tokiai nuostatai ir savivaldybėms
sistemose, surinkimo ir vežimo paslaugą teiksiantį atliekų surinkėją (pvz.,
įtraukus organizacijų atstovus į pirkimo komisiją bei pateikus derinti
(su)derindamos su organizacijomis paslaugos pirkimo dokumentus). Atvirkščiai –
(galima ir nesuderinti, jei organizacijų pastabos prieštaraus teisės aktų
vadovaujantis minėtomis įstatymo nuostatomis tokį atliekų surinkėją savivaldybės
nuostatoms) pirkimo sąlygas, bus užtikrintas tinkamas gamintojų
(jų pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) parinks
atsakomybės principo įgyvendinimas, nes gamintojų atstovai turės
savarankiškai pagal aplinkos ministro patvirtintus surinkimo ir vežimo paslaugos
galimybes dalyvauti ir reikšti konstruktyvius siūlymus, kadangi nuo to
teikimo, infrastruktūros, jos įrengimo ir kitus reikalavimus, susijusius su minėtos
priklausys paslaugų finansavimo apimtys, tvarka, terminai ir pan.
paslaugos teikimu, infrastruktūros įrengimu ir pan.
Įstatyme taip pat nenumatytas įpareigojimas savivaldybėms (jų pavedimu –
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriams) derinti su
licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo naudojant rūšiavimo konteinerius paslaugos teikimo
sąlygas (pvz., rūšiavimo konteinerių dydžio ir ištuštinimo dažnio keitimą).
8. Papildyti Projekto 37 punktą nuostata, kad „Savivaldybė ne vėliau Neatsižvelgta.
kaip per mėnesį, pasibaigus kalendoriniams metams, privalo Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nenumatytas įpareigojimas
pateikti detalią ataskaitą apie gauto finansavimo administravimo savivaldybėms teikti tokias ataskaitas.
išlaidoms panaudojimą. Tuo atveju, jei gautos lėšos naudojamos
ne apibrėžtoms administravimo funkcijoms, savivaldybė privalo
tokias lėšas nedelsiant grąžinti organizacijoms ir atitinkama suma
yra sumažinamas administravimo išlaidų finansavimas
einamaisiais metais (netaikant 5 procentų administravimo
sąnaudoms padengti nustatytos vertės).“
Vilniaus miesto
1. Projekto 12 p. siūlytina keisti, įtvirtinant ne atliekų tvarkytojo Atsižvelgta iš dalies.
savivaldybė, 2021- prievolę „paslaugos teikimo laikotarpiu turėti duomenis apie Įsakymo projekto 39 punktas papildytas pareiga surinkimo ir vežimo paslaugą
11-26, Nr. A51ištuštinamus rūšiavimo konteinerius perduodančią įrangą“, tačiau teikiančiam atliekų tvarkytojui duomenis apie ištuštinamus rūšiavimo konteinerius
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prievolę būti įsidiegus konteinerių identifikacinę sistemą, kuria perduoti į savivaldybės (ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
duomenis ir informaciją apie teikiamas paslaugas perduotų į administratoriaus) konteinerių identifikavimo sistemą:
administratoriaus konteinerių identifikavimo sistemą.
„39. Visose atliekas surenkančiose transporto priemonėse turi būti įmontuota
įranga, fiksuojanti identifikuoto konteinerio ištuštinimo faktą, ir priemonės
Reikalavimų 19 ir 20 punktuose nurodytoms rūšiavimo konteinerių perpildymo ar
nepripildymo situacijoms fiksuoti. Šiame punkte nurodyta įranga ir priemonėmis
užfiksuoti duomenys surinkimo paslaugos pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
perduodami į savivaldybės (ar administratoriaus) konteinerių identifikavimo
sistemą.“
2. Projekto VII skyriaus 40 ir 41 punktų (atitinkamai ir 42.2.4 ir
42.2.5) nuostatos. <...> Pagal dabar pateiktą 41 p. formuluotę, jei būtų
nustatoma 20 proc. ir daugiau atliekų, kurios nebūtų priskirtos
pakuočių atliekoms – visą konteinerio tūrio sutvarkymą finansuotų
savivaldybė. Kadangi šio punkto nuostatomis įtvirtinama papildoma ir
ženkli finansinė našta savivaldybėms, nėra priimtina, jog tokią sudėtį
turės teisę nustatyti atliekų tvarkytojai (su kuriais tiesiogines sutartis
bus sudarę Organizacijos, suinteresuotos atliekų sudėties nustatymo
rezultatais), neaišku kokia tokio nustatymo procedūra, dažnumas,
tvarka ir kiti aspektai.

Atsižvelgta iš dalies.
Vadovaujantis direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 14 straipsnio 1 dalies ir Atliekų
tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atliekų tvarkymo srityje
taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas,
įskaitant išlaidas, patirtas reikiamai atliekų tvarkymo infrastruktūrai įrengti ir jai
eksploatuoti, turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis
atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas
ir (ar) importuotojas.
Atkreiptinas dėmesys, kad direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 14 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad „Nedarant poveikio 8 ir 8a straipsnių taikymui, valstybės narės gali
nuspręsti, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi iš dalies arba visiškai padengti
produkto, iš kurio susidarė atliekos, gamintojas“.
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte
numatyta, kad aplinkos ministras tvirtina reikalavimus komunalinių atliekų sraute
susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos
finansavimo tvarkai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktas
pastabas ir pasiūlymus, įsakymo projekto 44 punktas dėstomas taip:
„44. 90 proc. surinkimo paslaugos teikimo išlaidų ir su infrastruktūros įrengimu,
priežiūra, atnaujinimu ir plėtra susijusių prekių įsigijimo, darbų atlikimo ir paslaugų
teikimo išlaidų apmokama organizacijų lėšomis, 10 proc. – pagal principą „teršėjas
moka“ komunalinių atliekų turėtojų už komunalinių atliekų tvarkymą sumokėtų
įmokų lėšomis, nebent, įvertinus turimus rūšiavimo konteineriais surinktų atliekų
sudėties tyrimų rezultatus, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo
sutartyse nurodyta kitaip.“

Lietuvos regioninių
atliekų tvarkymo
centrų asociacija,
2021-12-03 Nr. IS41

Nepritaria Projekto VII skyriaus 40 ir 41 punktams, kurie neatitinka
Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų ir teisėtų atliekų turėtojų lūkesčių.
<...> Įstatyme nuostatų apie priemaišų atskirą finansavimą nėra.
Jeigu liktų tokia nuostata, pagal PTO duomenis, savivaldybės turėtų
padengti visus pakuočių surinkimo kaštus.

Lietuvos
savivaldybių
komunalinių
įmonių asociacija,
2021-12-03 Nr. 1S.I-2021.12

Dėl Projekto 41 p.: vadovaujantis LR Vyriausybės 2016 m. balandžio
20 d. nutarimo Nr. 384 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 36 punktu į įmokos dydį
negali būti įskaičiuojamos antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų
tvarkymo sąnaudos. Iš kokių lėšų aukščiau nurodytas sąnaudas
finansuos savivaldybė, jei jos negali būti įtrauktos į įmokos už
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą? <...> Būtinas aiškesnis
formuluotės tikslinimas, norint išvengti atskirų suinteresuotų šalių
skirtingo interpretavimo. Iš formuluotės suprantama, kad į 20 procentų
reikšmę įtrauktos ne tik mišrios komunalinės atliekos, bet ir antrinės Priėmus įsakymo projekte siūlomus pakeitimus, atitinkamai bus tikslinamos
žaliavos, kurias gyventojai vis dažniau ir gausiau šalina pakuočių ir Vyriausybės nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už
antrinių žaliavų konteineriuose. SKIA nariai nesutinka ir siūlo aiškiai komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
apibrėžti, kad 20 procentų tai mišrios komunalinės atliekos.
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Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai ne vienerius metus yra mokinami nustatymo taisyklių nuostatos.
rūšiuoti, juos informuojant, kad į rūšiavimo konteinerius reikia šalinti
ir pakuočių ir pvz. plastiko, stiklo, metalo, popieriaus atliekas. Atlikti
atskirų savivaldybių teritorijose morfologiniai tyrimai rodo, kad kartu
su pakuočių atliekomis gyventojai šalina iki 20 proc. antrinių žaliavų.
Lietuvos
savivaldybių
asociacija, 202112-07 Nr. (6)-SD822

Savivaldybės kategoriškai nesutinka su Projekto 41 punkte
keliamais reikalavimais finansuoti ne pakuočių atliekas.
Savivaldybėms kyla klausimas kokiomis lėšomis reiktų vykdyti
finansavimą, jeigu jos negali būti įtrauktos į įmokos ar rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, kaip tai nurodyta LR
Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 „Dėl Vietinės
rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“
36 punkte. 20 procentų ne pakuočių atliekų riba nėra niekuo pagrįsta,
kas ją nustatinės ir kaip dažnai. savivaldybės nesutinka dengti ne
pakuočių atliekų sąnaudų.

Panevėžio miesto
savivaldybė

Dėl projekto 41 punkto – vietoj žodžių „šių atliekų tvarkymo sąnaudas
finansuoja savivaldybė“ įrašyti „šių atliekų tvarkymo sąnaudų
finansavimą sprendžia savivaldybė“ (ar kokiu būdu finansuoti?)
Neaišku ar savivaldybė turės spręsti finansavimą tik ne pakuočių
atliekų, kai bus jų randama daugiau negu 20 procentų?

Pakruojo rajono
Nepritaria Projekto 40 ir 41 punktų, 42.2.4 p., 42.2.5 p. nuostatoms –
savivaldybė, 2021- nenurodytas joks mechanizmas ar tvarka, kuriais bus įvertintas
12-02 Nr. S-4544 pasiektas rūšiavimo procentas. Be to, neaptartas apmokėjimo
principas: esant 20 procentų skaitinės išraiškos viršijimo sąlygoms turi
būti apmokama viso maršruto kaina iš savivaldybės sąskaitos ar
išskirstoma procentine išraiška pagal nepasiektus 20 procentų
rodiklius.
VšĮ
„Gamtos Siūlo išbraukti projekto 40 punktą, nes mano, kad tokia pareiga
ateitis“
ir VšĮ nenumatyta teisė aktuose, galėtų būti vykdoma tik šalių susitarimu.
„Pakuočių
tvarkymo
organizacija“,
2021-12-06 Nr. SR21-1206 su priedais

