
 
 

 

 
 

  
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ KOMUNALINIŲ  ASOCIACIJOS 

METINĖS VEIKLOS PREZIDENTO PRANEŠIMAS 

 

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija buvo įsteigta 2016 m. gruodžio mėn. 09 

dieną. 2019 metų sausio 1 dieną Asociacijoje buvo 28 nariai, gruodžio 31 dieną Asociacijai 

priklausė 30 įmonių - narių. Per ataskaitinį 2019 metų laikotarpį į Asociaciją įstojo du nauji nariai: 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. 

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos tarybą sudaro 7 Tarybos nariai: Edmundas 

Mulokas, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius (Tarybos pirmininkas); Kęstutis Vaicekiūtis, UAB 

„Grinda“ direktorius; Stasys Lembutis, UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktorius; Saulius 

Lazauskas, UAB „Kauno švara“ generalinis direktorius; Laimutis Lapėnas, UAB „Molėtų švara“ 

direktorius; Tautgirdas Narbutas, UAB „Utenos komunalininkas“ direktorius (Tarybos narys iki  

2019 m. gruodžio 6 dienos). 

2019 metų laikotarpyje Asociacijoje dirbo 2 darbuotojai – Asociacijos prezidentas ir direktorė. 

Per 2019 metų laikotarpį nebuvo gauta parama ir Asociacijos vardu niekam nebuvo skirta 

parama.  

2019 metų laikotarpyje Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos esminės veiklos 

kryptys:  

• Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose 

bei vietos savivaldos institucijose. 

• Teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems 

valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms.  

• Organizuoti seminarus ir pasitarimus probleminiais klausimais, rengti gamybines ir 

pažintines išvykas į techninius objektus Lietuvoje ir užsienyje. 

• Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, viešinti Asociacijos 

tikslus ir uždavinius. 

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo suorganizuoti 8 Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomos 

viešųjų pirkimų įstatymo, vidaus sandorio sudarymo problemos, atliekų tvarkymo – ypatingą 

dėmesį skiriant pakuočių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo problemoms. Tarybos posėdžiai 



atviri, todėl juose dalyvavo ne tik Tarybos nariai, bet ir kiti Asociacijos nariai. Tarybos posėdžiuose 

dalyvavo ir kviestiniai asmenys: Palangos miesto meras ir administracijos direktorė, Lietuvos 

savivaldybių asociacijos prezidentas ir jo patarėja.  

Kiekvienais metais jau tradicija tampa organizuoti bent vieną išplėstinį Tarybos posėdį, į kurį 

susirenka visi Asociacijos nariai aptarti pusmečio nuveiktus darbus ir ruoštis naujam sezonui. Ne 

išimtis ir 2019 metai. Toks renginys buvo suorganizuotas rugsėjo 6 dieną Palangoje, kuriame 

dalyvavo gausus Asociacijos narių būrys.  Tarybos posėdžio metu patvirtini Lietuvos 

komunalininko garbės ženklelio suteikimo nuostatai. 

 

TEISĖKŪRA 

Asociacija, teisės aktuose nustatyta tvarka, savo veikloje gindama ir atstovaudama SKIA narių 

teises ir teisėtus interesus, vienu iš pagrindinių savo tikslų ir uždavinių laikė teisės aktų, 

reglamentuojančių savivaldybių įmonių veiklą, vidaus sandorių sudarymo aiškumą, atliekų 

tvarkymo sistemos tobulinimą ar harmonizavimą. 

Asociacija teisėkūros procesuose rengė ir teikė Valstybės institucijoms su Asociacijos nariais 

suderintas pastabas ir pasiūlymus teisės aktams ir jų projektams, ruošė ir teikė informaciją, 

pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos ar pan.  

Asociacijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose bei 

pasitarimuose (Aplinkos apsaugos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų), LR Aplinkos 

ministerijos darbo grupėse dėl pakuočių atliekų ir vieningos gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo 

apskaitos sistemos (GPAIS), susitikimuose bei pasitarimuose, kur buvo ruošiami, svarstomi bei 

priimami teisės aktų projektai, sprendžiami teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo 

praktikos klausimai. Rengiant, svarstant, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, medžiaga nuolat 

elektroninėmis ryšio priemonėmis išplatinama Asociacijos nariams. Apie naujus Teisės aktų 

registre paskelbtus teisės aktus ir jų projektus asociacijos nariai reguliariai informuojami 

elektroniniu paštu.  

Ataskaitinio laikotarpio eigoje Asociacija LR Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos organizacijai 

ir kitoms institucijoms siuntė raštus ne tik dėl teisės aktų derinimo, bet ir informuodama apie 

savo narių pažeidžiamas teises, nevykdomas kitų Organizacijų pareigas.  

Ataskaitinio 2019 metų laikotarpiu metu vienas iš svarbiausių uždavinių buvo – LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, lengvinant ir aiškiau reglamentuojant vidaus 

sandorių sudarymo galimybes. SKIA iniciatyva buvo parengti teisės aktų projektai ir aiškinamieji 

raštai. Glaudžiant bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, o ypač su jos prezidentu, 

SKIA pozicija dėl vidaus sandorių buvo ginama tiek LR Seimo komitetuose, LR Vyriausybėje, 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bei LR Prezidentūroje. Tai buvo koncentruotas ir pastovus 

darbas, kurio pasėkoje 2019 metų pabaigoje Seimas priėmė teisės aktų pataisas.  



 

INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

Asociacija ataskaitinio metu organizavo ir dalyvavo įvairiuose renginiuose viešinant esmines 

problemas, susijusias su atliekų tvarkymu, o tuo pačiu ir ginant savo narių interesus. 

SKIA kartu Lietuvos savivaldybių asociacija 2019 metų sausio 29 dieną  BNS spaudos centre 

surengė spaudos konferenciją „Kur dingsta gyventojų sumokėti pinigai už pakuotes“. Jos metu 

buvo atkreiptas dėmesys į pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų nemokėjimą komunalinėms 

įmonėms už suteiktas paslaugas bei ydingą pakuočių atliekų tvarkymo sistemą. Šios konferencijos 

informacija buvo pateikta visų Lietuvos televizijų žiniose, spaudoje atkreipiant dėmesį į 

besitęsiančias problemas dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos finansavimo.   

2019 metų gegužės 9 dieną SKIA kartu su LSA organizavo seminarą „Atliekų tvarkymo sektoriaus 

problemos savivaldybėse ir jų sprendimo būdai”. Į seminarą buvo kviečiami savivaldybių 

administracijų direktoriai, ekologai, savivaldybių specialistai, atsakingi už atliekų tvarkymą, 

komunalinių įmonių atstovai. Gausus virš 100 dalyvių būrys parodė, kad atliekų klausimai ypač 

aktualūs Lietuvos savivaldybėse. Seminare buvo diskutuota pakuočių atliekų tvarkymo 

klausimais, ypatingą dėmesį atkreipiant į laikinąsias bendradarbiavimo sutartis su 

Organizacijomis ir būtinybę keisti. LR Aplinkos ministerijos atstovė pristatė LR Atliekų tvarkymo 

įstatymo pataisas dėl regioninės kainos. 

2019 metų liepos 5 dieną VšĮ “Žaliasis taškas” ir VšĮ “Gamtos ateitis” iniciatyva vykusioje 

diskusijoje, į kurį buvo pakviestos visos pakuočių tvarkymo grandinėje dalyvaujančios šalys - nuo 

savivaldybių iki pakuočių atliekų perdirbėjų, įskaitant tiek surinkėjus, tiek ir pačius gamintojus ir 

importuotojus, dalyvavo ir SKIA atstovai. Šio  susitikimo tikslas buvo išsakyti pakuočių atliekų 

tvarkymo sistemoje ir jos reglamentavime matomas problemas bei siūlomus sprendimų būdus. 

SKIA susirinkusiems pristatė savo ir siūlymus dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos gerinimo.  

Rugsėjo 13 dieną SKIA ir UAB “Kauno švara” sukvietė bendrai diskusijai šalies savivaldybių ir 

komunalinių sektorių atstovus apžvelgti pagrindinius atliekų tvarkymo klausimus, kylančias 

problemas. Seminaro metu diskutuota apie metodinę pagalbą savivaldybėms atliekų tvarkymo 

srityje, vangiai veikiančią kontrolės sistemą, stebėseną, visiems prieinamą duomenų bazę. 

Ne mažiau svarbus klausimas, kuriuo buvo seminaro metu kalbėta - apie 

būtinybę savivaldybėms suteikti laisvę pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo būdus, taisykles ir 

režimą. Pristatyti parengti teisės aktų projektai. Apie šiame seminare paliestas problema buvo 

kalbėta ir Lietuvos radijo laidoje, publikuotas straipsnis žiniasklaidoje. 

Esant būtinybei SKIA administracija ne kartą lankėsi pagal kvietimą įvairiose savivaldybėse, 

diskutuojant dėl viešųjų pirkimų įstatymo, viešųjų paslaugų teikimo, sudarant vidaus sandorius. 

Liepos 10 dieną SKIA prezidentas ir administracijos direktorė buvo pakviesti į dalykinį susitikimą 

Kupiškio rajono savivaldybėje, kuriame dalyvavo savivaldybės mero pavaduotojas, 



administracijos direktorius ir kiti savivaldybės administracijos atstovai. Susitikimo metu buvo 

aptartos atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo problemos, SKIA atstovai pristatė Europos šalių 

savivaldybių patirtį sudarant viešąsias sutartis. 

Lapkričio 12-ąją vyko susitikimas - diskusija Kelmės rajono savivaldybėje su Kelmės rajono meru, 

Tarybos nariais ir administracijos atstovais. Susitikime dalyvavo SKIA prezidentas ir direktorė. 

Diskusija vyko apie vidaus sandorių būtinumą savivaldybėse, teikiant tam tikras viešąsias 

paslaugas vietos gyventojams ir bendruomenei. 

SKIA iniciatyva buvo suorganizuotas SKIA narių susitikimas su naujai paskirtu Aplinkos ministru, 

kuris vyko birželio mėnesio pabaigoje. Susitikime vietoj ministro dalyvavo viceministrė ir Atliekų 

politikos grupė vadovė, kurio metu buvo pateikti konkretūs pasiūlymai dėl atliekų tvarkymo 

sistemos tobulinimo. 

Spalio 28 dieną SKIA direktorė dalyvavo LSA Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, kurio metu 

savivaldos atstovai kartu su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika ir jo komanda svarstė atliekų 

tvarkymo sistemų klausimus – pakuočių atliekų tvarkymo sistemos krizė, pakuočių tvarkymo 

organizacijų nemokumas, tekstilės atliekų neperdirbamumas, Aplinkos ministerijos siūloma nauja 

komunalinių atliekų apmokestinimo metodika su „regionine kaina“.  

Ne mažiau svarbi veikla – ir Asociacijos veiklos ir jos pozicijos viešinimas. Asociacijos direktorė ir 

Prezidentas ne kartą komentarus teikė Verslo žinioms, Lietuvos ryto, 15 min. Kauno dienos 

internetiniams portalams, Televizijoms, Lietuvos radijo, M-1 radijo laidoms įvairiais atliekų 

tvarkymo klausimais.  

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

2019 m. vasario 25-27 dienomis Asociacijos nariams buvo suorganizuotas darbinis vizitas į 

Slovėnijos sostinę Liublianą.  Liubliana - tai pirmoji Europos šalių sostinė, kurioje nuo 2016 metų 

gyvendinama Zero Waste programa. Šią programą kartu su savivaldybe praktiškai įgyvendina 

savivaldybė komunalinė įmonė SNAGA.  Darbinio vizito metu SKIA narius SNAGA atstovai 

supažindino su komunalinių atliekų tvarkymo sistema, biologiškai skaidžių atliekų atskiro 

surinkimo sistema, iššūkiais ir ateities planais. Aplankytas atliekų mechaninio biologinio 

apdorojimo centras RCERO, į kurį pristatomos visos atskirai surinktos atliekos.  SNAGA atstovai 

supažindino ir su biologiškai skaidžių – maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo į kompostą Sistema, 

pristatė Liublianoje veikiančią požeminę konteinerinę atliekų surinkimo sistemą. Aplankytas ir 

atliekų antrinio panaudojimo centras. 

Asociacija, įgyvendindama veiklos tikslą - bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių 

giminingomis organizacijomis, įmonėmis ir kitomis institucijomis - ataskaitiniais metais vyko 

bendradarbiavimas su Europos komunalinių atliekų asociacija (MWE), kuri yra viena iš vedančiųjų 

Europoje atliekų tvarkytojų asociacijų, vienijančių virš 17 Europos šalių savivaldybių ir 

savivaldybių komunalinių įmonių  organizacijų. 

 



Gruodžio 2 – 3 SKIA prezidentas dalyvavo Europos komunalinių atliekų asociacijos (Municipal 

Waste Europe – MWE) surengtame 10 metų savo veiklos šventiniame minėjime ir Politikos 

komiteto posėdyje. 

Europos komunalinių atliekų asociacija yra skėtinė, vienijanti 15 Europos šalių asociacijas, 

atstovaujančias atliekų tvarkymo – kaip viešosios paslaugos teikimą. MWE derina ir teikia bendras 

pozicijas atliekų tvarkymo ir įstatymų leidybos klausimais ir nuolat informuoja savo narius apie 

naujausius ES politikos pokyčius. Asociacija skatina keistis informacija tarp savo narių, taip pat 

keistis gerąja patirtimi atliekų tvarkymo srityje. 

 

2020 metais ir toliau Asociacijos veikla bus tęsiama. Planuojama organizuoti reikalingus 

mokymosi seminarus, asociacijos nariams bendradarbiavimo vizitus su užsienio šalių partneriais 

įmonių veiklos plotmėje. Ir toliau aktyviai teikiami pasiūlymai ir pastabos atliekų tvarkymo, 

miesto tvarkymo ir kitais klausimais LR vadovaujančioms institucijoms.  

 

 

 


