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Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos naujienlaiškis

„Kupiškio komunalininkas“ atšventė 50 m. senumo pokšto jubiliejų

A

tliekų tvarkymo bendrovė
„Kupiškio
komunalininkas“ šiemet šventė
garbingą 50 metų jubiliejų. Tiesa, patys bendrovės darbuotojai juokauja,
kad atšventė ne ką kitą, o balandžio
1-osios pokštą.
Vyriausiosios gazifikacijos ir komunalinio ūkio valdybos prie LTSR
Ministrų tarybos 1965 metų kovo 27
dienos įsakymu Nr. 81 Vietinio ūkio
valdyba į Kupiškio rajono DŽDT VK
Komunalinių įmonių kombinatą pervadinta būtent balandžio 1-ąją dieną.
Tai ir laikoma šiandieninio „Kupiškio
komunalininko“ šaknimis. Tiesa, tuomet kombinato darbuotojai ne tik
atliekas tvarkė. Įstaigai priklausė
turgus, oranžerija, kuro sandėlis,
viešbutis, pirtis, namų valdyba bei
kapinės. Beje, matyt, vėl pokštaujant
po 18 metų nuo Kombinato atsiskyrė
vandentiekio – kanalizacijos padalinys, įsteigtas Panevėžio teritorinės
vandentiekio ir kanalizacijos valdybos Kupiškio cechas.
„Kupiškio komunalininko“ direktorius Rimantas Stundys pastebi,
kad bėgant metams, deja, nepavyko
išsaugoti, sudokumentuoti istorinių
faktų, pasakojimų apie tuo metu
turėtą infrastruktūrą.
„Ieškant istorinių duomenų apie
tai, kaip vystėsi bendrovė, jos turima
infrastruktūra nuo pat ištakų randama
įvairių įdomių faktų. Pavyzdžiui, yra
žinoma, kad įstaigai priklausė motociklai, yra istorija kaip kombinato darbuotojai skrido į Charkovą Ukrainoje
atsivaryti traktoriaus. Aiškiai žinoma,
kur būta sąvartyno, bet ne visiškai
aiškiai, kaip atliekos į jį patekdavo“,
- teigia 24 metus bendrovėje dirbantis

R. Stundys.
Be to, žinoma ir tai, kad kupiškėnai
jau sovietmečiu buvo labai ekologiški.
Iki aštunto dešimtmečio daugelis
gyvenamųjų namų Kupiškyje buvo
individualūs. Buitinių atliekų konteinerius tuo metu atstojo paplavų
duobės. Būdavo netgi taip, kad ten
sumestos atliekos tiesiog supūdavo ir
nereikėdavo vežti į sąvartynus. Taip
atsirasdavo kupiškėniškas kompostas.
Atsiradus gyvenamųjų namų
kvartalams, kaip ir daugelyje šalies
miestų, į Kupiškio gatves išriedėjo
„paprašaikos“. Tai yra, šiukšliavežė
atvažiuoja daugmaž sutartu laiku į
numatytą vietą, pradeda garsiai pypsinti, o butų gyventojai metę visus
darbus bėga su šiukšlių kibirais. Šiais
laikais kupiškėnai taip pat turi konteinerius ir MAN bei „Mercedes“
šiukšliavežes, vežančias atliekas į
regioninį sąvartyną Panevėžyje.
Be to, po Nepriklausomybės
atkūrimo bendrovė įsigijo ne
tik atliekų tvarkymui būtinos
infrastruktūros
–
šiukšliavežių,
konteinerių ir pan. – bet ir kitoms
bendrovės veikloms reikalingų buities rakandų: 1997 metais įsigytas
pirmasis bendrovėje grandininis
pjūklas „Husqwarna“, o po metų ir
pirmieji trys mobiliojo ryšio telefonai.
„Atkūrus
Nepriklausomybę
įmonės veiklos keitėsi. Pirmiausia,
buvo privatizuotas viešbutis, po to
oranžerija, galų gale uždarytas miesto
požeminis tualetas. Užtat nuo 2008
metų vėl gavome administruoti miesto butų ūkį. Dabar galinėjamės ir su
namų renovacija, gatvių apšvietimu
ir pan. Taigi mūsų iššūkiai priklauso ne tik nuo mūsų pačių ir rinkos,

bet ir nuo savivaldybės sprendimo,
kokias funkcijas turime vykdyti,
kokias turėtumėme patikėti kitoms
įstaigoms“, - teigia bendrovės vadovas.
Už komunalinių atliekų tvarkymą
Kupiškyje visuomet buvo atsakinga
maždaug 70 žmonių grupė. Įdomu,
kad metraštis mena ir sovietmečiu
gautus atlyginimus, rodančius stabilią
sovietinę ekonomiką. Praktiškai visą
pusšimtį metų atlyginimai išliko tokie patys: vyriausiasis buhalteris
gaudavo 110 rublių per mėnesį, buhalteris – 75 rublių, ekonomistas –
85 rublių, ūkio vedėjas – 65 rublių,
sekretorė-mašininkė – 63,50 rublių,
o gatvės valytojas – 30 rublių. Maža
to, ir premijų būta: TSRS įkūrimo
60-mečiui paminėti skirtos premijos:
viršininkui – 37 rublių, vyriausiajam
inžinieriui, vyriausiajai buhalterei,
partsekretorei ir ekonomistei – 2629 rublių, meistrams – po 20 rublių,
geriausiems darbininkams po 1516 rublių. 1984 metais oranžerijos
meistrė vestuvių proga premijuota 50
rublių.
Kupiškėnų tikslas – išlaikyti
stabilumą ir praėjus 50 metų nuo
įsteigimo.

Kurorto tvarkdariai stengiasi nepažadinti poilsiautojų

P

rie Lietuvos komunalininkų
ir atliekų tvarkytojų asociacijos veiklos nuolat prisijungia
šiame sektoriuje veiklą vykdančios
bendrovės. Šiemet į asociaciją įstojo
bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, kurios užduotis – tvarkant
atliekas nepažadinti poilsiautojų.
„Tvarkyti atliekas Druskininkuose nėra tas pats, kas tai
daryti Alytuje. Kurorto specifika
yra nemažas galvos skausmas, nes
keliami reikalavimai aukštesni,
o juos įgyvendinti sunkiau nei
kitame mieste, nesulaukiančiame
tiek svečių. Į Druskininkus atvykstantys žmonės nori poilsio, todėl
negalime tvarkyti miesto kada tik
norime. Nes, pavyzdžiui, 5 valandą
ryto vieni žmonės grįžta iš naktinių
klubų ir ilsisi, kiti keliasi anksčiau,
bet nori kokybiško poilsio vakare.
Taigi turime prisitaikyti“, - teigia

bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktorius Rytautas Jakulis.
Kita vertus, miesto gyventojai ir svečiai nori ne tik gražaus ir
švaraus miesto centro, kaip daugelyje kitų šalies miestų, bet ir miesto pakraščių. Juk poilsio namai ir
viešbučiai išsibarstę po visus Druskininkus.
„Visi nori švaros ir visi to nori
tuo pačiu metu. Dėl to reikia ne
tik turėti didelius pajėgumus, bet
ir sugebėti juos organizuoti taip,
kad išlaikytumėme poilsiautojams
patrauklų miesto veidą, kad šie
norėtų atvykti dar ir dar kartą taip
suteikdami galimybę vietiniams
gyventojams užsidirbti pragyvenimui“, - sako bendrovės vadovas.
Skaičiuojama, kad šiuo metu
įmonėje dirba apie 150 darbuotojų,
iš kurių apie 90 nuolat stengiasi, kad

mieste būtų tvarka. Be to, bendrovės
technikos parką sudaro beveik 70
ūkyje naudojamų įrengimų.
„Turėdami patyrusius darbuotojus ir pakankamą technikos parką
galime sėkmingai dalyvauti viešųjų
pirkimų konkursuose. Štai neseniai
laimėjome konkursą ir ateinančius
7 metus Druskininkuose vešime
atliekas bei tvarkysime miestą.
Turėdami šį darbą galėsime ramiau
susikoncentruoti į kitą iššūkį – plėsti
rinkos dalį“, - apie ateities planus
kalba bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ vadovas.
Naujasis bendrovės vadovas R.
Jakulis vos sėdęs už bendrovės
vairo
nusprendė
užmegzti
glaudesnius ryšius su kitomis sektoriaus bendrovėmis. Nuspręsta,
kad bendrovė turi tapti Lietuvos
komunalininkų ir atliekų tvarkytojų
asociacijos nare.

„Atėjęs dirbti pastebėjau, kad nėra glaudžių ryšių su kitomis sektoriaus įmonėmis, bendradarbiavimo, kad neturime iš kur pasisemti žinių,
patirties. Žinoma, yra viešoji erdvė, kurioje esanti informacija mums taip
pat naudinga, tačiau šiais laikais jos maža. Dėl to ėmiausi iniciatyvos ir
tapome asociacijos nariais“, - teigia vadovas.

