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DĖL ANTŽEMINĖS KONTEINERINĖS AIKŠTELĖS ĮRENGIMO
Atsakydami į Jūsų 2021-11-18 raštą Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau –
VRSA) informuoja, kad įgyvendina pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 patvirtintą 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą vieną iš finansuojamų veiklų – konteinerių aikštelių
įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai
infrastruktūrą Vilniaus rajone, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-02 įsakymu Nr. A27(1)1930 patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo schema. Aikštelių
išdėstymo schema parengta vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-16 nutarimu Nr. 366 „Dėl Valstybinio
atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“, 246.2.4 p., savivaldybių gyvenamuosiuose
individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais
pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų
bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę
prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia
mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose,
estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose.
Pažymime, kad projekte numatytos bendro naudojimo aikštelės gali būti įrengiamos
valstybinėje žemėje bei suformuotų žemes sklypų ribose (sudarant sutartis dėl ilgalaikės nuomos ar
panaudos) ir išlaikant norminius atstumus (1 m) nuo suformuotų žemės sklypų ribų
(vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7
priedu, 3 punktu). Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal nustatytų Minimalių komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, 9.6 p., aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m
atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinimas, bet ne
arčiau kaip 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų

įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis
kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą.
Atsakydami į Jūsų el. laišką dėl aikštelės, esančios Vilniaus r., Dūkštų sen., Brinkiškių k.,
sodininkų bendrijų „Žara“, „Vilnoja“,
„Bebrynė“ ir
„Labora“ teritorijoje,
įrengimo,
informuojame, kad pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-09
įsakymo Nr. D1-831 redakcija), 13 p., atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo
vietoje, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Taip
pat pagal minėtų taisyklių 14 p., atliekų turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse, sodo
bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis
komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis, todėl darytina išvada, kad antžeminių konteinerių
aikštelių įrengimas sodininkų bendrijų „Žara“, „Vilnoja“, „Bebrynė“ ir „Labora“ teritorijoje
būtinas, kad visiems gyventojams būtų sudarytos atliekų rūšiavimo galimybės taip, kaip
reglamentuoja Atliekų tvarkymo taisyklės.
Pabrėžiame, kad 2021-11-24 pasirašyta antžeminių konteinerių aikštelių projektavimo
paslaugų sutartis. Jūsų pateikta vieta antžeminių konteinerių aikštelei (Vilniaus r. sav., Dūkštų sen.,
Brinkiškių k., sodų bendrijų „Žara“, „Vilnoja“, „Bebrynė“ ir „Labora“ teritotija) patenka į
projektuojamų aikštelių 5 zonos sąrašą. Šiuo metu yra rengiami projektiniai pasiūlymai. Taip pat
pažymime, kad Techninės specifikacijos priede Nr. 2 numatytas konteinerių poreikis 3 kont.
rūšiavimo +7 kont. mišrių atliekų.
Informuojame, kad Administracija gavo Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) 202103-22 raštą Nr. 48SD-3835-(14.48.136 E.), kuriame informuojama, kad Lietuvos Respublikos
sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad sodininkų
bendrija (toliau – Bendrija) veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo,
demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. Bendrija savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais,
bendrijos įstatais ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkte
nurodoma, kad sodininkų bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti mėgėjų sodo
teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo,
infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo
klausimus, o ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių
asmenų pagal šio įstatymo 29 straipsnio nuostatas spendžiami Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
Administracija buvo informuota, kad norint gauti sutikimą statyti laikinuosius ir
nesudėtinguosius statinius (konteinerių aikšteles) valstybinėje žemėje, esančioje sodininkų bendrijų
teritorijoje, būtina pateikti NŽT sodininkų bendrijos narių susirinkimo, kuriame buvo pritarta statyti
laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius (konteinerių aikšteles), protokolą. Manome, kad tokia
sąlyga gauti Nacionalinės žemės tarnybos pritarimą aikštelės projektavimui ir statybai Sodininkų
bendrijų teritorijose yra perteklinė. Savivaldybė tris kartus organizavo susirinkimus su NŽT
atstovais, kuriuose buvo kalbėta apie rizikas neužbaigti projekto arba sustabdyti jį neapibrėžtam
laikui jeigu reikalavimas pateikti susirinkimo protokolus nebus atšauktas, tačiau NŽT vis tiek
laikosi tos pačios pozicijos dėl susirinkimų protokolų.
Pažymime, kad Savivaldybė 2021-05-26 raštu Nr. A33(1)-4549 kreipiasi į sodų bendrijų
asociaciją pagalbos pritarimams gauti iš sodų bendrijų narių. Taip pat sodų bendrijų pirmininkams
buvo išsiųstas pakartotinas 2021-08-30 raštas Nr. A33(1)-7356 bei 2021-11-24 raštas Nr. A33(1)10172 dėl pritarimo protokolų. Taipogi VRSA pakartotinai 2021-11-19 raštu Nr. A33(1)-10064
kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, NŽT ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl
aikštelių statybos sodų bendrijose. Buvo gautas atsakymas su paaiškinimų, kad sodininkų bendrijos
nariai privalo laikytis Sodininkų bendrijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkto nuostatomis.
Jeigu sodininkų bendrija atsisako pagal numatytą projektą įrengti siūlomą antžeminę

konteinerinę aikštelę, tai ateityje VRSA negalės daugiau suteikti finansavimo pagal minėtą
projektą.
Prašome iki 2022 m. vasario 1 d. pateikti visuotinio narių susirinkimo pritarimą, kad
Vilniaus r., Dūkštų sen., Brinkiškių k., sodų bendrijų „Žara“, „Vilnoja“, „Bebrynė“ ir „Labora“
(koordinatės 570221, 6075214 (LKS)) teritorijoje būtų įrengta konteinerinė aikštelė.
Tenka apgailestauti, tačiau žmonės neprisideda prie aikštelių priežiūros, tad seniūnija, metų
eigoje rūpindamasi švaria aplinka ir gyventojų gerove, papildomai užsakinėja techniką
stambiagabaritėms atliekoms, padangoms bei kitoms atliekoms išvežti.
Žmonės turi suvokti, kad būtina palaikyti tvarką savo aplinkoje – atsakingai ir tinkamai
rūšiuoti atliekas, mesti atliekas skirtose vietose. Svarbu mums visiems būti sąmoningiems ir elgtis
atsakingai.
Pažymime, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T3-513
patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 39.5. ir 39 7.
p. numatyta, kad atliekų turėtojams draudžiama palikti atliekas šalia konteinerių ar mesti į tam
neskirtus konteinerius naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias
atliekas. Atliekų turėtojai minėtas atliekas turi atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir
pristatyti į artimiausią stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje jos priimamos aikštelės
operatoriaus nustatyta tvarka. Visiems gyventojams primename, kad Vilniaus rajone veikia trys
didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelės: Sudervės sen., Grikienių k. (mob. tel. 8 687 88 592),
Šatrininkų sen., Vėliučionių k. (mob. tel. 8 615 88 923), Sužionių sen,. Pakryžės k. (mob. tel. 8 690
13 643). Vilniaus r., Sužionių sen., Pakryžės k. taip pat nemokamai priimamos: želdinių karpymo ir
sodo atliekos, nupjauta žolė, medžių lapai, nugenėtų krūmų ir medžių šakos, daržininkystės
atliekos. Vienas gyventojas į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę gali pristatyti ne daugiau kaip 1
m3 žaliųjų atliekų. Išsamesnė informacija pateikiama www.vaatc.lt
Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, prašome gyventojų laikytis Taisyklių reikalavimų.
Užfiksavus pažeidėjus perduoti informaciją Viešosios tvarkos skyriui, kad būtų galima patraukti
juos administracinėn atsakomybėn.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29
str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai
(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.
2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
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