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SĮ „VILNIAUS ATLIEKŲ SISTEMOS ADMINISTRATORIUS“ 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ SUTEIKIMO 

ATLIEKŲ TURĖTOJAMS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) surinkimo konteinerių suteikimo atliekų 

turėtojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato MKA surinkimo konteinerių suteikimo atliekų 

turėtojams pagrindus ir vykdymo tvarką savivaldybės įmonėje „Vilniaus atliekų sistemos 

administratorius“ (toliau – VASA). 

2. Aprašo tikslas – nustatyti konteinerių keitimo, naujų komunalinių atliekų turėtojų 

aprūpinimo MKA surinkimo konteineriais tvarką bei nustatyti pagrįstą MKA surinkimo konteinerių 

suteikimo atliekų turėtojams skaičių bei jų tūrį. 

3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 

11 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (Vilnius 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 1-225 redakcija), Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintais Minimaliais komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo 

atskirose aptarnavimo zonose sutartis. 

 

 

II SKYRIUS 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ SUTEIKIMO 

ATLIEKŲ TURĖTOJAS BENDROS NUOSTATOS 

 

4. Visi komunalinių atliekų turėtojai turi būti aprūpinami mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo konteineriais. 

5. Savivaldybės teritorijoje pagal užstatymo intensyvumą naudojami bendrojo arba 

individualaus naudojimo konteineriai. Komunalinių atliekų surinkimo prioritetas skiriamas bendrojo 

naudojimo konteineriams ar jų komplektams. 

6. MKA surinkimo konteinerių talpa nustatoma taip, kad atitiktų pas atliekų turėtoją 

susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį. MKA konteinerių suteikiama talpa atliekų 



turėtojams gali būti nustatoma individualiai, atsižvelgiant į tai, ar atliekos rūšiuojamos ir 

kompostuojamos jų susidarymo vietoje. 

7. Netinkami naudoti MKA surinkimo konteineriai turi būti pakeisti nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Paslaugos teikimas. 

8. Bendrojo naudojimo konteinerių aikštelės dydis parenkamas atsižvelgiant į komunalinių 

atliekų turėtojų skaičių konteinerių objektuose (aikštelės dydžiai nurodomi 1 priede), nekilnojamo turto 

kategoriją bei bendrąjį plotą. Reikiamas konteinerio (-ų) tūris, atsižvelgiant į nekilnojamo turto 

kategoriją bei bendrą plotą, apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

KT=SN*BP/IS 

KT – konteinerio (ų) tūris; 

SN – atliekų susikaupimo norma kg per metus vienam kvadratiniam metrui (susikaupimo 

normos nurodytos 1 priede); 

BP – Nekilnojamo turto objekto (ų) bendras plotas; IS - Atliekų išvežimų skaičius per metus 

(grafikas). 

 

9. Individualaus naudojimo konteinerių kiekis bei talpa parenkama atsižvelgiant į 

susidarantį atliekų kiekį, nekilnojamo turto objekto plotą, gyventojų skaičių bei komunalinių atliekų 

turėtojo veiklos pobūdį (konteinerių kiekiai bei dydžiai nurodomi 2 priede). Reikiamas konteinerio (ų) 

tūris, atsižvelgiant į nekilnojamo turto kategoriją bei bendrą plotą, apskaičiuojamas pagal formulę 

nurodytą 8 punkte. 

10. Miesto dalyse, kuriose vyrauja gyvenamieji daugiabučiai namai, komunalinių atliekų 

konteinerių aikštelės statomos ir priskiriamos ne didesniu kaip 100 metrų atstumu nuo gyvenamojo 

daugiabučio namo. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija nuo 

daugiabučio namo kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių aikštelės. 

11. Garažų bendrijose, sodininkų bendrijose ar kituose bendrojo naudojimo objektuose – 

komunalinių atliekų konteinerių aikšteles statomos ir priskiriamos ne didesniu kaip 150 metrų atstumu 

nuo bent vieno įvažiavimo (arba kelių įvažiavimų, jeigu reikia), atitinkančio šio aprašo 12 p. nustatytus 

reikalavimas, vedančio į bendrojo naudojimo teritorijas. Atliekų konteinerių aikštelė gali būti įrengta 

bendrojo naudojimo teritorijų ribose ar už jų arba pagal susitarimą su atitinkamos bendrijos atstovais, 

kur yra tam palankiausios sąlygos. Atstumas iki konteinerių aikštelės nustatomas matuojant tiesia linija 

nuo bendrojo naudojimo objekto kampo, kuris yra arčiausiai konteinerių. Esant galimybėms konteinerių 

aikštelę įrengti keliose vietose, konteinerių aikštelė įrengiama kuo arčiau įvažiavimo į bendrojo 

naudojimo teritoriją, atitinkančio šio aprašo 12 p. nustatytus reikalavimas. 

12. Atliekų konteinerių aikštelė įrengiama prie kelių atitinkančių šiuos reikalavimus: 

12.1. Kelio plotis visoje atkarpoje iki atliekų konteinerių yra  ne mažesnis kaip 3 m., o 

želdiniai, kelio infrastruktūra ar kiti objektai neturi trukdyti pravažiuoti sunkiasvorei transporto 

priemonei, kurios aukštis siekia 4 m.; 

12.2.  Kelio vingiai ir posūkiai pritaikyti sunkiasvorei transporto priemonei, kurios ilgis yra 

nuo 10 iki 13 m. ir kurios pravažiavimui nereikalingi papildomi, sudėtingi manevrai.  

12.3. Atliekų konteinerių aikštelės įrengimo vietoje turi būti užtikrinta galimybė atliekų 

vežėjui ištuštinti konteinerį – užtikrinti prieigą prie konteinerio ir galimybę pristumti jį iki šiukšliavežio, 

konteinerio ištuštinimui skirtos ir su VASA suderintos vietos. 

12.4. Privalo būti užtikrintas tinkamas ir saugus specialaus transporto privažiavimas, 

priėjimas prie konteinerių ir jų aptarnavimas.  

13. Siekiant patikrinti kelio atitikimą šio aprašo 12 p. nurodytiems reikalavimams, VASA 

gali atlikti bandomąjį važiavimą, kurio metu nustatoma galimybė atliekų vežimo transportui privažiuoti 



prie atliekų konteinerių aikštelės.  

14. Kai mišrių komunalinių atliekų konteinerių, ar konteinerių aikštelių neįmanoma 

pastatyti individualiose valdose ar greta jų, šiuos įrenginius statyti ir priskirti galima ne didesniu kaip 

300 metrų atstumu nuo žemės valdos su gyvenamuoju vienbučiu namu. Atstumas iki konteinerio 

nustatomas matuojant tiesia linija nuo žemės valdos su gyvenamuoju vienbučiu namu sklypo kampo, 

kuris yra arčiausiai konteinerio. 

15. Nesant galimybių laikytis 11 punkte nustatytų rekomendacijų, atliekų turėtojams turi 

būti pateikta motyvuota informacija, kodėl neįgyvendinamos šios rekomendacijos.  

 

 

III SKYRIUS 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ SUTEIKIMO 

ATLIEKŲ TURĖTOJAMS VYKDYMAS 

 

16. MKA surinkimo konteineriai atliekų turėtojams suteikiami gavus užpildytą nustatytos 

formos prašymą. 

17. MKA surinkimo konteinerio pastatymo prašymą gali pateikti: 

17.1. individualaus nekilnojamo turto objekto savininkas; 

17.2. individualaus nekilnojamo turto objekto savininko įgaliotas asmuo pagal įstatymą; 

17.3. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų 

namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo 

naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę 

jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti – pagal jų prašymą; 

17.4. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotų ir neregistruotinų NTO – lauko kavinių, 

laikinų prekybos ir paslaugų teikimo vietų, kioskų, paviljonų ir kt. valdytojai, viešųjų renginių 

organizatoriai. 

18. Atliekų turėtojams gali būti skiriami bendro, individualaus ar laikino naudojimo atliekų 

surinkimo konteineriai. 

19. Bendrojo naudojimo konteineriais naudojasi šie komunalinių atliekų turėtojai: 

19.1. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai); 

19.2. du arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bendrai valdančių pastatą (statinį); 

19.3. garažų ir sodininkų bendrijų nariai; 

19.4. VASA pritarimu individualių namų gyventojai, fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kai 

Savivaldybės vežėjui nėra galimybės privažiuoti prie tokių namų valdų ir (ar) pastatų; 

19.5. dviejų ir daugiau individualių namų gyventojai sutarę tarpusavyje ir pritarus VASA. 

20. Individualaus naudojimo konteineriais naudojasi šiame punkte nurodyti atliekų turėtojai, 

su sąlyga, kad individualių konteinerių pastatymo vieta atitinka šio aprašo 12 p. nustatytus 

reikalavimus. 

20.1. sodo paskirties nekilnojamo turto savininkai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų ar 

pateikus nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas faktiškai naudojamas NTO plotas bei 

informacija, kad sodo paskirties objekte yra nuolat gyvenama.  

20.2. nekilnojamojo turto registrų centro (toliau –NTR) duomenimis dviejų ar daugiau objektų 

adresas yra vienas, sklypas nėra padalintas, atskiri adresai objektams nėra suteikti, bet iš gautų įrodymų 

nustatoma, kad faktiškai tai atskiri objektai.  

21. Laikino naudojimo konteineriai yra skiriami neįregistruotiems ir neregistruotiniems  

objektams: lauko kavinėms, laikiniems prekybos ir paslaugų teikimo vietoms, kioskams, paviljonams ir 



kt. bei viešiesiems renginiams, atsižvelgiant į gautą nustatytos formos prašymą ir (arba) Savivaldybės 

administracijos periodiškai VASA teikiamą informaciją apie išduotus leidimus vykdyti prekybą (teikti 

paslaugas) bei VASA faktinių aplinkybių patikrinimo aktus. 

22. Įprastai individualiam namui priskiriamas 0,12 - 0,24 kub. m talpos konteineris, jeigu 

nėra pakankamo pagrindo, kodėl reikia didesnės talpos konteinerio – išimtis nėra taikoma. Pakankamu 

pagrindu suteikti didesnės talpos konteinerį, VASA laiko veiklos vykdymą objekte (kai įrodoma, kad 

iš veiklos vykdymo konkrečiame NTO susidaro didesnis kiekis atliekų), atsižvelgiant į deklaruotų 

gyventojų skaičių nekilnojamojo turto objekte ir kitas priežastis, vertinamas individualiai. 

23. Jei individualiame name yra 5 ir daugiau deklaruotų asmenų, gali būti skiriamas 

didesnės nei 240 l MKA surinkimo konteineris. 

24. Dviems arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bendrai valdančių nekilnojamo 

turto objektą, gali būti skiriami atskiri individualūs MKA surinkimo konteineriai šiais atvejais: 

24.1. Atlikto patikrinimo metu nustatoma, kad vienbutis gyvenamas namas turi atskirus 

įėjimus su atskirais kiemais. 

24.2. Gavus juridinio asmens prašymą skirti individualų konteinerį bei skaičiuoti rinkliavos 

mokestį už atiduotą atliekų svorį. Individualus konteineris gali būti skiriamas atlikus faktinį patikrinimą 

ir nustačius, kad konteineris bus apsaugotas nuo pašalinių atliekų turėtojų naudojimosi; 

24.3. Nėra galimybės pastatyti kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerio 

valdomos žemės sklype bei už sklypo ribų. 

25. Atliekų turėtojai privalo pakelti užtvarus, atrakinti konteinerių patalpas, aptvarus, stogines, 

išstumti konteinerius į nustatytas konteinerių ištuštinimo vietas tais atvejais, kai konteineriai stovi 

patalpose, uždaruose kiemuose ar kitose neprivažiuojamose vietose nustatytą konteinerių tuštinimo dieną 

(pagal grafiką), bei užtikrinti Savivaldybės vežėjui galimybę ištuštinti konteinerį – užtikrinti prieigą prie 

konteinerio ir galimybę nustumti jį, iki šiukšliavežio, konteinerio ištuštinimui skirtos ir su VASA 

suderintos vietos.  

26. Gautus prašymus dėl konteinerių pastatymo, pakeitimo ar sužymėjimo nagrinėja bei 

sprendimą priima Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus (toliau – ATKS) darbuotojai, išskyrus 27 punkte 

nurodytais atvejais ATKS sprendimas nereikalingas. 

27. Konteinerių pastatymas ar pakeitimas registruojamas Dokumentų valdymo sistemoje 

(toliau – DVS). 

28. Klientų aptarnavimo skyrius (toliau - KAS) nagrinėdamas gautą konteinerių pastatymo, 

pakeitimo ar sužymėjimo prašymą, šiais atvejais gali teikti užsakymus vežėjui (ATKS sprendimas 

nereikalingas): 

28.1. kreipiasi individualaus namo savininkas, kai objektui dar nėra priskirto ar pastatyto 

konteinerio; 

28.2. nekilnojamo turto objekto, kurio paskirtis „Individualus gyvenamas namas“ savininkas 

kreipiasi dėl sulūžusio konteinerio bei pateikia foto nuotraukas dėl sulūžusio konteinerio, tokiu atveju 

ATKS darbuotojų faktinis patikrinimas nereikalingas (nepateikus nuotraukos reikalingas ATKS 

darbuotojų faktinis patikrinimas). 

28.3. nekilnojamo turto objekto, kurio paskirtis „Individualus gyvenamas namas“, savininkas 

kreipiasi pakeisti turimą 120 l talpos konteinerį į 240 l talpą. 

29. Gavus iš nekilnojamo turto objekto, kurio paskirtis „Individualus - gyvenamas namas“ 

savininko prašymą sužymėti nuosavomis lėšomis įsigytą konteinerį, pirmiausia teikiamas pasiūlymas 

suteikti nemokamą MKA konteinerį, o turimą konteinerį skirti rūšiavimo atliekoms. 

30. Prašymai dėl netinkamų naudoti konteinerių registruojami DVS formoje 

„Skundai/Prašymai“, nukreipiama užduotis ATKS atlikti patikrinimą. ATKS darbuotojas atlikto 

patikrinimo metu nustatęs, kad atliekų surinkimo konteineris yra netinkamas naudoti, teikia užsakymą 



vežėjui pakeisti netinkamą naudoti konteinerį. 

31. Prašymai dėl privačių konteinerių aikštelių sužymėjimo bei įtraukimo į atliekų išvežimo 

grafikus registruojami DVS formoje „Skundai/Prašymai“ ir užduotis nukreipiama ATKS atlikti 

patikrinimą. ATKS darbuotojas, atlikto patikrinimo metu, nustato ar konteinerių aikštelė yra tinkama 

pradėti eksploatuoti, sprendimą su pastabomis įrašo formos skiltyje „Sprendimas“. 

32. Konteinerių pastatymo, pakeitimo, sužymėjimo užsakymai vežėjui pildomi DVS formoje 

„Konteineriai“. 

33. Nagrinėjant konteinerių užsakymo/pakeitimo ar sužymėjimo prašymus būtina patikrinti ar 

rinkliavos mokėtojas neturi įsiskolinimų. Rinkliavos mokėtojus privaloma informuoti apie turimus 

įsiskolinimus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Aprašas gali būti keičiamas arba papildomas Įmonės direktoriaus įsakymu. 

35. Už tinkamą Aprašo vykdymą atsako Atliekų vežėjų kontrolės skyrius, Klienų aptarnavimo 

skyrius.  

 

___________________ 

 
 

 


