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DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 

SISTEMŲ 

 

Atsakydami pagal kompetenciją į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto 

administravimo skyriaus vedėjos persiųstą Jūsų paklausimą, primename, kad Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtino naujas Atliekų tvarkymo taisykles 

(toliau – Taisyklės), kurių 34 punktas numato: „Daugiabučiam namui ar namų grupei įrengus 

požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų 

surinkimo sistemos praėjus 1 mėnesiui nebeaptarnaujamos, juose esantys antžeminiai konteineriai 

po šio termino išimami ir išvežami. Bendrojo naudojimo objektų valdytojams siūloma organizuoti 

šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.“ 

Taisyklės nuo 2020-01-01 įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

teritorijoje ir privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Visi komunalinių atliekų 

turėtojai privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų, naudotis Savivaldybės organizuojamos 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už komunalinių 

atliekų tvarkymą Savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą. 

Primename, kad 2020-01-10 raštu Nr. A51-3733/20(3.3.2.26E-ENE) „Dėl 

daugiabučiuose namuose esančių šachtinių atliekų šalinimo sistemų“ informavome daugiabučių 

namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus apie antžeminių konteinerių išėmimą. 

Pakartotinai paaiškiname, kad antžeminių konteinerių išėmimas ir išvežimas vyks pagal 

savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – SĮ „VASA“) parengtą 

grafiką. Apie planuojamą antžeminių konteinerių išėmimą ir išvežimą SĮ „VASA“ informuos iš 

anksto, ne mažiau kaip prieš 30 dienų, patalpindama skelbimą daugiabučiame name bei 

informuodama daugiabučio namo valdytoją. Minėtame pranešime bus nurodyta, kurie pusiau 

požeminiai konteineriai skirti konkretaus namo gyventojams, taip pat kurią dieną konteineris bus 

išimtas ir išvežtas. SĮ „VASA“ pranešime nurodytą dieną komunalinių atliekų vežėjas paims 

konteinerį iš šiukšlių šalinimo patalpos pastate. Gavus SĮ „VASA“ pranešimą, privalote užtikrinti, 

kad nuo pranešime nurodytos konteinerio išėmimo datos šachta nustotų būti naudojama, nes po 

šachta nebebus konteinerio. Nespėjus to padaryti, daugiabučio namo valdytojas privalės užtikrinti 

sanitarijos ir higienos reikalavimus name, t. y. sutvarkyti komunalines atliekas, esančias šiukšlių 

šalinimo šachtos patalpoje, ir sunešti jas į pusiau požeminių konteinerių aikštelę, priskirtą naudotis 

to namo gyventojams. 
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Informuojame, kad daugiabučiuose namuose esančių šachtinių atliekų surinkimo sistemų 

užsandarinimo darbų atlikimui Europos Sąjungos ar Savivaldybės lėšos neskiriamos. 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas               Ilja Karužis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Juknevičienė, tel. (8 5) 211 2625, el. p. krystyna.jukneviciene@vilnius.lt 
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 

Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų 

nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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