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DĖL ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO KONTEINERIŲ
2022-10-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gavo
prašymą Nr. A34(1)-9525 skirti rūšiavimo konteinerius, kadangi užsitęsė antžeminių konteinerių
aikštelių įrengimas Žalumos 1-oje g., Brinkiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r.
Informuojame, kad Administracija 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 aprašo 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.
Informuojame, kad Administracija pasirašė su Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0009 „Konteinerių aikštelių
įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“ sutartį.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad antžeminių konteinerių aikštelių projektavimo darbai yra
baigti. Taip pat informuojame, kad numatytos projektuojamos antžeminių konteinerių aikštelės
vieta Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., Žalumos g., sodų bendrijoje „Žaluma“
(preliminarios koordinatės 6074624, 569396 (LKS) patenka į projektuojamų aikštelių 1 zonos
sąrašą. Numatyta įrengti 3 rūšiavimo konteinerius ir 7 mišrioms atliekoms.
Susisiekus su UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – Vežėjas) dėl konteinerių
esančių rezerve, Vežėjas pateikė atsakymą, kad rūšiavimo konteinerių rezerve neturi.
Pranešame, kad šiais metais buvo inicijuoti du rangos darbų pirkimai, kadangi
laimėtojų neturėjome, dėl to turime atlikti rinkos apklausą ir tik tuomet bus pakartotinai

inicijuotas rangos darbų pirkimas. Taip pat informuojame, kad yra inicijuotas rūšiavimo bei
mišrių atliekų konteinerių pirkimas.
Teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą, yra skelbiami viešai. Juos galite rasti
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.vrsa.lt → Savivaldybės
administracija → Veiklos sritys → Atliekų tvarkymas → Atliekų tvarkymo reglamentas.
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