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DĖL TVARKOS IR ŠVAROS UŽTIKRINIMO BENDRO NAUDOJIMO KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖSE

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  – Savivaldybė),  išnagrinėjusi  Jūsų
2021 m. spalio  5 d.  raštą  Nr.  28 S „Pasiūlymas dėl  tvarkos ir  švaros užtikrinimo komunalinių
atliekų bendrojo naudojimo konteinerių aikštelėse“ (toliau – Raštas), teikia pastebėjimus:

 Rašte  (siūlymo 2 punktas)  siūlote  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro  2012 m.
spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintą  Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
kokybės reikalavimų (toliau – Kokybės reikalavimai)  91.6. punktą  „aikštelė  turi  būti  įrengta ne
mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų.“ keisti taip: „aikštelė turi būti įrengta
ne  mažesniu  kaip  25 m  atstumu nuo  pastato  langų  ir  (ar)  durų.“.  Paaiškiname,  kad  Kokybės
reikalavimuose  patvirtinus  reikalavimą,  kad  komunalinių  atliekų  konteinerių  aikštelės  turi  būti
įrengtos ne mažesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato langų ir (ar)  durų, daugeliu atvejų nebūtų
galimybės įgyvendinti dėl miesto daugiabučių namų teritorijų užstatymo bei šiose teritorijose esamų
inžinerinių tinklų ir jiems taikomų apsaugos zonų.

Rašte  (siūlymo  3  punktas)  siūlote  Kokybės  reikalavimus  papildyti  71.5.  punktu:
„kiekvienais  metais  parengti  leidinį  „Aikštelių  (vietų),  kuriose  pastatyti  komunalinių  atliekų  ir
antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai, švaros ir tvarkos taisyklės“. Šį leidinį,
kuriame  būtų  pateiktos  įstatymų,  kitų  teisės  aktų  nuostatos,  susijusios  su  švaros  ir  tvarkos
užtikrinimu  tokiose  aikštelėse,  stambių  gabaritų,  pavojingų,  kitų  specifinių  atliekų  surinkimo
grafikai,  ne vėliau kaip per pirmąjį einamųjų metų ketvirtį  pateikti  kiekvienam atliekų turėtojui,
mokančiam rinkliavos mokestį.“. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienais metais vietinės rinkliavos
mokėtojai  gauna  mokėjimo  pranešimus,  kuriuose  yra  pateikti  grafikai:  individualių  valdų
gyventojams mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų, stiklo atliekų,
žaliųjų atliekų, didžiųjų atliekų išvežimo grafikai, o daugiabučių namų gyventojams aktualiausias –
didžiųjų  atliekų  išvežimo  grafikas  iš  kolektyvinių  aikštelių.  Taip  pat  mokėjimo  pranešimuose
pateikiama ir kita aktuali informacija, pavyzdžiui, šių metų mokėjimo pranešimuose buvo pateikta
informacija apie 2020 m. surinktų komunalinių atliekų kiekių susidarymą procentais ir kt.

Šį atsakymą turite teisę skųsti: 
1.  Lietuvos  Respublikos  administracinių  ginčų  komisijų  įstatymo  nustatyta  tvarka

skundas  (prašymas)  paduodamas  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos
skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto
paskelbimo  arba  individualaus  akto  įteikimo  ar  pranešimo  apie  administracijos  (tarnautojo)
veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi
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reikalavimo  įvykdymo  terminas.  Tais  atvejais,  kai  administracija  (tarnautojas)  nevykdo  savo
pareigų  ar  vilkina  priimti  sprendimą,  toks  neveikimas  (vilkinimas)  gali  būti  apskųstas  per  du
mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.

2.  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta  tvarka
Administraciniam teismui. Skundas (prašymas) paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto
įteikimo (Dvaro g. 80, Šiauliai).

3.  Dėl  valstybės  tarnautojų  piktnaudžiavimo,  biurokratizmo  ar  kitaip  pažeidžiamų
žmogaus  teisių  ir  laisvių  viešojo  administravimo  srityje  turite  teisę  pateikti  skundą  Lietuvos
Respublikos  Seimo  kontrolieriui,  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolierių  įstatymo  nustatyta
tvarka. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo
ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas Gedimino pr. 56, Vilnius.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis
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