
 

 

Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com>

 
FW: DAUGIABUČIŲ BENDRIJOS NETURI MOKĖTI UŽ NELEISTINAI 
PALIKTŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ 

 
Antanas Nesteckis <antanas.nesteckis@krs.lt> 2021 m. lapkričio 18 d. 07:01
Kam: vytautas.kabaila@gmail.com 

 

Žiniai, 

 

From: Jurgita Rakauskaitė <jurgita.rakauskaite@krs.lt> 
Sent: Wednesday, November 17, 2021 1:17 PM 
To: 'Antanas Nesteckis' <antanas.nesteckis@krs.lt> 
Subject: RE: DAUGIABUČIŲ BENDRIJOS NETURI MOKĖTI UŽ NELEISTINAI PALIKTŲ ATLIEKŲ 
SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ 

  

Laba diena 

Pastudijavom informaciją. 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 51 puntą (pateikto teismo sprendimo 
esmė), „konteinerių aikštelėse ar šalia jų (iki 5 m atstumu) neleistinai paliktas didžiųjų gabaritų, statybos 
ir griovimo, tekstilės, pavojingas ar kitokias atliekas surenka ir išveža DGA vežėjas, gavęs VASA 
užsakymą. Konteinerių aikštelei priskirto nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys 
apmoka už šių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių įkainius. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių 
aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams po lygiai“.  

Pagal mūsų turimą sutartį su UAB „Kauno švara“, šalia bendro naudojimo konteinerių paslaugos teikimo 
metu esančios paliktos didelių gabaritų atliekos turi būti atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų 
surenkamos ir išvežamos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Gyventojai (konkrečios 
konteinerinės aikštelės naudotojai, kuriems priskirti konteineriai), dėl nurodytų atliekų sutvarkymo, paliktų 
prie bendro naudojimo konteinerių, papildomai neapmokestinami, kaip yra Vilniaus atveju (rinkliavos 
dydis dėl nurodytų aplinkybių NT objekto savininkui nėra didinamas ar kitaip perskaičiuojamas). 

 

Jurgita 

 

 

From: Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com> 
Sent: Wednesday, November 17, 2021 11:23 AM 
To: Vytautas Kabaila <visuomenines.iniciatyvos@gmail.com> 
Subject: DAUGIABUČIŲ BENDRIJOS NETURI MOKĖTI UŽ NELEISTINAI PALIKTŲ ATLIEKŲ 



Lapas 2 

SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ 

 

Sveiki, 

 

siunčiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimą, kuriuo teismas 
nusprendė pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-
445 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 51 punkto nuostata „konteinerių 
aikštelei priskirto nekilnojamojo turto objektų savininkai ar įgalioti asmenys apmoka už šių atliekų 
surinkimą ir išvežimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka sudarytų paslaugų teikimo sutarčių 
įkainius. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems nekilnojamojo turto objektams 
po lygiai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintam principui 
„teršėjas moka“:  

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/daugiabuciu-bendrijos-neturi-moketi-uz-neleistinai-paliktu-
atlieku-surinkima-ir-isvezima 

 

 https://visuomeninesiniciatyvos.lt/ 

 

Vytautas Kabaila 
 

 

 


