
Akcijos “Balandis - švaros mėnuo” ir akcijos “Darom 2015” taisyklės 
 

Akcijos “Balandis - švaros mėnuo” ir akcijos “Darom 2015” metu surinktos atliekos 

regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne Kazokiškėse bus priimamos nemokamai, 

vadovaujantis šiomis taisyklėmis: 

 

1. Nustatyti tokias atliekų priėmimo kvotas Vilniaus regiono savivaldybėms: 

1.1. Vilniaus regiono savivaldybėms, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę – ne daugiau 5 

tonos akcijos “Balandis – švaros mėnuo” metu surinktų atliekų ir ne daugiau 2 tonos 

akcijos “Darom 2015” metu surinktų atliekų; 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybei – ne daugiau 15 tonų akcijos “Balandis – švaros mėnuo” 

metu surinktų atliekų ir ne daugiau 15 tonų akcijos “Darom 2015” metu surinktų atliekų; 

1.3. Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigoms ir švietimo įstaigoms – ne daugiau 5 tonų 

akcijos metu surinktų atliekų. 

 

2. Akcijos “Balandis – švaros mėnuo” metu surinktoms atliekoms ir akcijos “Darom 2015” 

metu surinktoms atliekoms bus taikomi šie reikalavimai: 

2.1. atliekos turi būti maišuose, nesumaišytos su buitinėmis atliekomis, surinktomis iš 

gyventojų; 

2.2. žaliosios atliekos, padangos, buitinė technika, baldai ir pan. NEBUS priimamos. 

 

3. Padangos ir kitos stambiagabaritės atliekos bus priimamos tik stambiagabaričių atliekų 

surinkimo aikštelėse: 

3.1. ne daugiau kaip po 20 vienetų senų padangų Vilniaus regiono savivaldybėse, išskyrus 

Vilniaus miesto savivaldybę; 

3.2. ne daugiau kaip po 16 vienetų senų padangų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 

esančiose stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse; 

3.3. kitų stambiagabaričių atliekų (baldų, elektronikos, statybinių, stiklo ar kitokių atliekų) – 

ne daugiau kaip po 3 tonas Vilniaus regiono savivaldybėse, išskyrus Vilniaus miesto 

savivaldybę;  

3.4. ne daugiau kaip 10 tonų Vilniaus miesto savivaldybėje. 

 

4. Akcijos “Balandis – švaros mėnuo” metu surinktos atliekos ir akcijos “Darom 2015” metu 

surinktos atliekos turi būti vežamos į Vilniaus regioninį komunalinių atliekų sąvartyną 

atskiromis mašinomis, kurių sąrašą visos Vilniaus regiono savivaldybės turi pateikti UAB 

“VAATC” administracijai ne vėliau, kaip prieš dvi dienas iki akcijų pradžios. 

 

5. Vežamų atliekų deklaracijose turi būti aiškiai nurodoma, jog tai akcijos “Balandis – švaros 

mėnuo” ir akcijos “Darom 2015” metu surinktos atliekos. Deklaracijos turi būti pasirašytos 

įgalioto savivaldybės ir (arba) VšĮ “Mes darom” atstovo. 

 

6. Akcijų metu surinktos atliekos bus priimamos tik akcijų savaitės laikotarpiu, t.y. nuo 2015 

metų balandžio 20 dienos iki 30 dienos (su nepanaudotais talonais akcijos atliekos bus 

priimamos iki 2015 metų balandžio 31 dienos). 

 

7. Nustačius, jog atvežtos atliekos yra iš bendro komunalinio atliekų srauto, visas atliekų svoris 

bus apmokęstinamas pagal atliekų susidarymo vietos taikomą “vartų mokesčio” tarifą. 



 

8. Vilniaus regiono savivaldybės ir VšĮ “Mes Darom”, iki š.m. balandžio 16 dienos, UAB 

“VAATC” administracijai pateikia prašymą paramai gauti ir pateikia paramos gavėjo statusą 

patvirtinančius dokumentus. 

 

 

UAB “VAATC” administracija 


