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2022 m. balandžio 7 d. Nr. 1.24E-VĮ-22-0031 

Vilnius 

 

 Siekdamas užtikrinti kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtrą Vilniaus regione 

įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-

R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“: 

 1. T v i r t i n u   Komposto dėžių dalinimo taisykles (pridedama). 

 2. Į p a r e i g o j u:   

 2.1. Teisės tarnybos biuro administratorių ir personalo specialistą dokumentų valdymo sistemos 

priemonėmis su šiuo įsakymu supažindinti Gamybinio proceso tarnybos vadovą, Aikštelių eksploatacijos 

skyriaus vadovą ir aikštelių operatorius; 

 2.2. projektų vadovą (atsakingą už ryšius su visuomene) šio įsakymo 1 punkte nurodytas taisykles 

paskelbti UAB „VAATC“ interneto tinklapyje. 

 

 

Direktorius             Tomas Vaitkevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    PATVIRTINTA 

              UAB "VAATC" direktoriaus  

                                                                          2022 m. balandžio 7 d. įsakymu  

                                   Nr. 1.24E-VĮ-22-0031 

  

KOMPOSTO DĖŽIŲ DALINIMO TAISYKLĖS 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Šios komposto dėžių dalinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos siekiant užtikrinti kompostavimo 

priemonių individualioms valdoms Vilniaus regione plėtrą įgyvendinant 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau 

– Projektas). 

2. Taisyklių paskirtis - nustatyti komposto dėžių dalinimo individualių valdų savininkams reikalavimus.  

3. Komposto dėžių dalinimą organizuoja ir/ar vykdo UAB "VAATC" (toliau – Bendrovė). 

4. Komposto dėžių kiekiai, kuriuos Bendrovė planuoja išdalinti Vilniaus regiono savivaldybėse, nurodyti 

šių Taisyklių 1 priede. 

II. Reikalavimai komposto dėžių gavimui 

5. Komposto dėžės gavėjas yra individualios valdos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre vienoje iš 

šių Taisyklių 1 priede nurodytų savivaldybių, savininkas. 

6. Individuali valda turi atitikti vieną iš šių reikalavimų: 

6.1.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė, žemės sklypų naudojimo 

būdas - mėgėjų sodo žemės sklypai; 

6.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės sklypų naudojimo būdas - 

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

7. Teisę gauti komposto dėžę turi individualių valdų savininkai, kurie nėra gavę komposto dėžės 

ankstesnio jų dalinimo vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 

05.2.1-APVA-R-008-01-0002 metu. Bendrovė, įvertinusi komposto dėžių dalinimo rezultatus, gali 

nuspręsti dalinti komposto dėžes ir jas, vykdant šiame punkte nurodytą projektą, gavusiems individualių 

valdų savininkams. 

III. Kompostavimo dėžių dalinimo reikalavimai 

8. Vienai individualiai valdai skiriama viena komposto dėžė. 

9. Gauti komposto dėžę galima vienu iš šių būdu: 

9.1. komposto dėžę rezervuoti per Bendrovės internetinėje svetainėje įdiegtą Kompostavimo dėžių 

rezervavimo sistemą. Pildant rezervacijos formą, privaloma pateikti asmens duomenis nurodant 



individualios valdos savininko vardą bei pavardę, elektroninio pašto adresą ir individualios valdos adresą. 

Rezervacija užbaigiama patvirtinant sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir atitikimą šiose Taisyklėse 

nustatytiems reikalavimams komposto dėžei gauti. Vykti atsiimti komposto dėžę galima rezervavimo 

metu nurodytu laiku tik gavus šios sistemos sugeneruotą patvirtinimą apie sėkmingą rezervaciją. 

Rezervavimo metu nurodytu laiku neatsiėmus komposto dėžės, rezervacija panaikinama. Komposto dėžė 

išduodama pasirašytinai individualios valdos savininkui arba rezervacijos formoje jo nurodytam 

asmeniui.  

9.2. kreiptis į savivaldybės įgaliotą vykdyti komposto dėžių dalinimą asmenį (toliau – įgaliotas asmuo), 

kuriam Bendrovė perdavimo – priėmimo aktu yra perdavusi komposto dėžes. Įgaliotas asmuo, 

išduodamas komposto dėžes, pildo šių komposto dėžių gavėjų sąrašą jame fiksuodamas individualios 

valdos savininko asmens duomenis: vardą bei pavardę ir individualios valdos adresą. Komposto dėžė 

išduodama jos gavėjui šiame sąraše patvirtinus sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir atitikimą šiose 

Taisyklėse nustatytiems reikalavimams komposto dėžei gauti. Patvirtindamas sąraše nurodytos 

informacijos teisingumą, komposto dėžės gavėjas jame pasirašo. Išdalinęs jam perduotas komposto dėžes, 

įgaliotas asmuo per 10 dienų pateikia Bendrovei komposto dėžių gavėjų sąrašą.  

IV. Komposto dėžių eksploatavimo reikalavimai 

10. Komposto dėžė turi būti naudojama pagal jos eksploatavimo instrukciją, kuri pateikiama komposto 

dėžės atsiėmimo metu, tik toje individualioje valdoje, kuriai komposto dėžė buvo išduota ne trumpiau 

kaip penkerius metus nuo jos gavimo. 

11. Komposto dėžę draudžiama perleisti tretiesiems asmenims. 

12. Jeigu komposto dėžė nenaudojama, jos gavėjas privalo komposto dėžę grąžinti Bendrovei. 

13. Komposto dėžės gavėjas privalo nedelsiant pranešti Bendrovei apie individualios valdos savininko 

pasikeitimą. Jeigu dėl šio pasikeitimo į kitą individualią valdą perkeliama komposto dėžė, jos gavėjas 

privalo pateikti Bendrovei šios valdos adresą.  

V. Baigiamosios nuostatos 

14. Bendrovė gali atsiimti perduotą komposto dėžę ir reikalauti atlyginti žalą, jeigu komposto dėžės 

gavėjas jos nenaudoja pagal paskirtį, tyčia ar dėl neatsargumo blogina komposto dėžės būklę, ją praranda 

ar perleidžia tretiesiems asmenims, kitaip nevykdo šių taisyklių reikalavimų. 

15. Komposto dėžių gavėjų asmens duomenys tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 

2016/679 (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f) punkto pagrindu siekiant teisėtų duomenų valdytojo 

(Bendrovės) ir trečiojo asmens (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

agentūros) interesų vykdyti Projekto tikslų (rodiklių) pasiekimo kontrolę ir yra saugomi ne ilgiau nei yra 

reikalinga šiam tikslui pasiekti. 

16. Komposto dėžių gavėjai turi BDAR 13 straipsnio 2 dalies b) ir d) punktais užtikrinamas duomenų 

subjektų teises - teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos 

ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 

taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

_______________________ 



                                                                                           Komposto dėžių dalinimo taisyklių 

                                                1 priedas  

 

 

 

Komposto dėžių dalinimo vietos Numatomi išdalinti komposto dėžių 

kiekiai 

Šniponių k., Širvintų rajono savivaldybė 450 

Garseniškių g. 5, Ukmergės rajono savivaldybė 350 

Grikienių k., Vilniaus rajono savivaldybė 400 

Pakryžės k., Vilniaus rajono savivaldybė 400 

Vėliučionių k., Vilniaus rajono savivaldybė 150 

Trakų g. 1a, Lentvaris, Trakų rajono savivaldybė 350 

Jašiūnai, Šalčininkų rajono savivaldybė 100 

Malūno g. 20, Eišiškės, Šalčininkų rajono 

savivaldybė 

100 

Vilniaus g. 3G, Šalčininkų rajono savivaldybė 150 

Pliauškių I k., Švenčionių rajono savivaldybė 300 

Maleikėnų k., Švenčionių rajono savivaldybė 250 

Iš viso: 3000 

 

____________________________________ 


