UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,VAATC“
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UAB “VAATC” ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE PRIIMAMŲ ATLIEKŲ
KIEKIO IR MOKAMAI PRIIMAMŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
2022 m. liepos 18 d. Nr. 1.24E-VĮ-22-0044
Vilnius
Siekdamas užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, Vilniaus regiono gyventojų poreikius
atitinkančių paslaugų teikimą, atliekų surinkimo sistemos vystymą, įgyvendindamas UAB „VAATC“
valdybos 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolu Nr. V-104 patvirtintame UAB „VAATC“
strateginiame veiklos plane 2017-2019 metams numatytą priemonę – įvertinus bandomojo mokamo
atliekų priėmimo trijose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse rezultatus, plėsti mokamai
atliekas priimančių aikštelių tinklą, remdamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu,
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnyje nustatytais principais bei UAB
„VAATC“ įstatais:
1. N u s t a t a u , kad mokamas atliekų priėmimas vykdomas visose UAB „VAATC“
didelių gabaritų atliekų (toliau- DGASA) ir žaliųjų atliekų (toliau – ŽASA) surinkimo aikštelėse.
2 . T v i r t i n u UAB „VAATC“ didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių
metinius nemokamai priimamų atliekų kiekius, mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainius,
didžiausius mokamai vienu metu galimus pristatyti kiekius ir komposto pardavimo įkainius
(pridedama);
3 . P r i p a ž į s t u netekusiu galios UAB „VAATC“ direktoriaus 2022 m. birželio 21
d. įsakymą Nr. 1.24E-VĮ-22-0039 „Dėl UAB „VAATC“ Atliekų surinkimo aikštelėse priimamų
atliekų kiekio ir mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainių patvirtinimo“.
4. N u r o d a u:
4.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 15 d.
4.2. šiuo įsakymu patvirtinti UAB „VAATC“ didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo
aikštelių metiniai nemokamai priimamų atliekų kiekiai, mokamai priimamų atliekų priėmimo
įkainiai, didžiausi mokamai vienu metu galimi pristatyti kiekiai bei prekių ir produktų pardavimo
įkainiai taikomi atitinkamoje DGASA ir ŽASA atlikus kasos aparatų perprogramavimą, bet ne vėliau
kaip nuo 2022 m. liepos 30 d.
5. Įpareigoju:
5.1. biuro administratorių ir personalo specialistą su šiuo įsakymu dokumentų valdymo
sistemos priemonėmis supažindinti Finansų ir Gamybinio proceso tarnybų vadovus bei visus
Gamybinio proceso tarnybos Aikštelių eksploatacijos skyriaus ir Sąvartyno eksploatacijos skyriaus
darbuotojus;
5.2. projektų vadovą (atsakingą už ryšius su visuomene) paskelbti šį įsakymą UAB „VAATC“
interneto puslapyje.
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