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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO
Teikiame derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr.
D1-857 ,,Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų
patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – įsakymo projektas).
Įsakymo projekto tikslas – siekiant užtikrinti aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir
visuomenės sveikatos saugos reikalavimus1, kokybišką ir atitinkančią atliekų turėtojų poreikius
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, didinamas įrengiamos komunalinių atliekų aikštelės
atstumas nuo pastato langų ir (ar) durų.
Įsakymo projektu siūloma pakeisti Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
kokybės reikalavimų 91.6 papunktį nustatant reikalavimą, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. komunalinių
atliekų aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 20 metrų atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų
vietoje galiojančio 10 metrų atstumo reikalavimo. Reglamentuojama tvarka, kad nuo pastatų sienų,
kur nėra langų ir durų, komunalinių atliekų aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 5 m.
Įsakymo projekto nuostatos minėtą pakeitimą paskatino gyventojų skundai dėl per mažų
atstumų nuo savivaldybių įrengiamų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių. Pavyzdžiui, pagal
Aplinkos ministerijos 2019–2020 metais gautų skundų duomenis 17 proc. visų skundų sudarė
gyventojų skundai dėl minėtų aikštelių atstumų nuo gyvenamųjų pastatų.
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“2 (toliau – Reglamentas) nustatyta, kad buitinėms
atliekoms laikinai saugoti konteinerių aikštelė įrengiama vadovaujantis Minimalių komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostatomis. Reikalavimuose3 nustatyta, kad
vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių
žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių. Visi
privažiavimai prie daugiaaukščių daugiabučių pastatų laiptinių, sklypo statinių turi turėti
apsisukimo aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams. Tokie
privažiavimai gali būti neprojektuojami iki paskutinės pastato laiptinės, jeigu atstumas iki jos yra ne
didesnis kaip 25 m4.
Atliekų tvarkymo įstatyme5 nustatyta, atliekas būtina tvarkyti (ir surinkti jas) neviršijant teisės
aktuose nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų vandens, oro ar dirvožemio taršai, nekeliant
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar augalijai, teisės aktuose nustatytų triukšmo ar
kvapų normatyvų, nekeliant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar)
kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms. Kokybiška komunalinių atliekų tvarkymo paslauga,
apimanti tinkamą ir atliekų turėtojų poreikius tenkinantį komunalinių atliekų konteinerių aikštelių
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įrengimą, yra viena iš esminių sąlygų, skatinanti gyventojus rūšiuoti.
Įsakymo pakeitimo projektas skelbiamas Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Prašome išnagrinėti įsakymo projektą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo
TAIS pagal kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus. Per nurodytą terminą negavę pastabų ir
pasiūlymų, laikysime, kad pastabų ir pasiūlymų įsakymo projektui neturite.
Įsakymo projektą parengė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės (vadovė Agnė
Bagočiutė, tel. 8 646 89902, el. p. agne.bagociute@am.lt) vyriausioji specialistė Justina Jarašienė
tel. 8 686 30856, el. p. justina.jarasiene@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo projektas, 1 lapas.
2. Įsakymo lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.
Aplinkos viceministrė
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