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1. S k e l b i u  2019 metų balandį Vilniaus miesto tvarkymo mėnesiu. 

2.  Į g a l i o j u: 

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnus raginti gyventojus organizuoti 

talkas seniūnijų teritorijose, pasitelkiant vietos bendruomenės narius, bendrojo ugdymo mokyklų 

moksleivius ir kitus gyventojus; 

2.2. Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių, 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrių kartu su seniūnais kviesti į 

talkas moksleivius, įmonių ir organizacijų darbuotojus. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, bendrijų 

pirmininkus, jungtinės sutarties dalyvių įgaliotus atstovus organizuoti daugiabučiams namams 

priskirtų žemės sklypų išvalymą ir juose sukauptų didelių gabaritų atliekų išvežimą; 

3.2. komunalinių atliekų vežėjus iki 2019 m. balandžio 8 d. suderinti su Miesto ūkio ir 

transporto departamento Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriumi atliekų išvežimo 

grafikus ir užtikrinti atliekų išvežimą iš visų atliekų turėtojų; 

3.3. Miesto ūkio ir transporto departamentą užtikrinti, kad uždaroji akcinė bendrovė 

„Biastra plius“ Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje nemokamai priimtų iš Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijoje esančių įmonių ir gyventojų žaliąsias atliekas, atvežtas savo 

transportu (žaliųjų atliekų turėtojas derina atvežimo laiką su uždarąja akcine bendrove „Biastra 

plius“, telefonai: 8 619 18997, 8 612 69586; informacija apie automobilio numerį perduodama 

Vilniaus miesto nuotekų valyklai, automobilis pasveriamas ir įleidžiamas į teritoriją); 

3.4. Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrių: 

3.4.1. siūlyti Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkui organizuoti talkas sodininkų 

bendrijų teritorijose ir sukauptų atliekų išvežimą bei pridavimą į sąvartyną; 
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3.4.2. prašyti Miesto ūkio ir transporto departamento Atliekų tvarkymo programos 

įgyvendinimo skyrių, uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkciją bei viešąją įstaigą „Vilniaus miesto parkai“ 

organizuoti Vilniaus miesto tvarkymo darbus. 

4. P a v e d u Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyriui apie šį 

įsakymą paskelbti visuomenei. 

5. P r a š a u: 

5.1. uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ suteikti 

paramą Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinant, taip pat kitaip 

sutvarkant komunalines atliekas, surinktas talkų metu; 

5.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją paraginti Vilniaus aukštųjų 

mokyklų akademines bendruomenes aktyviai dalyvauti talkose. 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, 

pavaduojanti Administracijos direktorių 

Agnė Vilkončiūtė 
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