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DĖL NELEGALAUS SĄVARTYNO LAZDYNĖLIUOSE 

 

Į Lietuvos žaliųjų partiją š.m. spalio 15 dieną kreipėsi Vilniaus miesto gyventojai 

informuodami, kad Lazdynėlių mikrorajone, buvusioje garažų masyvų teritorijoje įrengtas nelegalus 

sąvartynas (vietovės koordinatės: https://goo.gl/VKFgPb).  

 

Ženklu „Privati teritorija“ pažymėtame sklype, kuriame šiuo metu vykdomi daugiaaukščių 

pastatų statybos darbai, po visą plotą gausiai paskleistos plastiko, stiklo, statybinės, baldų, padangų ir 

kito tipo atliekos. Atliekos laikomos po atviru dangumi, niekaip neapsaugotos nuo sąlyčio su aplinka, 

tad galimai daro neigiamą poveikį teritorijos florai ir faunai. Gyventojai taip pat reiškia susirūpinimą 

tiek teritorijos, tiek aplikinių plotų grunto būkle – įtariama, jog vietoje to, kad būtų išvežtos utilizuoti, 

atliekos smulkinamos, sumaišomos su gruntu ir paskleidžiamos ant žemės. Nelegalaus sąvartyno 

nuotraukos pridedamos. 

Kreipiamės prašydami ištirti situaciją ir nedelsiant imtis veiksmų sąvartyno 

likvidavimui. Reikalaujame: 

1. atlikti nuodugnius teritorijos grunto būklės tyrimus; 

2. identifikuoti pažeidėją ir įpareigoti laikantis LR teisės aktų saugiai ir tinkamai utilizuoti 

atliekas ir sutvarkyti teritoriją, stebint ir kontroliuojant atsakingoms institucijoms. 
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Maloniai prašome informuoti apie tyrimo eigą ir rezultatus. 

 

Pridedama: 

1. Nuotraukos iš statybvietės Lazdynėlių mikrorajone, koordinatės https://goo.gl/VKFgPb (11 lapų.)  

 

 

 

 

 

Laurynas Okockis 

Lietuvos žaliųjų partijos Tarybos pirmiminkas 

Neetatinis aplinkosaugos inspektorius  
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Priedai.     
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