
 

 

 
 

 

KAUNO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

 

2 POSĖDIS 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINOS, DVINARĖS ĮMOKOS UŽ 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ IR ATLIEKŲ 

SUSIDARYMO NORMŲ PATVIRTINIMO 

 

2017 m. sausio 26 d.  Nr. TS-49 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  

2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalimi, 

Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos 

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo 

taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Komunalinių atliekų tvarkymo kainą, dvinarės įmokos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius ir atliekų susidarymo normas (pridedama). 

 

 

Savivaldybės meras        Valerijus Makūnas 
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PATVIRTINTA  

Kauno rajono savivaldybės tarybos  

2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-49 

 

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINA IR DVINARĖS ĮMOKOS UŽ 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI, ATLIEKŲ 

SUSIDARYMO NORMOS 

 
1. Komunalinių atliekų susidarymo normos: 

 

Atliekų turėtojų grupė Komunalinių atliekų susidarymo norma 

Gyventojai (butas) 2,00 m3/gyvent./metus 

Gyventojai (individuali namų valda) 1,10 m3/gyvent./metus 

Juridiniai asmenys, kurie naudojasi 

kolektyviniais konteineriais 
0,30 m3/darbuot./metus 

 

 

2. Dvinarės įmokos dydžiai, Eur su PVM: 

 

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais 

Gyvenamosios paskirties ir sodų paskirties objektai 
 

Konteinerio 

talpa 

Išvežimų 

skaičius 
 

DVĮ pastovioji dedamoji, Eur DVĮ kintamoji dedamoji pagal 

konteinerio dydį ir išvežimų 

skaičių, Eur 

Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per metus (individuali 

namų valda arba sodų 

bendrija) 

Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per mėnesį (individuali 

namų valda arba sodų 

bendrija) 

120 12 0,12 1,19 

120 26 0,12 2,59 

120 52 0,12 5,19 

140 12 0,12 1,39 

140 26 0,12 3,03 

140 52 0,12 6,07 

240 12 0,12 2,39 

240 26 0,12 5,2 

240 52 0,12 10,41 

1100 12 0,12 9,37 

1100 26 0,12 20,31 

1100 52 0,12 40,63 

Juridinių asmenų naudojami nekilnojamojo turto objektai * 

 

 Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per metus (įmonė, 

įstaiga, organizacija) 

Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per mėnesį (įmonė, 

įstaiga, organizacija) 

1100 12 0,12 15,50 

1100 26 0,12 33,6 

1100 52 0,12 67,2 
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Paaiškinimai: 

* - viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų, gamybos ir 

pramonės, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios 

paskirties ir kiti nekilnojamojo turto objektai. 

Pastaba: Juridiniams asmenims, išskyrus sodų bendrijas, kurie naudoja daugiau, nei vieną      

1100 ltr. talpos konteinerį, DVĮ kintamoji dedamoji už kiekvieno papildomo konteinerio 

ištuštinimą yra 15,51 Eur su PVM.  
 

 

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais 

Gyvenamosios paskirties objektai 

 

Asmenų skaičius DVĮ pastovioji dedamoji, Eur DVĮ kintamoji dedamoji pagal 

asmenų skaičių, Eur 

Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per metus (butas) 

Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per mėnesį (butas) 

1 0,12 1,41 

2 0,12 2,83 

3 0,12 4,25 

4 0,12 5,65 

5 0,12 7,00 

6 0,12 8,51 

7 0,12 9,93 

8 0,12 11,35 

9 0,12 12,77 

10 0,12 14,19 

Juridinių asmenų naudojami nekilnojamojo turto objektai * 

1 darbuotojas Įmokos dydis vienam turto 

vienetui per metus (įmonė, 

įstaiga, organizacija) 

Įmokos dydis vienam 

darbuotojui per mėnesį  

0,12 0,35 

Paaiškinimai: 

* - viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų, gamybos ir 

pramonės, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios 

paskirties ir kiti nekilnojamojo turto objektai. 
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

APLINKOS SKYRIUS 
 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMO KAINOS, DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ IR ATLIEKŲ SUSIDARYMO NORMŲ 

PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. sausio 16 d. 

Kaunas 

 

1.  Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 

3 dalimi, nustatant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, turi būti laikomasi Vyriausybės patvirtintų vietinės 

rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, kurios nuo 2016-04-23 išdėstytos nauja redakcija. Šiuo 

sprendimu siekiama patvirtinti dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

dydžius.  

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo 

projekte aptariami klausimai).  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas, 

kuriame numatyta Savivaldybės tarybos kompetencija – kainų ir tarifų už savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) 

teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, 

centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) 

įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta 

tvarka; Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalis, kurioje 

numatyta, kad nustatant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydį, turi būti laikomasi Vyriausybės patvirtintų taisyklių;  

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Įgyvendintos teisės aktų, reglamentuojančių komunalinių atliekų tvarkymą nuostatos. 

Patvirtinti teisės aktų nuostatas atitinkantys dvinarės įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą dydžiai. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės sprendimų 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.  
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Lėšų iš Savivaldybės biudžeto nepareikalaus. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas. 

Skelbti Teisės aktų registre, viešinti Savivaldybės interneto svetainėje. 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Neatliekamas. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

Vertinimas neatliekamas. 

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Nėra. 

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projektą rengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos 

skyriaus vedėjas Darius Šlapikas. Už sprendimo įvykdymą atsakingas sprendimo projekto 

rengėjas. 

 

 

Aplinkos skyriaus vedėjas            Darius Šlapikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


