
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ ATLIKTI 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMO 
FUNKCIJAS 

2013 m. birželio 27 d. Nr. V17-225
Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 

2002,  Nr.  72-3016;  2013,  Nr.  55-2729)  2  straipsnio  44  dalimi,  30  straipsnio  2  ir  3  dalimis, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.  Pavesti  savivaldybės  įmonei  „Kaišiadorių  paslaugos“  atlikti  komunalinių  atliekų 

tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas: 

1.1. pateikti Savivaldybės institucijai (Administracijos direktoriui) įmokos už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir, jeigu 

Savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti;

1.2. registruoti komunalinių atliekų turėtojus;

1.3.  rinkti,  analizuoti  informaciją apie  komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės  ir  (ar) 

atliekų tvarkymo regiono teritorijoje, regiono plėtros tarybos patvirtinto regioninio ir Savivaldybės 

tarybos  patvirtinto  savivaldybės  atliekų  tvarkymo  plano priemonių,  užtikrinančių  Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą, vykdymą;

1.4.  teikti  pasiūlymus  Savivaldybės  tarybai  dėl  komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos 

tobulinimo ir plėtojimo;

1.5.  įgyvendinti  visuomenės  informavimo,  švietimo  ir  mokymo  priemones  komunalinių 

atliekų tvarkymo srityje;

1.6. sudaryti sutartis su komunalinių atliekų turėtojais.

2. Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 

13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                Romualdas Kubiakas 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=59267&b=




KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPRENDIMO
„DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ ATLIKTI 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJAS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. birželio 27 d. 
Kaišiadorys

1. PROJEKTO ESMĖ IR TIKSLAI

Šio  projekto  esmė  –  pavesti  savivaldybės  įmonei  „Kaišiadorių  paslaugos“  atlikti 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas:

1)  pateikti  Savivaldybės  institucijai  (Administracijos  direktoriui)  įmokos  už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir, jeigu 

Savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti;

2) registruoti komunalinių atliekų turėtojus;

3)  rinkti,  analizuoti  informaciją  apie  komunalinių  atliekų  tvarkymą  savivaldybės  ir  (ar) 

atliekų tvarkymo regiono teritorijoje, regiono plėtros tarybos patvirtinto regioninio ir Savivaldybės 

tarybos  patvirtinto  savivaldybės  atliekų  tvarkymo  plano priemonių,  užtikrinančių  Valstybiniame 

strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą, vykdymą;

4)  teikti  pasiūlymus  Savivaldybės  tarybai  dėl  komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos 

tobulinimo ir plėtojimo;

5)  įgyvendinti  visuomenės  informavimo,  švietimo  ir  mokymo  priemones  komunalinių 

atliekų tvarkymo srityje;

6) sudaryti sutartis su komunalinių atliekų turėtojais.

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Pavedus savivaldybės įmonei „Kaišiadorių paslaugos“ atlikti komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos organizavimo funkcijas, susidarę kaštai bus padengiami iš įmokų už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą.

3. KAIP ŠIUO METU SPRENDŽIAMI PROJEKTE APTARTI KLAUSIMAI

-

4.  KOKIOS  GALI  BŪTI  SPRENDIMO  NEIGIAMOS  PASEKMĖS,  KOKIŲ 

PRIEMONIŲ REIKĖTŲ IMTIS, KAD TOKIŲ PASEKMIŲ BŪTŲ IŠVENGTA



Nepavedus  savivaldybės  įmonei  minėtų  funkcijų  jas  turėtų  atlikti  Savivaldybės 

administracija.  Tam  reikėtų  įsteigti  papildomai  mažiausiai  tris  pareigybes  ir  jas  išlaikyti  iš 

savivaldybės biudžeto.

5.  KOKIE  ŠIOS  SRITIES  TEISĖS  AKTAI  TEBEGALIOJA  IR  KOKIUS 

GALIOJANČIUS  SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJŲ  TEISĖS  AKTUS  BŪTINA PAKEISTI 

ARBA PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ

-----

6. RENGIANT PROJEKTĄ GAUTI SPECIALISTŲ VERTINIMAI IR IŠVADOS

Pavedimui atlikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas 2013-06-

12 raštu pritarė savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“.

7. PROJEKTO INICIATORIUS IR RENGĖJAS

Projekto  iniciatorius  –  Administracijos  direktorius  Gintaras  Gružauskas,  rengėjai  – 

Administracijos  direktoriaus  pavaduotojas  Česlovas  Neviera  ir  Architektūros  ir  urbanistikos 

skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) Mindaugas Stepanas.

8. KITI, RENGĖJO NUOMONE, REIKALINGI PAGRINDIMAI IR PAAIŠKINIMAI

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                        Česlovas Neviera

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
 (vyriausiasis architektas)                        Mindaugas Stepanas
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