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1. Projekto rengėja − Aplinkos ministerija (toliau – AM).
2. Projekto tikslas – aiškiau reglamentuoti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau - įmoka) dydžio nustatymą.
3. Dabartinė situacija:
 Įmokos dydžio nustatymo taisyklėse yra nustatyti bendrieji įmokos dydžio nustatymo
reikalavimai, kuriais vadovaujasi savivaldybės parengiant savivaldybių įmokų nustatymo
metodikas ir tvirtinant įmokos dydžius.
 Šios taisyklės, kuriose įteisinta dvinarė įmoka, yra privalomos savivaldybėms įgyvendinti nuo
2013 m. Tačiau, nustatytu laiku dauguma savivaldybių nepradėjo taikyti šių taisyklių pilna
apimtimi dėl jų sudėtingumo. Dalis Vyriausybės atstovų apskrityse įpareigojo savivaldybes
perskaičiuoti įmokų dydžius pagal galiojančias taisykles, kas privedė prie teisminių ginčų.
 2016-04-20 taisyklės buvo patikslintos. AM pavesta konsultuoti savivaldybes taisyklių klausimu
ir padėti joms rengiant savivaldybių metodikas. Taip pat, 2016-12-28 AM pavesta atlikti
teisinio reguliavimo stebėseną ir pateikti apibendrintą informaciją apie savivaldybių
pasirengimą taikyti taisykles, kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus, įvertinti
savivaldybių patvirtintų rinkliavų ar kitų įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
dydžių pokyčius ir pokyčių priežastis.
 AM atliko visų savivaldybių apklausą, visuose regionuose organizavo 10 pasitarimų kylančių
problemų aptarimui. Teisinio reguliavimo stebėsenos išvada - taisyklių nuostatų įgyvendinimas
kėlė diskusijų savivaldybėse, tačiau įgyvendinant taisyklių reikalavimus didžioji dalis
savivaldybių patvirtino naujas įmokų nustatymo metodikas, todėl siūloma atlikti tik nežymius
taisyklių nuostatų pakeitimus, nekeičiant esminių sąlygų.
4. Projekto esmė:
 numatoma galimybė nemokėti pastoviosios įmokos dalies negyvenamų statinių savininkams,
kurių statinyje yra įvykusi statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo
priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo
nuostatomis (šiuo metu pastovioji įmokos dedamoji skaičiuojama ir tais atvejais kai
nekilnojamas turtas netinkamas naudoti, likę tik pamatai ir pan.);
 numatomas reikalavimas detalizuoti atliekų turėtojams teikiamas sąskaitas, nurodant
savivaldybės teritorijoje praėjusiais metais rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų dalis (tikimasi, kad tai
skatinančių gyventojus rūšiuoti);
 numatoma galimybė prie būtinųjų sąnaudų įtraukti ir komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros sąnaudas, atsižvelgus į tai, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra būtina siekiant užtikrinti tinkamą jos tolimesnį funkcionavimą ir atnaujinimą;
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patikslinamas atliekų susikaupimo normos skaičiavimas: nustatoma, kad komunalinių atliekų
kiekis/norma skaičiuojama kilogramais vienam gyventojui/darbuotojui (šiuo metu atliekų
susikaupimo norma skaičiuojama nekilnojamojo turto plotui), atsisakoma kitų besidubliuojančių
nuostatų, kėlusių daug neaiškumo savivaldybėms.

5. Derinimas:
 Projektas patikslintas pagal 2018 m. birželio 19 d. Vyriausybės kanceliarijos tarpinstituciniame
pasitarime Teisės grupės pateiktą pastabas dėl nekilnojamojo turto netinkamo (negalimo)
naudoti aiškesnio apibrėžimo. Įvertintos Lietuvos savivaldybių asociacijos pastabos.
 Projektui pritarta 2018 m. liepos 4 d. Vyriausybės pasitarime.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – projektas susijęs su Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane numatyto IV prioriteto „Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra“, 4.1.4.
darbo – „Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio
panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams“, 4.1.4.6. veiksmo – „Atliekų
kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas
– Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas“ įgyvendinimu
(terminas - 2018 m. I ketv.).
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (B dalyje).
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