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DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 

D. SPRENDIMO NR. T1-272 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
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ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

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

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-272 

patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedą „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ papildant stulpelį „Kintamas įmokos 

dydis
2
 Eur“ naujais įmokos dydžiais: 30 Eur už 3 m

3
 konteinerio ištuštinimą, 60 Eur. už 5 m

3
 

konteinerio ištuštinimą. 

 

 

Savivaldybės meras  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją, Odeta Petkuvienė 

Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė 

 

Sprendimą rengė Vietos ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Jakumienė 



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

VIETOS ŪKIO SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. 

SPRENDIMO NR. T1-272 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS 

RINKLIAVOS UŢ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 

ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. balandžio 7 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uţdaviniai, problemos esmė. Pakeisti Plungės 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-272 patvirtintų Plungės rajono 

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatų (toliau - Rinkliavos nuostatai) priedą „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ papildant stulpelį „Kintamas įmokos 

dydis
2
 Eur“ naujais įmokos dydžiais: 30 Eur už 3 m

3
 konteinerio ištuštinimą, 60 už 5 m

3
 konteinerio 

ištuštinimą. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendţiami projekte aptarti klausimai. Nesprendžiami, nes 3 m
3  

ir 5 m
3
 talpos konteineriai pastatyti rajono kapinėse, kurios aptarnaujamos tik sezono metu t. y. nuo 

balandžio mėnesio. Patvirtinus 3 m
3  

ir 5 m
3
 talpos įkainius, bus formuojami mokėjimo pranešimai 

pagal faktiškai užfiksuotą pakėlimų skaičių. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Naujos 

redakcijos Rinkliavos nuostatai įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. Ankstesniais metais vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo 

pranešimai rinkliavos mokėtojams buvo formuojami, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės 

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

nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais rinkliavos 

nuostatais. Ankstesnės redakcijos Rinkliavos nuostatų priede buvo nustatytas vienas įkainis t. y. 

12,50 Eur. už 1 m
3
 atliekų. Skirtingų talpų konteineriams įmokos dydis būdavo atitinkamai 

suskaičiuojamas pagal konteinerio tūrį.  

Naujos redakcijos Rinkliavos nuostatuose, kurie patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu, buvo įvesti trys skirtingi rinkliavos dydžiai pagal 

konteinerio talpą t. y. 2 Eur už 0,12 m
3
 konteinerio ištuštinimą, 3 Eur už 0,24 m

3
 konteinerio 

ištuštinimą, 14 Eur už 1,1 m
3 

konteinerio ištuštinimą. Specialistai, kurie rengė Rinkliavos nuostatų 

projektą, neįvertino to, kad Plungės rajono savivaldybės kapinės šiuo metu jau yra aptarnaujamos 

pusiau požeminiais komunalinių atliekų konteineriais, kurie yra 3 m
3  

ir 5 m
3
 talpos ir neįtraukė 

įkainių. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, būtina atitinkamai papildyti Rinkliavos nuostatų priedą, 

nurodant nenumatytus įkainius 3 m
3  

ir 5 m
3
 talpos konteineriams. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-272 patvirtintų Plungės rajono savivaldybės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedą. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Nėra. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripaţinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. UAB „Telšių regiono 

atliekų tvarkymo centras“. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medţiagos dalis (remiantis teisės 



aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“. 

11. Kita svarbi informacija. Pridedama Rinkliavos nuostatų priedo lyginamasis variantas. 

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. (Pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis 
Neigiamas 

poveikis 

Ekonomikai Nenumatomas Nenumatomas 

Finansams Nenumatomas Nenumatomas 

Socialinei aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Viešajam administravimui Nenumatomas Nenumatomas 

Teisinei sistemai Nenumatomas Nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai Nenumatomas Nenumatomas 

Aplinkai Nenumatomas Nenumatomas 

Administracinei naštai Nenumatomas Nenumatomas 

Regiono plėtrai Nenumatomas Nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 
Nenumatomas Nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, 

kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės 

keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir 

neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas 

numatomas teisinis reguliavimas. 

 

 

Rengėja Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                          Roberta Jakumienė 


