
 

 

 

 

 

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIOSIOS IR 

KINTAMOSIOS ĮMOKOS DEDAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ IR MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ NUSTATYMO 

 

2020 m. kovo 24 d. Nr. T-104 

Kaunas 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu 

ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 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 miesto savivaldybės taryba  n u 

s p r e n d ž i a :  

1. Pritarti mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose 

sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose ir 

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio (toliau – mokestis) apskaičiavimo proporcijai:  

1.1. fizinių asmenų, įskaitant daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas, mišrios 

komunalinės atliekos sudaro 65 proc. nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio (mokestis – 

34,35 Eur (be PVM) už 1 toną);  

1.2. juridinių asmenų (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) mišrios 

atliekos sudaro 35 proc. nuo bendro mišrių komunalinių atliekų kiekio (mokestis – 115,66 Eur (be 

PVM) už 1 toną).  

2. Nustatyti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos 

dedamosios dalies dydžius ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas pagal priedą.  

3. Pripažinti netekusiais galios:  

3.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-728 

„Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio 

apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse 

mokesčio“;  

3.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-729 

„Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies 

dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo“.  

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 dieną. 

 

 

 

Savivaldybės meras    Visvaldas Matijošaitis 



 

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2020 m. kovo 24 d. 

sprendimo Nr. T-104 

priedas 

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS 

ĮMOKOS DEDAMOSIOS DALIES DYDŽIAI IR MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SUSIKAUPIMO NORMOS 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

paskirtis 

Pastoviosios įkainio 

dedamosios dalies 

dydis per mėnesį 

Kintamosios įkainio dedamosios dalies dydis 

per mėnesį 

Pagal nekilnojamojo 

turto paskirtį ir 

objektų skaičių             

(Eur be PVM) 

Pagal naudojamų 

komunalinių atliekų 

konteinerių skaičių, 

tūrį ir ištuštinimo 

dažnį (Eur be PVM) 

Pagal nekilnojamojo 

turto paskirtį, plotą ir 

susikaupimo normą 

(Eur be PVM)*** 

1 2 3 4 5 

1. 
Gyvenamosios 

paskirties objektai 

(daugiabučiai namai)* 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
12,31 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,0852 Eur už       1 

kv. m per mėn. 

2. 
Gyvenamosios 

paskirties objektai 

(privačios valdos)** 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
12,31 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,0852 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

3. Viešbučių paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

4. Administracinės 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

5. Prekybos paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

6. Paslaugų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

7. Maitinimo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

8. Transporto paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 
 

  



 

 

1 2 3 4 5 

9. Garažų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,02 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,0395 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

10. Gamybos, pramonės 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

11. Sandėliavimo 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

12. Mokslo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

13. Gydymo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

14. Poilsio paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

15. Sporto paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

16. Religinės paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

17. Specialiosios 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

18. Sodų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
12,31 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,0852 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

19. Kiti objektai 
0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
23,69 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus už 1 kv. m 

0,1639 Eur už  

1 kv. m per mėn.  
 

* Gyvenamosios paskirties objektams (daugiabučiai namai), skaičiuojant kintamosios įmokos dydį pagal plotą, 

maksimali riba yra 100 kv. m vienam butui.  

** Gyvenamosios paskirties objektams (privačios valdos), skaičiuojant kintamosios įmokos dydį pagal plotą, 

maksimali riba yra 150 kv. m vienai privačiai valdai.  

*** Fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems mokestis už komunalinių atliekų sutvarkymą skaičiuojamas pagal 

plotą ir metinę komunalinių atliekų susikaupimo normą, kintamosios įkainio dedamosios dalies dydis taikomas lentelės 

penktoje skiltyje nurodyta kaina Eur už 1 kv. m. per mėnesį.  



 

____________________________________ 


