KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
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ĮŽANGA
Vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus 2015-09-11 įsakymu Nr.K1-8, Kėdainių rajono
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planu1 Kontrolės ir audito tarnybos
vyriausiosios specialistės Rūta Lukoševičienė, Vilma Unikienė, Jurga Volkovaitė atliko audito
procedūras, kad įvertinti audituojamuose subjektuose vietinės rinkliavos už komunalines atliekas
lėšų surinkimą ir apskaitos organizavimą.
Audituojami subjektai - Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau –
Administracija). Adresas: J.Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, identifikavimo kodas –
188768545.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 11 filialų – seniūnijų: Dotnuvos, Gudžiūnų,
Josvainių, Krakių, Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos,
Vilainių.
Audituojamu laikotarpiu Administracijai vadovavo Arūnas Kacevičius, nuo 2015 m.
gegužės mėn. - Ovidijus Kačiulis, Apskaitos skyriaus vedėja - Rasa Vitkutė.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Atlikdami patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra
patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Ši ataskaita yra dalis, teikiamos Kėdainių rajono savivaldybės tarybai dėl 2015 metų
savivaldybės Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Administracijos 2015 metų ataskaitų rinkiniai:
Finansinių ataskaitų rinkinys:
– Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31d. duomenis;
– Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31d. duomenis;
– Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31d. duomenis;
– Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31d. duomenis;
– 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas .
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio:
– Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.2)
bendra ir atskirai pagal programas ir finansavimo šaltinius ;
– Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. (forma Nr.4);
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus įrodymus buvo taikytos skaičiavimo,
dokumentų tikrinimo, paklausimo, analitinės ir kitos procedūros. Tikrinimas atliktas atrankos būdu,
nevertinant visų ūkinių operacijų 100 proc.
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Atliekų tvarkymo organizavimas
1.1 Teisinis reglamentavimas
Kėdainių rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymą reglamentuoja:
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas2;
- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas3;
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS –
197 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“
( su vėlesniais pakeitimais), neteko galios nuo 2015 m. spalio 30 d.;
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 30 d sprendimas Nr. TS – 149
„Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“;
-Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-319
„Dėl Kėdainių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ (su vėlesniais pakeitimais);
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas Nr. TS – 164
„Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos
tvirtinimo“;
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. TS – 120
„Dėl Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo (2014-2020 m.) plano patvirtinimo“.
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimas Nr. TS – 169
„Dėl pritarimo atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčiui“;
- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-255
„Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“
Visa informacija susijusi su komunalinių atliekų tvarkymu viešai paskelbta savivaldybės
tinklalapyje www.kedainiai.lt/atliekų tvarkymas.
1.2 Komunalinių atliekų tvarkymas
Atliekų tvarkymo įstatyme2 ir Kėdainių rajono savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo taisyklėse numatyta, kad savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymą
administruoja ir organizuoja Administracija, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais. Daliai
komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų vykdyti savivaldybė kartu su kitomis regiono
savivaldybėmis yra įsteigusi VšĮ Kauno regioninį atliekų tvarkymo centrą (toliau – Kauno RATC).
Kėdainių rajone atliekų tvarkytojas - UAB „Skongalis“. Administracija su atliekų
tvarkytoju 2012 m. gruodžio 7 d. pasirašė komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono
savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų sutartį Nr. VP-759. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu4 su UAB „Skongalis“ sudaryta sutartis 72 mėnesių laikotarpiui.
UAB „Skongalis“ Kėdainių rajone surenka mišrias komunalines atliekas ir antrines žaliavas
(įskaitant ir pakuotes).
Atliekų tvarkymo įstatyme2 numatyta, gamintojams ir importuotojams nustatytai
pareigai vykdyti (vyriausybės nustatytos elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių
ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotys), gali būti diegiamos savivaldybių organizuojamas
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Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, 1998-06-16 Nr. VIII-787;
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimas Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų
ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo
patvirtinimo“
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komunalinių atliekų tvarkymo sistemas papildančios atliekų surinkimo sistemos. Jas gali diegti
gamintojai ir importuotojai ar licencijuotos organizacijos turinčios Aplinkos ministerijos išduotą
licenciją, suteikiančią galimybę organizuoti tam tikrų atliekų tvarkymą.
KĖDAINIŲ RAJONE VEIKIANČIOS IR SU SAVIVALDYBE SUTARTIS TURINČIOS,
PAPILDANČIOS ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS
Papildančią atliekų surinkimo
sistemą įdiegęs asmuo
VšĮ „Elektros gamintojų ir
importuotojų asociacija“

Asociacija „GIA“

Sutarties pasirašymo data

Atliekos, surenkamos per
papildančią sistemą

2013 m. birželio 21 d.

Elektros ir elektroninės įrangos
atliekos.

2013 m. balandžio 26 d.

Apmokestinamųjų gaminių
atliekos, pakuočių atliekos,
elektros ir elektroninės įrangos
atliekos, alyvų atliekos ir kt.

VšĮ „Pakuočių tvarkymo
organizacija“

2013-04-22 bendradarbiavimo
sutartis Nr.VP-175

Pakuočių atliekų tvarkymas

VšĮ „Žaliasis taškas“

2013-04-22 bendradarbiavimo
sutartis Nr.VP-176

Pakuočių atliekų tvarkymas

VšĮ „Gamtos ateitis“

2015-03-31 bendradarbiavimo
sutartis Nr. VP-178

Pakuočių atliekų tvarkymas

2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas
Administracija organizuoja, administruoja ir plėtoja komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą taip, kad būtų įgyvendintas Atliekų tvarkymo įstatymo2 principas – teršėjas moka, t.y., visas
komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų komunalinių atliekų turėtojai.
2008 m. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu5 patvirtintas vienos tonos
komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo dydis, vidutinės metinės komunalinių atliekų
susikaupimo normos, metiniai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
dydžiai gyventojams.
Fiziniams asmenims, daugiabučių namų, garažų ir sodų bendrijoms patvirtinta vienos
tonos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo kaina – 55,03 Eur ir nustatytas pastovus
rinkliavos dydis.
METINIAI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI
GYVENTOJAMS
Atliekų turėtojai
Kėdainių miesto, Vilainių k., Paobelio k., Janušavos
k. ir Pelėdnagių k. gyventojai
Kitiems savivaldybės gyventojams
Gyventojai, turintys sodą ar garažą

Rinkliava nustatoma
Asmeniui

Rinkliavos dydis, Eur
15

Asmeniui
už sodo valdą ar garažą

10
5

5

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-319 „Dėl Kėdainių rajono
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ (su vėlesniais pakeitimais)

4

Juridiniams asmenims patvirtinta vienos tonos komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo kaina – 95,28 Eur, jiems vietinės rinkliavos dysis skaičiuojamas pagal patvirtintas
vidutines metines komunalinių atliekų susikaupimo normas (Priedas Nr. 1).
Vadovaujantis 2012 m. atlikto vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surinkimo ir
tvarkymo audito rekomendacijomis, Administracija turėjo parengti vietinės rinkliavos dydžio
skaičiavimo metodiką, nes vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą dydis turi kompensuoti atliekų
sistemos administravimo, atliekų surinkimo, transportavimo ir tvarkymo, infrastruktūros plėtimo,
sąvartyno eksploatavimo, uždarymo bei priežiūros po uždarymo išlaidas. Audito metu nebuvo
galima nustatyti kokiu pagrindu, tvirtinant vietinės rinkliavos dydį, buvo nustatytos jo
sudedamosios dalys.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnyba 2015 m. spalio 19 d. raštu Nr. K5-65 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalines
atliekas vidaus kontrolės vertinimo“ pateikė pastabas apie audito metu pastebėtus rinkliavos ir
buitinių atliekų šalinimo apskaitos programos „Rinkliava“ (toliau – apskaitos programa
„Rinkliava“) trūkumus ir 2012 m. audito rekomendacijos neįgyvendinimo dėl vietinės rinkliavos
dydžio skaičiavimo metodikos patvirtinimo.
Administracijos direktoriaus pavedimu Bendrojo skyriaus specialistai įvertino audito
metu pastebėtus trūkumus, susipažino su kitų rajonų patirtimi šio darbo srityje, bei pradėjo kurti
naują komunalinių atliekų surinkimo ir atsiskaitymo valdymo sistemą.
2016 m. kovo 1 d. Administracija paskelbė konkursą „Dvinarės vietinės rinkliavos ar
kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
nustatymo ir dokumentų, reikalingų dvinarės vietinės rinkliavos ar kitos įmokos įteisinimui,
projektų parengimas“. Konkurso laimėtoju 2016 metų kovo 31 d. paskelbta UAB „Ekonominės
konsultacijos ir tyrimai“, kuri per 3 mėnesius turi parengti vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimo
metodiką. Šios paslaugos kaina – 11,8 tūkst. Eur.
Kėdainių rajono savivaldybėje vietinė rinkliava renkama administracijos filialuose –
seniūnijose. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaitoma pagal
kiekvieną subjektą, apskaitos programoje „Rinkliava“.
Kas ketvirtį suvestiniai duomenys apie gyventojams apskaičiuotą ir sumokėtą rinkliavą
rankiniu būdu įkeliami į buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas VS“. Apskaitos programos
„Rinkliava“ galimybės netenkina seniūnijų vedamos buhalterinės apskaitos programos „Biudžetas
VS
“ poreikių. Suvedant duomenis į apskaitos programą „Rinkliava“ apie suteiktas lengvatas,
iškraipomos praeitų laikotarpių ataskaitos, nes lengvatos pritaikomos ne einamam laikotarpiui, o
taisoma visa subjekto istorija, todėl skiriasi apskaitos programos „Rinkliava“ ir buhalterinės
apskaitos programos „Biudžetas VS“ duomenys.
Apskaitos programa „Rinkliava“ įdiegta atskirai kiekvienoje seniūnijoje - nėra
vieningos sistemos. Kiekviena seniūnija atskirai apskaito jos teritorijoje deklaruotus subjektus.
Palyginus seniūnijų programose esančius duomenis su Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos
Respublikos prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis pastebėti gyventojų skaičiaus skirtumai.
Metų eigoje gyventojų deklaruota gyvenamoji vieta kinta, o duomenys apie gyventojo įsiskolinimus
nėra perduodami, jie lieka buvusioje seniūnijoje.
2012 m. seniūnijose vyko apskaitos programos „Rinkliava“ atnaujinimo darbai,
pritaikant ją darbui su duomenų bazių valdymo sistema FireBird. Darbus atliko UAB „Progra“,
sutartys dėl programos atnaujinimo ir priežiūros galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Siekiant
užtikrinti rinkliavos ir buitinių atliekų šalinimo apskaitos programos „Rinkliava“ aptarnavimą, kol
bus sukurta nauja komunalinių atliekų surinkimo ir atsiskaitymo valdymo sistema, su UAB
5

„Progra“ iki 2016 m. gruodžio 31 d. pasirašytos naujos paslaugų teikimo sutartys, nustatyta
mėnesio paslaugos kaina – 15,00 Eur.
2016 m. sausio 15 d. Administracija paskelbė atliekų surinkimo ir atsiskaitymų valdymo
informacinės sistemos pirkimo konkursą. Konkurso nugalėtoju 2016 m. vasario 23 d. išrinktas UAB
„Labbis“. 2016 m. kovo 3 d. pasirašyta pirkimo sutartis, kurioje numatyta, kad ši sistema bus skirta
registruoti, saugoti, analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų paslaugų informaciją, išrašyti
sąskaitas mokėtojams už suteiktas paslaugas, sekti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas, valdyti
įsiskolinimus, permokas. Informacinėje sistemoje bus galimybė importuoti pirminius duomenis iš
išorinių sistemų (Nekilnojamo turto registrų, gyventojų ir juridinių asmenų registrų,apie priimtas
įmokas iš įmokas priimančių įstaigų). Naujoji sistema turėtų užtikrinti tikslų duomenų apdorojimą
ir vieningą apskaitos sistemą Kėdainių rajono savivaldybėje. Pilnai sistema funkcionuoti turi
pradėti nuo 2017 m. sausio 1 d.

3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaita
Vietinė rinkliava renkama administracijos filialuose – seniūnijose, visos pajamos, gautos
už vietinę rinkliavą pervedamos į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri jas įskaito į Kėdainių rajono
savivaldybės biudžetą.
VIETINĖS RINKLIAVOS PAJAMOS 2013 - 2015 M.

(tūkst. Eur)

Įskaityta vietinės rinkliavos
856,6

781,1
748,8

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Palyginus vietinės rinkliavos 2015 m. pajamas su praėjusiu laikotarpiu, jos sumažėjo:
lyginant su 2013 m. – 32,3 tūkst.Eur (4 proc.), 2014 m. – 107,8 tūkst. Eur (12,6 proc.).
2015 m. Valstybinė mokesčių inspekcija į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą įskaitė
748,8 tūkst. Eur vietinės rinkliavos, iš jos 736,4 tūkst.Eur (98,3 proc.) sudarė vietinė rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
2015 m. surinkta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą– 743,2
tūkst.Eur, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos įskaitytų ir jai pervestų lėšų skirtumas 2,2 tūkst. Eur,
kuris susidarė dėl įskaityto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2014
m. likučio.
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2015 M. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINES ATLIEKAS PAJAMOS,
PAGAL SENIŪNIJAS
(tūkst.Eur)
Priskaičiuota vietinės rinkliavos

Surinkta vietinės rinkliavos
562,7
458,9

56,1 52

51,1 44,2

39,7 35,9

14,3 10,3

17,9 14,2

53,2 39,9

16,7 14,7

24,7 21,6

36,3 27,5

20,4 15

Daugiausiai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2015 m.
buvo surinkta nuo priskaičiuotos sumos: Dotnuvos seniūnijoje – 92,7 proc., Josvainių seniūnijoje –
90,4 proc. Mažiausiai - surinkta Truskavos seniūnijoje – 72,0 proc.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą paslaugų gavėjų skola
didėja. 2013 m. pabaigoje buvo 828,5 tūkst. Eur (526,2 tūkst. Eur, daugiau kaip 360 d.), 2014 m.
pabaigoje ją sudarė 833,4 tūkst. Eur ( 548,0 tūkst. Eur, daugiau kaip 360 d.), o 2015 m. – 922,3
tūkst. Eur (627,8 tūkst. Eur , daugiau nei 360 d.). Dalį šios skolos sudaro beviltiški įsiskolinimai,
gyventojai seniai išdeklaruoti iš gyvenamosios vietos ( išvykę arba mirę).
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINES ATLIEKAS ĮSISKOLINIMAI,
TENKANTYS VIENAM REGISTRUOTAM SENIŪNIJOS GYVENTOJUI, PAGAL
SENIŪNIJAS (Eur)
2013 m.

2014 m.

2015 m.
23,83
21,08
20,4
19,24

18,4117,92

17,89
17,17
15,22

15,83

15,1

13,32
12,36

12,43
11,23
9,52
8,96
7,3 7,1 7,3

14,72
12,412,6

10,98
7,82
6,45

8,42
6,5

5,83

4,04

3,52
2,242,65

2015 m. Kėdainių rajone vienam registruotam gyventojui vidutiniškai teko 16,60 Eur skola
už vietinę rinkliavą, komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui.
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Didžiausia vienam registruotam seniūnijos gyventojui tenkanti skola:
 Kėdainių miesto – 23,83 Eur (43,5 proc. viršija vidurkį);
 Krakių – 17,92 Eur (8,0 proc. viršija vidurkį);
 Pernaravos – 17,89 Eur (7,8 proc. viršija vidurkį).
Mažiausia vienam registruotam seniūnijos gyventojui tenkanti skola Šėtos seniūnijoje –
3,52 Eur, ji 78,5 proc. mažesnė nei rajono vidurkis.
Pagal vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų6 20
punktą, nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.
Subjektams nesumokėjus rinkliavos mokesčio nustatyta tvarka ( kartą per ketvirtį),
seniūnijos siunčia raginimus. Pasibaigus pusmečiui, jei į seniūnijų raginimus nereaguojama,
teikiami pranešimai savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriui dėl raginimo
įteikimo per antstolį. Paskutinius pranešimus dėl gyventojų skolų seniūnijos teikė 2015 m.
gruodžio mėn.
Administracija kasmet skelbia viešąjį konkursą - antstolių kontoros paslaugoms pirkti, dėl
tarpininkavimo vykdant turtines prievoles. 2015 m. viešojo pirkimo konkursą laimėjo ir sutartis
buvo sudaryta su antstolio Nikolajaus Alenino kontora. Per 2015 m. išsiųsta 600 raginimų 95,7
tūkst. Eur skolai išieškoti. Ši paslauga kainavo 1290,00 Eur.
Pagal teismingumą vietinės rinkliavos skolų išieškojimas yra vykdomas
Administraciniuose teismuose. 2015 m. teismui pateiktos 5 bylos, iškeltos fiziniams asmenims.
Vietinė rinkliava yra įstaigos finansinis turtas. Vadovaujantis 17 - uoju VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną
viešojo sektoriaus subjektas turi nustatyti, ar yra požymių, kad finansinio turto balansinė vertė gali
būti sumažėjusi. Seniūnijų buhalterinėje apskaitoje vietinės rinkliavos už komunalines paslaugas
įsiskolinimai, kuriems daugiau kaip 360 dienų yra nuvertinami.
Be susidariusių skolų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
pajamas mažina lengvatos, kurios suteikiamos fiziniams
ir juridiniams asmenims pagal
6
nuostatuose nustatytą tvarką. Nuo vietinės rinkliavos yra atleidžiami:
 butų, namų valdų savininkai arba jų nuomininkai, pateikę seniūnijoms dokumentus,
įrodančius kada ir kiek asmenų bute ar namų valdoje negyveno;
 nepilnamečiai asmenys gyvenantys valstybinėse ar nevyriausybinėse vaikų globos
institucijose;
 asmenys išvykę mokytis į švietimo įstaigas (profesinio mokymo įstaigas, įmones,
bendrojo lavinimo, aukštesniąsias bei aukštąsias mokyklas. Ši nuostata netaikoma
per vasaros atostogas);
 asmenys atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą;
asmenys išvykę į užsienį mokytis, stažuotis, dirbti, taip pat įstatymų, kitų teisės aktų
nustatytais atvejais;
 asmenys, kurie gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, atlieka laisvės
atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose ne trumpiau kaip 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų;
 asmenys, išvykę į kitus Lietuvos rajonus dirbti, stažuotis ar į komandiruotę ne
trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
 įmonėms nevykdančioms veiklos, pagal pateiktus dokumentus;
6

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-255 „ Dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų tvirtinimo“
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išimtiniais atvejais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimu.
2013 - 2015 M. SUTEIKTOS LENGVATOS PAGAL SENIŪNIJAS
( proc.)

2013 m.

2014 m.

2015 m.

20,1
17,8
12,6
9,6 10
6,1

7,3 7,5

6,8

6,3

7,3
5,6

9,3

9,2
7,2

6 6,3

13,8 13,4

12,1

12
9,6 9,5

16,9

14,1

14

7,3

7,9

6,5

10,9
8,1

6,9 6,6

Lengvatų, suteikiamų vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą,
kasmet mažėja. 2013 m. suteikta 82,6 tūkst. Eur, 2014 m. - 72,7 tūkst. Eur, o 2015 m. - 62,6 tūkst.
Eur.
2015 m. daugiausia lengvatų suteikta Krakių ir Gudžiūnų seniūnijose, mažiausiai –
Josvainių seniūnijoje.
Patvirtintuose nuostatuose6 numatyta, kad šios lėšos gali būti naudojamos tik atliekų
sistemos administravimo, atliekų surinkimo, transportavimo ir tvarkymo, infrastruktūros plėtimo,
sąvartyno eksploatavimo, uždarymo bei priežiūros po uždarymo išlaidoms kompensuoti.
2015 m. rajono komunalinių atliekų tvarkytojui tarybos sprendimu 7 skirta – 865,8 tūkst.
Eur: 724,1 tūkst. Eur planuotos 2015 metų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą pajamos ir 141,7 tūkst. Eur likutis, nepanaudotų 2014 metų biudžeto lėšų, skirtų
komunalinių atliekų tvarkymui.
Administracija 2015 metais patyrė 742,2 tūkst. Eur atliekų tvarkymo paslaugų išlaidų, jas
sudarė: Kauno RATC – 283,1 tūkst. Eur, UAB „Skongalis“ - 459,1 tūkst. Eur.
Valstybinė mokesčių inspekcija 2015 m. į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą įskaitė
736,4 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pajamų, t.y. 12,3
tūkst. Eur daugiau nei buvo suplanuota. Išlaidos 2015 m. buvo 5,8 tūkst. Eur didesnės už pajamas,
skirtumas buvo padengtas iš nepanaudoto, ankstesnių laikotarpių vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą, likučio.
Nepanaudotas ankstesnių laikotarpių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, likutis 135,8 tūkst. Eur patvirtintas8 2016 m. rajono komunalinių atliekų tvarkytojui.

7

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės
2015 metų biudžeto tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
8
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės
2016 metų biudžeto tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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Rekomendacijos
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Sudaryti veiksmų planą (darbuotojų apmokymai, skolų likučių perkėlimai, jų patikrinimai ir
kiti darbai), kuris užtikrintų kad atliekų surinkimo ir atsiskaitymų valdymo informacinė
sistema pilnai funkcionuotų nuo 2017 m. sausio 1 d.
2. Numatyti administravimo priemones dėl vietinės rinkliavos už komunalines atliekas
mokesčio skolos mažinimo.

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė

Vyriausioji specialistė

Rūta Lukoševičienė

Vyriausioji specialistė

Vilma Unikienė

Vyriausioji specialistė

Jurga Volkovaitė
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Priedas Nr. 1
VIDUTINĖS METINĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS
Nr.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Rinkliavos mokėtojai

Kriterijai atliekų
susikaupimo
normai
Darbuotojas

90

Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1
d.

Darbuotojas

625

Plotas m2

10

Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1
d.
Rinkliava skaičiuojama
pagal faktiškai dirbtas
dienas per metus.

Viešbučiai, moteliai, svečių
namai
Vaikų darželiai ir lopšeliai

Vietų skaičius
(vietai)
Vaikas

65

Muzikos, dailės, papildomojo
mokymo ugdymo įstaigos
Kitos švietimo įstaigos

Moksleivis

13

Moksleivis,
studentas
Vieta

31

Darbuotojas

40

Įstaigos, įmonės ir
organizacijos, asmenys
dirbantys pagal verslo
liudijimą ar individualią
veiklą ir pan.
Prekybą vykdantys asmenys
(parduotuvės, barai,
restoranai, kavinės,
turgavietės-paviljonai)
Atviro tipo turgaviečių
valdytojai

Mokyklos bendrabučiai, vaikų
namai, vienuolynai,
pensionatai, senelių namai,
gydyklos, ligoninės, klinikos,
slaugos namai,
Įmonės užsiimančios gamyba,
asmenys užsiimantys
šiltnamių veikla, ūkininkai,
turintys samdomų darbuotojų

kg/metus

100

250

10.

Paslaugas teikiančios įmonės
(kirpyklos, siuvyklos,
skalbyklos, batų remontas,
buitinių prietaisų remontas,
mašinų remontas, nuomos
punktai, gėlių prekyba, pirtis
ir kt.)

Darbuotojas

250

11.

Juvelyrinių ir meno gaminių
prekybos ir kitos
specializuotos ne maisto

Darbuotojas

250

11

Pastabos

Vaikų skaičius
nustatomas vaikų
dienų, būtų darželyje,
sumą dalinant iš darbo
dienų.
Moksleivių skaičius
rugsėjo 1 d.
Moksleivių skaičius
rugsėjo 1 d.
Vietų skaičius
nustatomas lovadienius
dalinant iš laikotarpio
kalendorinių dienų
Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1
d. (gamybinės veiklos
atliekos tvarkomos
pagal sutartis)
Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
vidutinį metinį sausio
1d. Ši atliekų
susikaupimo norma
taikoma dirbantiems
pagal verslo liudijimą
ar individualią veiklą.
Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1

12.

13.

14.

15.
16.
17.

prekių parduotuvės.
Fiziniai ir juridiniai asmenys
vykdantys kaimo turizmo
sodybų veiklą (yra pirtys,
baseinai, nakvynė, banketų
salės ir kt.)
Įmonės teikiančios laidojimo
paslaugas

Kėdainių miesto, Vilainių k,
Paobelio k., Janušavos k.,
Pelėdnagių k. gyventojai
Kiti savivaldybės gyventojai
Sodų valdų ir garažų
valdytojai bendrijose
Ūkininko ūkio valdytojai

Miegamoji vieta
Svečio vieta

65
40

Salė
Darbuotojas

250
250

Asmuo

280

Asmuo
Valda

185
90

Ūkininko ūkis

50

_____________________________________

12

d.
Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1
d.
Darbuotojų skaičius
nustatomas skaičiuojant
metinį vidutinį sausio 1
d.

Išskyrus jų samdomus
darbuotojus.
Rinkliava
skaičiuojama, kai
deklaruojamas žemės
ūkio naudmenų plotas
didesnis kaip 3 ha

