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Pasvalio rajono savivaldybes administracijai
El. p. rastine@.pasvalys.lt

2021-03-24 Nr. 5-205

DEL KOMUNALINIU ATLIEKU TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBEJE 2O2O METAIS

2016 m. geguZes 26 d, Pasvalio rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe) ir UAB
PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centras (toliau * Administratorius) sudare Pasvalio rajono
savivaldybes atliekq tvarkymo sistemos administravimo sutarti Nr. ASR-3 77 (toliau - Sutartis).
Pagal Sutarties 3.5.1 papunkti, Administratorius yra isipareigojgs Teises aktq nustatyta tvarka ir
terminais teikti ataskaitas apie komunaliniq atliekq tvarkym4 savivaldybeje.

AtsiZvelgdami i tai, kas iSdestyta, teikiame Savivaldybei 2020 m. Komunaliniq atliekq
tvarkymo sistemos administravimo ataskait4.

PRIDEDAMA. 9lapai.

Direktorius Gintautas Ulys

Mindaugas varnas, tel. 8 611 00 310, el. pa5tas vadovas.rinkliavos(@pratc.lt
Originalas nebus siundiamas.



KOMUNALINIU ATLIEKU TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAYIMAS
PASVALIO RAJONO SAYIVALDYBEJE 2O2O M.

UAB Panevelio regiono atliekq tvarkymo centras, vykdydamas isipareigojimus bei
savivaldybds pavestas funkcijas uZtikrinti komunaliniq atliekq tvarkymo paslaugos visuotinumq ir
prieinamumq, pagal Pasvalio rajono savivaldybes 2017 m. patuirtintus Vietinds rinkliavos uZ

komunaliniq atliekq surinkimq i5 atliekq turdtojq ir atliekq tvarkymq (toliau * Vietind rinkliava)
nuostatus, isigaliojusius nuo 2017 m. spalio 1 d., uZtilaino kokybi5kq komunaliniq atliekq
surinkimo ir tvarkymo paslaugq teikimq ir kontrolg bei regiono komunaliniq atliekq tvarkymo
sistemos s4naudq padengim4 atliekq turetojq mokamos privalomos imokos (vietines rinkliavos)
leSomis.

UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centro Rinkliavq administravimo ir kontroles
padalinio (toliau * Rinkliavq padalinys) veikla administruojant Vieting rinkliavq, iskaitant
savivaldybes atliekq tur6tojq registro tikslinimq ir jo aktualumo uZtikrinimq leme iSaugusi

apmokestintq atliekq turetojq (nekilnojamojo turto objektq) skaidiq bei Vietines rinkliavos
priskaitymo padidejimq, i5augusi einamojo laikotarpio priskaitytq lesq surinkimq ir ankstesniq
laikotarpiq nesumoketos le5q dalies sumokejimq. Vietines rinkliavos moketojq skaidius ir jo
pokytis matomas I paveiksle.

Vietinds rinkliavos mokOtojq skaiiius Pasvalio n sav., vnt.
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Pavadinimas
Laikotarpis, m.,

ketv.
Pasvalio r.

I5 viso
Fiziniai Juridiniai

Priskaityta suma, Eur

20t7 rv 136595,25 35307,24 171902,49

2018 543511,67 119sA932 663020,99

2019 579712,93 157677,19 677390,12

2020 520736,74 143345,96 664082,70

Apmoketa suma, Eur

2017 ry 81091,59 4861,45 85953,03

20r8 409334,36 129859,00 539193,36

2019 497136,96 141280,99 638417,95

2020 573403,14 149143,72 722546,86

Laikotarpio priskaitymo ir
apmokejimo santykis, proc.

20t7 rY 59 t4 50

2018 75 109 8l
2019 96 90 94

2020 110 104 109

Nesumoketa suma laikotarpio
pabaigoje, Eur

2017 rV 55503,67 30445,79 85949,46

2018 134177,31 -10349,68 123827,63

2019 22575,97 16396,20 38972,17

2020 -52666,40 -5797,76 -58464,16

Nesumoketa suma, Eur
(skaidiuoj ant nuo rinkliavos

ivedimo 2017-10)
2020-12-31 159590,55 30694,55 190285,10

Priskaityta ir sumoketa Vietine rinkliava nuo rinkliavos ivedimo 2017 m. spalio I d.,

sumoketa ir nesumoketa suma 2020 m. pateikta I lenteleje.

1 lentel6. Vietin6s rinkliavos surinkimas

Laikotarpiq lyginamieji duomenys rodo padidejusi Vietines rinkliavos priskaityt4 bei
teigiamus apmok0jimo pokydius. 2020 m. buvo sumoketa daugiau nei priskaityt4, nes mok0tojai
denge ankstesniq laikotarpiq skolas.

Priskaityta ir apmok6ta Vietin6s rinkliavos, Eur Pasvalio r. sav.

2OL7 m.lV ketv.-2020 m.
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Priskaitymo ir apmokdjimo santykis, proc.
2017 m.IV ketv.-2020 m.
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3 pav. Pasvalio r. sqv. priskaitymo ir apmokejimo santykis 2017 m. IV keM. -2020 m., proc.

Priskaityta ir apmok6ta Vietine rinkliava, Eur
Pasvalio r. sav. 2017 m.IV ketv. -2020 m.

Priskaityta suma, Eur 2176396,3

Apmokdta suma, Eur 19861 I I,2

Nesumoketa suma, Eur ! tlOZtS,t

0 s00000 1000000 1500000 2000000 2500000

4 pov. Pasvalio r- srv. Vietines rinkliavos apmokejimas 2017 m. IV kew.-2020 m, Eur

2 ir 3 paveiksle yra pateiktas per vienerius metus surenkamos Vietines rinkliavos sumos

didejimas ir jos santykis su priskaityta suma. Per visa administravimo laikotarpi surinkta I 986

1l1,20 Eur Vietines rinkliavos i32176 396,30 Eur priskaitytos sumos (Zr. 4 pav.)

2020 m. i5siqsti 13 326 vnt. mokejimo prane5imai uZ gyvenamosios paskirties objektus

visiems Pasvalio rajono gyvenamosios paskirties pastatq savininkams, uZ sodo paskirties objektus

- 679 vnt.,ui, garuLt4paskirties - 926 vnt. Juridiniams asmenims buvo i5siqsti 386 vnt. mokejimo
pranesimai.

2020 m. ypatingas demesys buvo skirtas fiziniq ir juridiniq asmeill skolq prevencijos

veiksmams: teikiama informacija apie Vieting rinkliav4, fiziniams ir juridiniams asmenims

padaliniuose, elektroniniu pa5tu bei telefonu buvo teikiamos konsultacijos, derinami isiskolinimai,
atliekami nekilnojamojo turto objektq ploto, paskirties tikslinimai ir pertvarkymai, tikslinami jq



kontaktiniai duomenys, atliekami skolq perskaidiavimai pagal aktualius registry duomenis,

raginama apmoketi Vieting rinkliav4 pagal pateiktus mokej imo prane5imus.

2020 m. buvo vykdomas ikiteisminis skolq i5ie5kojimas: formuojami ir siundiami
individualtis ispejimai irkiti dokumentai informuojantys apie skolq.Ikiteisminio skolq i5ie5kojimo
veiksmais nepasiekt4 skolos gr4iinim4 sek6 teisminis skolq i5ie3kojimas irpriverstinis vykdymas.
Del priverstinio skolq i5ie5kojimo 2020 m. buvo pasiraSytos sutartys su advokate Jolanta

Cindikiene ir Advokatq profesine bendrija Gvildys ir partneriai *G2 LAW". 2020 m Rinkliavq
padalinys nuolat bendradarbiavo su advokatais teikiant ir tikslinant duomenis apie skolininkus.

2019 m. patvirtinto Vietines rinkliavos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 ir tvarkym4 skolq
i5ie5kojimo tvarkos apra5o (toliau - Skolq tvarka) pagrindu vykdant skolq i5ielkojimo veiklq
sisteminami skolq rodikliai. Skolos suma laikotarpio pradZioje, skaidiuojant nuo rinkliavos

ivedimo pradZios sieke 248 749,26 Eur, o laikotarpio pabaigoje - 190 285,10 Bur.2020 m. pavyko
surinkti ne tik visq priskaitytq Vieting rinkliav4- 664 082,70 Eur, bet ir i5ie5koti senq skolq dali,
susidariusiq nuo Vietin€s rinkliavos pradZios uL 58 464,16 Eur. fspejimai apie susidariusias skolas
Vietin0s rinkliavos moketojams buvo pateikti 2020 m.II kew. pabaigoje, po ispejimq i5siuntimo

buvo apmoketa isiskolinimq ut 68 697,40 Eur. Rinkliavq padalinys 2020 m. III ketv. tgse

ikiteisminio skolq i5ie5kojimo procedtiras: skolininkai, kurie po ispdjimo i5siuntimo nepadenge

skolq buvo perduoti skolq ikiteisminio i5ie5kojimo paslaugas teikiandiai imonei. 2020m.III ketv.,
po ikiteisminio i5ie5kojimo paslaugq teikejo veiksmq, apmoketa skolq 50 817,86 Eur sumai. 2020

m. IV ketv. po teisminio i5ie5kojimo veiksmq apmoketa skolq 2 359,23 Eur sumai. Nesumokejusiq

isiskolinimo moketojq atZvilgiu toliau bus taikomi ikiteisminio ir teisminio i5ie5kojimo veiksmai.
2020 m., vykdant juridiniq asmenq atsiskaitymq kontrolg ir skolq prevencij4, visiems

Pasvalio r. juridiniams asmenims buvo i5siqsti skolq suderinimo aktai - 387 vnt. - 16 122,448ur.
Atliekant skolq suderinimo veiksmus, pagerejo juridiniq asmonq atsiskaitymai ir Vietines

rinkliavos surinkimas.

fvykdZius skolq prevencijos veiksmus padidejo per metus priskaitomos Vietin6s rinkliavos
surinkimo lygis bei yra dengiamos ankstesniais laikotaqpiais tinkamai nesumoketos Vietines

rinkliavos sumos, o orientuojantis i atliekq turetdq registro aktualumq yra iSgryninti Vietin0s
rinkliavos pri skaitymai :

Vietin6s rinkliavos skolq i5ie5kojimo proceso duomenys pateikiami 2 lentel€je.



2 lentel6. Vietin6s rinkliavos skolq isie5kojimo duomenys

Pavadinimas !1020 m.laikotarpis, Pasvalio r. sav.
Fiziniai Juridiniai I5 viso

Skolos suma laikotarpio pradZio.ie, Eur
(skaidiuoj ant nuo rinkliavos ivedimo pradZios

2017-10)
212256,95 36 492,3t 248749,26

Skolininkq skaidius laikotarpio
pradZioje, vnt. 7 099 7t 7 170

Priskaityta per laikotarpi, Eur 520736,74 143 345,96 664082,70

Apmoketa per laikotarpi, Eur 573 403,14 149143,72 722 546,86

I5 to skaidiaus i5ieSkotos skolos per
ispejimq siuntim4 (2020-II ketv.) 6 8697,40 68 697,4A

I$ to skaidiaus ieSkotos skolos per
ikiteismini i5ie5kojimq (2020-UI

ketv.)
50 817,96 50 817,86

IB to skaidiaus iSie5kotos skolos per
teismini i5ie5kojim4 (2020-VI ketv.) 2 359,23 2359,23

Sudengta senq skolq 2017,2018,2019
m. 52 666,40 5 797,76 58 464,16

Skolos suma laikotarpio pabaigoje, Eur
(skaidiuojant nuo rinkliavos ivedimo prad.Zios

2017-10)
159 590,55 30 694,55 190 285,10

Skolininkq skaidius laikotarpio
pabaigoje, vnt. 3 729 57 3 786

Zemiauesandiuose grafikuose pateikti 2017 m.IV kew.-2020 m.fiziniq irjuridiniq asmenq
priskaitytq ir apmoketq sumq duomenys bei priskaitymo ir apmok€jimo santykis eurais ir
procentais.
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6 pav. Fiziniq asmenq priskaityta ir apmokita Vietini rinklisva 2017 m. IV ketv.-2020 m.

Juridiniai asmenys Vieting rinkliavq moka stabiliai, o priskaitymo ir apmokejimo santykis
rodo, kad Sios kategorijos moketojai savo prievoles vykdo atsakingai. Surinkimo stabilum4 palaiko
ir reguliarus (kiekvien4 menesf) mokejimo prane5imq pateikimas Sios grupes moketojams.

Fiksuojamas fiziniams asmenims priskaitomos Vietines rinkliavos surinkimo lygio
kilimas. Siam rezultatui itakos turi administravimo funkcijq orientavimas ! atliekq turetojq registro
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tikslumq, kas sudaro prielaidas tinkamai pateikti mokejimo pranesimus moketojams, bei Rinkliavq
padalino informacijos apie Vietines rinkliavos mokejimq teikimas.

Vf Registro centro pateikiami naujausi Gyventojq registro duomenys yra tvarkomi
Rinkliavq padalinio darbuotdq: duomenys filtruojami, perkeliami i informacing sistem4,

identifikuojamos po duomenq ikelimo atsiradusios klaidos (del pasikeitusiq gyventojq
registracijos duomenq) tikslinamas atliekq tur6tojq registras individualiai analizuojant duomenq i
informacing sistem4 ik6limo metu nustatytus neatitikimus. 2020 m. identifikuotos po duomenq

ikelimo atsiradusios klaidos - 257 vnt., kurios individualiai patikrintos bei atliktos reikiamos
korekcijos Atliekq turetojq registruose.

2020 m. gruodZio 8 d. pasira5ytas su Vf Registru centru susitarimas del duomenq teikimo
Nr. RD-3412. Pagal 5i susitarim4 Vl Registrq centras isipareigoja teikti duomenis apie:
Nekilnojamojo turto registre iregistruotus Paneveiio regiono savivaldybiq teritorijose esandius
nekilnojamojo turto objektq pasikeitimus; bankrutuojandius, bankrutavusius ar i5registruotus
juridinius asmenis nuosavybes teise valdandius nekilnojamqii turtq PaneveZio regiono
savivaldybOse; mirusius asmenis, kuriq nuosavybes teises i PaneveZio regiono savivaldybiq
teritorijose esandius administruojamus objektus, n6ra i5registruotos. Del susitarimo pagrindu
suteiktos galimybes gauti Vl Registro centro perduodamus duomenis apie Lietuvos Respublikos
gyventojus, Rinkliavq padalinys nuolat tikslina duomenis apie moketojq deklaruotas
gyvenam4sias vietas tam, kad mokejimo prane5imai irlar kiti su Vietine rinkliava susijg

dokumentai laiku pasiektq moketojus.
Vadovaujantis galiojandiais savivaldybiq teises aktais, 2020 metais atliekq turetojams

taikytos Vietines rinkliavos lengvatos. Pasvalio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. vasario 14 d.
sprendimo Nr. Tl-26 pagrindu, Pasvalio rajono savivaldybes atliekq turetojams 2020 metais i5

viso buvo pritaikyta 20201,48 Eur lengvatq.

Biitinosios sqnaudos savivaldybes komunaliniq atliekq sistemos veiklai 2020 metais sieke
542707 Eurbe PVM, tame skaidiujemi5riq komunaliniq atliekq, tekstiles, augalines kilmes maisto
atliekq surinkimo ir transportavimo sqnaudos sudare 215 718 Eur, atliekq sutvarkymo sqnaudos -
250254 Eur, komunaliniq atliekq sistemos organizavimo s4naudos -76735Eur.

2020 m. i5 Pasvalio rajono savivaldybes teritorijos i PaneveZio regiono sqvartyn4 mi5riq
komunaliniq atliekq buvo pristatyta5516 t, t.y. 42tmaLiaunei 2019 metais. Mi5riq komunaliniq
atliekq kiekis mailbja,nes gyventojai atsakingiau r05iuoja atliekas, atsiranda daugiau irpatogesniq
galimybiq r0Siuoti, daugeja rii5iavimo konteineriq, auga gyventdq s4moningumas.

Rinkliavq padalinys 2020 m. nuolat vykde paslaugq teik6jq (UAB ,,Pasvalio gerove", AB
,,PaneveZio specialus autotransportas") teikiamq paslaugq kontrolg. Vykdydami UAB PaneveZio

regiono atliekq tvarkymo centrui Vietines rinkliavos uL komunaliniq atliekq tvarkymq
administravimo sutartyse pavestas funkcijas, Rinkliavq padalinio atliekq tvarkymo specialistai-
kontrolieriai (toliau - Kontrolieriai), atlieka planinius bei neplaninius atliekq surinkimo ir jq
veiimo i apdorojimo arba Salinimo irenginius paslaugq teikimo kokybes patikrinimus.
Kontrolieriai taip pat vykdo atliekq turdtojq (gyventojq ir juridiniq asmenq) teises aktuose

nustatytq pareigq vykdymo patikrinimus (kontroliuojamas atliekq rE5iavimo ir Salinimo



3 lentelO. Atliekq tur6tojg ir atliekq tvarkytojq kontrol6
Pavadinimas Pasvalio r.

Patikrintq MKA konteineriq kiekis, vnt. 2558
Nustatyta paZeidimq (MKA konteineriai), vnt. 909
Paieidimu dalis, proc. 36
Patikrintq MKA konteineriq kiekis aik5tel6se, vnt. 1409

Nustatyta paieidimq (MKA konteineriai aik5tel6se), vnt 163

Paieidimq dalis, proc. L2

Patikrintq antriniq ialiavq konteineriq kiekis, vnt. 2864
Nustatyta paieidimq (antriniq ialiavq konteineriai), vnt. 691

PaZeidimu dalis, proc. 24

Patikrintq biologiSkai skaidiiq (maisto) konteineriU kiekis, vnt. zto
Nustatyta paieidimq (maisto konteineriai), vnt. 8

Paieidimq dalis, proc. 4
Patikrintq tekstil6s konteineriq kiekis, vnt. 540

Nustatvta paieidimu (tekstiles konteineriai), vnt. 2t
Paieidimq dalis, proc. 4

Konteineriai paZymeti NETUSTINTI, vnt. 66

Obiektu patikrinimu skaidius, vnt. 70
Vei€jams iSsiqstq patikrinimo aktq kiekis, vnt. 146

reikalavimq laikymasis). 3 lenteleje pateikiamos 2020 m. miSriq komunaliniq atliekq, pakuodiq

atliekq, tekstiles atliekq bei augalines kilmes (maisto) atliekq konteineriq patikrinimq apimtys bei

Kontrolieriq uZfiksuotq paZeidimq Pasvalio r. savivaldybeje skaidius.

Per 202A m. Pasvalio r. savivaldybeje buvo surinkta 61,94 t tekstiles ir 4,85 t augalines

kilmes maisto atliekq. Gyventojai tinkamai ir noriai rfiSiuoja tekstiles atliekas. Sio tipo bendro

naudojimo konteineriai visada yra uZpildyti tekstiles atliekomis. Tadiau gyventojai vis dar vangiai

naudojasi naujaisiais augalines kilmes maisto atliekoms skirtais bendro naudojimo konteineriais.

2020 m. i savivaldybiq Rinkliavq padalinius atliekq turetojai dafuiausiai kreipesi del

apmokestintq objektq, ai5kinosi apmokestinimo pagrindq arba tikslino objekto neegzistavimo
fakt4. Taip pat, buvo teikiamos individualios konsultacijos del: deklaruotq, tadiau fakti5kai
deklaruotoje vietoje negyvenandiq gyventojq; gyvenamosios vietos keitimo; ilgalaikio i5vykimo
i5 Lietuvos deklaravimo; deklaravimo apie nesinaudojimq nekilnojamo turto objektu; mokejimo,
kai gyventojas, kuriam yra skaidiuojama Vietines rinkliavos kintamo.ii dalis, atlieka privalomqi4

karo tarnybe,yra slaugomas stacionariose globos, auklejimo ar slaugos istaigose, atlieka laisves

atemimo bausmg, studijuoja ar mokosi kitame mieste, yra i5vykgs dirbti i kit4 miest4 ar uZsieni;

pastatq itraukimo i netinkamq naudoti objektq kategorijq del fizi5kai sunaikintq ar netinkamq

naudoti/gyventi objektq; informacijos pateikimo apie parduotq/nupirktA objekt4, rinkliavos
perskaidiavimo; naujq konteineriq uZsakymo, konteineriq pakeitimo; informavimo apie

konteineriq nei5tu5tinim q pagal grafikq.



Rinkliavq padalinys nuolat rengia atsakymus i el. pa5tu ar paprastuoju pa5tu gaunamus
praSymus, paklausimus, rengia paZymas gyventojams apie Vietin6s rinkliavos mokejimus ir
turimus isiskolinimus.

Del COVID-l9 virusines infekcijos plitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbti karantinq ir pawirtinus jo relimq Rinkliavq
administravimo padalinys nuo 2020 m. kovo 16 d. iki2020 m. geguies 18 d. ir nuo 2020 m.
lapkridio 7 d. uZtikrino klientq aptarnavimq nuotoliniu btidu. Rinkliavq padalinyje nuo
artimiausios darbo dienos nutrauktas klientq priemimas padaliniuose, organizuotas darbaso

uZtikrinant klientq aptarnavimq nuotoliniu biidu ir visq karantino reZimo nuostatq laikymqsi
atliekant darbo funkcijas, atliekq turetojai informuoti apie aptarnavimo karantino laikotarpiu
tvarkq. Pasibaigus karantino laikotarpiui (nuo 2020 m. geguZes 18 d. iki 2A20 m.lapkridio 7 d.)
Savivaldybiq Rinkliavq padaliniuose, darbuotojams buvo uZtikrintos saugios ir sveikatai
nekenksmingos darbo sqlygos, t. y. darbuotojq darbo vietos irengtos pagal saugos ir sveikatos
norminiq teises aktq reikalavimus, darbuotdai apr0pinti asmeninemis apsaugos ir dezinfekavimo
priemonemis, klientq priemimo vietose sudarytos s4lygos i5laikyti ne maiiau kaip 2 m atstum4

tarp kliento ir darbuotojo.

Rinkliavq padalinys nuolat bendradarbiauja su paslaugq teikejais UAB ,,Pasvalio gerove'.,

AB ,,PaneveZio specialus autotransportas". Nuo 2020 m. gruodZio I I d. AB,,Panev6Zio specialus
autotransportaso'pradejo teikti mi5riq komunaliniq atliekq surinkimo ir veZimo paslaugas Pasvalio

miesto ir rajono atliekq turetojams. Del bendradarbiavimo bei teikiamq paslaugq kontroles, 2020

m. Zenkliai sumaZejo gyventojq skundq del laiku nepristatomq uZsisakytq miSriq komunaliniq
atliekq konteineriq ar teikiamq paslaugq kokybes. Pastebima, kad d6l vykdomos kontroles ir
Sviediamosios veiklos padidejo atliekq turetojq s4moningumas bei susidomejimas atliekq
rii5iavimo klausimais.

Apie Vieting rinkliav4 buvo publikuoti straipsniai Pasvalio r. vietineje spaudoje bei UAB
PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centro internetineje svetaineje. Pasvalio r. seniiinijoms
informacijos platinimui buvo i5siqsti priminimai del Vietines rinkliavos apmokejimo ir veZejq

parengti 2020 m. atliekq surinkimo grafikai. Visiems Pasvalio r. juridiniams asmenims buvo
i5siqsti informaciniai prane5imai del juridiniq asmenq atsakomybes rti5iuoti atliekas jq susidarymo
vietoje atsiZvelgiant i atliekq rii5i ir pobiidi bei nemai5ant su kitomis atliekomis ar medZiagomis.

Prane5ime juridiniams asmenims buvo priminta kiekvienos imones atsakomyb6 uZtikrinti
gamybos ir kitos fikin€s veiklos metu susidarandiq atliekq rli5iavim4. Rinkliavq padalinys,

atsiZvelgdamas i mechaninio-biologinio apdorojimo irenginius pristatomq miSriq komunaliniq
atliekq, neatitinkandiq vaZtara5diuose nurodytos atliekq sudeties, paragino juridinius asmenis

tinkamai vykdyti teises aktq reikalavimus ir pasirtipinti atliekq surinkimo priemondmis, miSriq
atliekq surinkimo konteineriais ir kitomis priemonemis naudotis tik pagal jq paskirti.

Rinkliavq administravimo ir kontroles padalinio vadovas MindaugasyZ4-


