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VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkimas, įvertinęs, kad: 
1. Kauno regiono savivaldybės paraiška „Kauno regiono buitinių atliekų tvarkymo 

sistemos kūrimas“ patvirtinta savivaldybių tarybose, kur įvardintos savivaldybių skiriamos 
lėšos ir visi numatyti įgyvendinti komponentai. Rengiamame projekte naujų komponentų bei 
nenumatytų darbų neatsirado. 

2. Kauno regiono atliekų tvarkymo centras bei regiono savivaldybės suinteresuotos 
šio projekto įgyvendinimu, tačiau padengti išaugusius kaštus neturi galimybių, o skolintos 
lėšos žymiai padidintų atliekų tvarkymo kaštus, kuriuos turėtų padengti gyventojai. 

3. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimo galimybių studija rengta 2003-
2004 metais. Investicijų poreikis buvo paskaičiuotas 2002 - 2003 metų kainomis. Per šį 
laikotarpį statybos darbų bei medžiagų kainos išaugo. Statistikos departamento duomenimis 
vien per 2005 metus statybos kainos išaugo 8,7 %, o  per 2006 metus – 10,6%. Kainų augimas 
buvo ir 2004 metais, o taip pat jos kyla ir 2007 metais. Atskirų komponentų kainos išaugo 
kelis kartus. Pvz., 110 kV ir 10 kV elektros linijos iškėlimo kaina pagal 2004 metais parengtą 
projektą buvo 1,07 mln. Lt, o tų pačių linijų iškėlimas pagal 2007 m. parengtą projektą – 4,7 
mln. Lt. Sodybos iškėlimo kaštai išaugo nuo 0,1 mln. Iki 0,25 mln. Kaip matome, kaštų 
padidėjimą lėmė statybos kainų augimas, kurio nebuvo įmanoma numatyti; 

ir, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2006 metų gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl papildomų 
lėšų skyrimo projektams, remiamiems iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo 
finansavimo lėšų taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu, n u s p r e n d ž i a: 

1. Įpareigoti VšĮ Kauno atliekų tvarkymo centro direktorių kreiptis į Aplinkos projektų 
valdymo agentūrą dėl papildomų lėšų skyrimo Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos 
kūrimo projektui įgyvendinti. 

2. Prašyti, kad pirmiausia būtų skirta 4,7 mln. Lt lėšų 110 kV ir 10 kV elektros linijų iškėlimui 
iš Lapių sąvartyno. 
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