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 Vadovaudamasis VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.17 straipsniu, 
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas  n u s p r e n d ž i a: 

 
1. Pritarti derybų metu priimtam susitarimui: 

1.1.  UAB „Ekoresursai“ įrengia nudujinimo sistemas II ir III kaupimo laukuose nuosavomis 
lėšomis ir savo rizika. 

2. VšĮ Kauno RATC  gaus dalį pajamų nuo šiuose laukuose išgaunamų biodujų kiekio šiomis 
sąlygomis: 

2.1. Projekto pajamų dalies gavėjai -VšĮ Kauno RATC- mokėtina dalis yra 10 % (dešimt) procentų 
nuo metinių pajamų (neatmetus PVM), gautų parduodant elektros energiją ir 12 % (dvylika) 
procentų nuo metinių pajamų (neatmetus PVM), gautų parduodant šilumos energiją, pagamintų 
Lapių  sąvartyno II ir III kaupimo lauko išskiriamų dujų utilizavimo metu; 

2.2. Pajamų dalį pradėti skaičiuoti nuo pirmos biodujų išgavimo iš II ir III kaupimo lauko dienos. 

3. Projekto įgyvendinimo užtikrinimui UAB „Ekoresursai“ per 10 kalendorinių dienų po sutarties 
pasirašymo dienos pateiks sutarties vykdymo atlikimo užtikrinimą 100 000 Lt (vienas šimtas 
tūkstančių litų) sumai.  

4. UAB „Ekoresursai“ ir VšI Kauno RATC pasirašo sutartį, kurios projektas pridedamas prie šio 
derybų protokolo, per 5 (penkias) kalendorines dienas. 

5. UAB „Ekoresursai“ iki liepos 20 d. pateikia: 

a) Licenziją elektros energijos pajėgumų plėtrai; 

b) Sutartį su šilumos energijos pirkėju; 

c) AB VST išduotas preliminarias technines sąlygas plėtrai; 

d) Įgyvendinimo grafiką; 

e) Poveikio aplinkai vertinimo išvadą. 



 
 

6. VšĮ Kauno RATC, valdybai ir dalininkams nusprendus panaikinti II ir III kaupimo lauką ar jo 
vietoje vykdyti kitą veiklą, kuri trukdytų biodujų išgavimo proceso vykdymui, privalo: 

 a) kompensuoti Investuotojo investicijas (iki 4.000.000,- Lt pirmų 5 metų laikotarpyje, iki 
2.000.000,- Lt 5-10 metų laikotarpyje, po 10 metų nekompensuojama); 

b) kompensuoti galimas UAB „Ekoresursai“ išlaidas, susijusias su projekto nutraukimu, jeigu 
projekto veikla bus nutraukta per 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pradžios (laikotarpis kada 
projektas pradeda generuoti pajamas). 

  
 
 
 
Susirinkimo pirmininkas                                          Kęstutis Balčiūnas
    

 
 


