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KVIETIMAS Į TARPINSTITUCINĮ PASITARIMĄ 

 

Seimo narys Andrius Navickas šių metų birželio 29 dieną 10.00 val. Lietuvos Respublikos Seime 

rengia tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame bus aptariami galimi problemų, kilusių Jonavos rajono 

savivaldybės teritorijoje diegiant naują atliekų surinkimo ir išvežimo sistemą, sprendimo būdai bei 

aptartos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus teikiamos rekomendacijos valstybės institucijoms. 

Konfliktas tarp sodininkų bendrijų ir UAB „Jonavos paslaugos“ kilo po to, kai Jonavos rajono 

savivaldybės taryba patvirtino naują apmokestinimo metodiką už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, kuria nustatė, kad sodininkų bendrijos privalo mokėti įmoką už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už visus turto vienetus, esančius bendrijos teritorijoje, 

nepaisant to, kas yra apmokestinto turto savininkas.  

Sodininkų bendrijos atsisako administruoti (rinkti ar mokėti) naujai įvestos rinkliavos mokesčius 

ir juos mokėti privačiai UAB „Jonavos paslaugos“. Be to, sodininkų bendrijose sodų sklypus su 

pastatais turi ir asmenys, nesantys sodininkų bendrijos nariais. Reikalauti įmokų už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą neturint įgaliojimo tiek iš bendrijos narių, tiek iš ne bendrijos narių 

sodininkų bendrijos neturi jokio teisinio pagrindo. 

Esamas teisinio reglamentavimo problemas pripažino ir Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierius savo 2018-06-14 pažymoje Nr. 4D-2018/2-347. 

Remdamasis Seimo Statuto 12 straipsnio 1 dalimi kviečiu Kauno ir Jonavos sodininkų 

susivienijimų atstovus dalyvauti pasitarime.  

Į pasitarimą taip pat kviečiami dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos atstovai, Aplinkos 

ministerijos atstovai, Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybės atstovai, 

UAB „Jonavos paslaugos“ atstovai, Seimo kontrolierių įstaigos atstovai. 

Pasitarimas vyks š.m. birželio 29 d. 10.00-12.00 val. Seimo III r. 218B salėje. Pranešti apie 

dalyvavimą ir užsakyti leidimus prašau el.paštu jurgita.luzaite@lrs.lt, įėjimas pro Seimo III r. 
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