
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KONCESIJOS SUTARTIES ,,DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ

VYKDYMO“ TERMINO PRATĘSIMO

2018 m. lapkričio    d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu,

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T1-120 ,,Dėl leidimo

sudaryti koncesijos sutartį“, 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutarties Nr. B6-86 (b) ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų

vykdymo“ VII skyriaus nuostatomis, atsižvelgdama į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo

centro 2018 m. balandžio 9 d. raštą Nr. IS-247 ,,Dėl koncesijos sutarties pratęsimo“, Šilalės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pratęsti nuo 2019 m. balandžio 15 d. aštuonerių metų laikotarpiui 2009 m. balandžio

14 d. Koncesijos sutartį Nr. B6-86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų

tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo

centru.

2. Pritarti susitarimo ,,Dėl 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutarties Nr. B6-86 (b)

,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų

vykdymo“ termino pratęsimo“ projektui (pridedama). 

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą su

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi dėl šio sprendimo 1 punkte

nurodytos sutarties termino pratęsimo.   

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                                                                Projektas

                                                                                                       PRITARTA

                                                                                                       Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                       2018 m. lapkričio     d. sprendimu

                                                                                                       Nr. T1-

SUSITARIMAS

DĖL 2009 M. BALANDŽIO 14 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. B6-86 (B) ,,DĖL

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO“ PRATĘSIMO

2018 m. ________________     d. Nr.

Šilalė

Susitarimo šalys, Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Suteikiančioji

institucija), kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –

Koncesininkas), kodas 179901854, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Komskio, vadovaudamiesi

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio .. d. sprendimu Nr. T1- „Dėl koncesijos

sutarties ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus

funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo“, susitarėme:

1. Pratęsti nuo 2019 m. balandžio 15 d. 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutartį Nr. B6-

86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus

funkcijų vykdymo“ aštuonerių metų laikotarpiui.

2. Šis susitarimas yra neatsiejama 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutarties Nr. B6-86

(b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų

vykdymo“ dalis.

3. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną

Suteikiančiajai institucijai ir Koncesininkui.

SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188773720

Registruota Juridinių asmenų registre

J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė

Tel. (8 449) 76 114, faks. (8 449) 76 118

„Luminor Bank“, AB

A. s. LT11 4010 0445 0000 0031

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Raimundas Vaitiekus

 A. V.

KONCESININKAS

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo 

centras

Kodas 179901854

Registruota Juridinių asmenų registre

V. Kudirkos g. 18, Tauragė

Tel./faks. (8 446) 61 125

„Luminor Bank“, AB

A. s. LT28 4010 0416 0001 0319

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro

direktorius

Kęstutis Komskis

A. V.



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

                                                                                                                                          

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL KONCESIJOS SUTARTIES DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ

VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

                                                                                                                                          

 (sprendimo projekto pavadinimas)

   1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – pratęsti nuo 2019 m. balandžio 15 d. aštuonerių metų

laikotarpiui 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutartį Nr. B6-86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ su UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T1-120 ,,Dėl

leidimo sudaryti koncesijos sutartį“ buvo nuspręsta leisti sudaryti koncesijos sutartį su UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru ir pritarti koncesijos sutarties ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ projektui bei

įgaliotas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius šią sutartį pasirašyti su UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru (toliau – Koncesininkas).

2009 m. balandžio 14 d. buvo pasirašyta Koncesijos sutartis Nr. B6-86 (b) ,,Dėl Šilalės

rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ (toliau

– Koncesijos sutartis). Koncesijos sutarties VII skyriuje numatytas galiojimas 10 metų nuo jos

pasirašymo, t. y. iki 2019 m. balandžio 14 d. Koncesininkas tvarkingai vykdęs visus sutarties

reikalavimus ir pageidaujantis tęsti savo veiklą, ne vėliau kaip prieš vienerius metus pateikia

Savivaldybei prašymą pratęsti sutartį Šalių nustatytam laikotarpiui, bendras šios sutarties galiojimo

terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai.

Koncesininko prašymas pratęsti Koncesijos sutartį 15 metų pateiktas UAB Tauragės regiono

atliekų tvarkymo centro 2018 m. balandžio 9 d. raštu Nr. IS-247 ,,Dėl koncesijos sutarties

pratęsimo“.

  Koncesininkas pateikė informaciją apie Tauragės regiono savivaldybių Koncesijos sutartis:

 Savivaldybė Tarybos 
sprendimo data

Pasirašymo data Galiojimo 
terminas iki

Koncesijos sutarties
terminas

Pagėgių sav. 2006-06-01 Nr. T-
809

2006-06-21 
(įsigaliojo 
pasirašius)

2036-06-21 30 metų

Šilalės r. sav. 2009-04-07 Nr. T1-
120

(įsigaliojo 
pasirašius)

2019-04-14 10 metų

Tauragės r. sav. 2007-03-01 
(įsigaliojo 
pasirašius)

2027-03-01 20 metų

Jurbarko r. sav. 2009-03-26 Nr. T2-
101

(Įsigaliojo 
pasirašius)

2019-03-26 10 metų



2

Atsižvelgiant į tai, šiuo parengtu sprendimo projektu siūloma pratęsti koncesijos sutartį su

Koncesininku nuo 2019 m. balandžio 15 d. aštuonerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2027 m. balandžio

14 d., kad jos galiojimo termino metai būtų kaip Tauragės rajono savivaldybės ir pritarti susitarimo

,,Dėl 2009 m. balandžio 14 d. Koncesijos sutarties Nr. B6-86 (b) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ pratęsimo“ projektui bei

įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šį susitarimą su

Koncesininku.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

              Nenumatoma.

     4. Laukiami rezultatai.

Priėmus teikiamą sprendimo būtų pratęsta Koncesijos sutartis su UAB Tauragės regiono

atliekų tvarkymo centru.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

               Nėra.

Vyresnioji specialistė                                                                   Aušra Liaudaitytė                   

(pareigos)                                  (vardas, pavardė)
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