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VIETIN S RINKLIAVOS
UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja šios rinkliavos apskaičiavimą, mokėjimą, apskaitą, išieškojimą, nustato
lengvatų, permokų grąžinimo atvejus, lėšų panaudojimą, mokėtojų registro sudarymą.
2. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
(toliau – vietinė rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje nustatyta (Nuostatų 1 ir 2 priedai) kiekvienam atliekų turėtojui privaloma moka, kuri
mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
3. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymu,
Lietuvos Respublikos rinkliavų statymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo statymu,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sakymais ir kitais teisės aktais.
4. Vietinės rinkliavos mokėtojai - komunalinių atliekų turėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys)
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, išskirus Lietuvos banką bei mones, turinčias Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reglamentavimai negali būti vykdyti
savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.
II. VIETIN S RINKLIAVOS MOK TOJAI
5. Vietinės rinkliavos mokėtojai fiziniai asmenys :
5.1. daugiabučio namo buto, individualios namų valdos (toliau - valdos) ar kitos
gyvenamosios patalpos, esančios Šiaulių rajone, savininkas, nuomininkas arba gyventojas (toliau –
gyventojai);
5.1.2. garažų, esančių ne individualių namų valdose ir nepriklausančių garažų bendrijoms,
savininkai,
5.1.3. sodų valdų, nepriklausančių sodų bendrijoms, savininkai;
5.1 4. gyventojai, besiverčiantys individualia veikla, kurių veikloje susidaro atliekų.
6. Vietinės rinkliavos mokėtojai visų teisinių formų juridiniai asmenys – staigos, monės,
organizacijos, sodų ir garažų bendrijos ir kiti ūkio subjektai, jų filialai ir atstovybės, esančios
Šiaulių rajone.
7. Už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingi:
7.1. fiziniai asmenys:
7.1.1. daugiabučio namo buto, valdos ar kitos gyvenamosios patalpos savininkas arba
patalpos nuomininkas, jeigu sudaryta nuomos sutartis yra registruota Nekilnojamojo turto registre.
Šie asmenys atsakingi už visų buto, patalpos, valdos gyventojų vietinės rinkliavos mokų
sumokėjimą,
7.1.2. sodų valdos, nepriklausančios sodų bendrijoms, savininkas,
7.1.3. garažo, esančio ne individualaus namo valdoje, ir nepriklausančio garažų bendrijai,

savininkas,
7.2. Visų teisinių formų juridiniai asmenys: staigos, monės, organizacijos, sodininkų ir
garažų bendrijos ir kiti ūkio subjektai, jų filialai ir atstovybės, esančios Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje.
III. VIETIN S RINKLIAVOS DYDŽIAI
8. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas Šiaulių
rajone komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtimo ir
administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo,
sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros plėtimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po
uždarymo, visuomenės informavimo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas
9. Vietinės rinkliavos mokėtojams, nurodytiems Nuostatų 5.1.4 ir 6 punktuose, vietinės
rinkliavos mokos apskaičiuojamos pagal atliekų susikaupimo normas, nurodytas Nuostatų 1 priede,
taikant vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo kain , nurodytą Nuostatų 2 priede.
IV. VIETIN S RINKLIAVOS LENGVATOS IR KOMPENSACIJOS
10. Nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atleidžiami šie
fiziniai ir juridiniai asmenys:
10.1.1.daugiabučių namų savininkų bendrijos,
10.1.2. kaimų ir miestelių bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos,
10.1.3. Nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gali būti
atleidžiami fiziniai asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje ir prie kurių Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos negali užtikrinti
privažiavimo. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai negali būti laikomi pateisinamosiomis
aplinkybėmis paslaugoms neteikti. Fizinių asmenų, prie kurių sodybų negalima privažiuoti, sąrašas
yra tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktorius sakymu.
11. Kompensacijos už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
mokamos kiekvienam gyventojui pagal deklaruojamą gyvenamą vietą šeimose, kuriose yra 3 ir
daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnių, nesusituokusių ir savo vaikų ( vaikių) neauginančių
pilnamečių vaikų ( vaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), skaitant
akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarp , taip pat pilnamečiai vaikai ( vaikiai) nuo
bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, ir kurių pajamos
neviršija 1,5 VRP dydžio sumos vienam asmeniui per mėnes bei socialiai remtinoms šeimoms
(asmenims), gaunančioms socialinę pašalpą, atskiro Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo
nustatyta tvarka.
V. VIETIN S RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS
12. Vietinę rinkliavą administruoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau –
Savivaldybė), kuri vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras:
12.1. kuria ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registrą;
12.2. apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą;
12.3. kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą;
12.4. vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą;
12.5. kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti.
13. Savivaldybė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimo funkciją
vykdo vadovaudamasis šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais;

14. Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Mokėtojų registras) Savivaldybė sukuria ir
tvarko naudodamasi V Registrų centro Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, Statistikos
departamento, Mokesčių mokėtojų registro ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais
vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.
15. Mokėtojų registro duomenys:
15.1. atliekų turėtojų – fizinių asmenų duomenys:
15.1.1. mokėtojo vardas, pavardė bei visų bute, valdoje ar kitoje gyvenomoje patalpoje
deklaravusių savo gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenančių gyventojų skaičius,
15.1.2. Savivaldybės suteiktas identifikacijos kodas,
15.1.3. daugiabučio namo buto, valdos, ar kitos gyvenamosios patalpos adresas;
15.2. Atliekų turėtojų – juridinių asmenų :
15.2.1. mokėtojo pavadinimas, unikalus monės kodas ir kiti duomenys,
15.2.2. mokėtojo ar jo galioto asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: adresas,
telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, galioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
15.2.3. Savivaldybės suteiktas mokėtojo identifikacijos kodas (abonento numeris),
15.2.4. konteinerių, naudojamų atliekoms šalinti, talpa, skaičius,
15.2.5. darbuotojų, vaikų, moksleivių, studentų, vietų, ploto ir kitus juridinių asmenų
pateiktus duomenis, skaičiai.
16. Pasikeitus atliekų susikaupimą nurodančių parametrų kiekiui bei kitiems vietinės
rinkliavos mokėtojų duomenims Savivaldybė privalo užtikrinti, kad būtų sumokėtas susidaręs
rinkliavos skirtumas pagal pasikeitusius duomenis, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos sprendimais.
17. Savivaldybė privalo rinkti duomenis apie butų, valdų, kitų gyvenamųjų patalpų savininkų
nuomininkų ar gyventojų kaitą, sodų ir garažų savininkų bendrijose kaitą, atliekų susikaupimą
nurodančių parametrų kiekio pokyčius, apie juridinių asmenų mokėtojų ar jų galiotų atstovų kaitą,
atliekų susikaupimą nurodančių parametrų kiekio pokyčius.
18. Asmenys (nurodyti šių Nuostatų 5 punkte) privalo pranešti Savivaldybei:
18.1. daugiabučio namo buto ar kitos gyvenamosios patalpos savininkai, gyvenamųjų patalpų
nuomininkai, individualių namų valdų savininkai – apie butų, patalpų, valdų gyventojų, savininkų
ar nuomininkų kaitą ir kitus duomenis, susijusius su vietinės rinkliavos administravimu;
18.2. gyventojai, besiverčiantys individualia veikla garažuose – apie garažų savininkų kaitą ir
kitus duomenis, susijusius su vietinės rinkliavos administravimu.
19. Nuostatų 6 punkte nurodytų subjektų vadovai, sodų ir garažų bendrijų pirmininkai – apie
Juridinių asmenų vadovų kaitą, sodų ir garažų bendrijų narių skaičių ir kitus duomenis, susijusius su
vietinės rinkliavos administravimu.
20. Vietinės rinkliavos mokėtojų registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir
naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos statymo reikalavimų.
VI. VIETIN S RINKLIAVOS MOK JIMO TVARKA
21. Vietinė rinkliava, mokama Nuostatų 7.1 punkte nurodytų asmenų, apskaičiuojama
Nuostatų 2 priedo 1 punkte nustatytą dyd dauginant iš visų buto, valdos ir kitų gyvenamųjų
patalpų, nuomininkų ar gyventojų skaičiaus.
22. Vietinė rinkliava, mokama Nuostatų 7.2 punkte nurodytų asmenų, apskaičiuojama
Nuostatų 2 priede nustatytą vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo kain dauginant iš
atliekų turėtojui Nuostatų 1 priede nustatytų susikaupimo normų bei atliekų susikaupimo kiekius
nurodančių parametrų skaičiaus.
23. Nuostatų 7.2 punkte nurodyti asmenys, viršiję patvirtintas atliekų susikaupimo normas,
nurodytas Nuostatų 1 priede, už išvežtą viršnormin atliekų kiek , kur Vš Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras iki mėnesio 8 (aštuntos) dienos nustato ir suderina su juridiniu asmeniu, moka
pagal Savivaldybės pateiktus mokėjimo pranešimus. Apskaičiuojant mokėtiną sumą, už normą

viršijant kiek taikomas Nuostatų 2 priede nurodytas vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo
kainis.
24. Savivaldybė vietinę rinkliavą apskaičiuoja pagal Mokėtojų registro duomenis, parengia ir
pateikia kas mėnes juridiniams asmenims ir vieną kartą per metus (antrąj metų mėnes ) –
fiziniams asmenims mokėjimo pranešimą, kuriame nurodomi Mokėtojų registro duomenys,
rinkliavos gavėjo duomenys, mokėjimo laikotarpis, mokėjimo suma, terminai bei kiti duomenys.
Mokėjimo pranešimai turi būti išrašyti teisingai. Už mokėjimo pranešimų teisingumą atsako
Savivaldybė. Esant reikalui, mokėjimo pranešimai gali būti patikslinti.
25. Vietinės rinkliavos permoka (sumokėjus didesnę nei nurodyta mokėjimo pranešime
vietinę rinkliavą, neteisingai apskaičiavus) pareikalavus grąžinama arba užskaitoma sumokėjusiam
asmeniui Savivaldybės patvirtintame tvarkos apraše nustatyta tvarka.
26. Savivaldybė neskaičiuoja rinkliavos mokesčio Nuostatų 5.1 punkte nurodytiems
asmenims, kurie ne vėliau kaip iki einamojo mok jimo laikotarpio pabaigos pateikia
Savivaldybei prašymą ir dokumentus arba dokumentų kopijas, rodančius, kad mokėjimo
laikotarpiu Šiaulių rajone negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
27. Nesumokėta vietinė rinkliava Savivaldybė išieškoma Lietuvos Respublikos statymų
nustatyta tvarka.
VII. VIETIN S RINKLIAVOS GRĄŽINIMO ATVEJAI
28. Savivaldybė grąžina rinkliavos mokest asmenims, kurie pateikia Savivaldybei prašymą ir
dokumentus, rodančius, kad sąskaitoje nurodytu laikotarpiu asmuo Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje negyveno.
29. Asmens mirties atveju Savivaldybė, gavusi mirusio asmens šeimos narių prašymą ir
asmens mirties liudijimą, sugrąžina sumokėtą rinkliavos mokest už mirus asmen nuo jo mirties
datos. Mirusio asmens šeimos nariams pageidaujant, sumokėtas rinkliavos mokestis Savivaldybės
patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą administravimo tvarkos apraše nurodyta tvarka gali būti užskaitytas mirusio asmens
šeimos nariui (turto paveldėtojui) gyvenančiam Šiaulių rajone.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Vietinė rinkliava surenkama Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą.
31. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos tik Šiaulių rajono atliekų tvarkymo sistemos
sąnaudoms atliekų tvarkymo sistemos plėtimo ir administravimo, vietinės rinkliavos
administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo,
infrastruktūros plėtimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo, visuomenės
informavimo bei kitoms su atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms apmokėti pagal Šiaulių rajono
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo programą.
32. Vietinės rinkliavos mokėjimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,
Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba ir kiti galioti subjektai.
33. Savivaldybė yra atsakinga, kad vietinės rinkliavos lėšos būtų naudojamos tik Šiaulių
rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo programoje numatytoms
priemonėms gyvendinti ir atliekų tvarkymo sistemos išlaidoms padengti.
34. Šie Nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
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