AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
2008 m. gruodžio 17 d. Nr. T-260
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;
2008, Nr.113-4290) 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr.52-1484) 11, 12, 13 straipsniais bei atsižvelgdama į VšĮ Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centro 2000 m. spalio 22 d. rašte Nr.8-PF-1329 ,,Dėl Akmenės rajono
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“ pateiktus
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą perskaičiavimo dydžius, Akmenės
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus
(pridedama).
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą nuostatai įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.
3. Pripažinti netekusiais galios nuo 2009 m. sausio 1 d.:
3.1.Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T-86 „Dėl vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą patvirtinimo“;
3.2.Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr.T-87 „Dėl vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-260
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS
UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja šios rinkliavos dydžio apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą,
mokėjimą, apskaitą, išieškojimą ir iš jos gautų Akmenės rajono savivaldybės biudžeto (toliau –
savivaldybės biudžetas) pajamų panaudojimą.
2. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
(toliau – vietinė rinkliava) – tai Akmenės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba)
sprendimu savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri
mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
3. Iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslaugą, už kurią pagal šiuos Nuostatus nustatyta
vietinė rinkliava, kitaip negu sumokant vietinę rinkliavą.
II. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI
4. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys komunalinių atliekų,
kurių atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti, išskyrus ūkinius subjektus, kurie teisės aktų
nustatyta tvarka privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Gamtos
išteklių naudojimo leidimą, o leidime nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti vykdomi
pagal Akmenės rajono savivaldybės ( toliau-savivaldybė) atliekų tvarkymo sistemą:
4.1. fiziniai asmenys:
4.1.1. Akmenės rajono daugiabučių namų butų, savivaldybės gyvenamųjų patalpų, individualių
namų valdų ar kitų gyvenamųjų patalpų gyventojai (toliau – gyventojai);
4.1.2. Akmenės rajono garažų, esančių ne individualių namų valdose (toliau – garažai),
savininkai, individualia veikla besiverčiantys gyventojai, ūkių savininkai.
4.2. juridiniai asmenys: įstaigos, organizacijos, sodų ir garažų bendrijos, įmonės ir kiti ūkiniai
subjektai, jų filialai ir atstovybės, esančios Akmenės rajone.
5. Už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingi:
5.1. fiziniai asmenys:
5.1. 1. daugiabučio namo buto ar kitos gyvenamosios patalpos savininkas (šie asmenys
atsakingi už visų buto, patalpos gyventojų vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimą);
5.1. 2. Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomininkas;
5.1. 3. individualios namų valdos savininkas (šie asmenys atsakingi už visų valdos gyventojų
vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimą);
5.2. garažo savininkas, gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, ūkio savininkas.
5.3. juridiniai asmenys:
5.3.1. įstaigų, organizacijų, įmonių ir kitų ūkinių subjektų, jų filialų ir atstovybių, esančių
Akmenės rajone, vadovai;
5.3.2. sodų ir garažų bendrijų pirmininkai.
III. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI
6. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas Akmenės
rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas ir dalį regioninės sistemos sąnaudų,
tenkančių komunalinių atliekų tvarkymo Akmenės rajone 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 ir kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.
7. Vietinės rinkliavos dydžiai, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo faktines metų sąnaudas, atliekų
tvarkymo sistemos pokyčius, gali būti tikslinami.
8. Vietinės rinkliavos dydžiai kartą per metus atskiru savivaldybės tarybos sprendimu gali būti
indeksuojami taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis kaip 1,1.
9. Atliekų turėtojams – vietinės rinkliavos mokėtojams savivaldybės teritorijoje nustatyti šie
vietinės rinkliavos dydžiai:
9.1. .60 Lt per metus kiekvienam gyventojui;
9.2. 232 Lt už vienos tonos atliekų surinkimą ir sutvarkymą; šio dydžio pagrindu ir pagal
atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, apskaičiuojamos vietinės rinkliavos
įmokos šių Nuostatų priede nurodytiems atliekų turėtojams.
IV. VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS
10. Vietinę rinkliavą administruoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –
Administratorius), kuris vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: kuria ir tvarko
vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui,
kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, siunčia raginimus mokėtojams sumokėti vietinę rinkliavą,
vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, vietinės rinkliavos lėšų pervedimą į savivaldybės
biudžetą ir kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti.
11. Administratorius vietinės rinkliavos administravimo funkciją vykdo vadovaudamasis šiais
Nuostatais, su Savivaldybe sudaryta Vietinės rinkliavos administravimo sutartimi (toliau – Sutartis) ir
administratoriaus patvirtintomis Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
12. Administratorius sukuria ir tvarko nustatyta tvarka Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą
naudodamasis VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir
kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinei
rinkliavai administruoti:
12.1. atliekų turėtojų – fizinių asmenų duomenys:
12.1.1. atsakingo asmens vardas, pavardė;
12.1.2. identifikacijos kodas;
12.1.3. buto, patalpos, valdos adresas;
12.1.4. konteinerių, naudojamų atliekoms šalinti, laikymo vietos adresas, talpa ir skaičius;
12.1.5. gyventojų, gyvenančių kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje, skaičius;
12.2. atliekų turėtojų – juridinių asmenų duomenys:
12.2.1. atliekų turėtojo – vietinės rinkliavos mokėtojo pavadinimas, identifikacijos kodas;
12.2.2. atsakingo asmens vardas, pavardė;
12.2.3. atsakingo asmens identifikacijos kodas;
12.2.4. atliekų turėtojo – vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;
12.2.5. konteinerių, naudojamų atliekoms šalinti, laikymo vietos adresas, talpa, skaičius;
12.2.6. darbuotojų, vietų, moksleivių, ugdytinių skaičius
13. Asmenys, nurodyti 5 punkte, privalo pranešti Administratoriui:
13.1. daugiabučio namo buto ar kitos gyvenamosios patalpos savininkai, Savivaldybės
gyvenamųjų patalpų nuomininkai, individualių namų valdų savininkai – apie butų, patalpų, valdų
gyventojų, savininkų kaitą;
13.2. garažų savininkai (kurie nėra garažų bendrijų nariai) – apie garažų valdų savininkų kaitą;
gyventojai, besiverčiantys individualia veikla – apie atliekų susikaupimo kiekį nurodančių parametrų
skaičiaus pokyčius;
13.3. įstaigų, organizacijų, įmonių ir kitų ūkinių subjektų, jų filialų ir atstovybių vadovai,
nuomojamo (valdomo) nekilnojamojo turto (objekto) savininkai arba valdytojai, sodų ir garažų
bendrijų pirmininkai – apie juridinių asmenų vadovų kaitą, atliekų susikaupimo kiekį nurodančių
parametrų skaičiaus pokyčius.

14. Administratoriaus prašymu duomenis, būtinus vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir
vietinei rinkliavai administruoti, privalo pateikti visi atliekų turėtojai – vietinės rinkliavos mokėtojai,
asmenys, nurodyti 5 punkte, bendrijos, daugiabučių namų administratoriai ir kiti atliekų turėtojai
15. Atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų registrui būtini duomenys renkami,
tvarkomi, saugojami ir naudojami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
reikalavimų.
V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA
16. Vietinė rinkliava, mokama 5.1 punkte nurodyto asmens, apskaičiuojama 9.1 punkte
nustatytą dydį 60 Lt dauginant iš visų asmens buto, patalpos, valdos gyventojų skaičiaus.
17. Vietinė rinkliava, mokama 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytų asmenų, apskaičiuojama 9.2
punkte nustatytą dydį 0,232 Lt/kg) dauginant iš atliekų turėtojui šių Nuostatų priede nustatytų
susikaupimo normų ir atliekų susikaupimo kiekius nurodančių parametrų skaičiaus.
18. Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti fiziniams asmenims, yra paskirstoma visiems
miestų ir kaimų gyventojams vienodai.
19. Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti juridiniams asmenims, yra paskirstoma pagal
atskiroms juridinių asmenų grupėms pasirinktus ir patvirtintus komunalinių atliekų kiekius
nusakančius vienetus (vietų, darbuotojų, moksleivių ar pan. skaičius).
20. Juridiniams asmenims kas mėnesį, fiziniams asmenims vieną kartą per metus (iki metų kovo
1 d ) kiekvienam asmeniui, nurodytiems 5.1-5.2 p. p. apskaičiuojama vietinė rinkliava pagal vietinės
rinkliavos mokėtojų registro duomenis, parengiamas ir pateikiamas mokėjimo pranešimas, kuriame
nurodomi vietinės rinkliavos mokėtojų ir gavėjo duomenys, mokėjimo laikotarpis ir terminai.
Mokėjimų kontrolę ir vietinės rinkliavos įplaukų apskaitą vykdo Administratorius.
21. Mokėjimo pranešime nurodyta vietinė rinkliava Taisyklėse nustatyta tvarka sumokama į
Administratoriaus sąskaitą už pasirinktą laikotarpį:
21.1. už visus einamuosius metus iki tų metų kovo 31 dienos sumokama visa rinkliavos suma;
21.2. už pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir birželio 30 dienos kiekvieną kartą
sumokama suma, lygi pusei nustatyto rinkliavos dydžio;
21.3. už ketvirtį iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir
gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui nustatyto rinkliavos dydžio;
22. Vietinės rinkliavos lėšos iš Administratoriaus sąskaitos pervedamos į savivaldybės biudžetą
Sutartyje numatytais terminais, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir ne vėliau kaip iki ketvirčio
pabaigos.
23. Vietinės rinkliavos permoka (sumokėjus didesnę nei nurodyta mokėjimo pranešime vietinę
rinkliavą, neteisingai apskaičiavus, neteisėtai išieškojus, pasikeitus gyventojų skaičiui) grąžinama
arba įskaitoma sumokėjusiam asmeniui Taisyklėse nustatyta tvarka nuo pateisinamojo dokumento
pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.
24. Vietinė rinkliava už Akmenės rajone negyventą laikotarpį, ne trumpesnį nei vienas
kalendorinis mėnuo, neskaičiuojama fiziniams asmenims, kurie ne vėliau kaip iki einamųjų metų
pabaigos pateikia Administratoriui prašymą ir tai įrodančius dokumentus:
24.1. atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietose;
24.2. besigydantiems sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose arba apgyvendintiems ar
slaugomiems stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;
24.3. besimokantiems ne savivaldybės teritorijoje esančiose dieninėse mokymo įstaigose, tačiau
nurodantys gyvenamąją vietą tos savivaldybės, kurios teritorijoje jie gyveną;
24.4. atliekantiems privalomąją karo tarnybą;
24.5. išvykusiems stažuotis ir dirbti, už apskrities ribų (Šiaulių ir Telšių apskričių).
25. Nuo rinkliavos mokėjimo atleidžiami juridiniai ir fiziniai asmenys:
25.1. daugiabučių namų savininkų bendrijos;
25.2. kiti subjektai jų prašymu:
25.2.1. viešosios įstaigos, kaimų ir miestelių bendruomenės, asociacijos, jei jose yra tik vienas
asmuo (vadovas), mokantis socialinio draudimo įmokas, ir nėra daugiau samdomų darbuotojų, nėra

paslaugų ar rangos sutarčių su gyventojais, besiverčiančiais individualia veikla;
25.2.2. juridiniai, fiziniai asmenys, ūkininkai registruoti ir vykdantys veiklą savininko
deklaruojamoje gyvenamojoje patalpoje, jei yra tik vienas asmuo (savininkas) ir nėra daugiau
samdomųjų darbuotojų, nėra paslaugų ar rangos sutarčių su gyventojais, besiverčiančiais individualia
veikla, ir mokantys fiziniam asmeniui skaičiuojamą rinkliavą:
26. Asmenys, nurodyti 5 punkte, privalo:
26.1. sumokėti vietinę rinkliavą nustatyta tvarka ir terminais;
26.2. Administratoriaus prašymu pateikti duomenis, būtinus vietinės rinkliavos mokėtojų
registrui ir vietinei rinkliavai administruoti;
26.3. Administratoriui pranešti apie pasikeitusius atliekų susikaupimo kiekį nurodančius
parametrus ir kitus vietinės rinkliavos mokėtojų duomenis ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio
15 d.
Administratorius, remdamasis šiais duomenimis, atlieka perskaičiavimą: esant nepriemokai,
rinkliavos mokėtojui išrašoma papildoma sąskaita; esant permokai, skirtumas įskaitomas į einamųjų
metų įmoką.
27. Nesumokėtą vietinę rinkliavą Administratorius išieško Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos kad padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos
sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų
surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros
po uždarymo, infrastruktūros plėtimo, visuomenės informavimo ir kitoms su atliekų tvarkymu
susijusioms išlaidoms apmokėti pagal Asignavimų valdytojo programą.
29. Administratoriaus atsakomybė už vietinės rinkliavos administravimą nustatoma Sutartyje.
30. Vietinės rinkliavos mokėjimą kontroliuoja Valstybės kontrolė, Šiaulių apskrities VMI,
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir asignavimų valdytojas.
31. Asignavimų valdytojas kontroliuoja, kad vietinės rinkliavos lėšos būtų naudojamos tik
Asignavimų valdytojo programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti ir atliekų tvarkymo sistemos
sąnaudoms padengti.
32. Savivaldybės administracija atsakinga už atliekų tvarkymo viešosios paslaugos
administravimą, savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos ir vietinės rinkliavos administravimo pagal
Sutartį priežiūrą ir kontrolę, kad vietinės rinkliavos lėšos būtų naudojamos tik Akmenės rajono
komunalinių atliekų Asignavimų valdytojo programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti ir atliekų
tvarkymo išlaidoms padengti.

_____________________

Akmenės rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedas
JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS NUSTATYTOS METINĖS ATLIEKŲ
SUSIKAUPIMO NORMOS

Eil.
Nr.

Atliekų turėtojų kategorijos*

Atliekų susikaupimo kiekius
nurodantys parametrai

Atliekų susikaupimo
norma 1 parametro
vienetui, kg per metus

Prekybos organizacijos (didmeninės ir
1 mažmeninės), parduotuvės, prekybos
Darbuotojų skaičius
kioskai, , viešojo maitinimo įstaigos
2. Turgavietės, prekyvietės
Bendrasis plotas, kv.m.
3. Viešbučiai, moteliai, svečių namai
Vietų skaičius
4. Bendrabučiai, internatai
Vietų skaičius
Kiti ūkiniai subjektai, įstaigos ir
organizacijos (juridiniai asmenys),
5. gyventojai, kaip ūkiniai subjektai,
Darbuotojų skaičius
besiverčiantys individualia veikla (fiziniai
asmenys)
Mokyklos, mokymo įstaigos,
6.
Mokinių, vaikų skaičius
vaikų darželiai ir lopšeliai
Gydyklos (ligoninės, slaugos namai,
7.
Vietų skaičius
sanatorijos)
8.. Sodų ir garažų bendrijos, garažų savininkai
Valda
9. Ūkininkai, turintys 10 ha ir daugiau
Valda
Ūkininiai subjektai, turintys 10 ha ir
10. daugiau, deklaruojantys pasėlius, tačiau nėra
registruoti rajone
10.1. 10 - 100 ha
Valda
Žemės ūkio naudmenų
10.2. virš 100 ha
plotas, ha
Seniūnijų (artimųjų prižiūrimos) veikiančios
11.
I ha užlaidoto ploto
kapinės
___________________________________________________

650
1
50
250

200

25
400
52,5
200

500
5
8000

