
                                                           

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D.
SPRENDIMO NR. T-94  „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR
ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ZARASŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ
IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. T-40
Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos  Respublikos  rinkliavų  įstatymo  12  straipsnio  4  punktu  ir  13²  straipsniu,  Zarasų  rajono
savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti  Zarasų  rajono  savivaldybės  vietinės  rinkliavos  už  komunalinių  atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Zarasų rajono savivaldybės
tarybos  2017  m.  gegužės  26  d.  sprendimu  Nr.  T-94  ,,Dėl  Zarasų  rajono  savivaldybės  vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo
metodikos  ir  Zarasų  rajono  savivaldybės  vietinės  rinkliavos  už  komunalinių  atliekų  surinkimą  iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“:

1. Išdėstyti VII skyrių taip:
„VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS AR JOS DALIES GRĄŽINIMO TVARKA

47.  Grąžintina  per  praeitą  mokestinį  laikotarpį  sumokėtos  Vietinės  rinkliavos  dalis,
neviršijanti  30  procentų  tam  mokestiniam  laikotarpiui  taikomo  patvirtinto  kintamosios  Vietinės
rinkliavos dalies dydžio, apskaičiuojama iš ateinančio mokestinio laikotarpio priskaičiuotos Vietinės
rinkliavos sumos atėmus grąžintiną Vietinės rinkliavos dalį, kai mišrių komunalinių atliekų tvarkymo
paslauga,  suteikta  per tą  patį  mokestinį  laikotarpį,  neatitiko  bent  vienos tokios  paslaugos teikimo
sąlygų:

47.1. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių
komunalinių  atliekų  išvežimo  grafiko,  išskyrus  atvejus,  kai  paslauga  nesuteikta  dėl  sudėtingų
privažiavimo  sąlygų  ar  šventinių  dienų,  bet  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas  po  pagerėjusių
privažiavimo sąlygų buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas;

47.2.  Vietinės  rinkliavos  mokėtojas  neaprūpinamas  mišrių  komunalinių  atliekų
surinkimo  konteineriu  arba  neužtikrinta  galimybė  naudotis  kitais  mišrių  komunalinių  atliekų
surinkimo  konteineriais per  15  darbo  dienų  nuo  atitinkamo  jo  prašymo  pateikimo  Komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos administratoriui dienos.

48. Konkrečios grąžinamos sumos apskaičiuojamos tokia tvarka:
48.1.  šių  Nuostatų  47.1  papunktyje  numatytu  atveju  konkreti  grąžinamos  Vietinės

rinkliavos suma, neviršijanti  47 punkte įtvirtinto dydžio, apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamų
mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį
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laikotarpį skaičių. 47.1  papunktyje apibrėžtas pažeidimas mažina to Vietine rinkliava apmokestinamo
nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirta (-as, -i) mišrių komunalinių atliekų konteineris  (-iai)
(konteinerių aikštelė), ir kurio (-ių, -ios) atžvilgiu nustatytas 47.1 papunktyje nurodytas pažeidimas,
metinės  Vietinės  rinkliavos  kintamąją  dalį  0,5  Eur,  tačiau  bendra  tokiam  apmokestinamo
nekilnojamojo  turto  objekto  priskaičiuota  mažintina  (grąžintina)  Vietinės  rinkliavos  suma  negali
viršyti 47 punkte įtvirtinto dydžio;

48.2.  šių  Nuostatų  47.2  papunktyje  numatytu  atveju  konkreti  grąžinamos  Vietinės
rinkliavos  suma  apskaičiuojama  mėnesiniais  dydžiais  atsižvelgiant  į  mišrių  komunalinių  atliekų
tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos pažeidimo per atitinkamą mokestinį laikotarpį trukmę mėnesiais.
Vėlavimas per 47.2 papunktyje numatytą terminą užtikrinti galimybę Vietinės rinkliavos mokėtojui
naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu mažina kintamąją rinkliavos dalį už tiek mėnesių,
kiek  nebuvo  užtikrinta  galimybė  rinkliavos  mokėtojui  naudotis  mišrių  komunalinių  atliekų
konteineriu;

48.3. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gavęs Vietinės rinkliavos
mokėtojo, kuris yra laiku sumokėjęs Vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją
Vietinės rinkliavos dalį, pranešimą apie mišrių komunalinių atliekų vežėjo mišrių komunalinių atliekų
surinkimo ir  išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 47.1  ir (ar) 47.2 papunkčiuose,  galimą
pažeidimą, atlieka minėtų paslaugų teikimo sąlygų vertinimą, o nustatęs jų pažeidimą, apskaičiuoja
mažinamą  Vietinės  rinkliavos  dydį,  vadovaudamasi  šiame  skyriuje  nustatytomis  taisyklėmis,  ir
nurodo jį  einamojo  mokestinio  laikotarpio  mokėjimo pranešime,  siunčiamame Vietinės  rinkliavos
mokėtojui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

48.4. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas, turintis teisę į Vietinės rinkliavos
už praeitus  metus  perskaičiavimą dėl  mišrių komunalinių  atliekų  surinkimo ir  išvežimo paslaugų
teikimo sąlygų, numatytų  47.1 ir (ar) 47.2 papunkčiuose, pažeidimų, įvykdytų tais pačiais metais,
einamųjų metų sausio 1 dieną neturi Vietinės rinkliavos mokėtojo statuso ar netenka prievolės mokėti
Vietinę  rinkliavą  už  tą  patį  apmokestinamą  nekilnojamojo  turto  objektą  per  einamuosius  metus,
grąžintina Vietinės rinkliavos dalis grąžinama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per
20  darbo  dienų  tokiam  Vietinės  rinkliavos  mokėtojui  pateikus  prašymą  Komunalinių  atliekų
tvarkymo sistemos administratoriui.

48.5.  jei  Vietinės  rinkliavos  mokėtojas,  kuris  yra  laiku  sumokėjęs  Vietinę  rinkliavą
pateikia  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratoriui   dokumentus  nurodytus  šių
Nuostatų 17 punkte, laikoma, kad komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga jam nebuvo
suteikta  ir,  jei  nekilnojamojo  turto  objekto  savininkas  ar  Įgaliotas  asmuo  neturi  įsiskolinimų,
nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui užskaitoma už būsimą laikotarpį arba
grąžinama pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo
dienos, išskaitant iš grąžinamos lėšų dalies bankinio pavedimo išlaidas.

49. Nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui sumokėjus didesnę
Vietinės  rinkliavos  įmoką,  nei  nurodyta  Mokėjimo  pranešime  ar  neteisingai  apskaičiuotą  arba
neteisėtai išieškotą Vietinę rinkliavą, permokėta suma, jei nekilnojamojo turto objekto savininkas ar
Įgaliotas  asmuo neturi  įsiskolinimų,  nekilnojamojo  turto objekto savininkui  ar  Įgaliotam asmeniui
užskaitoma už būsimą laikotarpį arba grąžinama pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per
20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskaitant iš grąžinamos lėšų dalies bankinio pavedimo
išlaidas. 

491.  Vietinė  rinkliava  gali  būti  priskaityta  ar  perskaičiuota  ne  daugiau  kaip  už
einamuosius ir 2 praėjusius metus.

492 . Vietinės rinkliavos mokėtojas, nesumokėjęs Vietinės rinkliavos per šių Nuostatų 37
punkte nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną privalo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius,
kurie  skaičiuojami  Lietuvos  Respublikos  mokesčių  administravimo įstatymo nustatyta  tvarka  nuo
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laiku  nesumokėtos  įmokos  sumos.  Vietinės  rinkliavos  mokėtojas  atleidžiamas  nuo  delspinigių
mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.“

2. Išdėstyti XII skyrių taip:

„XII SKYRIUS
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS

REIKALAVIMAI IR TEIKIMO SĄLYGOS

62. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga (toliau – Paslauga) teikiama
taip, kad tenkintų atliekų turėtojo poreikius, priskirtoje teritorijoje būtų užtikrintas nepertraukiamas
Paslaugos teikimas ir susidarančių atliekų surinkimas, įgyvendinti teisės aktuose nustatyti higienos,
aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimai. 

63.  Atliekų  surinkimo  ir  vežimo  veiklą  vykdantis  ir  Paslaugą  teikiantis  atliekų
tvarkytojas  (toliau  –  Atliekų  tvarkytojas)  turi  teisę  pasiūlyti  atliekų  turėtojui  komunalinių  atliekų
surinkimo  būdą  (atliekų  surinkimas  į  individualius,  kolektyvinius  (bendrus)  konteinerius,  atliekų
turėtojų apvažiavimo ir kitus būdus). Atliekų tvarkytojo ir Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratoriaus  sudarytoje  sutartyje  numatyti  reikalavimai  dėl  Paslaugos  teikimo  būdo  yra
privalomi Atliekų tvarkytojui.

64.  Mišrios  komunalinės  atliekos  surenkamos  mišrioms  atliekoms  skirtuose  atliekų
surinkimo konteineriuose atskirai nuo kitų atliekų. 

65.  Atliekų  tvarkytojas  turi  užtikrinti  visų  komunalinių  atliekų  turėtojų  aprūpinimą
mišrių  komunalinių  atliekų  surinkimo  priemonėmis  (konteineriais,  kitomis  priemonėmis  ir  (ar)
įrenginiais)  neimant  papildomo  mokesčio,  išskyrus  nustatytą  vietinę  rinkliavą  ar  kitą  įmoką  už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 

66.  Neprivažiuojamiems  objektams  aptarnauti   įrengiamos   bendrojo  naudojimo
aikštelės. Informacija apie neprivažiuojamiems objektams priskirtas bendrojo naudojimo aikšteles yra
skelbiama,  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratoriaus,  Savivaldybės  ir  Atliekų
tvarkytojo interneto tinklapyje ir atliekų turėtojui skirtame mokėjimo pranešime. 

67.  Komunalinių  atliekų  surinkimo grafikas  Komunalinių  atliekų  tvarkymo sistemos
administratoriaus, Savivaldybės ir Atliekų tvarkytojo  interneto tinklalapyje.

68.  Buityje  susidarančių  didelių  gabaritų  komunalinių  atliekų  surinkimas  vykdomas
apvažiuojant atliekų turėtojus du kartus per metus  ir priimant šias atliekas didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėje (toliau – Aikštelė).

69. Informacija apie Paslaugą ir buityje susidarančių atliekų surinkimo ir vežimo būdus
skelbiama  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratoriaus,  Savivaldybės  ir  Atliekų
tvarkytojo interneto tinklalapyje. Teikiama ši informacija:

69.1.  duomenys  apie  Savivaldybėje  veikiančius  atliekų  tvarkytojus  (pavadinimas,
buveinė, darbo laikas, telefono numeris) ir jų teikiamas Paslaugas;

69.2.  duomenys  apie  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratorių
(pavadinimas, buveinė, darbo laikas, telefono numeris);

69.3.  duomenys  apie  Aikšteles  savivaldybėje  (adresas,  priimamos  atliekos,  atliekų
priėmimo sąlygos, darbo laikas, telefono numeris);

69.4.  duomenys  apie  kitas  vietas  ir  sąlygas,  kur  ir  kaip  galima  tinkamai  atsikratyti
susidariusių atskirų komunalinių atliekų.

70. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus,   Atliekų tvarkytojas ir
Savivaldybė  privalo sudaryti galimybes atliekų turėtojui gauti informaciją apie Paslaugas ir jų kainas,
kainų  pagrindimą,  taip  pat  papildomą  informaciją,  susijusią  su  Paslaugos  teikimo  pertrūkiais,
pokyčiais, aplinkybėmis, sąlygojančiomis Paslaugos teikimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą.
Informacija  teikiama  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratoriaus,  Savivaldybės  ir
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Atliekų  tvarkytojo  interneto  tinklalapyje,  buveinėje  raštu,  telefonu  ar  kitomis  elektroninio  ryšio
priemonėmis nemokamai.

71.  Į  atliekų  turėtojo  kreipimąsi  raštu  (ir  elektroniniu  paštu)  Atliekų  tvarkytojas  ir
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus  privalo atsakyti, pateikdamas atsakymus į
visus kreipimesi keliamus klausimus, susijusius su teikiama Paslauga, ne vėliau kaip per 20 darbo
dienų nuo atliekų turėtojo kreipimosi gavimo dienos tokiu pat būdu, kokiu atliekų turėtojas pateikė
kreipimąsi.  Kreipiantis  žodžiu  (telefonu)  atsakoma kiek galima skubiau,  bet  ne vėliau kaip per  5
darbo dienas.

72.  Apie  iš  anksto  planuojamus  Paslaugos teikimo pasikeitimus,  grafiko  pakeitimus,
pertrūkius  Atliekų  tvarkytojas,  Komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratorius  ir
Savivaldybė  74  punkte  nustatyta  tvarka  turi  informuoti  atliekų  turėtoją  ne  vėliau  kaip  prieš  14
kalendorinių dienų.

73. Apie pasikeitusį Paslaugą teikiantį Atliekų tvarkytoją Komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos  administratorius  ir  Savivaldybė  turi  informuoti  atliekų  turėtoją  ne  vėliau  kaip  prieš  30
kalendorinių dienų. 

74.  72  ir  73  punktuose  nurodytą  informaciją  privalu  paskelbti  Atliekų  tvarkytojo,
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus ir  Savivaldybės interneto tinklalapiuose,
vietinėje spaudoje.

75. Atliekų tvarkytojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo
pagrįsto  atliekų  turėtojo  skundo  dėl  Paslaugos  netinkamo  teikimo  ar  neteikimo  gavimo,  imtis
priemonių skunde nurodytoms priežastims pašalinti.

76.  Atliekų tvarkytojo  ir  atliekų  turėtojo  ginčus  dėl  Paslaugos netinkamo teikimo ar
neteikimo, taip pat skundus dėl Atliekų tvarkytojo ar atliekų turėtojo veiksmų nagrinėja Komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Nesutinkant su Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratoriaus priimtu sprendimu arba kai sprendimas per nustatytus terminus nepriimamas, gali
būti kreipiamasi į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

3. Pripažinti netekusiu galios  XIII skyrių.
4. 65 punktą laikyti 77 punktu, 66 punktą – 78 punktu, 67 punktą – 79 punktu.  
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                                     Nikolajus Gusevas
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