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SPRENDIMAS 

D L ŠIAULI  RAJONO SAVIVALDYB S TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 13 D. 
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2009 m. gruodžio 17 d.  Nr.  T-332 

Šiauliai 
 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 4290) 6 straipsnio 1 dalies 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 

dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101-4107) 11 

straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 2 punktu bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo centro 2009 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 9-AT-2348 „Dėl Vietinės 
rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą kininkams“ bei viešosios įstaigos Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo centro valdybos posėdžio 2009 m. lapkričio 18 d. protokolo Nr. V-21 išrašą , 
Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

 1 . Pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, 
patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-310 „Dėl 
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 8.5., 21. 
ir 24. punktus ir juos išdėstyti taip: 
 „8.5. „atliekų turėtojams, nurodytiems Nuostatų 4.1.4. ir 4.2. punkte, vietinės rinkliavos 
įmokos apskaičiuojamos pagal atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, 
taikant vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo įkainį – 192,00 Lt už toną“; 
 „21. „Administratorius vietinę rinkliavą apskaičiuoja, pagal Mokėtojų registro duomenis 
parengia ir pateikia kas mėnesį juridiniams asmenims ir vieną kartą per metus (pirmąjį metų 
mėnesį) – fiziniams asmenims mokėjimo pranešimą, kuriame nurodomi Mokėtojų registro 
duomenys, rinkliavos gavėjo duomenys, mokėjimo laikotarpis, mokėjimo suma, terminai bei kiti 
duomenys. Mokėjimo pranešimai turi b ti išrašyti teisingai. Už mokėjimo pranešimų teisingumą 
atsako Administratorius. Esant reikalui mokėjimo pranešimai gali b ti patikslinti“; 
 „24. „Administratorius privalo neskaičiuoti rinkliavos mokesčio asmenims, kurie ne vėliau 
kaip iki einamojo mokėjimo laikotarpio pabaigos pateikia Administratoriui prašymą ir 
dokumentus (turinčius juridinę galią), įrodančius, kad mokėjimo laikotarpiu Šiaulių rajone 
negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų“. 
 2. Papildyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, 
patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-310 „Dėl 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ naujais 
5.3'. 9.2.3'. ir 9.2.4'.punktais ir juos išdėstyti taip: 
 „5.3'. „sodų ir garažų bendrijų pirmininkai“; 
 „9.2.3'. „sodų bendrijos, kuriuose nėra įregistruotų gyvenamųjų pastatų“; 
 „9.2.4'. „ kininkų kiai, kurie turi įregistruotus ekologinius kius ir dalyvauja programose, 
kuriuose draudžiamas trąšų ir pesticidų naudojimas“. 
 3. Pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 
priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 
 4. Paskelbti vietinėje spaudoje oficialų informacinį pranešimą apie Vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimus ir visą šio sprendimo tekstą 
Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklapyje. 
 5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d.., išskyrus Vietinės 
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rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedo 12, 13, 14 punktus, kurie 

įsigalioja nuo 2010 m. balandžio 1 d.  
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Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 
lapkričio 13 d.  sprendimu Nr. T-310  

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 
gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-332 redakcija) 

 

Priedas 

 

 

METIN S ATLIEK  SUSIKAUPIMO NORMOS PAGAL ATLIEK  TUR TOJ  
KATEGORIJAS 

 

Eil 

Nr. 
mon s, staigos ir organizacijos Vienetai 

Susidaranči  
atliek  

susidarymo 

kiekiai kg per 

metus 1 vienetui 

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 

1 

Prekybos organizacijos (didmeninės ir 
mažmeninės parduotuvės, prekybos kioskai), 
viešojo maitinimo įstaigos  

1 darbuotojas 500  

2 

Kiti kiniai subjektai, įstaigos ir organizacijos 
(viešieji ir privat s biurai),fiziniai asmenys 

dirbantys  pagal verslo liudijimus. 

1 darbuotojas 140  

3 Turgavietės 
Prekybos vietų 

skaičius 
60  

4 Viešbučiai, moteliai, svečių namai Vietų skaičius 50  

5 Vaikų darželiai ir lopšeliai 1 vaikas 50 

Vaikų sk. nustatomas 

vaikų dienų, b tų 
darželyje, sumą 
dalinant iš darbo dienų. 

6 Švietimo įstaigos 
1 moksleivis, 

studentas 
25 

Mokinių skaičius 
nustatomas skaičiuojant 
metinį vidutinį 
moksleivių skaičių 
rugsėjo 15 d. 

7 
Muzikos, dailės, papildomo ugdymo įstaigos 
ir kt. 

1 vaikas 10  

8 

Mokyklų bendrabučiai, internatai, vaikų 
namai, vienuolynai, pensionatai, senelių 
namai 

1 moksleivis 250  

9 Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai) Vietų skaičius 350  
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10 Garažai 1 nariui 55  

11 Sodų bendrijos 1 nariui 55  

12 

kininkų kiai 

(Deklaruoto ploto nuo 20 (imtinai) iki 100 ha 

(imtinai)) 

1 kiui 209  

13 

kininkų kiai 

(Deklaruoto ploto nuo 100 iki 500 ha 

(imtinai)) 

1 kiui 418  

14 
kininkų kiai 

(Deklaruoto ploto daugiau kaip 500 ha) 
1 kiui 627  

 

 

 

___________________________ 
 


	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
	Šiauliai
	METINĖS ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS PAGAL ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJAS



