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SPRENDIMAS 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR 

TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMU NR. T-163  „DĖL VIETINĖS 

RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 

13 D. SPRENDIMO NR. T-310 REDAKCIJA) PAKEITIMO 
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Šiauliai 

 

 

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

2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 

1 ir 2 punktais bei atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 30 d. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų 

tvarkymo centro raštą Nr. 13-PF-483 „Dėl Šiaulių rajono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“, 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 (toliau 

sprendime – Nuostatai), patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. 

sprendimu Nr. T-163 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 

patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo T-310 redakcija) 

8, 20 ir 20' punktus ir juos išdėstyti taip:  

„8. Savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą dydžiai: 

8.1. kiekvienam daugiabučio namo bei individualios valdos gyventojui pagal deklaruojamą 

gyvenamąją vietą –  72 Lt/metus; 

8.2. kiekvienam  gyventojui pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą šeimose, kuriose yra  3  ir 

daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo vidurinėse  mokyklose ar kitų 

formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose – 63 Lt/metus; 

8.3. sodų valdos, nepriklausančios sodų bendrijoms, savininkui – 17 Lt/metus; 

8.4. garažo, esančio ne individualaus namo valdoje ir nepriklausančio garažų bendrijai, 

savininkui – 17 Lt/metus;  

8.5. atliekų turėtojams, nurodytiems Nuostatų 4.1.4 ir 4.2 punktuose, vietinės rinkliavos 

įmokos apskaičiuojamos pagal atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, taikant 

vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo įkainį – 222 Lt už toną. 

 20. Vietinė rinkliava, mokama Nuostatų 5.2 punkte nurodytų asmenų, apskaičiuojama 8.5 

punkte nustatytą dydį (222,00 Lt) dauginant iš atliekų turėtojui šių Nuostatų priede nustatytų 

susikaupimo normų bei atliekų susikaupimo kiekius nurodančių parametrų skaičiaus 

 20'. Visų teisinių formų juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės ir kt.), viršiję 

patvirtintas atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, už išvežtą viršnorminį atliekų 
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 kiekį, kurį Administratorius nustato iki kito mėnesio 8 (aštuntos) dienos, moka pagal 

Administratoriaus pateiktus su juridiniu asmeniu suderintus mokėjimo pranešimus. Apskaičiuojant 

mokėtiną sumą, už normą viršijantį atliekų kiekį taikomas Nuostatų 8.5 punkte nurodytas vietinės 

rinkliavos dydis (222,00 Lt už toną).“  

 2. Paskelbti vietinėje spaudoje oficialų informacinį pranešimą apie Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimą ir visą šio sprendimo tekstą Šiaulių 

rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

 3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. liepos 1 d. 

 4. Pripažinti netekusiais galios: 

4.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-310 „Dėl Vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punkto 1 

eilutę; 

4.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. T-332 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. lapkričio 13  d. sprendimo Nr. T-310 redakcija), pakeitimo“; 

4.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-38 „Dėl 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. lapkričio 13  d. sprendimo Nr. T-310 redakcija), pakeitimo“. 

  

 

 

Savivaldybės meras                  Algimantas Gaubas 

 

 

 

 

 


