
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMĄ IR
TVARKYMĄ

2009 m. sausio 8 d. Nr. T-l 
Joniškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, 
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 16 
straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 
52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 30 straipsnio 1 
ir 4 dalimis, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinės rinkliavos dydį:
1.1. daugiabučio namo ir individualios valdos gyventojui - 60 Lt per metus, 5 Lt 

per mėnesį;
1.2. už vienos tonos komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą - 209 Lt per

metus.
2. Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. 

sprendimu Nr. T-l57 (kartu su 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-96 ir 2008 m. 
rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T- 169 pakeitimais) patvirtintus Vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau - Nuostatai):

2.1. išdėstyti 18 punktą taip:
„18. Juridiniai asmenys (įstaigos, organizacijos, įmonės ir kiti ūkio subjektai), 

viršiję patvirtintas atliekų susikaupimo normas, nurodytas šių Nuostatų priede, už 
išvežtą viršnorminį atliekų kiekį, kurį Administratorius nustato ir suderina su atliekų 
turėtojais iki kito mėnesio 8 dienos, moka pagal Administratoriaus pateiktus mokėjimo 
prašymus. Skaičiuojant mokėtiną sumą už viršnorminį atliekų kiekį taikomas 
patvirtintas vienos tonos komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo rinkliavos 
dydis";

2.2. Nuostatų priedo 1 eilutę išdėstyti taip:
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3. Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. 
sprendimo Nr. T-96 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Papildyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
nuostatus nauju VI skyriumi ir jį išdėstyti taip:

„VI. ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS. VIETINĖS 
RINKLIAVOS LENGVATOS

26. Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami našlaičiai, kurie nėra valstybės 
išlaikomi ir mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse ar aukštosiose mokyklose ir gauna 
globos išmoką.

27. Vietinė rinkliava mažinama 50 procentų:
27.1. daugiavaikėms socialiai remtinoms šeimoms, auginančioms 3 ir 

daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklos 
dieniniame skyriuje;

27.2. neįgaliems vaikams."
4. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. 

rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-l57 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą" 3 punktą.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 11d.

Savivaldybės meras Romaldas 
Gadeikis

Eil. 
Nr.

Atliekų turėtojų kategorijos Atliekų susikaupimą 
nurodantys parametrai

Atliekų 
susikaupimo norma 
parametro vienetui 
(kg per metus)

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

Darbuotojų skaičius 600


