
 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PAKEITIMO 

2008 m. gegužės 22 d. Nr. T-96  

Joniškis 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo (Zin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 

straipsnio 2 dalimi, Joniðkio rajono savivaldybës taryba nusprendžia: 
1. Papildyti Joniðkio rajono savivaldybës tarybos 2006 m. rugsëjo 14 d. sprendimu Nr. T- 157 „Dël vietinës rinkliavos uþ 
komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà" patvirtintø Vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà nuostatø 4 

punktà ir já iðdësttaip: 

„4. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys komunalinių atliekų, kurių atsikrato, nori atsikratyti ar 

privalo atsikratyti, išskyrus asociacijas, daugiabučių namų savininkų bendrijas, jei jose dirba ir moka socialinio draudimo įmokas tik vienas 

asmuo (vadovas), nėra daugiau samdomų darbuotojų ir nėra sudaryta paslaugų ar rangos sutarčių su gyventojais, besiverčiančiais 
individualia veikla, ir išskyrus tuos ūkinius subjektus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo gauti taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės arba gamtos išteklių naudojimo leidimą o leidime nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti vykdomi pagal Joniškio 
rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) atliekų tvarkymo sistemą." 

2. Papildyti Vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà nuostatus 5.4 ir 5.5 punktais ir juos iðdëstyti taip: 

„5.4. savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomininkas; 

5.5. už juridinius asmenis nekilnojamo turto (objekto) nuomininkus (naudotojus) - nekilnojamo turto (objekto) 

savininkai arba valdytojai. Jeigu yra keli nekilnojamo (turto) objekto savininkai, uþ vietinës rinkliavos mokëjimà atsakingas 

bendraturèiø sprendimu ágaliotas asmuo." 

3. Pakeisti Vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà nuostatø 17 punktà ir iðdëstyti já taip: 

„17. Administratorius vietinę rinkliavą apskaičiuoja pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis, parengia 

ir vieną kartą per metus (iki kovo 1 d.) pateikia kiekvienam asmeniui, nurodytam 5 punkte, mokėjimo pranešimą (sąskaitą), 
kuriame nurodomi vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenys, vietinės rinkliavos gavėjo duomenys, mokėjimo 

laikotarpis ir terminai. Mokėjimų kontrolę organizuoja ir vietinės rinkliavos įplaukų apskaitą tvarko Administratorius." 

4. Papildyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus nauju 18 punktu ir jį 
išdėstyti 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 iki kito mėnesio 8 

dienos, moka pagal Administratoriaus pateiktus mokėjimo prašymus. Apskaičiuojant mokėtiną sumą už viršnorminį atliekų 
kiekį taikomas 2006 rugsėjo 14 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T- 157 3.2 punkte nurodytas 

rinkliavos dydis." 

5. Laikyti ankstesnius 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 punktus 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 punktais. 

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

26. Nuo rinkliavos atleidžiami: 
26.1. ilgaamžiai rajono gyventojai nuo 80 m.; 
26.2. našlaičiai, kurie nėra valstybės išlaikomi ir mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse ar austosiose mokyklose ir gauna globos 
išmoką; 
26.3. daugiavaikės socialiai remtinos šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo 
lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje. 

27. Vietinë rinkliava maþinama: 

27.1. neágaliems asmenims, netekusiems 50-100 proc. darbingumo arba asmenims, kuriems nustatytas specialiøjø poreikiø lygis, 

- 50 procentø; 

27.2. neágaliems vaikams - 50 procentø; 

27.3. socialiai remtinoms ðeimoms (asmenims), gaunanèioms socialinæ paramà (socialinæ paðalpà), - 50 procentø." 

7. Laikyti Vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ir tvarkymà nuostatø buvusá VI skyriø VII skyriumi, o 25, 26, 

27, 28 ir 29 punktus - 28, 29, 30, 31 ir 32 punktais. 

Pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedą ir išdėstyti jį nauja 
redakcija (priedas). 

8. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d. 

9. Pavesti Joniðkio rajono savivaldybës administracijai parengti vietinës rinkliavos lengvatø 

teikimo taisykles. 

Savivaldybės meras 

Romaldas 
Gadeikis 



 

Vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø 

 surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedas  
(2008 m. geguþës 22 d. sprendimo Nr. T-96 redakcija) 

METINËS ATLIEKØ SUSIKAUPIMO NORMOS PAGAL ATLIEKØ TURËTOJØ KATEGORIJAS 

 

Eil. Nr. Atliekø turëtojø kategorijos Atliekø susikaupimà nurodantys 

parametrai 

Atliekø susikaupimo 

norma parametro vienetui (kg 

per metus) 

1. Prekybos organizacijos (didmeninës ir maþmeninës), parduotuvës, 

prekybos kioskai, turgavietës, vieðojo maitinimo ástaigos 

Darbuotojø skaièius 500 

2. Kiti ûkio subjektai, ástaigos ir organizacijos (juridiniai asmenys) Darbuotojų skaičius 140 

3. Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla Darbuotojų skaičius, gyventojas 120 

4. Viešbučiai, moteliai, svečių namai Vietų skaičius 50 

5. Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatai, globos namai, pensionatai Mokiniø, ugdytiniø skaièius 250 

6. Gydyklos (ligoninës, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), seneliø namai Vietø skaièius 350 

7. Mokyklos ir kitos mokymo ástaigos, vaikø lopðeliai-darþeliai Mokiniø, ugdytiniø skaièius 25 

8. Sodininkø ir garaþø bendrijos, sodø ir garaþø valdos Valda 53 


