
 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D.  

SPRENDIMO NR. T1-155 „DĖL PRITARIMO DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO PASVALIO RAJONE GALIMYBIŲ 

STUDIJAI IR PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ 

TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. T1-209 

Pasvalys 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 ir 13
2
 straipsniais ir Vietinės rinkliavos ar kitos 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 

711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais),  Pasvalio 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-155 „Dėl pritarimo 

dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių 

studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“, 47.1 

punktą ir jį išdėstyti taip: 

„47.1. Pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto 

objektų savininkai, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovai arba kiti asmenys, kaip nustatyta 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30
1
 straipsnio 1 dalyje. Pastoviosios įmokos dalies 

nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti 

asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą 

sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis 

Statybos įstatymo nuostatomis.“; 

2. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą 

ir tvarkymą nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. 

sprendimu Nr. T1-155 „Dėl pritarimo dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio 

nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai): 

2.1. pakeisti Nuostatų 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Savivaldybės 

teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto objektų savininkams arba Įgaliotiems asmenims. Vietinė 

rinkliava susideda iš dviejų dedamųjų – pastovios ir kintamosios. Už mokamą Vietinę rinkliavą 
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Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų 

tvarkymo sistema Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose 

teisės aktuose nustatyta tvarka: mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, biologiškai 

skaidžių atliekų surinkimo ir tvarkymo (arba individualaus kompostavimo priemonėmis), didelių 

gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, organizuojamos pakuočių, jų atliekų, stiklo atskiro 

surinkimo sistemos, tekstilės atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, didelių gabaritų atliekų 

surinkimo aikštelių, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir kita komunalinių atliekų tvarkymo 

infrastruktūra.“; 

2.2. pakeisti Nuostatų 21.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„21.1. Pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems Savivaldybės nekilnojamojo 

turto objektų savininkams arba nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, arba 

nekilnojamojo turto naudotojams, arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 

atliekų tvarkymo įstatymo 30
1
 straipsnio 1 dalyje. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų 

statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje 

yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo 

priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo 

nuostatomis.“; 

2.3. papildyti Nuostatų 39 punktą 7 papunkčiu: 

„39.7. Savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, 

kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, dalis.“; 

2.4. papildyti Nuostatų 56 punktą 3 papunkčiu: 

„56.3. Objekto, kurį prašoma pripažinti netinkamu naudoti, fotonuotraukas.“; 

2.5. pakeisti Nuostatų 60 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„60. Administratorius įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal 

Vietinės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą Vietinę rinkliavą arba jos dalį 

šiais atvejais: 

60.1. kai Vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio nei Mokėjimo pranešime 

nuodytą arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą. 

60.2. kai Vietinės rinkliavos mokėtojui šių Nuostatų nustatyta tvarka nustatomas mažesnis 

Vietinės rinkliavos dydis. 

60.3. jeigu paslauga nesuteikta; 

60.4. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant šiuose Nuostatuose nustatytus šios paslaugos 

kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.“; 

2.6. papildyti Nuostatus 60
1
 punktu:  

„60
1
. Per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos Vietinės rinkliavos dalis, neviršijanti 25 

procentų tam mokestiniam laikotarpiui taikomo patvirtinto kintamosios Vietinės rinkliavos dalies 

dydžio, grąžinama Vietinės rinkliavos mokėtojui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka, kai mišrių 

komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį, neatitiko bent 

vienos iš šių tokios paslaugos teikimo sąlygų: 

60
1
.1. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių 

komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip kitą dieną buvo įvykdytas 

mišrių komunalinių atliekų išvežimas arba kai mišrios komunalinės atliekos nebuvo išvežtos pagal 

grafiką ne dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkytojo kaltės; 

60
1
.2. Vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių 

atliekų konteineriu per 10 darbo dienų nuo atitinkamo jo prašymo pateikimo mišrių komunalinių 

atliekų tvarkytojui ar Administratoriui dienos.“; 

2.7. papildyti Nuostatus 60
2
 punktu:  

„60
2
. Šių nuostatų 60

1
.1 punkte numatytu atveju konkreti grąžinamos Vietinės rinkliavos 

suma, neviršijanti 60
1 

punkte įtvirtinto dydžio, apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamų mišrių 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį 

laikotarpį skaičių. 60
1
.1 papunktyje apibrėžtas pažeidimas mažina to Vietine rinkliava 

apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirta (-as, -i) mišrių komunalinių atliekų 
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konteineris (-iai), ir kurio (-ių,) atžvilgiu nustatytas 60
1
.1 punkte nurodytas pažeidimas, metinės 

Vietinės rinkliavos kintamąją dalį 0,5 Eur už kiekvieną atvejį, tačiau bendra tokiam apmokestinamo 

nekilnojamojo turto objekto priskaičiuota mažintina (grąžintina) Vietinės rinkliavos suma negali 

viršyti 60
1 
punkte įtvirtinto dydžio.“; 

2.8. papildyti Nuostatus 60
3
 punktu:  

„60
3
. Šių nuostatų 60

1
.2 punkte 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 60
1
.2 punkte 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.“; 

2.9. papildyti Nuostatus 60
4
 punktu:  

„60
4
. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs Vietinę rinkliavą, bet visais 

atvejais ne mažiau kaip pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį, ir turintis teisę į Vietinės rinkliavos 

kintamos dalies perskaičiavimą (sumažinimą) dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo 

paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 60
1
.1 ir (ar) 60

1
.2 punktuose, pažeidimų, pateikia 

Administratoriui laisvos formos prašymą, nurodydamas galimus pažeidimus bei turimus šiuos 

pažeidimus pagrindžiančius įrodymus, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po galimų 

pažeidimų. Administratorius, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, atlieka minėtų paslaugų 

teikimo sąlygų vertinimą, o nustatęs jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą Vietinės rinkliavos dydį, 

vadovaudamasis šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis.“; 

2.10. papildyti Nuostatus 60
5
 punktu:  

„60
5
. 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 60
1
.1 ir (ar) 60

1
.2 punktuose, 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 30 kalendorinių dienų tokiam Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą 

Administratoriui.“; 

2.11. Pakeisti Nuostatų 61 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„61. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo didesnio dydžio Vietinę rinkliavą, nei 

nurodyta Mokėjimo pranešime arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą, arba susidarė 

Vietinės rinkliavos permoka dėl Vietinės rinkliavos perskaičiavimo, Vietinė rinkliava buvo 

neteisingai apskaičiuota, Vietinės rinkliavos mokėtojui šių Nuostatų nustatyta tvarka buvo 

nustatytas mažesnis Vietinės rinkliavos dydis, buvo sumažinta Vietinė rinkliava dėl 60
1
.1 ir (ar) 

60
1
.2 punktuose numatytų aplinkybių, permoka įskaitoma į būsimus Vietinės rinkliavos mokėjimus, 

išskyrus atvejus, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas išbraukiamas iš Registro arba yra gautas 

prašymas dėl permokos grąžinimo. Esant Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymui dėl Vietinės 

rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo 

pateikimo Administratoriui dienos.“. 

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras       Gintautas Gegužinskas 


