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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D.
SPRENDIMO NR. 7-294 ,,DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS
RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR
ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 19 d. Nr. 7-203
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 18 punktu, 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo 302 straipsniu, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2019 m. balandžio
17 d. teikimą Nr. 1T-4 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d.
sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ ir
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. rugsėjo 5 d. antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-7775 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų“, Ukmergės rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):
1.1. Pakeisti Nuostatų 13.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.4. Netinkamiems naudoti turto objektams (apdegusiems, apgriuvusiems ar kitaip
fiziškai pažeistiems ar sunaikintiems turto objektams) Vietinė rinkliava neskaičiuojama.“
1.2. Pakeisti Nuostatų 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,22. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, kurie yra sodų
bendrijose ir neurbanizuotose teritorijose, jeigu šalia turto objekto nėra galimybės pastatyti mišrių
komunalinių atliekų surinkimo konteinerių arčiau kaip 500 metrų nuo namų valdos ribos iki
konteinerio stovėjimo vietos (matuojant artimiausiu privažiavimo keliu), Vietinė rinkliava
skaičiuojama Nuostatų 40 punkte nustatyta tvarka.“
1.3. Pakeisti Nuostatų 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,40. Asmenims, gyvenantiems sodų bendrijose ar neurbanizuotose teritorijose, jeigu
šalia jų gyvenamosios valdos nėra galimybės pastatyti atliekų surinkimo konteinerių arčiau kaip 500
metrų nuo namų valdos ribos iki konteinerio stovėjimo vietos (matuojant artimiausiu privažiavimo
keliu), taikoma 50 proc. lengvata Vietinės rinkliavos pastoviajai ir kintamajai dedamajai.
Sąrašą gyventojų ir nekilnojamojo turto objektų (nurodant vardą, pavardę, gimimo
metus, turto objektą ir jo adresą), deklaravusių gyvenamąją vietą arba įtrauktų į Ukmergės rajono
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet gyvenančių neurbanizuotose teritorijose,
kuriems šalia jų valdos nėra galimybės pastatyti atliekų surinkimo konteinerių ir jų gyvenamosios
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patalpos yra nutolę nuo pagrindinio kelio daugiau kaip 500 metrų, kasmet iki sausio 1 d. sudaro
seniūnai. Sąrašus tvirtina administracijos direktorius.“
1.4. Papildyti Nuostatus 41 punktu:
„41. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties
nekilnojamojo turto objektu, Vietinės rinkliavos pastovioji ir kintamoji dedamosios mažinamos 3
proc., kai mokėtojas Vietinės rinkliavos elektroninio aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda
internete https://savitarna.ukmerge.lt) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir
Vietinę rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pervedimu iki kovo 31 d. Vietinės
rinkliavos lengvata nurodoma ateinančių mokestinių metų mokėjimo pranešime.“
1.5. Pakeisti Nuostatų 41–45 punktų numeraciją ir juos laikyti atitinkamai 42–46
punktais.
1.6. Pakeisti Nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai“ lentelės 19.3 eilutę ir ją
išdėstyti taip:
Kiti ūkio paskirties NT objekto
NT objekto
19.3
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objektai
plotas
plotas
1.7. Pripažinti netekusiomis galios Nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai“
lentelės 1.2 ir 19.4 eilutes.
1.8. Pakeisti Nuostatų priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai“ lentelės numeraciją ir 1.1
eilutę laikyti 1 eilute.
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
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