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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi:
1. P a k e i č i u Ukmergės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 132088 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
,,6. Atskirų kategorijų nekilnojamojo turto objektams ir gyventojams Vietinė rinkliava
apskaičiuojama pagal seniūnų parengtus sąrašus:
6.1. 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 (toliau – GVNA apskaita), bet gyvenančių
neurbanizuotose teritorijose, kuriems šalia jų valdos nėra galimybės pastatyti atliekų surinkimo
konteinerių ir jų gyvenamosios patalpos yra nutolę nuo pagrindinio kelio daugiau kaip 500 m,
kasmet iki sausio 1 d. sudaro seniūnai. Sąrašus tvirtina administracijos direktorius. Vienas sąrašo
egzempliorius pateikiamas Rinkliavų poskyriui. Patvirtintus sąrašus Administratorius įregistruoja
rinkliavos administravimo informacinėje sistemoje ir Vietinės rinkliavos mokėtojo (toliau –
Mokėtojas) kortelėje;
6.2. netinkamų naudoti turto objektų sąrašą (nurodant turto objekto unikalų numerį,
adresą, bendrąjį plotą, turto savininką) kasmet iki vasario 1 d. sudaro seniūnai. Sąrašus tvirtina
administracijos direktorius. Vienas sąrašo egzempliorius pateikiamas Rinkliavų poskyriui.
Patvirtintus sąrašus Administratorius įregistruoja rinkliavos administravimo informacinėje
sistemoje ir Vietinės rinkliavos mokėtojo (toliau – Mokėtojas) kortelėje. Netinkamų naudoti turto
objektų, neįtrauktų į šį sąrašą, savininkai deklaruoja duomenis šio Aprašo 36 punkto nurodyta
tvarka.“.
1.2. Papildau 7.6 papunkčiu:
„7.6. mokėtojo prašymu deklaravimo formą priimantis darbuotojas praleistą duomenų
deklaravimo terminą gali atnaujinti, jeigu terminas praleistas dėl svarbių, objektyvių, nuo mokėtojo
valios nepriklausančių priežasčių. Prašyme atnaujinti terminą privaloma nurodyti termino
praleidimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius įrodymus. Deklaravimo formą priimančio
darbuotojo atsisakymas atnaujinti praleistą terminą gali būti skundžiamas administracijos
direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.“.
1.3. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
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„38. Vietinės rinkliavos Administratorius (savivaldybės administracijos darbuotojai,
kuriems suteiktos teisės dirbti su Vietinės rinkliavos administravimo informacine sistema), yra
atsakingas už duomenų bazėje registruojamų duomenų teisingumą. Dėl Administratoriaus kaltės už
ankstesnius mokestinius metus neapskaičiuota Vietinė rinkliava neperskaičiuojama ir į einamųjų
metų mokėtiną sumą neįskaitoma. Visi Vietinės rinkliavos apskaičiavimą reglamentuojančių teisės
aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami ir sprendžiami mokėtojo naudai.“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Administracijos direktorius

Zita Morkūnienė
Justina Markevičiūtė
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