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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
2020 m. gruodžio 21 d. Nr. 7-300
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8
punktu ir 12, 13 bei 132 straipsniais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 301
straipsniais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 681 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmokos dydžio nustatymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020
m. balandžio 21 d. sprendimą, 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 (toliau – Nuostatai), 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“:
1.1. Pakeisti Nuostatų 13.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.1. Gyvenamosios paskirties objektams:
13.1.1. kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais: pastovioji dalis – pagal
nekilnojamo turto plotą (maksimalus apmokestinamas plotas 100 m2), kintamoji dalis – pagal
gyventojų skaičių;
13.1.2. kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis – pagal nekilnojamo
turto plotą (maksimalus apmokestinamas plotas 100 m2), kintamoji dalis – pagal naudojamų
komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį“.
1.2. Pakeisti Nuostatų 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.2. Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų,
gamybos ir pramonės, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, specialiosios, kitos
(fermų) paskirties pastatams (naudojamiems galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti), kitos (ūkio)
paskirties pastatams (žemės ūkiui tvarkyti – svirnams, angarams, garažams ir kt.), kitiems pastatams
(naudojamiems kita paskirtimi, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai):
13.2.1. kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais: pastovioji dalis ir kintamoji
dalis pagal nekilnojamo turto plotą;
13.2.2. kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis - pagal nekilnojamo
turto plotą, kintamoji dalis – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir
ištuštinimo dažnį“.
1.3. Pakeisti Nuostatų 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.3. Religinės, sodų, visuomeninių organizacijų paskirties objektams:
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13.3.1. kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais: pastovioji dalis ir kintamoji
dalis pagal nekilojamojo turto objektų skaičių;
13.3.2. kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis – pagal
nekilojamojo turto objektų skaičių, kintamoji dalis – pagal naudojamų komunalinių atliekų
konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį“.
1.4. Pakeisti Nuostatų 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.5. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotiems turto objektams ir Nekilnojamojo
turto registre įregistruotiems turto objektams, kurių nenurodytas bendrasis plotas, jeigu šiose
patalpose yra deklaruotų gyventojų:
13.5.1. kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais: pastovioji dalis – pagal
nekilnojamojo turto maksimalų plotą 100 m2, kintamoji dalis – pagal gyventojų skaičių;
13.5.2. kurie naudojasi individualiais konteineriais: pastovioji dalis – pagal
nekilnojamojo turto maksimalų plotą 100 m2, kintamoji dalis – pagal naudojamų komunalinių atliekų
konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį“.
1.5. Papildyti Nuostatų 13 punktą 6 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
,,13.6. Apskaičiuojant Vietinę rinkliavą, taikomas Ukmergės rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. 7-100 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
numatytas mišrių komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis“.
1.6. Papildyti Nuostatų 13 punktą 7 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
,,13.7. Mokėtojas, kurio negyvenamosios paskirties turto objektams yra priskirti
individualūs konteineriai, gali pasirinkti alternatyvų Vietinės rinkliavos kintamosios dalies
apskaičiavimo ir mokėjimo būdą – 13.2.1 ir 13.3.1 papunkčiuose nustatyta tvarka, apie tai deklaravęs
Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka“.
1.7. Papildyti Nuostatų 17 punktą formulėmis:
,,VR4 = APNTO x VRPDK/100 + IKS x KIK
GSNTO x VRKDK
Kur:
VR4 – Vietinės rinkliavos dydis (EUR),
APNTO – nekilojamojo turto objekto apmokestinamas plotas (m2),
VRPDK – Vietinės rinkliavos pastovios dedamosios kintamojo dydis (EUR/m2),
IKS – ištuštinamų konteinerių skaičius (vnt./metus),
KIK – konteinerių ištuštinimo kaina (EUR/vnt.).
VR5 = TOSNTO x VRPDK + IKS x KIK
Kur:
VR5 – Vietinės rinkliavos dydis (EUR),
TOSNTO – nekilojamojo turto objektų skaičius (objektas),
IKS – ištuštinamų konteinerių skaičius (vnt./metus),
KIK – konteinerių ištuštinimo kaina (EUR/vnt.)“.
1.8. Pakeisti Nuostatų 35 punktą ir išdėstyti jį taip:
,,35. Delspinigiai už nesumokėtą ar pavėluotai sumokėta Vietinę rinkliavą
neskaičiuojami. Nesumokėta rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka“.
1.9. papildyti Nuostatus 381 – 384 punktais ir išdėstyti juos taip:
,,381. Grąžintina per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos Vietinės rinkliavos dalis,
neviršijanti 50 procentų tam mokestiniam laikotarpiui taikomo patvirtinto kintamosios Vietinės
rinkliavos dalies dydžio, apskaičiuojama iš ateinančio mokestinio laikotarpio priskaičiuotos Vietinės
rinkliavos sumos atėmus grąžintiną Vietinės rinkliavos dalį, kai komunalinių atliekų tvarkymo
paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį, neatitiko bent vienos iš šių tokios paslaugos teikimo
sąlygų:
381.1. Paslaugos teikėjas nesurinko mišrių komunalinių atliekų iš tliekų surinkimo
konteinerių pagal komunalinių atliekų išvežimo grafiką, išskyrus atvejus:
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381.1.1. kai mišrių komunalinių atliekų surinkimas buvo įvykdytas ne vėliau kaip per
sekančias 3 darbo dienas nuo skundo Administratoriui pateikimo dienos;
381.1.2. kai buvo susidariusi situacija, nurodyta Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 ,,Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 16 punkte.
381.2. Vietinės rinkliavos mokėtojas neaprūpinamas mišrių komunalinių atliekų
surinkimo konteineriu arba neužtikrinta galimybė naudotis kitais mišrių komunalinių atliekų
surinkimo konteineriais per 15 darbo dienų nuo atitinkamo jo prašymo (raštu ar elektroniniu būdu)
pateikimo Ukmergės rajono savivaldybė administracijai dienos.
382. Šių nuostatų 381.1 papunktyje numatytu atveju konkreti grąžinamos Vietinės
rinkliavos suma, neviršijanti 381 punkte įtvirtinto dydžio, apskaičiuojama atsižvelgiant į atitinkamų
mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų per atitinkamą mokestinį
laikotarpį skaičių. 381.1 papunktyje apibrėžtas pažeidimas mažina to Vietine rinkliava
apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirtas individualus mišrių komunalinių
atliekų konteineris ir kurio atžvilgiu nustatytas 381.1 papunktyje nurodytas pažeidimas, metinės
Vietinės rinkliavos kintamąją dalį 2 proc., tačiau bendra tokiam apmokestinamo nekilnojamojo turto
objekto priskaičiuota mažintina (grąžintina) Vietinės rinkliavos suma negali viršyti 381 punkte
įtvirtinto dydžio.
383. Šių nuostatų 381.2 papunktyje 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 381.2 papunktyje 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.
384. Ukmergės rajono savivaldybės administracija kontroliuoja Paslaugų teikėjo mišrių
komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 381.1 ir (ar) 381.2
papunkčiuose laikymąsi ir, paaiškėjus galimam jų pažeidimui, atlieka minėtų paslaugų teikimo sąlygų
vertinimą, o nustačiusi jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą Vietinės rinkliavos dydį,
vadovaudamasi šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis, ir nurodo jį einamojo mokestinio laikotarpio
mokėjimo pranešime, siunčiamame Vietinės rinkliavos mokėtojui šiuose Nuostatuose nustatyta
tvarka ir terminais“.
385. 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 381.1 ir (ar) 381.2 papunkčiuose, 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 turto objektą per einamuosius metus, grąžintina Vietinės
rinkliavos dalis grąžinama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
tokiam Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą Administratoriui.
1.10. Pakeisti Nuostatų priedą „Vietinės rinkliavos dydžiai“ ir išdėstyti jį nauja redakcija
(pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio
19 d. sprendimą Nr. 7-203 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Savivaldybės meras

Rolandas Janickas

Ukmergės rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų
priedas

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI
Vietinės rinkliavos pastovioji
dedamoji
Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Nekilnojamojo turto objektų
kategorijos

Gyvenamosios paskirties objektai

Viešbučių paskirties objektai
Administracinės paskirties objektai
Prekybos paskirties objektai
Paslaugų paskirties objektai
Maitinimo paskirties objektai
Transporto paskirties objektai
Garažų paskirties objektai
Gamybos ir pramonės paskirties
objektai
Gamybos ir pramonės paskirties
objektai (iki 500 m2 ploto)
Gamybos ir pramonės paskirties
objektai (nuo 500 iki 1000 m2 ploto)
Gamybos ir pramonės paskirties
objektai (nuo 1000 iki 5000 m2 ploto)

Kintamasis
parametras

NT objekto plotas
(maks.
Apmokestinamas
NT objekto plotas –
100 m2)
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas

Rinkliavos
dydis mėnesiui

2,2 Eur/100 m2

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji
Turto objektui priskirti bendro
Turto objektui priskirti
naudojimo konteineriai
individualūs konteineriai
Kintamasis
Rinkliavos
Kintamasis
Rinkliavos
parametras
dydis mėnesiui parametras dydis mėnesiui
(konteinerio
konteinerio
dydis)*
ištuštinimui
0,75 Eur/
Gyventojų
1,5 Eur/
0,12 m3
1 gyventojui
skaičius
1 gyventojui
0,75 Eur/
0,24 m3
1 gyventojui

2,2 Eur/100 m2
2,0 Eur/100 m2
2,2 Eur/100 m2
2,2 Eur/100 m2
2,2 Eur/100 m2
0,6 Eur/100 m2
0,1 Eur/100 m2

NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas

3,7 Eur/100 m2
1,3 Eur/100 m2
7,5 Eur/100 m2
3,4 Eur/100 m2
14,0 Eur/100 m2
3,9 Eur/100 m2
0,6 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,6 Eur/100 m2

NT objekto plotas

2,7 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,5 Eur/100 m2

NT objekto plotas

1,9 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,3 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,9 Eur/100 m2

0,12 m3
0,24 m3
0,77 m3
1,1 m3

1,28 Eur
2,56 Eur
8,21 Eur
11,71 Eur
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9.4.
9.5.

10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1.

17.2.
17.3.

Gamybos ir pramonės paskirties
objektai (virš 5000 m2 ploto)
Gamybos ir pramonės paskirties
objektai, kuriuose veikia automatinės
linijos ir/ar automatiniu režimu
veikiantys įrenginiai
Sandėliavimo paskirties objektai
Sandėliavimo paskirties objektai
(iki 1000 m2)
Sandėliavimo paskirties objektai
(virš 1000 m2)
Kultūros paskirties objektai
Mokslo paskirties objektai
Gydymo paskirties objektai
Poilsio paskirties objektai
Sporto paskirties objektai
Specialiosios paskirties objektai
Kiti objektai
Kitos (fermų) paskirties pastatai
(naudojami galvijams, gyvuliams,
paukščiams auginti)
Kitos (ūkio) paskirties pastatai (žemės
ūkiui tvarkyti – svirnai, angarai ir kita)
Kiti pastatai (naudojai kita paskirtimi,
kurių negalima priskirti jokiai
nurodytai paskirčiai)
Visuomeninės organizacijos objektai

NT objekto plotas

0,2 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,3 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,2 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,1 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,6 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,3 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,3 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,2 Eur/100 m2

NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas

1,1 Eur/100 m2
1,1 Eur/100 m2
2,8 Eur/100 m2
2,2 Eur/100 m2
1,1 Eur/100 m2
0,4 Eur/100 m2

NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas
NT objekto plotas

0,3 Eur/100 m2
0,3 Eur/100 m2
2,6 Eur/100 m2
3,7 Eur/100 m2
1,2 Eur/100 m2
1,5 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,6 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,1 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,6 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,1 Eur/100 m2

NT objekto plotas

1,1 Eur/100 m2

NT objekto plotas

0,9 Eur/100 m2

0,12 m3
0,24 m3
0,77 m3
1,1 m3

1,28 Eur
2,56 Eur
8,21 Eur
11,71 Eur

NT objektų
1,0 Eur/objektui
0,12 m3
1,28 Eur
skaičius
0,24 m3
2,56 Eur
3
0,77 m
8,21 Eur
18.
Religinės paskirties objektai
NT objektų skaičius 1,3 Eur/objektui
NT objektų
1,3 Eur/objektui
1,1 m3
11,71 Eur
skaičius
19.
Sodų paskirties objektai
NT objektų skaičius 0,2 Eur/objektui
NT objektų
0,6 Eur/objektui
skaičius
* Minimalus konteinerių ištuštinimo dažnis – 2 kartai per mėnesį nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 7-100 „Dėl
Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.
____________________________
17.4.

NT objektų skaičius

1,1 Eur/objektui
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