
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 

PAKEITIMO 

 

2017 m. spalio 27 d. Nr. TS-180 

Rokiškis 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 4 dalimi, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsniu, Valstybinio 

atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 

patvirtinimo“, 18 ir 20 punktais Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. TS-131 „Dėl Rokiškio rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“: 

1.1. Išdėstyti 6.27  punktą taip: 

„6.27. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau –Vietinė 

rinkliava) – tai Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas dvinaris mokestis už komunalinių 

atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. Rinkliava galioja savivaldybės 

teritorijoje ir ją privalo mokėti kiekvienas nekilnojamojo turto savininkas“; 

1.2. Išdėstyti 9 punktą taip: 

„9. Savivaldybės administracija organizuoja Savivaldybės teritorijoje susidarančių 

komunalinių atliekų surinkimą bei pervežimą į regioninį sąvartyną (arba į kitą apdorojimo vietą) ir 

nuo jų atskirtų kitų atliekų – pakuočių atliekų, pavojingų buities atliekų, elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų, žaliųjų, bei didelių gabaritų ir kitų atliekų, antrinių žaliavų, surinkimą, vykdo 

visuomenės informavimą ir švietimą, konkurso tvarka parenka komunalinių atliekų tvarkytojus, o 

Savivaldybės taryba tvirtina atliekų tvarkymo taisykles ir atliekų tvarkymo planus, sprendimus dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nuostatų bei  vietinės rinkliavos dydžius, 

atliekų susidarymo normas“; 

1.3. Išdėstyti 22 punktą taip: 

„22.  Savivaldybės tarybos patvirtintos Vietinės rinkliavos  dydis privalo būti nustatytas 

toks, kad surenkamomis lėšomis būtų padengtos visos su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios 

sąnaudos“; 

1.4. Išdėstyti 23 punktą taip: 

„23.  Vietinės rinkliavos  lėšos naudojamos Savivaldybės bei regiono komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemai, regiono bei Savivaldybės atliekų tvarkymo planų įgyvendinimui finansuoti“; 

1.5. Išdėstyti 24 punktą taip: 

„24.  Nustatydama Vietinės rinkliavos dydžius, Savivaldybės taryba turi atsižvelgti ne tik į 

Savivaldybės atliekų tvarkymo išlaidas, patiriamas tvarkant atliekas, bet ir į gautas pajamas, jei 

tokios pajamos yra gautos, perduodant naudoti gaminių, pakuočių ar kitas atliekas“; 

1.6. Išdėstyti 25 punktą taip: 

„25.  Vietinės rinkliavos administravimo veiklą (sutarčių su atliekų turėtojais sudarymą, 

Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, rinkimą, mokėtojų registrą) įstatymų nustatyta tvarka vykdo 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius - UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras“; 

1.7. Išdėstyti 29.3 punktą taip: 

„29.3. Laiku mokėti Savivaldybės nustatytą Vietinę rinkliavą“; 



1.8. Išdėstyti 29.13 punktą taip: 

„29.13. Administratoriui arba Savivaldybės administracijai pareikalavus, komunalinių 

atliekų turėtojai, daugiabučių namų butų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės 

(daugiabučių namų administratoriai), privalo pateikti informaciją apie gyventojų skaičių ir butų 

skaičių (būsto plotą), o juridiniai asmenys – apie darbuotojų arba atitinkamai moksleivių, mokinių, 

vaikų, vietų skaičių, užimamą plotą ir kitus parametrus, reikalingus atliekų susikaupimo kiekiams 

įvertinti bei Vietinės rinkliavos dydžiui nustatyti“; 

1.9. Išdėstyti 43 punktą taip: 

  „43. Atliekų surinkimo priemonių talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių 

dažnumas nustatomi taip: 

  43.1 Iš individualių namų valdų, sodų paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose 

nuolatos gyvenama, mišrios komunalinės atliekos surenkamos mišrių komunalinių atliekų 

konteineriais ne mažesniais kaip 0,12 m
3
; 

      43.2 Individualių konteinerių ištuštinimo dažnis per metus numatomas atsižvelgiant į 

patvirtintas kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos susikaupiančių mišrių komunalinių 

atliekų normas; 

      43.3 Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 8 kartai 

per metus; 

      43.4 Iš daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijų mišrios komunalinės atliekos 

surenkamos bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriais, kurių skaičius ir dydis 

mišrių komunalinių atliekų aikštelėje arba stovėjimo vietoje nustatomas pagal patvirtintas mišrių 

komunalinių atliekų susikaupimo normas, gyventojų skaičių ir ištuštinimo dažnumą; 

    43.5 Komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo dažnis nustatytas atliekų tvarkytojo ir 

Administratoriaus sutartyje ir skelbiamas šiose taisyklėse nustatyta tvarka“; 

 1.10. Išdėstyti 46 punktą taip: 

 „46.  Savivaldybės teritorijoje nerūšiuotos komunalinės atliekos surenkamos 1,1 kub. m, 

0,24 kub. m, 0,12 kub. m talpos konteineriais“. 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

3. Paskelbti šį sprendimą vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ir teisės aktų 

registre. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darutis Krivas 


