
 

 

 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ 

 

2010 m. liepos 19 d. Nr. 1-1327 

Marijampolė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ( Ţin., 1994, Nr.55-1049; 

2008, Nr.113-4290; Nr.137-5379; 2009, Nr.77-3165) 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ( Ţin., 1998, 

Nr.61-1726; 2002, Nr.72-3016 ) 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ( 

Ţin., 2000, Nr.52-1484; 2002, Nr.45-1710; 2005, Nr.149-5416; 2007, Nr.101-4107 ) 11 straipsnio 1 

dalies 8 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a : 

1. Neteko galios. 
2010 m. rugsėjo 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1378 redakcija 

 

2. Patvirtinti: 

2.1. Neteko galios. 
2010 m. rugsėjo 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1378 redakcija 

 

2.2. Marijampolės savivaldybės Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, panaudojimo, 

apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką (pridedama). 

3. Įpareigoti Marijampolės savivaldybės administraciją pasirašyti sutartį su Marijampolės 

regiono atliekų tvarkymo centru dėl vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo. 

 

Savivaldybės meras  Vidmantas Brazys 

______________ 

 

Anatolijus Lesnickas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės savivaldybės tarybos 

2010 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 1-1327 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ 

NUOSTATAI 

 

Neteko galios. 
2010 m. rugsėjo 20 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1378 redakcija 

______________ 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės savivaldybės tarybos 

2010 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 1- 1327 
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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 

FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR 

ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši Tvarka reglamentuoja Marijampolės savivaldybės Vietinės rinkliavos uţ komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą specialiosios programos (toliau – Specialioji programa) finansavimo 

pajamų ir išlaidų planavimą, panaudojimą, apskaitą, ir kontrolę, ataskaitų teikimo tvarką. 

atsakomybę uţ Specialiosios programos lėšų panaudojimą. 

 

II. LĖŠŲ PLANAVIMAS 

 

2. Specialiosios programos lėšos planuojamos vadovaujantis UAB Marijampolės apskrities 

atliekų tvarkymo centras atitinkamų metų patvirtintu veiklos planu, sudarytomis arba 

galiojančiomis sutartimis, tikslu uţtikrinti Marijampolės regioninės komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos tinkamą finansavimą.  

3. Specialiosios programos sąmatos projektą rengia UAB Marijampolės apskrities atliekų 

tvarkymo centras.  

 

III. LĖŠŲ KAUPIMAS IR APSKAITA 

 

4. Specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje Savivaldybės biudţeto sąskaitoje.  

5. Specialiosios programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Finansų ir 

biudţeto departamento Buhalterijos skyrius. 

6. Savivaldybės administracijos Finansų ir biudţeto departamento Finansų skyrius kiekvieną 

mėnesį perveda į biudţetinių lėšų sąskaitą Specialiajai programai finansuoti visas vietinės 

rinkliavos uţ komunalinių atliekų tvarkymą lėšas, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras surinktas iš atliekų turėtojų, privalančių mokėti vietinę rinkliavą, ir pervestas į Marijampolės 

savivaldybės biudţetą, lėšas.  

7. Visos vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų tvarkymą lėšos, UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centras surinktos iš atliekų turėtojų, privalančių mokėti vietinę 

rinkliavą, ir pervestos į Marijampolės savivaldybės biudţetą, pervedamos į UAB Marijampolės 

apskrities atliekų tvarkymo centro sąskaitą. 

 

IV. LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

 

8. Specialiosios programos lėšos naudojamos visų išlaidų, reikalingų Marijampolės 

regioninei komunalinių atliekų tvarkymo sistemai tinkamai funkcionuoti, padengimui: 

8.1. atliekų surinkimo ir atliekų parengimo perdirbti išlaidoms padengti; 

8.2. atliekų šalinimo išlaidoms padengti; 

8.3. atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir administravimo išlaidoms padengti;  

8.4. vietinės rinkliavos administravimo išlaidoms padengti; 

8.5. sąvartynų uţdarymo, prieţiūros po uţdarymo išlaidoms padengti; 

8.6. kitoms su komunalinių atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms padengti. 

 

V. ATASKAITŲ TEIKIMAS 

 

9. Savivaldybės administracijos Finansų ir biudţeto departamento Buhalterijos skyrius 

atsako uţ Specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų tvarkymą ir savalaikį programoje 

numatytų darbų finansavimą. 
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10. Specialiosios programos lėšų panaudojimo metinę ataskaitą rengia ir tarybai tvirtinti 

teikia UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Ataskaita gali būti teikiama kartu su 

Specialiosios programos sąmata arba atskirai. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

12. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atsako uţ teisingą Specialiosios 

programos lėšų panaudojimą pagal tarybos patvirtintą sąmatą. 

13. Savivaldybės administracijos Finansų ir biudţeto departamento Buhalterijos skyrius 

atsako uţ Specialiosios programos lėšų apskaitos dokumentų tvarkymą. 

______________ 

 


