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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ
ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO PAKEITIMO,
PERSKAIČIUOJANT RINKLIAVOS DYDĮ Į EURUS
2014 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-414
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8
punktu, 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir
atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės pasirengimo įsivesti eurą veiklos planą, patvirtintą
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. DV843 „Dėl pasirengimo įsivesti eurą veiklos plano tvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. 1-421 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatų“ priedą „Atliekų susidarymo normos vietinės rinkliavos mokėtojams ir
vietinės rinkliavos dydžiai priklausomai nuo vietinės rinkliavos mokėjimo objekto“ ir jį išdėstyti
taip (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

Savivaldybės meras

Vidmantas Brazys

Mindaugas Lelešius
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Marijampolės savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą nuostatų priedas
ATLIEKŲ SUSIDARYMO NORMOS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS IR
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI PRIKLAUSOMAI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS
MOKĖJIMO OBJEKTO

Pastatų/ patalpų
pagrindinė tikslinė
naudojimo
paskirtis

Apibūdinimas

1

2

Gyvenamieji
pastatai,
vieno
buto gyvenamieji
namai

Gyvenamosios
patalpos,
gyvenamoji (butų,
gyvenamųjų
patalpų) paskirtis

Gyvenamosios
(socialinės
paskirties)
paskirtis
Negyvenamieji
pastatai,
viešbučių paskirtis

Vietinės rinkliavos
dydį nusakantis
parametras

3
Gyvenamųjų
pastatų,
namų
bendrojo ploto m2
Skirti gyventi vienai šeimai. Maksimalus
Šiam pastatų pogrupiui apmokestinamas
priskiriami atskiri vieno buto plotas:
namai.
 vieno buto namo 100 m2
 dviejų butų namo
- 180 m2
pastato dalis iš vieno ar kelių
kambarių ir kitų pagalbinių
patalpų, atskirta atitvaromis
Patalpų
bendrojo
nuo bendrojo naudojimo
ploto
m2
patalpų, kitų butų arba
(maksimalus
negyvenamosios paskirties
apmokestinamas
patalpų ir skirta žmonėms
plotas 100 m2)
gyventi, atskiri kambariai su
bendrojo
naudojimo
patalpomis
skirti
gyventi
įvairių
socialinių grupių asmenims
(bendrabučiai, vaikų namai, Patalpų
bendrojo
prieglaudos, globos namai, ploto m2
šeimos namai, vienuolynai ir
pan.)
apgyvendinimo paslaugas
teikti skirtas (pritaikytas)
Patalpų bendrojo
pastatas (ar jų grupė) su
ploto m2
specialiai suplanuotomis

Atliekų
susidarymo
norma
vienam
vietinės
rinkliavos
dydį
nusakančiam
parametrui,
kg/m2/metus
4

Vietinės
rinkliavos
dydis
Eur/100 m2
per mėnesį

11,07

7,24

11,07

7,24

11,07

7,24

11,07

8,10

5

Negyvenamieji
pastatai,
administracinė
paskirtis

Negyvenamieji
pastatai, prekybos
paskirtis

Negyvenamieji
pastatai, paslaugų
paskirtis

patalpomis – kambariais
(numeriais) ir bendrojo
naudojimo patalpomis
pastatai (ar jų grupės)
(bankai, paštas, valstybės ir
savivaldybės įstaigos,
ambasados, teismai, biurai,
kontoros, kiti įstaigų ir
organizacijų administraciniai
pastatai), skirti
administravimo veiklai,
kuria užtikrinamas
valstybės, vietos savivaldos
ar įmonės konkrečios
institucijos, įstaigos,
tarnybos ar organizacijos
savarankiškas
funkcionavimas.
skirti didmeninei ir
mažmeninei prekybai
(parduotuvės, parduotuvėsoperatorinės, vaistinės,
knygynai, prekybos
paviljonai ir kiti pastatai),
tarp jų ir laikini statiniai
(kioskai ir pan.)
skirti paslaugoms (iš jų
buities) teikti: pirtys, grožio
salonai, skalbyklos,
taisyklos, remonto dirbtuvės,
priėmimo-išdavimo punktai,
autoservisai, plovyklos,
laidojimo namai,
krematoriumai ir kiti pastatai

Patalpų bendrojo
ploto m2

4,87

3,76

Patalpų bendrojo
ploto m2

14,61

11,58

Patalpų bendrojo
ploto m2

8,11

6,66

Negyvenamieji
pastatai,
maitinimo
paskirtis

skirti žmonėms maitinti:
valgyklos, restoranai,
kavinės, barai ir kiti pastatai

Patalpų bendrojo
ploto m2

36,51

28,96

Negyvenamieji
pastatai,
transporto
paskirtis

skirti transporto reikmėms –
susiję su transportavimu (oro
uosto, jūros ir upių laivyno,
geležinkelio ir autobusų
stočių pastatai, judėjimo
postų, dispečerinių, iešmų
postai, signalų perdavimo,
Patalpų bendrojo
muitinių pastatai,
ploto m2
automobilių, autobusų
garažai, geležinkelio vagonų
ir troleibusų depai, orlaivių
angarai, pastatai, kuriuose
įrengtos transporto
stovėjimo aikštelės

4,06

3,18

(požeminės ar daugiaaukštės
stovėjimo aikštelės ir kiti
pastatai)
gamybai skirti pastatai
(gamyklos, dirbtuvės,
Negyvenamieji
produkcijos pramonės
pastatai, gamybos, perdirbimo įmonės,
pramonės paskirtis energetikos pastatai, kalvės,
skerdyklos, gamybinės
laboratorijos ir kiti).
pastatai, kurių tiesioginė
paskirtis – ką nors laikyti
Negyvenamieji
(sandėliuoti): saugyklos,
pastatai,
bendro naudojimo sandėliai,
sandėliavimo
specialūs sandėliai, kiti
paskirtis
pastatai, naudojami
produkcijai laikyti
skirti kultūros reikmėms:
viešųjų pramoginių renginių
pastatai (teatrai, kino teatrai,
Negyvenamieji
kultūros namai, klubai),
pastatai, kultūros
bibliotekos, muziejai,
paskirtis
archyvai, parodų rūmai,
planetariumai, radijo ir
televizijos pastatai ir kiti
pastatai
skirti švietimo ir mokslo
reikmėms: institutai ir
mokslinio tyrimo įstaigos,
observatorijos,
Negyvenamieji
meteorologijos stotys,
pastatai, mokslo
laboratorijos (išskyrus
paskirtis
gamybines laboratorijas),
bendrojo lavinimo,
profesinės ir aukštosios
mokyklos, vaikų darželiai,
lopšeliai ir kiti pastatai
skirti gydymo reikmėms;
juose teikiama medicinos
pagalba sergantiems
žmonėms ar gyvūnams, jie
ten prižiūrimi (ligoninės,
klinikos, poliklinikos,
Negyvenamieji
sanatorijos, reabilitacijos
pastatai, gydymo
centrai, specialiųjų įstaigų
paskirtis
sveikatos apsaugos pastatai,
gydyklų pastatai,
medicininės priežiūros
įstaigų slaugos namai,
veterinarijos gydyklų
pastatai ir kiti)
Negyvenamieji
skirti žmonių visaverčiam

Patalpų bendrojo
ploto m2

9,74

7,81

Patalpų bendrojo
ploto m2

1,22

0,86

Patalpų bendrojo
ploto m2

1,22

0,86

Patalpų bendrojo
ploto m2

1,62

1,44

Patalpų bendrojo
ploto m2

8,93

7,24

Patalpų bendrojo

8,11

6,66

pastatai, poilsio
paskirtis

Negyvenamieji
pastatai, sporto
paskirtis

Negyvenamieji
pastatai, religinė
paskirtis

Negyvenamieji
pastatai,
specialioji
paskirtis

fiziniam bei dvasiniam
poilsiui, tai – poilsio namai,
jaunimo nakvynės namai,
kempingo pastatai, kaimo
turizmo pastatai, medžioklės
nameliai, kiti pastatai,
atitinkantys poilsio
(rekreacinių) pastatų
apibrėžimą ir nepriskirti
kitoms pastatų grupėms
(pogrupiams)
skirti sportuoti: sporto salių,
teniso kortų, baseinų,
čiuožyklų, jachtklubų,
šaudyklų, stadionų, maniežų
ir kiti pastatai
skirti religiniams tikslams:
bažnyčios, cerkvės,
koplyčios, sinagogos,
maldos namai, katedros ir
kiti pastatai
skirti specialiesiems tikslams
(karinių vienetų pastatai,
kalėjimai, pataisos darbų
kolonijos, tardymo
izoliatoriai, policijos,
priešgaisrinių ir gelbėjimo
tarnybų pastatai, slėptuvės,
pasienio kontrolės punktai ir
kiti pastatai)

ploto m2

Patalpų bendrojo
ploto m2

1,22

0,86

Patalpų bendrojo
ploto m2

4,06

2,89

Patalpų bendrojo
ploto m2

8,11

6,66

124,76
kg/valda/per
metus

10,42
Eur/metus

80,42
kg/valda/per
metus

6,95
Eur/metus

Negyvenamieji
pastatai, kita
(sodų) paskirtis
arba valda be
pastatų

pastatai, esantys sodininkų
bendrijose (sodo namai,
vasarnamiai ir kiti) arba
valda be pastatų

Negyvenamieji
pastatai, garažų
paskirtis

pastatai, skirti transporto
priemonėms laikyti ir
valda
remontuoti (ne didesni kaip
20 m2)
Naudojami transporto
priemonėms laikyti ir
remontuoti, teikiamos
paslaugos arba vykdoma kita
veikla, (automobilių garažai,
atviri ar uždari požeminiai
Patalpų bendrojo
garažai, antžeminės
ploto m2
automobilių saugyklos,
elingai, geležinkelio vagonų
depai, autobusų ir troleibusų
garažai, orlaivių angarai,
laivų ir aerostatų elingai ir
kiti panašios paskirties

valda

Taikyti atitinkančius
naudojimo paskirtį dydžius

Kiti objektai

objektai, išskyrus garažus
lengviesiems automobiliams,
esančius namų valdoje)
Naudojami kita paskirtimi
(lošimų namų pastatai) ir kiti
savarankiški objektai
(automobilių stovėjimo
Bendrojo ploto m2
aikštelės, kapinės, degalinės,
viešųjų renginių vietos),
kurių negalima priskirti
jokiai nurodytai paskirčiai

Negyvenamieji
pastatai, kita
(šiltnamių)
paskirtis

Šiltnamiai, žiemos sodai
(oranžerija), kiti pastatai,
skirti augalams auginti

Negyvenamieji
pastatai, kita
paskirtis

kitos paskirties pastatai,
kurių negalima priskirti prie
jokių kitų aukščiau
išvardintų pastatų
grupių(malkinės, rūkyklos,
netaikoma
aptvarai, stoginės, lauko
sandėliukai, rūsiai, kaupai,
dirbtuvėlės, pavėsinės,
svirnai, lauko tualetai, tvoros
ir pan.)

netaikoma

_____________________________

Taikyti atitinkančius
naudojimo paskirtį dydžius
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