
 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS 

APRAŠO 

 

2012 m. kovo 26 d. Nr. 1-484 

Marijampolė 

 

 

 

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

2008, Nr. 113-4290; Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177; Nr. 51-2480; Nr. 86-

4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsniu, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 

m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-421, 32 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr.1-1449 ,,Dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų 

suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 31 d. sprendimą Nr.1-1509 ,,Dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų 

suteikimo tvarkos aprašo pakeitimo“. 

2.3. Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 9 d. sprendimą Nr.1-55 ,,Dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų 

suteikimo tvarkos aprašo papildymo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Vidmantas Brazys 
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PATVIRTINTA 

Marijampolės savivaldybės 

tarybos 2012 m. kovo 26 d. 

sprendimu Nr. 1-484 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ 

TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymo (toliau – Rinkliava už komunalines atliekas) lengvatų suteikimo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo procedūros tvarką. 

2. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti 

taikomos tokios rinkliavos už komunalines atliekas lengvatos: 

2.1. Pensinio amžiaus ir neįgalių asmenų, kurių nuosavybės teise valdomame, 

naudojamame, eksploatuojamame nekilnojamo turto objekte (ne daugiau kaip viename 

gyvenamajame pastate ar gyvenamojoje patalpoje) nėra kitų gyvenamąją vietą deklaravusių ar 

realiai gyvenančių asmenų, pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, mokestis už 

komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą neturi viršyti 1 procento asmens pajamų. 

2.2. Asmenų, gaunančių socialinę pašalpą mokestis už komunalinių atliekų surinkimą bei 

atliekų tvarkymą neturi viršyti 1  procento asmens pajamų. 

2.3. 100 proc. atleisti nuo rinkliavos asmenį, valdantį, naudojantį, disponuojantį netinkamą 

naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintą nekilnojamojo turto objektą Marijampolės savivaldybės 

teritorijoje. 

3. Rinkliavos mokėtojai, norintys, kad jiems būtų suteikta šios Tvarkos aprašo 2.1, 2.2 ir 2.3 

punktuose nurodyta lengvata, privalo pateikti prašymą Marijampolės savivaldybės administracijos 

seniūnui pagal jo administruojamą teritoriją. 

4. Rinkliavos mokėtojams gali būti taikoma tik viena pasirinkta lengvata. 

5. Rinkliavos mokėtojai, norintys pasinaudoti 2.3 punkte nurodyta lengvata, jeigu namas yra 

sudegęs turi pateikti prašymą ir Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos pažymą arba, jeigu namas yra 

netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas, tai įrodantį dokumentą arba prašymą, patvirtintą 

Marijampolės savivaldybės administracijos seniūno pagal jo administruojamą teritoriją. 

6. Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnas pagal jo administruojamą teritoriją 

turi iki einamojo mėnesio 15 d. pateikti Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo 

komisijai patikrintą informaciją apie rinkliavos mokėtojus, kurie kreipėsi dėl lengvatų, kartu 

pateikti visus gautus bei surinktus dokumentus. 

7. Marijampolės savivaldybės mokesčių lengvatų svarstymo komisijos teikimu, lengvatos 

suteikiamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

8. Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

lengvata įsigalioja nuo einamojo mėnesio, jeigu visi anksčiau nurodyti dokumentai yra pateikti iki 

einamojo mėnesio 15 d. Dokumentus pateikus vėliau, lengvata įsigalioja nuo kito mėnesio. 

9. Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

lengvata nustoja galios pasikeitus duomenims dėl lengvatos suteikimo priežasčių. 

10. Jei paaiškėja, kad pasinaudota rinkliavos lengvata pateikus neteisingus duomenis, 

rinkliava išieškoma nuo lengvatos suteikimo datos. 

11. Nenumatytus apraše atvejus dėl lengvatos suteikimo svarsto ir priima sprendimą 

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija. 

______________ 

 


