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SAVIVALDYBIl) VIETINES RINKLIAVOS uz KOMUNALINIl) ATLIEKl) SURINKIMl\
IR TVARKYMl\ ADMINISTRA VIMO TVARKOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Savivaldybiu vietines rinkliavos uz komunaliniu atlieku surinkima ir tvarkyrna
administravimo tvarkos aprasas (toliau - Tvarkos aprasas) parengtas vadovaujantis Koncesijos
sutartimi "Del Klaipedos miesto savivaldybes komunaliniu
atlieku tvarkymo sistemos
administratoriaus funkciju perdavimo ir vykdymo", koncesijos sutartimi "Del Neringos savivaldybes
komunaliniu atlieku tvarkymo sistemos administratoriaus funkciju perdavimo ir vykdymo",
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintais Klaipedos miesto savivaldybes
vietines rinkliavos uz komunaliniu atlieku surinkima ir tvarkyma nuostatais, Neringos savivaldybes
tarybos sprendimu patvirtintais Neringos savivaldybes vietines rinkliavos uz komunaliniu atlieku
surinkima ir tvarkyma nuostatais, ir kitais teises aktais. Sios Tvarkos aprasas reglamentuoja
savivaldybiu vietines rinkliavos administravima: atlieku turetoju registravima, vietines rinkliavos
mokejimo pranesimu forrnavima ir tikslinima, apskaita, atlieku turetoju aprupinima konteineriais
tiek, kiek to nereglamentuoja atskiros direktoriaus isakymu patvirtintos tvarkos.
2. Tvarkos apraso tikslas - uztikrinti savivaldybiu komunaliniu atlieku turetoju registravima,
laikantis Lietuvos Respublikos istatymu ir kitu teises aktu, reglamentuojanciu atlieku tvarkyma, bei
efektyvu rinkliavu i savivaldybiu biudzetus rinkima.
3. Sis Tvarkos aprasas yra privalomas visiems KRA TC darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su
savivaldybiu vietines rinkliavos moketojais.
4. Pagrindines siame Tvarkos aprase vartojamos savokos:
4.1. Vietine rinkliava - Savivaldybiu tarybu sprendimais nustatyta privaloma dvinare imoka uz
komunaliniu atlieku surinkima is atlieku turetojq ir atliekq tvarkym'l, galiojanti Klaipedos miesto ir
Neringos savivaldybiq (toliau - Savivaldybiq) teritorijose, kuri'l Nuostatq nustatyta tvark'l privalo
moketi visi Vietines rinkliavos moketojai;
4.2. KRA TC - UAB Klaipedos regiono atliekq tvarkymo centras;
4.3. VRAS - Vietines rinkliavos administravimo skyrius.
4.4. EIAS - Ekologines infrastruktUros administravimo skyrius.
4.5. VRAS vadybininkas - VRAS vyr. vadybininkas, VRAS vadybininkas, VRAS sekretorius
- administratorius, VRAS vadybininkas - administratorius, dirbantys su vietines rinkliavos
moketojais pagal VRAS virsininko isakymu priskirtas sritis ir grupes;
4.6. Klientas -asmuo, kuris kreipiasi i KRA TC klausimais, susijusiais su savivaldybiq vietines
rinkliavos administravimu, atliekq tvarkymo paslaugos teikimu;
4.7. KRA TIS - informacine sistema, skirta komunaliniq atliekq turetojams registruoti ir
Vietines rinkliavos apskaitai tvarkyti.
4.8. Nuostatai -savivaldybiq tarybq sprendimais patvirtinti vietines rinkliavos uz komunaliniq
atliekq surinkimlf is atliekq turetojq ir atliekq tvarkym'l nuostatai.
4.9. Kitos siame Tvarkos aprase vartojamos s'lvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekq
tvarkymo istatyme ir kituose teises aktuose apibreztas s'lvokas.
II. VIETINES RINKLIA VOS PRISKAITYMAI IR REGISTRO DUOMENV
TIKSLINIMAS
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5. KRATC Registro duomenu bazeje registruojami ir tvarkomi duomenys apie vietines
rinkliavos moketojus,
6. Ne veliau kaip iki sausio 20 d. VRAS vadybininkai pagal savo kuruojamas sritis ir grupes,
pavestas VRAS virsininko isakymu, sutvarko ir priskiria atitinkamus rinkliavos parametrus pries
mokejimo pranesimu formavima ir apie tai informuoja IT specialista.
7. IT specialistas patikrina nustatymu reiksmes, isjungia automatizuotus procesus ir paleidzia
mokejimo pranesimu generavima. VRAS vadybininkai patikrina suformuotus pranesimus pagal
mokejimo pranesimu tikrinimo vadova ir informuoja IT specialista apie atlikta patikrinima ar (ir)
pastebetas klaidas / netikslumus, kurie pasalinami, 0 mokejimo pranesimai pergeneruojami ir vel
sutikrinami.
8. Ne veliau kaip iki vasario 1 d. IT specialistas paleidzia teisingai suformuotu pranesimu PDF
failu ktirima, juos eksportuoja, patikrina pagal mokejimo pranesimu tikrinimo vadova ir
issiuncia/eksportuoja per nutolusi server] imonei, teikianciai el. saskaitu siuntimo (jei yra moketojo
sutikimas pranesimus gauti el. budu) ir popieriniu saskaitu spausdinimo, vokavimo bei atidavimo
paste kurjeriui paslaugas (pagal sutarti). Paste kurjeris pristato (pagal sutarti) mokejimo pranesimus
adresatams.
9. Jei kurjeris grazina pranesimus del tam tikru priezasciu, VRAS vadybininkas grazinima
uzfiksuoja KRA TIS ir tikslina duomenu baze: ivertines grazinimo priezastis tikslina adresa, moketoja
pagal Nekilnojamojo turto registro duornenu baze, moketojo adresa pagal Gyventoju registra arba
juridinio asmens buveine pagal Juridiniu asmenu registra, Pagal poreiki VRAS vadybininkas tikslina
Vietines rinkliavos priskaitymus. Patikslinti mokejimo pranesimai issiunciami pastu.
10. Jei kreipiamasi del mokejimo pranesimo netikslumu arba pakeitimu VRAS darbuotojai,
gave prasyma del Registro duomenu patikslinimo, mokejimo pranesimo netikslumu arba pakeitimu,
KRA TIS formuoja uzduoti atsakingam VRAS vadybininkui, nustatydamas 20 darbo dienu termina.
VRAS vadybininkas patikrines duomenis tikslina duomen4 bazy, sukuria kreditini mokejimo
pranesimq ir suformuoja naujq mokejimo pranesimq, kurie pateikiami adresatui tiesiogiai, pastu arba
el. pastu.
11. Jeigu formuojant kreditini pranesim~ vietines rinkliavos moketojui, turinciam kelis turto
objektus, susidaro permoka, VRAS vadybininkas perkelia imokq, atspausdina pranesim~ ir issiuncia
ji vietines rinkliavos moketojui.
12. Jeigu kreipiamasi del atlikt4 mokejimo netikslum4, VRAS vadybininkas atlieka
pakeitimus, atspausdina pranesimq ir issiunCia vietines rinkliavos moketojui.
13. Vietines rinkliavos moketojui, kreipiantis del pakartotinio mokejimo pranesimo, klientq
aptarnaujantis VRAS vadybininkas ji pateikia is karto, isskyrus tuos atvejus, jeigu veiksmo del
KRA TIS trikdzi4 negalima atlikti is karto - sukuriant uzduoti VRAS vadybininkui pagal kuruojamas
sritis su 1 darbo dienos terminu.
III. KITOS PASKIRTIES VIETINES RINKLIA VOS TAIKYMAS
14. VRAS sekretorius administratorius, gavys prasymq del kitos rinkliavos taikymo, ji
uzregistruoja, formuoja uzduoti atsakingam VRAS vadybininkui, nustatydamas maksimal4 13 darbo
dien4 terminq.
15. VRAS vadybininkas, gavys prasymq del kitos rinkliavos taikymo, vadovaudamasis
Savivaldybes kitos metines vietines rinkliavos uz komunalini4 atliek4 surinkimq ir tvarkymq taikymo
tvarkos aprasu:
15.1.
patikrina ar pateikti visi reikiami dokumentai. Jeigu nepateikti - rengia per 5 darbo
dien4 terminq atsakymq vietines rinkliavos moketojui;
15.2.
priima sprendimq del patikros vietoje butinumo. Jei patikra butina, neuzdarydamas
jam priskirtos uzduoties, formuoja veiksmq EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis,
nustatydamas 10 darbo dien4 terminq;
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15.3.
jei pateikti visi dokumentai ir patikros atlikti nereikia - prasyma su visais dokumentais
perduoda VRAS sekretoriui-administratoriui
rengti lydrasti savivaldybei, KRA TIS sukurdamas
veiksma su 3 darbo dienu terminu.
16. EIAS kokybes inspektoriai, atlike turto objekto patikrinima vietoje, suraso Patikros vietoje
akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia i KRA TIS bei sukuria nauja veiksma VRAS
vadybininkui su 3 darbo dienu terminu.
17. VRAS vadybininkas asmens prasyma su visais dokumentais perduoda VRAS sekretoriuiadministratoriui rengti lydrasti savivaldybei, sukurdamas veiksma su 3 darbo dienu terminu bei
uzdarydamas savo veiksmus.
18. VRAS sekretorius - administratorius, gaves prasyma su visais dokumentais rengia lydrasti
Savivaldybei, ji pasiraso, uzregistruoja ir nuskenuota ikelia i KRA TIS prie kiekvienos uzduoties ir
uzdaro savo veiksma.
19. VRAS sekretorius - administratorius, gaves is Savivaldybes atsakymo moketojui del
prasyrno netenkinimo kopija, jq uzregistruoja ir ikelia i KRA TIS prie turto objekto ir moketojo
dokumentu ir sukuria VRAS vadybininkui nauja uzduoti del susipazinimo su neigiamu atsakymu su
2 darbo dienu terminu.
20. VRAS sekretorius - administratorius, gaves is Savivaldybes prasyma atlikti patikra vietoje,
formuoja nauja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas 10 darbo
dienu termina.
21. EIAS kokybes inspektoriai, atlike turto objekto patikrinima vietoje, suraso Patikros vietoje
akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia i KRA TIS bei sukuria VRAS sekretoriui administratoriui veiksma su 3 darbo dienu terminu.
22. VRAS sekretorius - administratorius, gaves Patikros vietoje akta ji atspausdina ir rengia
lydrasti Savivaldybei, ji pasiraso, uzregistruoja ir nuskenuota ikelia i KRA TIS prie kiekvienos
uzduoties.
23. VRAS sekretorius - administratorius, gaves Savivaldybes sprendima del Kitos metines
vietines rinkliavos taikymo, uzregistruoja ji, formuoja nauja uzduoti atsakingiems VRAS
vadybininkams, nustatydamas 5 darbo dienu termina nuo sprendimo gavimo dienos.
24. VRAS vadybininkas, gaves sprendima, patikslina mokejimo pranesima ir issiuncia vietines
rinkliavos moketojui.
25. Vietines rinkliavos moketojui pranesus apie pasikeitusias faktines aplinkybes po
Savivaldybes sprendimo priemimo del Kitos paskirties metines vietines rinkliavos taikymo, vykdomi
veiksmai pagal si Tvarkos aprasq.
26. VRAS vadybininkas pagal kuruojamas sritis, vienq kartq per kalendorinius metus (II-III
ketvirCiuose) sudaro moketojl!, kuriems priimtas Savivaldybes sprendimas taikyti kitos paskirties
metiny vietiny rinkliavq (isskyrus sodo namus, pakeistus i gyvenamuosius namus), sqrasq ir
suformuoja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas 60 darbo dienq
terminq, atlikti patikrai. Tuo atveju, jeigu EIAS kokybes inspektoriui vienu metu tenka atlikti patikrq
daugelyje objektq, patikros atlikimo terminq gali pratysti EIAS virsininkas.
27. EIAS kokybes inspektoriai, atliky turto objekto patikrinimq vietoje, suraso Patikros vietoje
aktq, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia i KRA TIS pagal kiekvienq turto objektq atskirai
bei sukuria VRAS vadybininkui veiksmq su 3 darbo dienl! terminu.
28. VRAS vadybininkas, ivertinys Patikros vietoje akte uzfiksuotas aplinkybes, priima
sprendimq ar siUlyti Savivaldybei keisti anksciau priimtq sprendimq ir apie tai pazymi prie uzduoties.
Jeigu siUloma keisti - parengia motyvuotq siUlymq (rastq) Savivaldybei ir prideda visus dokumentus.
29. Tuo atveju, kai vienai Nekilnojamojo turto registre nurodytai paskirCiai taikomos kelios
skirtingos metines vietines rinkliavos, turto naudojimo paskirties detalizavimas atliekamas pagal
siame skyriuje aprasytus veiksmus, isskyrus tuos punktus, kurie susijy su informacijos perdavimu
savivaldybei sprendimui priimti.
IV. KINTAMOSIOS IMOKOS DEDAMOSIOS NEMOKEJIMO TAIKYMAS
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30. Vietines rinkliavos moketojas nekilnojamojo turto nenaudojimo deklaracija (toliau deklaracija) del kintamosios imokos dedamosios nernokejimo gali pateikti siais budais:
30.1. atvykti i KRATC;
30.2. pateikti el. parasu pasirasytus dokumentus el. pastu;
30.3. pateikti per KRA TC savitarnos svetaine pasirasyta ir nuskenuota dokumenta.
31. VRAS sekretorius - administratorius vietines rinkliavos moketojo pateikta deklaracija
registruoja KRA TIS.
32. Kai deklaracija pateikiama kartu su dokumentais, patvirtinanciais elektros energijos ir
vandens sanaudas, VRAS sekretorius - administratorius formuoja uzduoti atsakingam VRAS
vadybininkui ivertinti pateiktus dokumentus, nustatydamas 20 darbo dienu termina,
33. Kai su deklaracija nepateikiami dokumentai, patvirtinantys elektros energijos ir vandens
sanaudas, bet duodamas sutikimas del asmens duomenu tvarkymo, VRAS sekretore-administratore
ne reciau kaip karta per savaite pateikia uzklausas atitinkamiems paslaugu teikejams del duomenu
rinkimo.
34. Tik atitinkanti Savivaldybes administracijos
direktoriaus nustatytus reikalavimus
deklaracija yra pagrindas perskaiciuoti vietines rinkliavos dydi.
35. VRAS sekretorius - administratorius, gaves dokumentus is paslaugu teikeju apie elektros
energijos ir vandens suvartojima, uzregistruoja KRA TIS ir perduoda pagal kompetencija VRAS
vadybininkams nagrineti.
36. VRAS vadybininkas, gaves deklaracija ir dokumentus, patikrina ar Deklaracijoje nurodytas
terminas ir rodmenys atitinka Savivaldybes administracijos direktoriaus nustatyta tvarka,
37. Kai Deklaracija ir dokumentai irodo, kad buvo nesinaudota nekilnojamuoju turtu, VRAS
vadybininkas padares atzyma .Deklaracija
tinkama" pasiraso ir jq ikelia j KRA TIS, bei
perskaiciuoja moketinos rinkliavos dydi, formuoja mokejimo pranesima ir issiuncia jj moketojui.
38. Jei asmens pateikti dokumentai ir deklaracija neatitinka Savivaldybes administracijos
direktoriaus nustatytos tvarkos, VRAS vadybininkas siulo moketojui patikslinti duomenis ir nustato
ne trumpesni kaip 20 darbo dienu termina, Asmens pateiktus paaiskinimus ir tai irodancius
dokumentus, VRAS sekretorius - administratorius registruoja KRA TIS ir perduoda vadybininkui
ivertinti pagal sio skyriaus nuostatas.
39. Kai Deklaracija ir dokumentai neirodo, kad buvo nesinaudota nekilnojamuoju turtu, VRAS
vadybininkas padares atzyma "Deklaracija netinkama" pasiraso ir jq ikelia i KRA TIS, bei
neperskaiciuoja moketinos rinkliavos dydzio ir formuoja rnokejimo pranesima. VRAS vadybininkas
informuoja asmeni apie neatitikti ir issiuncia rnoketojui neperskaiciuota mokejimo pranesima.
40. Ypatingais atvejais deklaracijos tinkamuma sprendzia VRAS ir Teises skyriaus virsininkai
bendru sutarimu pasirasytinai,
neigiamu atveju privaloma nurodyti ir motyvq.

°

V. VIETINES RINKLIAVOS OBJEKTONUSTATYMAS
41. Bet kuris darbuotojas, aptarnaudamas klientus, vykdydamas savo pareigines funkcijas, bet
kokiu badu suzinojys informacijq apie tai, kad turto objektas gali bati neitrauktas i Rinkliavos registrq
ir neapmokestintas
vietine rinkliava, formuoja uzduotj atsakingam VRAS vadybininkui,
nustatydamas maksimalq 13 darbo dienq terminq.
42. VRAS vadybininkas, gavys informacijq, kad turto objektas gali bati neitrauktas j Rinkliavos
registrq ir neapmokestintas vietine rinkliava, priima sprendimq del turto objekto jtraukimo i Registrq
ir apmokestinimo Vietine rinkliava, pagal Registro, Nekilnojamojo turto registro, kitq subjektq
turimus duomenimis, ir jeigu reikia - patikros vietoje rezultatais. Jeigu VRAS vadybininkas priima
sprendimq, kad reikalinga turto patikra vietoje - formuoja uzduotj (veiksmq) EIAS kokybes
inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas 10 darbo dienq terminq. Jeigu tikslinamas
Rinkliavos registras ir atliekami Vietines rinkliavos priskaitymai - rastu informuoja vietines
rinkliavos moketojq.
43. EIAS kokybes inspektoriai, atliky turto objekto patikrinimq vietoje, suraso Patikros vietoje
aktq, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia j KRA TIS bei sukuria naujq veiksmq VRAS
vadybininkui su 3 darbo dienq terminu.
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VI. NE VIETINES RINKLIA VOS OBJEKTO NUSTA TYMAS
44. VRAS sekretorius administratorius, gaves prasyrna del ne rinkliavos objekto pripazinimo,
ji uzregistruoja KRA TIS, formuoja uzduoti atsakingam VRAS vadybininkui, nustatydamas
maksimalu 13 darbo dienu termina.
45. VRAS vadybininkas, gaves prasyma del ne rinkliavos objekto pripazinimo, formuoja
veiksma EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas 10 darbo dienu termina,
46. EIAS kokybes inspektoriai, atlike turto objekto patikrinima vietoje, suraso Patikros vietoje
akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia j KRA TIS bei sukuria nauja veiksma atsakingam
VRAS vadybininkui su 3 darbo dienu terminu.
47. VRAS vadybininkas, ivertines prasyme nurodytas aplinkybes, pridetus dokumentus bei
patikros vietoje rezultatus, priima sprendima del turto objekto pripazinimo ne rinkliavos objektu.
Jeigu nepripazistarnas - rengia motyvuota atsakyma vietines rinkliavos moketojui, Jeigu
pripazistamas - koreguoja Registro duomenis, patikslina mokejimo pranesima ir rastu informuoja
pareiskeja,
48. VRAS vadybininkas, pagal kuruojamas sritis, viena karta per kalendorinius metus (II-III
ketvirciuose) sudaro turto objektu, kurie pripazinti ne vietines rinkliavos objektais, bet pasikeitus
faktinems aplinkybems jie gali buti naudojami ir juose gali kauptis komunalines atliekos, s'lras'l ir
suformuoja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas 60 darbo dienu
termina, patikrai atlikti. Tuo atveju, jeigu EIAS kokybes inspektoriui vienu metu tenka atlikti patikra
daugelyje objektu, patikros atlikimo termina gali pratesti EIAS virsininkas.
49. EIAS kokybes inspektoriai, atlike turto objekto patikrinima vietoje, suraso Patikros vietoje
akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia j KRA TIS bei sukuria atsakingam darbuotojui
veiksma su 3 darbo dienu terminu.
50. VRAS vadybininkas, ivertines Patikros vietoje akte uzfiksuotas aplinkybes, priima
sprendima ar palikti turto objekta ne rinkliavos objektu ir apie tai pazymi prie veiksmo. Jeigu
nusprendzia, kad turi buti rinkliavos objektas - tikslina Registra, atlieka Vietines rinkliavos
priskaityma ir apie tai rastu informuoja vietines rinkliavos moketoja,
51. Turto naudotojui pranesus apie pasikeitusias faktines aplinkybes po turto objekto
pripazinimo ne rinkliavos objektu, VRAS vadybininkas, tikslina Registra, atlieka Vietines rinkliavos
priskaityma ir apie tai rastu informuoja vietines rinkliavos moketoja.
VII. KOMUNALINH.j ATLIEKl) KIEKIO DEKLARA VIMAS
52. VRAS sekretorius administratorius, gaves kornunaliniu atlieku kiekio deklaracija arba
patikslinta deklaracija, j'l uzregistruoja ir formuoja uzduotj VRAS vadybininkui, nustatydamas 20
darbo dienq termin'l.
53. VRAS vadybininkas patikrina:
53.1. Ar teisingai uzpildyta Deklaracija: teisingai nurodyti pavadinimai, rekvizitai, turto
objekto duomenys, ar teisingai pritaikyti koeficientai, ar atitinka reikalavim'l del maziausio leistino
konteinerio tario, ar uztikrintas reikalavimas del maziausio tustinimo daznumo, ar nera aritmetiniq
klaidq, ar deklaracija pasirasyta, ar uzdetas antspaudas, jeigu reikia.
53.2. Ar deklaracija pateikta laiku. Sprendim'l pratysti Deklaracijos pateikimo termin'l, jei
asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido Deklaracijos pateikimo termin'l del objektyviq
nuo asmens valios nepriklausanCiq priezasCiq, priima VRAS vadybininkas.
54. VRAS vadybininkas nustatys:
54.1. kad pateikti dokumentai nepilnai ar neteisingai uzpildyti, arba truksta duomenq
sprendimui priimti, apie tai informuoja rastu moketoj'l ir nurodo pateikti nauj'l deklaracij'l per 10
darbo dienq, 0 to nepadarius moketojui formuoja mokejimo pranesim'l pagal nekilnojamojo turto
plot'l ir paskirtj.
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54.2. kad pateikti duomenys neatitinka Komunaliniu atlieku kiekio deklaravimo tvarkos aprase
nustatytu reikalavimu, apie tai informuoja rastu moketoja ir jam formuoja mokejimo pranesima pagal
nekilnojamojo turto plota ir paskirti.
54.3. kad atitinka sio Tvarkos apraso ir Komunaliniu atlieku kiekio deklaravimo tvarkos apraso
reikalavimus, formuoja uzduoti ErAS kokybes inspektoriui, pagal kuruojamas sritis, nustatydamas
10 darbo dienu termina,
55. ErAS kokybes inspektoriai:
55.1. jeigu moketojas gali deklaruoti ir teisingai deklaruoja, suderines deklaracija, formuoja
veiksma VRAS vadybininkui, pridedamas suderinta deklaracija, nustatydamas termina, likusi iki
uzduoties ivykdyrno pabaigos.
55.2. jeigu EIAS kokybes inspektorius nederina deklaracijos, EIAS kokybes inspektorius
suraso Patikros deklaravimo vietoje akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia iKRA TIS bei
sukuria nauja veiksma VRAS vadybininkui, nustatydamas termina, likusi iki uzduoties ivykdyrno
pabaigos.
56. VRAS vadybininkas:
56.1. gaves suderinta deklaracija, suveda deklaracijos duomenis i KRA TIS ir atlieka
priskaitymus pagal deklaruota atlieku kieki.
56.2. gaves EIAS kokybes inspektoriu nederinta deklaracija ir Patikros deklaravimo vietoje
akta, apie tai informuoja rastu moketoja ir jam formuoja mokejimo pranesima pagal nekilnojamojo
turto plota ir paskirti.
57. Bet kuris darbuotojas, aptamaudamas klientus, vykdydamas savo pareigines funkcijas, bet
kokiu budu suzinojes informacija apie tai, kad galimai pazeisti Komunaliniu atlieku kiekio
deklaravimo tvarkos apraso reikalavimai, formuoja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui pagal
kuravimo sritis, nustatydamas 5 darbo dienu termina. Tuo atveju, jeigu EIAS kokybes inspektoriui
vienu metu tenka atlikti patikra daugelyje objektu, patikros atlikimo termina gali pratesti EIAS
virsininkas,
58. EIAS kokybes inspektoriai, atlike atlieku turetojo patikrinima vietoje, suraso Patikros
vietoje akta, kuri registruoja registre, nuskenuoja ir ikelia i KRA TIS bei sukuria VRAS vadybininkui
veiksma su 3 darbo dienu terminu.
59. VRAS vadybininkas pagal Patikros vietoje akto isvadas, jeigu nustatytas neatitikimas tarp
deklaruoto ir kaupiamo komunaliniu atlieku kiekio bei fakto ar, kad vietines rinkliavos moketojas
neturejo teises deklaruoti komunaliniu atlieku kiekio, moketojui taiko metiny vietiny rinkliav~ pagal
nekilnojamojo turto plot~ ir paskirti bei apie tai rastu informuoja vietines rinkliavos moketoj~.
VIII. ATLIEKl) TURETOJl) APROPINIMAS KONTEINERIAIS
GRAFIKAI

IR ATLIEKl) ISVEZIMO

60. Jei atliekq turetojas kreipiasi del individualaus misriq komunaliniq atliekq konteinerio arba
antriniq zaliavq surinkimo konteineriq (arba kitq antriniq zaliavq surinkimo priemoniq) pastatymo,
pakeitimo, nuemimo, bet kuris klient~ aptarnaujantis darbuotojas formuoja KRA TIS uzduoti EIAS
kokybes inspektoriui, pagal kuruojamas sritis, nustatydamas 5 darbo dienq termin~.
61. EIAS kokybes inspektorius kreipiasi i atliekq surinkej~ elektroniniu pastu ar kitu sutartyje
nurodytu bl1du ir kontroliuoja atsakymo gavim~. Gavys informacij~ apie ivykdym~, pakeitimus itraukia i duomenq bazy.
62. Rastu gavus prasym~ del kolektyviniq misriq komunaliniq atliekq ir antriniq zaliavl!
konteineriq stovejimo vietq pakeitimo, VRAS sekretorius - administratorius ji uzregistruoja,
formuoja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui, pagal kuruojamas sritis, nustatydamas 5 darbo dienq
termin~.
63. EIAS kokybes inspektorius su lydrasCiu persiunCia rast~ nagrineti Savivaldybes
administracijai.
64. VRAS sekretorius - administratorius, gavys is Savivaldybes administracijos informacij~
apie naujai nustatytas ar pakeistas kolektyviniq misriq komunaliniq atliekq ir antriniq zaliavq
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surinkimo konteineriu stovejimo vietas bei kolektyviniu konteineriu kieki, KRA TIS formuoja uzduoti
EIAS kokybes inspektoriams, nustatydamas 5 darbo dienu termina.
65. Duomenys apie kolektyviniu misriu kornunaliniu atlieku ir antriniu zaliavu surinkimo
konteineriu stovejimo vietas j KRA TIS vedami tik esant atskiram EIAS virsininko nurodymui.
66. EIAS kokybes inspektoriai, gave is atlieku surinkeju rnisriu komunaliniu atlieku, antriniu
zaliavu, zaliuju atlieku surinkimo ir isvezimo grafikus, didziuju atlieku bei buityje susidaranciu
pavojingu bei elektros ir elektronines irangos atlieku surinkimo apvaziavimo budu grafikus, arba jl!
pakeitimus, juos suderina, ir perduoda IT specialistui paskelbti interneto tinklalapyje. Duomenis apie
misriu kornunaliniu atlieku, antriniu zaliavu ir zaliqjl! atlieku, surinkimo grafikus is individualiu
namu valdu EIAS kokybes inspektoriai suveda j KRA TIS per 10 darbo dienu nuo grafiku suderinimo.
67. EIAS kokybes inspektoriai, gave is atlieku surinkeju sudarytus ir su savivaldybes
administracija suderintus konteineriu plovimo ir dezinfekavimo grafikus, perduoda IT specialistui
paskelbti interneto tinklalapyje.
68. Kai atlieku turetojas kreipiasi (zodziu, rastu) del didziuju atlieku surinkimo papildomos
paslaugos ne pagal grafika uz papildorna mokesti, ar juridinis asmuo kreipiasi del naudotu padangu
surinkimo ir tvarkymo paslaugos uz papildoma mokesti, ar kai atlieku turetojas kreipiasi del
specialaus konteinerio zaliosioms atliekoms laikino pastatymo, klienta aptarnaujantis darbuotojas
formuoja uzduoti EIAS kokybes inspektoriui, pagal kuruojamas sritis, nustatydamas 10 darbo dienu
termina, per kuri turi bilti gautas vezejo atsakymas apie paslaugos suteikima, EIAS kokybes
inspektorius, gaves uzduoti, raso vezejui pagal sutarti, kontroliuoja atsakyma ir jj gaves, atzymi apie
uzduoties ivykdyma.
IX. ATLIEKl) SURINKIMO PASLAUGOS KOKYBES UZTIKRINIMAS
69. Bet kuris darbuotojas, aptarnaudamas klientus, gaves atliekl! turetojo skundCj. del
netinkamos atliekl! surinkimo ir isvezimo paslaugos atlikimo ar neatlikimo, KRA TIS formuoja
uzduotj EIAS kokybes inspektoriui pagal kuravimo sritis, nustatydamas maksimall! 5 darbo dienl!
terminCj..
70. EIAS kokybes inspektoriai, tCj.paciCj.dienCj.el. pastu, zodziu, rastu informuoja atliekl!
surinkejCj.,kuris per 2 darbo val and as nuo informacijos gavimo momento, siuncia savo atstovus
dalyvauti patikrinime j galimo pazeidimo vietCj..EIAS kokybes inspektorius, nuvykys j galimo
pazeidimo vietCj.patikrina gautCj.informacijCj.ir, jeigu pazeidimas nepadarytas, suraso Patikrinimo aktCj.,
jeigu pazeidimas padarytas - Pazeidimo patvirtinimo aktCj..Atliekl! surinkejui atsisakius pasirasyti
aktCj.arba neatvykus j nurodytCj.vietCj.nurodytu laiku, Aktas su priedais siunCiamas atliekl! surinkejui
faksu ir el. pastu ar pastu. Atliekl! surinkejui per 1 darbo dienCj.nuo akto issiuntimo nepasalinus
nustatyto pazeidimo ir neinformavus, EIAS kokybes inspektorius parengia rasytiny pretenzijCj.atliekl!
surinkejui, kuriCj.issiunCia pastu. InformacijCj.apie patikrinimo rezultatus, EIAS kokybes inspektorius
suveda j KRA TIS ir informuoja atliekl! turetojCj.,pateikusj skundCj..Kontrolinj patikrinimCj.del atliekl!
surinkejo paslaugos kokybes EIAS kokybes inspektoriai atlieka savo nuozilira pasirinktu laiku ir
daznumu.
71. EIAS kokybes inspektoriai, nustaty savivaldybes komunalinil! atliekl! tvarkymo taisyklil!
pazeidimus, teikia informacijCj.savivaldybes administracijai per 2 darbo dienas.
72. Bet kuris darbuotojas, aptarnaudamas klientus, gavys atliekl! turetojo skundCj. del
savivaldybes komunalinil! atliekl! tvarkymo taisyklil! galimo pazeidimo, nesusijusio su atliekl!
isvezimo paslaugos atlikimu ar neatlikimu, perduoda informacijCj. savivaldybes administracijos
atitinkamam padaliniui, atsakingam uz viesosios tvarkos taisyklil! laikymCj.si, nagrineti pagal
kompetencijCj.ne veliau kaip per 2 darbo dienas apie tai informuojant pareiskejCj..
73. Pasibaigus menesiui iki sekancio menesio 15 dienos atliekl! surinkejas pateikia praeito
menesio ataskaitCj.,vadovaujantis bendroves direktoriaus atskiru jsakymu patvirtinta Klaipedos miesto
komunalini4 atliek4 tvarkymo paslaugos kokybes stebesenos ir kontroles vykdymo tvarka.
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x. VIETINES

RINKLIA VOS APSKAIT A

74. VRAS vyresnysis buhalteris, moketojui sumokejus rinkliava bei is banku ir imokas
priimanciu imoniu pagal sutartis gavus pranesimus (el. pastu) apie gautas imokas, kiekviena darbo
diena duomenis apie imokas importuoja i KRA TIS ir atlieka tikrinima, Tuo atveju, jeigu KRA TIS
automatiskai nesutvarko mokejimo, pagal turima informacija ir KRA TIS duomenis VRAS vyresnysis
buhalteris bando nustatyti moketojo koda ir turto objekta. Jeigu informacijos moketojui atpazinti
nepakanka, mokejima priskiria neisaiskintiems mokejimams.
75. VRAS vyresnysis buhalteris suveda i KRATIS duomenis apie gautas imokas, patekusias i
spec. saskaitas Swedbanke ir is jll pagal sudarytas periodinio mokejimo sutartis, pervestas lesas i
savivaldybiu biudzetus,
76. VRAS vadybininkas, gaves prasyma del permokos grazinimo ji priima ir patikrina ar
moketojas uz visus turto objektus pagal atliktus priskaitymus atsiskaites, patikrina grazintinos sumos
dydi, sutikrina moketojo duomenis ir parengia mokejimo pavedima. Mokejimo pavedirna pasiraso
VRAS virsininkas, 0 jam nesant atostogu, komandiruote ar kito neatvykimo i darba metu direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis vietines rinkliavos administravima,
77. Kai i vienos savivaldybes vietines rinkliavos saskaita gaunamos klaidingai sumoketos kitai
savivaldybei priklausancios Vietines rinkliavos sumos, kurias pagal mokejimo duomenis galima
identifikuoti, imokos pervedamos i saskaita, i kuria turejo buti sumoketos ne reciau kaip viena karta
per ketvirti iki mokejimo pranesimu arba priminimu siuntimo dienos. VRAS vyresnysis buhalteris
identifikuoja imokas ir parengia mokejimo pavedimus, juos pasiraso VRAS virsininkas, 0 jam nesant
atostogu, komandiruote ar kite neatvykimo i darba metu - direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis
vietines rinkliavos administravima,
78. Pasibaigus menesiui VRAS vyresnysis buhalteris atspausdina ziniarascius pagal atskiras
savivaldybes, sudaro pazymas uz menesi, kurias taip pat pasiraso VRAS virsininkas, ir jas
uzregistravus perduoda Finansu skyriaus virsininkui - vyr. buhalteriui: uz gruodi, kova, birzeli,
rugseji - iki sekancio menesio 5 darbo dienos, uz kitus menesius - iki sekancio menesio 15 d., 0
KRA TC ekonomistui pateikia kopijas.
79. VRAS vadybininkas ar VRAS vyresnysis buhalteris, vietines rinkliavos moketojui
pageidaujant, isduoda pazym~ apie atsiskaitym~ uz vietiny rinkliav~ per 1 darbo dien~ nuo prasymo
gavimo dienos.
80. Pasibaigus metams inventorizacija atliekama pagal direktoriaus isakymu patvirtint~
Inventorizacijos tvark~.
81. Praejus nustatytam Vietines rinkliavos mokejimo terminui, VRAS vyresnysis buhalteris
suveda imokas ir informuoja IT specialist~, kuris generuoja priminimus vietines rinkliavos
moketojams, nesumokejusiems rinkliavos. Priminimai tikrinami ir issiunCiami analogiska tvarka kaip
ir Mokejimo pranesimai pagal si Tvarkos apras~.
82. Vietines rinkliavos skolll administravimas atliekamas pagal direktoriaus isakymu
patvirtint~ Vietines rinkliavos skolll administravimo tvarkos apras~.
83. Kitos siame Tvarkos aprase nepaminetos Vietines rinkliavos apskaitos nuostatos
reglamentuotos atskiru direktoriaus isakymu patvirtintoje Vietines rinkliavos uz komunaliniq atliekll
surinkim~ ir tvarkym~ apskaitos tvarkoje.
XI. DUOMEN\I BAZES ATNAUJINIMAS IR PRIEZIURA
84. VRAS virsininkas inicijuoja registro duomenll apie naujai iregistruotus nekilnojamojo turto
objektus atnaujinim~ pagal Nuostatll reikalavimus. IT specialistas organizuoja duomenll isigijim~ is
Registrll centro ir juos importuoja i KRA TIS.
85. VRAS vadybininkai pagal kuruojamas sritis suranda, patikrina ir atnaujina turto objekto
duomenis KRA TIS, tuo atveju jeigu tvarkomas turto objektas jau buvo sukurtas anksciau. Kitu atveju
- sukuria nauj~ turto objekt~, atlieka Vietines rinkliavos priskaitymus ir issiunCia mokejimo
pranesimus.
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XII. KLIENTlJ APT ARNA VIMAS
86. Klientui skambinant telefonu VRAS vadybininkas, vyresnysis buhalteris ar EIAS kokybes

inspektorius su klientu kalba visais klausimais, atsiliepes i telefono skarnbuti. Darbuotojai, telefoninio
pokalbio su klientu metu vykdo kliento aptarnavimo registravima KRA TIS (kreipimosi biidas - skambutis).
Jei klausimas susijes su duomenu tikslinimu, paslaugos kokybe ar kt., ir kurio negalima atlikti is karto arba
reikia perduoti vykdyti kitam atsakingam asmeniui - vykdant kliento aptarnavimo registravima KRATIS
sukuriama uzduotis tiesiogiai atsakingam darbuotojui pagal kompetencija ar kuruojama sriti,
87. Atejusio kliento aptamavimo metu vykdomas kliento aptamavimo registravimas KRA TIS
(kreipimosi budas - atejimas). Jei klausimas susijes su duornenu tikslinimu, kurio negalima atlikti is
karto arba reikia perduoti vykdyti kitam atsakingam asmeniui - vykdant kliento aptamavimo
registravima KRA TIS sukuriama uzduotis tiesiogiai atsakingam darbuotojui pagal kornpetencija ar
kuruojarna sriti, Zodiniai prasymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima isnagrineti ir isspresti tuoj pat
ir jeigu teises aktai nereikalauja, kad prasymas turi buti pateiktas rastu. Kitais atvejais, jei klientas ar kitas
suinteresuotas asmuo nepateikia prasymo ar skundo rastu.jam turi buti pasiillyta si prasyma ar skunda iforminti
rastu vietoje.
88. Klientui kreipiantis rastu VRAS sekretorius - administratorius,
KRA TIS atlieka kliento
aptamavimo registravima (kreipimosi budas - rastu) ir sukuria atsakingam darbuotojui pagal
kompetencija ar kuruojama sriti uzduoti, pridedamas nuskenuota dokumenta. Jeigu bendrove nera
kompetentinga spresti prasyme ar skunde isdestytu klausimu, prasymas ar skundas ne veliau kaip per
3 darbo dienas nuo jo gavimo bendroveje datos (neiskaitant prasymo arba skundo gavimo dienos)
persiunciamas imonei, istaigai ar organizacijai, kuri yra kompetentinga spresti si klausima, apie tai
informuojant pareiskeja,
89. Klientui kreipiantis elektroniniu pastu i rinkliava@kratc.lt, iskaitant savitamos svetaine, arba
kratc@kratc.lt, klausimais, susijusiais su Vietine rinkliava, VRAS sekretorius - administratorius,
KRA TIS atlieka kliento aptamavimo registravima (kreipimosi budas - el. pastuj.] elektronine zinute,
jeigu tai bendri klausimai atsako VRAS sekretorius - administratorius, arba formuoja uzduoti
KRA TIS atsakingam asmeniu pagal kuruojama sriti ir prided a gauta el. zinute, Tuo atveju, jeigu
elektroniniu budu gautas prasymas ar uzklausimas, susijes su informacijos suteikimu ir siame Tvarkos
aprase nera nustatytu kitu prasymo nagrinejimo terrninu, atsakymas klientui turi buti pateikiamas ne
veliau kaip per 3 darbo dienas.
90. Klientui kreipiantis elektroniniu pastu i darbuotojo, aptamaujancio klientus el. pasta,
darbuotojas KRATIS atlieka kliento aptamavimo registravima (kreipimosi bfLdas - el. pastu). I
elektroniny zinuty, jeigu tai bendri klausimai arba jo kuruojama sritis atsako pats darbuotojas, jeigu
klausimo negali isnagrineti pagal kompetencij<l - formuoja uzduoti KRA TIS atsakingam asmeniui
pagal kuruojam<l sriti ir prideda gaut<lel. zinuty. Tuo atveju, jeigu elektroniniu bfLdugautas prasymas
ar uzklausimas, susijys su informacijos suteikimu ir siame Ivarkos aprase nera nustatyt4 kitll prasymo
nagrinejimo termin4, atsakymas klientui turi bfLtipateikiamas ne veliau kaip per 3 darbo dienas.

°

XIII. AT ASKAITlJ PATEIKIMAS
91. Kas menesi VRAS vyresnysis buhalteris teikia informacij<l direktoriui aple Vietines
rinkliavos imokas.
92. Ketvirciui pasibaigus per 5 darbo dienas KRA IC ekonomistas teikia ataskait<l Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos Finans4 ir turto departamento Finans4 skyriaus Finansavimo
poskyriui.
93. Pasibaigus ketvirCiui per 15 darbo dien4 apie priskaityt<l Vietiny rinkliav<l, Vietines
rinkliavos rinkim<l bei sutvarkyt<l atliek4 kieki KRATC ekonomistas teikia informacij<l savivaldybi4
administracijoms.
Ataskaita pateikiama su lydrasCiu, kuri pasiraso KRA IC direktoriaus
pavaduotojas, kuruojantis vietines rinkliavos administravim<l.
XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
94. Bendroves darbuotojai privalo laikytis sio Tvarkos apraso.
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95. Darbuotojai, pastebeje sio Tvarkos apraso pazeidimus, apie tokius atvejus privalo
informuoti tiesiogini savo vadova.
96. Bendroves darbuotojai turi teise savo tiesioginiam vadovui arba bendroves vadovui teikti
pasiulymus del sio Tvarkos apraso tobulinimo bendroveje.
97. UZ sio Tvarkos apraso vykdymo kontrole atsako VRAS virsininkas.

