
 

 

 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

S P R E N D I M A S  
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2008 m. lapkričio 27 d. Nr. T2-390 

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

2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 43 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. 
spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-346 „Dėl 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Klaipėdos 
miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių 
atliekų deklaravimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto 
savivaldybės interneto tinklalapyje. 

 
 Savivaldybės meras Rimantas Taraškevičius  

______________ 
 

PATVIRTINTA 
Klaipėdos miesto savivaldybės  
 tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.  
 sprendimu Nr. T2-390 

 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų 

deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės 
Vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo procedūros tvarką, suteikiant 
galimybę susimokėti Vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį. 

2. Tvarkos aprašas taikomas tik tiems atliekų turėtojams, kurie savo valią išreiškė raštu ir 
turi galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai, t. y. ne viešojo naudojimo erdvėse. 

3. Vietinės rinkliavos mokėtojui, nusprendusiam Vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruotą 
komunalinių atliekų kiekį, negali būti taikomas tais pačiais mokestiniais metais kitas parametras, 
pagal kurį skaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose. 
5. Deklaracija – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos 

dokumentas, kuriame Vietinės rinkliavos mokėtojas nurodo deklaruotą komunalinių atliekų kiekį 
(priedas pridedamas). 
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II. BENDRI DEKLARAVIMO IR PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI 
 
6. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pageidaujantys mokėti Vietinę rinkliavą pagal deklaruotą 

komunalinių atliekų kiekį, už 2008 m. antrą pusmetį deklaruoja komunalinių atliekų kiekį UAB 
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – KRATC) pagal iki 2008 m. birželio 30 d. 
galiojusias sutartis su atliekų vežėjais, o paskesniais mokestiniais metais – pagal prieš tai buvusį 
deklaruotą komunalinių atliekų kiekį. 

7. Vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie neturėjo sutartinių įsipareigojimų su atliekų vežėjais 
arba, kurie įsisteigė / pradėjo veiklą po 2008 m. liepos 1 d., už 2008 m. antrą pusmetį deklaruoja 
komunalinių atliekų kiekį, suderinę jį su pasirinktu vežėju.  

8. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali pareikšti valią raštu ir deklaruoti komunalinių atliekų 
kiekį ne vėliau kaip likus 15 dienų iki mokestinio laikotarpio pradžios, o naujai įsisteigę / pradėję 
veiklą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo / veiklos pradžios. 

9. KRATC pateiktų dokumentų pagrindu parengia vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimas) už visą 
mokestinį laikotarpį. 

10. Pasikeitus komunalinių atliekų kiekiui, Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo pateikti 
patikslintą deklaraciją iki einamųjų mokestinių metų rugsėjo 15 d. KRATC, gavęs Vietinės 
rinkliavos mokėtojo patikslintą deklaraciją, vieną kartą per mokestinį laikotarpį formuoja patikslintą 
Mokėjimo pranešimą. 

11. Komunalinių atliekų tūrio (m3) pavertimo svorio matu (t) koeficiento reikšmė yra 
nustatoma 0,175. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
12. Atliekų turėtojai atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą.  
13. Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę KRATC tikrinti komunalinių atliekų 

kaupimą (atliekų turėtojų konteinerių kiekį, tūrį ir tuštinimo reguliarumą).  
14. Nustačius neatitikimą tarp deklaruoto ir kaupiamo komunalinių atliekų kiekio, Vietinės 

rinkliavos mokėtojui mokestiniais metais taikomas Vietinės rinkliavos dydis pagal nekilnojamojo 
turto plotą ir paskirtį. 

15. Šios Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracija. 
______________ 

 
Klaipėdos  miesto savivaldybės   
vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių 
atliekų 
 deklaravimo tvarkos aprašo priedas  

 ______________________________________________________                                                                                                                              
(Įmonės pavadinimas/Vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas korespondencijai) 
 

KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ  DEKLARACIJA už                             m. 
                                                                                                                                    
                                                                                               __________________________________ 

         (Dokumento sudarymo data) 
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.  
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. 
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Deklaruojamas atliekų kiekis  Atliekų 
vežėjas 
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vnt. reguliaru
mas 

kartais per 
savaitę 

m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        

Pastabos: 
6 stulpelis = 3 x 4 x 5 x savaičių skaičius 
7 stulpelis = 6 x 0,175 
 
Dokumentą sudarė 
__________________________________ 
 (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 

                                                                     A. V. 
SUDERINTA su atliekų vežėju    
__________________________________                                      
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data)                 

                                                                      A. V. 
______________ 

 


