
 

 

 

 

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 27  D. SPRENDIMO  

NR. T1-44  „ DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-134 

Neringa 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014 m. vasario 4 d. teikimą  

Nr. (5.1)-TR-60 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos  2008 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-44 1 

punktu patvirtintų Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nuostatų pakeitimo“, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

pakeisti Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nuostatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimu  

Nr. T1-44 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir 

tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (kartu su 2008 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T1-127, 2009 m. 

sausio 21 d. sprendimo Nr.T1-16, 2010 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-9, 2012 m. balandžio  

19 d. sprendimo Nr. T1-92 redakcijomis), 14 punktą ir išdėstyti jį taip:  

„14. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys:  

14.1. fizinių asmenų: 

14.1.1. komunalinių atliekų turėtojo (pagal Aplinkos ministerijos nustatytą nekilnojamo 

turto objektų rūšių sąrašą naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininko arba savininko atstovo 

pagal įstatymą, arba savininko įgalioto asmens, arba asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis 

bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti) vardas, pavardė ir gimimo data; 

14.1.2. nekilnojamo turto objekto adresas; 

14.2. juridinių asmenų: 

14.2.1. pavadinimas, kodas; 

14.2.2. buveinės adresas; 

14.3. visų rinkliavos mokėtojų: 

14.3.1. nekilnojamojo turto objekto bendras plotas; 

14.3.2. nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtis; 

14.3.3. komunalinių atliekų turėtojui priskirtas individualus arba bendro naudojimo mišrių 

komunalinių atliekų surinkimo konteineris, jo tūris, pastatymo data, pastatymo vieta; 

14.3.4. komunalinių atliekų turėtojui priskirti antrinių žaliavų (įskaitant biologiškai 

skaidžias atliekas) surinkimo konteineriai, jų tūris, pastatymo data, pastatymo vieta; 

14.3.5. nekilnojamojo gyvenamosios paskirties turto objekto naudojimo intensyvumas 

(nuolat naudojamas,/naudojamas sezoniškai/nenaudojamas); 

14.3.6. komunalinių atliekų turėtojui priskirtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerių išvežimo grafikas; 



 

Viktoras Kolokšanskis  

2014-09-08 

14.3.7. kiti duomenys, būtini administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą. 

                 Į registrą traukiami asmenys, gavę leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Neringos 

savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, bei renginių organizatoriai, organizuojantys 

masinius renginius Neringos savivaldybėje. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę 

administruoja KRATC.“ 

 

 

 

Savivaldybės meras      Darius Jasaitis 

 


