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ĮSAKYMAS 

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2016M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. B6-1131 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ 

TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2019 m.  sausio  02 d. Nr. B6-2 

Molėtai 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 681 „ Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „ Dėl vietinės rinkliavos ar kitos 

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2. papunkčiu ir atsižvelgdamas į UAB „Molėtų švara“ 2018-

11-30 raštą Nr. S-427 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. B1-46 

priedo 1.3 ir 1.4 punktų pakeitimo bei Molėtų rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo 19, 31, 31.2 ir 33 punktų 

pakeitimo“, 

p a k e i č i u Molėtų rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. B6-1131 „ Dėl Molėtų rajono 

savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 18.1, 19, 31, 31.2, 33 punktus ir juos išdėstau taip: 

„18.1. Pastoviąją DVĮ dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų 

savininkai, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovai arba kiti asmenys pagal Molėtų rajono 

savivaldybės sprendimu patvirtintus DVĮ kriterijus nekilnojamojo turto objektų kategorijoms. 

Pastoviosios DVĮ dedamosios nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto 

registre savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio 

avarija arba statinio naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo 

administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis. 

19. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto, kuriame nėra gyvenamąją vietą 

deklaruojančių asmenų, savininkas moka DVĮ pastoviąją dalį, nustatytą gyvenamosios paskirties 
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nekilnojamojo turto objektui (individualiam namui arba butui). DVĮ kintamoji dalis mokama pagal 

faktiškai ištuštintų konteinerių dydį ir skaičių, bet ne mažiau, kaip nustatyta DVĮ kintamoji dalis 

vienam gyventojui. Nuo DVĮ mokesčio ar jo dalies anksčiau minėti savininkai atleidžiami 

vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis; 

31. Nuo DVĮ kintamosios dalies mokėjimo gali būti atleidžiami asmenys, pateikę 

administratoriui pažymas iš atitinkamų institucijų, kurios galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus, 

jei nenurodyta kitaip; 

31.2. asmenys, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos, turintys 

Savivaldybės teritorijoje naudojamų nekilnojamojo turto objektų, kuriuose per metus suvartojama 

ne daugiau kaip 150 kWh elektros energijos; 

33. Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento disponuojamų namų 

ūkio pajamų. Dėl išlaidų, viršijančių nustatytą dydį, kompensavimo nekilnojamojo turto objekto 

savininkas turi kreiptis į Administratorių pateikdamas pajamas pagrindžiančius dokumentus.“. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius  

 

Saulius Jauneika 

 

 


