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Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30² straipsnio 3 ir 4 dalimis, Vietinės rinkliavos ar kitos 

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

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 

711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką; 

1.2. Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1.  Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. TS-235 „Dėl  

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

savivaldybėje“ (kartu su visais pakeitimais ir papildymais); 

2.2. Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-129 „Dėl 

Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, komunalinių atliekų susikaupimo normų ir vietinės 

rinkliavos dydžių patvirtinimo“ (kartu su visais pakeitimais ir papildymais). 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.  

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės meras                  Erlandas Galaguz 


