
 

 

Vilniaus miesto savivaldybės 

vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų  

4 priedas 

 

(Prašymo L1 forma) 

 

________________________________________________________________________________ 
(rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas) 

________________________________________________________________________________ 
(kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai) 

 

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ 

 

PRAŠYMAS DĖL LENGVATOS TAIKYMO AVARIJOS IR NAUDOJIMO STABDYMO 

ATVEJU  

 

202_  m. __________________ ___d. 

Vilnius  

 

Pranešu, kad man nuosavybės teise* priklausančiame objekte  

_____________________________________________________________________ 
(nurodyti NTO adresą, paskirtį, unikalų numerį, plotą) 

☐ yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija (negyvenamiesiems statiniams); 

☐ statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo 

administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.  

Prašau taikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

atliekų tvarkymą lengvatą – 100 proc. atleidimą nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos 

dalies nuo 202_-__-__ iki 202_-__-__, tačiau ne ilgiau negu 12 (dvylika) mėnesių.  

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Komunalinių atliekų turėtojų 

registrą. Esu informuotas, kad Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ turi 

teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą bei atlikti patikrinimą vietoje. 

Pradėjęs naudoti nekilnojamojo turto objektą pagal paskirtį ar juo disponuoti, informuosiu 

apie tai Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Už neteisingų duomenų 

pateikimą aš mokėsiu perskaičiuotą Rinkliavą bei sudariusius delspinigius. 

*Jeigu rinkliavos mokėtojas nėra savininkas, pateikiamas objekto valdymo pagrindą 

patvirtinantys dokumentai (NTR išrašas, kuriame registruotas juridinis faktas arba nuomos, 

panaudos sutartis).  

PRIDEDAMA. Nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai.  

 

________________________________ _______________________________ 
(Rinkliavos mokėtojo parašas)        (vardas, pavardė)**  

 

**Jeigu prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridėtas juridinio asmens išduotas įgaliojimas asmeniui. 

☐ Sutinku, kad mano elektroninio pašto adresas būtų naudojamas su rinkliava susijusiai 

informacijai gauti. 

☐ Sutinku mokėjimo pranešimus gauti el. paštu: _______________________________. 

☐ Sutinku užpildyti anketas ar kitais būdais pateikti savo nuomonę dėl VASA teikiamų 

paslaugų kokybės el. paštu ar telefonu. 
Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, įsipareigoju ne vėliau kaip per 20 

darbo dienų informuoti apie pasikeitimus raštu arba Savitarnos svetainėje.  

_________________________________________ 


