
Vietinės rinkliavos kompensacijos už komunalinių 

atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašo 

1 priedas 
(Prašymo forma) 

 

Vardas                          
 

Pavardė                           
 

Asmens kodas             
 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas  Telefono Nr. 

  
 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas Telefono Nr. 

  
 

PRAŠYMAS DĖL DALIES SUMOKĖTOS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ KOMPENSACIJOS SUTEIKIMO 

20___ m. _____________ d. Nr. _______ 
 

Prašau kompensuoti mano šeimai dalį sumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą nuo __________________ iki ____________________.  

Tvirtinu, kad aš ir bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą  
 

ŠEIMOS PAJAMOS 

Bendrai gyvenančių asmenų per paskutinius ______ mėn. iki kreipimosi gautos arba mėnesio, nuo kurio 

skiriama kompensacija, pajamos: _______________________________________.  

(nurodyti mėnesius) 

Eil. 

Nr. 
Pajamų rūšies pavadinimas 

Pajamos, Eur 

Vyras Moteris Vaikai 

1 2 3 4 5 

1. Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant 

dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas 

(išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas)  

   

2. Nedarbo socialinio draudimo išmoka, mokama pagal Lietuvos 

Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą, ir darbo 

paieškos išmoka, mokama pagal Lietuvos Respublikos 

užimtumo įstatymą  

x  x x 

3. Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, 

atlikėjo veiklos 

   

4. Pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių, 

socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos, socialinio 

draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) 

pensijų priemokos 

x  x x 

5. Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų 

išmokos 

   

6. Dividendai    

7. Palūkanos    

8. Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės 

apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios 

ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų 

narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos 

lėšų sumos 

   

9. Individualios veiklos pajamos, gautos verčiantis veikla pagal 

verslo liudijimą (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas) 
   

91 70 procentų individualios veiklos pajamų, gautų verčiantis 

veikla pagal individualios veiklos vykdymo pažymą (išskyrus 

asmenų iki 18 metų pajamas)  

   

10. Pajamos iš žemės ūkio veiklos    
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11. Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės 

išmokos) 
x  x x 

12. Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)    

13. Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos vaikų 

išlaikymo išmokų įstatymą  
   

14. Socialinio pobūdžio pajamos5  x  x x 

15. Išeitinė išmoka     

16. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko 

priežiūros išmokos 
x x x 

17. Statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto 

apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo 

ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui 

prižiūrėti laikotarpiais išmokėtos išmokos 

   

18. Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę 

netekto darbingumo kompensaciją), išskyrus draudimo 

išmokas, mokamas pagal turto draudimo, civilinės 

atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis 

patirtiems nuostoliams atlyginti 

   

19. Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą    

20. Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą    

21. Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai    

22. Stipendijos    

23. Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis    

24. Gautos dovanų piniginės lėšos    

25. Paveldėtos piniginės lėšos    

26. Kitos faktiškai gautos lėšos8 (užsienyje ar iš užsienio valstybės 

gautos piniginės lėšos, grąžintos gyventojų pajamų mokesčio 

permokų sumos ir kt.) 

   

PATVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga. 

SUTINKU, kad išaiškėjus, jog pateikti duomenys neteisingi, grąžinti man išmokėtos vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kompensuotą sumą. 

PRIDEDU: 

vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą; 

 

 

 
Informuojame, kad:  

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 76337 

Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt, Jūsų asmens duomenis tvarkys vietinės rinkliavos kompensacijos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tikslu. 

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnio 

1 dalies c ir e punktai bei 9 straipsnio 2 dalies b punktas. 

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai 

(pvz.: antstoliams, teismams ir kt.); 

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

4. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metų laikotarpį nuo paslaugos suteikimo. Šis terminas gali būti pratęstas, 

jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar 

kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje 

ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, 

kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie 

Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt, pasirinkdami Asmens duomenų apsaugos skiltį. 

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens 

duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį 

mailto:prim@siauliuraj.lt
http://www.siauliuraj.lt/
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specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. pašto adresu dap@siauliuraj.lt, adresu: Vilniaus 

g. 263, 76337 Šiauliai. 

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, 

tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens 

duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių. 

 

 

Pareiškėjas _______________  __________________________________ 
      (parašas)    (vardas ir pavardė) 
 

 
 

 

Nepateikti dokumentai 
Pateikimo 

data 

Dokumentus priėmusio 

darbuotojo vardas, pavardė ir 

parašas 

   

   
 

Prašymą-paraišką ir dokumentus priėmė 

_________________________ 

(pareigų pavadinimas) 

___________________          ____________________________                                           

         (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 
  

 
 

mailto:dap@siauliuraj.lt
mailto:ada@ada.lt

