
 
 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. 

SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 
2021 m. kovo 25 d. Nr. T2-86 

Kretinga 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 

atsižvelgdama į SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2021 m. kovo 10 d. raštą Nr. (3.6.) V4-210, Kretingos 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), patvirtintus Kretingos 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“: 

1.1. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„12. Apskaičiuota vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina sudaro 105,47 Eur su 

PVM (tame tarpe vienos tonos komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas sudaro 54,56 Eur 

su PVM ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

vienos tonos administravimo kaina – 7,39 Eur su PVM).“; 

1.2. pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„15. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, tvarkydamas Registro 

duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka gali naudotis VĮ Registrų centro (toliau – viešas registras), 

Mokesčių mokėtojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Savivaldybės 

administracijos, rajono sodininkų ir garažų bendrijų, daugiabučių namų administratorių ir namų 

bendrijų pirmininkų, seniūnijų seniūnų, nekilnojamojo turto objektų savininkų, Kretingos rajono 

turizmo informacijos centro bei kitų subjektų turimais duomenimis.“; 

1.3. pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„19. Nekilnojamojo turto objektai Nuostatų 17.2 punkte nurodytais atvejais į Registrą 

įtraukiami: 

19.1. nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui pateikus rašytinį 

prašymą ir Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui atlikus apžiūrą vietoje ir surašius 

apžiūros aktą; 

19.2. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui gavus informaciją ar 

paaiškėjus aplinkybėms, kad nekilnojamojo turto objektas yra naudojamas ne pagal paskirtį, kuri 

įregistruota viešame registre, ir Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui atlikus 

apžiūrą vietoje ir surašius apžiūros aktą.“; 

1.4. pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„21. Nekilnojamojo turto objekto savininkas ar Įgaliotas asmuo apie pasikeitusius duomenis, 

nurodytus 16.1–16.6 punktuose, privalo informuoti Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratorių raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų 

pasikeitimo dienos ir pateikti pasikeitusius duomenis įrodančius dokumentus.“; 
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1.5. pakeisti 25.2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„25.2. fiziniam asmeniui mirus, kai nėra paveldėtojų;“; 

1.6. pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„32. Kintamoji Vietinės rinkliavos dalis nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų 

Įgaliotiems asmenims gali būti apskaičiuojama: 

32.1. Nuostatų Priedo 2–16, 18.1 ir 19 punktuose nurodytoms negyvenamosios paskirties 

nekilnojamojo turto objektų grupėms, kurių atliekų turėtojams yra priskirti ir kurie naudojasi 

individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais – atsižvelgiant į faktinį susidarančių mišrių 

komunalinių atliekų kiekį – ištuštinamų konteinerių dydį, skaičių ir ištuštinimo dažnį. Komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos administratorius kintamąją Vietinės rinkliavos dalį apskaičiuoja 

remdamasis preliminariais surenkamų atliekų kiekiais, kuriuos pakoreguoja formuodamas kitų metų 

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimą), pagal einamaisiais metais 

faktiškai susidariusių komunalinių atliekų kiekį.  

Už 2021 m. mokestinį laikotarpį Nuostatų Priedo 2–16, 18.1 ir 19 punktuose nurodytoms 

visoms negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų grupėms kintamoji Vietinės 

rinkliavos dalis bus apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekto plotą. Vietinės rinkliavos 

mokėtojai, kurie naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais gali raštu kreiptis 

į Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių su prašymu perskaičiuoti kintamąją 

Vietinės rinkliavos dalį pagal faktiškai naudojamų individualių mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių dydį, skaičių ir ištuštinimo dažnį. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratorius perskaičiuoja Vietinės rinkliavos dydžius ir išsiunčia patikslintą Mokėjimo 

pranešimą per 20 darbo dienų nuo Vietinės rinkliavos mokėtojo rašytinio prašymo gavimo dienos. 

32.2. Nuostatų Priedo 18.3–18.4 punktuose nurodytoms nekilnojamojo turto objektų 

grupėms – atsižvelgiant į faktinį susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekį – ištuštinamų 

konteinerių dydį, skaičių ir ištuštinimo dažnį. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratorius kintamąją Vietinės rinkliavos dalį apskaičiuoja remdamasis preliminariais 

surenkamų atliekų kiekiais, kuriuos pakoreguoja formuodamas kitų metų Mokėjimo pranešimą, pagal 

einamaisiais metais faktiškai susidariusių komunalinių atliekų kiekį. 

32.3. Nuostatų Priedo 18.2 punkte nurodytoms nekilnojamojo turto objektų grupėms – 

atsižvelgiant į preliminarų susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekį – ištuštinamų konteinerių 

dydį, skaičių ir ištuštinimo dažnį. 

32.4. Nuostatų Priedo 1.9–1.14 punktuose nurodytoms gyvenamosios paskirties 

nekilnojamojo turto objektų grupėms – atsižvelgiant į naudojamų individualių mišrių komunalinių 

atliekų konteinerių skaičių ir tūrį (dydį), kuris vertinamas pagal objekte gyvenančių gyventojų 

skaičių.“; 

1.7. pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„33. Nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų Įgaliotiems asmenims, kuriems 

priklausantys nekilnojamojo turto objektai yra nutolę nuo atliekų paėmimo vietos daugiau kaip 300 

m atstumu, taikomas 0,5 dydžio koeficientas kintamajai Vietinės rinkliavos daliai. Sumažinta 

kintamoji Vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratoriaus atliktos apžiūros vietoje akto surašymo dienos, o Vietinė rinkliava pagal nustatytas 

aplinkybes perskaičiuojama remiantis Nuostatų 41 punktu.“; 

1.8. papildyti 331 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„331. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto (individualaus namo, kotedžo), 

kuriame nėra gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, savininkui ar Įgaliotam asmeniui pateikus 

rašytinį prašymą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos suteikimo, suteikiamas mišrių 

komunalinių atliekų konteineris Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka ir pastovioji bei kintamoji Vietinės rinkliavos dalys apskaičiuojamos pagal Nuostatų Priedo 

1.9–1.14 punktuose nustatytus Vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgiant į objekte faktiškai 

gyvenančių asmenų skaičių.“; 

1.9. papildyti 361 punktu ir jį išdėstyti taip: 
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„361. Fiziniams asmenims, išvykus iš Savivaldybės teritorijos mokytis ir gyventi arba 

gyvenant Savivaldybės teritorijoje veikiančios mokslo įstaigos bendrabutyje, deklaruojantiems 

nesinaudojimą gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu ir pateikus 36.1 punkte nurodytus 

dokumentus, Vietinė rinkliava neskaičiuojama vieneriems mokslo metams – nuo rugsėjo 1 d. iki kitų 

metų rugpjūčio 31 d.“; 

1.10. papildyti 371 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„371. Apskaičiuota Vietinės rinkliavos mokėtina mėnesio įmokos suma apvalinama iki 2 

skaitmenų po kablelio.“; 

1.11. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„60. Nekilnojamo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui parašius prašymą, 

sumokėta Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais: 

60.1. kai sumokėta daugiau, negu šiuose Nuostatuose nustatyta; 

60.2. jeigu paslauga nesuteikta; 

60.3. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant šių Nuostatų 60¹ punkte nustatytus paslaugos 

kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas. 

1.12. papildyti 601 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„60¹. Per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos Vietinės rinkliavos dalis grąžinama 

Vietinės rinkliavos mokėtojui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka, kai mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį, neatitiko bent vienos iš šių tokios 

paslaugos teikimo sąlygų: 

601.1. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant suderinto 

mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip kitą dieną buvo 

įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas arba kai dėl blogų privažiavimo sąlygų (klimatinių 

sąlygų, vykdomų kelių tiesimo, rekonstrukcijos ar remonto darbų) paslaugos teikėjas negalėjo 

ištuštinti konteinerių nustatytą dieną ir atliekų turėtojams nebuvo pasiūlyti kiti atliekų surinkimo 

būdai; 

601.2. Vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių 

atliekų konteineriu Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais terminais 

ir tvarka; 

601.3. Vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinamas nepertraukiamas paslaugos teikimas, t. 

y. neužtikrinama galimybė naudotis tvarkingu mišrių komunalinių atliekų konteineriu. Jei per 5 darbo 

dienas nuo Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymo pateikimo dienos Komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratoriui netinkamas naudoti, sugadintas ar pavogtas atliekų surinkimo konteineris 

nebuvo pakeistas nauju ar suremontuotas.“; 

1.13. papildyti 602 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„602. Šių nuostatų 601.1 punkte numatytu atveju konkrečią grąžinamos kintamosios Vietinės 

rinkliavos dedamosios sumą apskaičiuoja Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, 

atsižvelgdamas į atitinkamų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų 

pažeidimų per atitinkamą mokestinį laikotarpį skaičių. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratorius perskaičiuoja Vietinę rinkliavą proporcingai išminusuodamas kintamąją Vietinės 

rinkliavos dedamosios dalį už kiekvieną atvejį.“; 

1.14. papildyti 603 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„603. Šių nuostatų 601.2 ir 60¹.3 punktuose numatytais atvejais konkrečią grąžinamos 

kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios sumą apskaičiuoja Komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administratorius mėnesiniais dydžiais, atsižvelgdamas į mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos pažeidimo per atitinkamą mokestinį laikotarpį trukmę 

mėnesiais. Vėlavimas per 601.2 ir 60¹.3 punktuose numatytą terminą mažina kintamąją Vietinės 

rinkliavos dedamosios dalį už tiek mėnesių, kiek nebuvo užtikrinta galimybė Vietinės rinkliavos 

mokėtojui naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu.“; 

1.15. papildyti 604 punktu ir jį išdėstyti taip: 
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„604. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs vietinę rinkliavą, bet visais 

atvejais ne mažiau kaip pastoviąją vietinės rinkliavos dalį, ir turintis teisę į vietinės rinkliavos 

kintamos dalies perskaičiavimą (sumažinimą) dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo 

paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 601.1 ir (ar) 601.2, ir (ar) 60¹.3 punktuose, pažeidimų, pateikia 

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui laisvos formos pranešimą, nurodydamas 

galimus pažeidimus bei turimus šiuos pažeidimus pagrindžiančius įrodymus, ne vėliau kaip per 5 

kalendorines dienas po galimų pažeidimų. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, 

gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo pranešimą, atlieka minėtų paslaugų teikimo sąlygų vertinimą, o 

nustatę jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą Vietinės rinkliavos dydį, vadovaudamasis šiame 

skyriuje nustatytomis taisyklėmis.“; 

1.16. papildyti 605 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„605. Tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas, turintis rinkliavos už praeitus metus 

perskaičiavimo teisę dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, 

numatytų 601.1 ir (ar) 601.2, ir (ar) 60¹.3 punktuose, pažeidimų, įvykdytų tais pačiais metais, einamųjų 

metų sausio 1 dieną neturi Vietinės rinkliavos mokėtojo statuso ar netenka prievolės mokėti Vietinę 

rinkliavą už tą patį apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą per einamuosius metus, grąžintina 

kintamoji Vietinės rinkliavos dedamoji dalis grąžinama šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų tokiam Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą Komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos administratoriui.“; 

1.17. pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„61. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo didesnio dydžio Vietinę rinkliavą, nei 

nurodyta Mokėjimo pranešime, arba susidarė Vietinės rinkliavos permoka dėl Vietinės rinkliavos 

perskaičiavimo, Vietinė rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota ar neteisėtai išieškota, buvo 

sumažinta Vietinė rinkliava dėl 601.1, ir (ar) 601.2, ir (ar) 60¹.3 punktuose numatytų aplinkybių, 

permoka įskaitoma į būsimus Vietinės rinkliavos mokėjimus, išskyrus atvejus, kai Vietinės rinkliavos 

mokėtojas išbraukiamas iš registro arba yra gautas prašymas dėl permokos grąžinimo. Esant Vietinės 

rinkliavos mokėtojo prašymui dėl Vietinės rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama per 

30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

administratoriui dienos.“; 

1.18. papildyti 611 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„611. Vietinės rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per 

vienerius metus nuo grąžinti prašomos Vietinės rinkliavos sumokėjimo datos ir Vietinės rinkliavos 

mokėtojas neturi įsiskolinimo.“; 

1.19. papildyti 651 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„651. Skolų išieškojimo procedūros vykdomos, vadovaujantis SĮ „Kretingos 

komunalininkas“ vietinės rinkliavos skolų išieškojimo tvarkos aprašu.“; 

1.20. pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1 d. 

3. Teisės aktą skelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Kalnius  

 

 

 

 

 

Sigutė Jazbutienė



 

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 22 d. 

sprendimo Nr. T2-34 priedas 

(Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo25 d. 

sprendimo Nr. T2-86 redakcija) 

 

 

1 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

1. Gyvenamosios paskirties objektai: 

1.1. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose nėra 

gyvenamąją vietą 

deklaravusių ar faktiškai 

gyvenančių gyventojų 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 
- - 

1,72 Eur/1 

objektui/mėn. 
- - 

1.2. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

1 gyventojas 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

1,72 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 

1.3. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

2 gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

3,44 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 

1.4. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

3 gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

4,99 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 

1.5. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

4 gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 
NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

6,07 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

1.6. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

5 gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

6,88 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 

1.7. 

Butai daugiabučiuose 

namuose, kuriuose gyvena 

6 ir daugiau gyventojų 

Gyvenamosios paskirties 

patalpos, esančios 

daugiabučiame (trijų ir 

daugiau butų) name 

NT objektas 

(butas) 

Gyventojų 

skaičius 
- 

7,44 Eur/1 

objektui/mėn. 

1,19 Eur/1 

gyventojui/mėn. 
- 

1.8. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai), kuriuose nėra 

gyvenamąją vietą 

deklaravusių ar faktiškai 

gyvenančių gyventojų 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas) 

- -  
1,76 Eur/1 

objektui/mėn. 
- - 

1.9. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

kuriuose gyvena 1 

gyventojas 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

1,76 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 1,24 Eur/mėn.* 



3 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

1.10. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

kuriuose gyvena 2 

gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

3,52 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 2,48 Eur/mėn.* 

1.11. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

kuriuose gyvena 3 

gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

5,28 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 3,28 Eur/mėn.* 

1.12. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

kuriuose gyvena 4 

gyventojai 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

7,04 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 3,80 Eur/mėn.* 

1.13. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

8,80 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 4,03 Eur/mėn.* 



4 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

kuriuose gyvena 5 

gyventojai 

1.14. 

Individualūs gyvenamosios 

paskirties objektai (namai, 

kotedžai) ir butai 

daugiabučiuose namuose, 

besinaudojantys 

individualiais konteineriais, 

kuriuose gyvena 6 ir 

daugiau gyventojų 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), skirti 

gyventi vienai ar dviem 

šeimoms, prie jų 

priskiriami namai 

sodininkų bendrijose, 

kuriuose gyvenama nuolat 

NT objektas 

(namas, 

kotedžas, 

butas) 

- 

 

Konteinerių  

skaičius, tūris 

10,56 Eur/1 

objektui/mėn. 
- 3,96 Eur/mėn.* 

2. 

Gyvenamosios paskirties 

(įvairių socialinių grupių 

asmenims) pastatai (namai) 

Pastatai (namai), skirti 

gyventi įvairių socialinių 

grupių asmenims 

(bendrabučiai, vaikų 

namai, prieglaudos, globos 

namai, šeimos namai, 

vienuolynai ir pan.). 

NT objekto 

plotas  

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

7,93 Eur/ 

100 m2/mėn. 

3,23 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

3. 
Viešbučių paskirties 

objektai 

Naudojami trumpalaikiam 

apgyvendinimui 

(viešbučiai, moteliai, 

svečių namai, jaunimo 

nakvynės namai  ir kiti 

panašios paskirties 

objektai) 

NT objekto  

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

8,35 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,04 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

4. 
Administracinės paskirties 

objektai 

Naudojami 

administraciniams tikslams 

(bankai, paštas, valstybės ir 

savivaldybės įstaigos, 

ambasados, teismai, kiti 

įmonių, įstaigų ir 

organizacijų 

administraciniai pastatai 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

4,91 Eur/ 

100 m2/mėn. 

1,62 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 



5 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

arba kitos paskirties 

pastatų dalis, naudojama 

administracinei veiklai, ir 

kiti panašios paskirties 

objektai) 

5. Prekybos paskirties objektai: 

5.1. 

Prekybos paskirties 

objektai  

(iki 500 m2 bendrojo ploto) 

Naudojami didmeninei ir 

mažmeninei prekybai 

(parduotuvės, parduotuvės 

– operatorinės, knygynai, 

vaistinės, prekybos 

paviljonai, turgavietės  ar 

prekybos vietos (kioskai, 

palapinės ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

13,73 Eur/ 

100 m2/mėn. 

12,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

5.2. 

Prekybos paskirties 

objektai  

(didesni kaip 500 m2 

bendrojo ploto) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

17,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

18,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

6. 
Paslaugų paskirties 

objektai 

Naudojami paslaugoms 

teikti (pirtys, grožio 

salonai, skalbyklos, 

taisyklos, remonto 

dirbtuvės, priėmimo–

išdavimo punktai, 

autoservisai, plovyklos, 

krematoriumai, laidojimo 

namai ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

9,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,85 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

7. Maitinimo paskirties objektai: 

7.1. 

Maitinimo paskirties 

objektai  

(iki 300 m2 bendrojo ploto) 

Patalpos ir pastatai, skirti 

žmonėms maitinti 

(valgyklos, restoranai, 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

14,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

9,69 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 



6 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

7.2. 

Maitinimo paskirties 

objektai  

(didesni kaip 300 m2 

bendrojo ploto) 

kavinės, barai ir kiti 

panašios paskirties 

objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

13,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

8,08 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

8. 
Transporto paskirties 

objektai 

Naudojami transporto 

tikslams, t. y. susiję su 

transportavimu, gabenimu, 

vežimu (oro uosto, jūrų ir 

upių laivyno, geležinkelio 

ir autobusų stočių pastatai, 

uosto terminalai, muitinių 

pastatai, kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

3,60 Eur/ 

100 m2/mėn. 

2,42 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

9. 

Gamybos, pramonės 

paskirties objektai 

 

Naudojami gamybai 

(gamyklos, dirbtuvės, 

produkcijos perdirbimo 

įmonės, kalvės, energetikos 

pastatai (įvairių tipų 

elektrinių, katilinių, naftos 

perdirbimo ir kiti pastatai, 

skirti energijos ar energijos 

išteklių gavybai, gamybai, 

perdirbimui), gamybinės 

laboratorijos, kūrybinės 

dirbtuvės ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas** 

NT objekto 

plotas** 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

5,23 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,85 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

10. Kultūros paskirties objektai 

Patalpos ir pastatai, skirti 

kultūros reikmėms ir 

viešiesiems pramoginiams 

renginiams (teatrai, kino 

teatrai, kultūros namai, 

klubai, bibliotekos, 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

1,90 Eur/ 

100 m2/mėn. 

0,81 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 



7 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

muziejai, parodų rūmai ir 

kiti panašios paskirties 

objektai) 

11. Mokslo paskirties objektai 

Naudojami švietimo ir 

mokslo tikslams (institutai 

ir mokslinio tyrimo 

įstaigos, observatorijos, 

meteorologijos stotys, 

laboratorijos (išskyrus 

gamybines laboratorijas), 

bendrojo lavinimo, 

profesinės ir aukštosios 

mokyklos, vaikų darželiai, 

lopšeliai, kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

1,90 Eur/ 

100 m2/mėn. 

0,81 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

12. Gydymo paskirties objektai: 

12.1. Gydymo paskirties objektai 

Patalpos ir pastatai, skirti 

gydymo reikmėms, 

kuriuose teikiama 

stacionari medicininė 

pagalba žmonėms ir 

gyvūnams visą parą 

(ligoninės, klinikos, 

medicininės priežiūros 

įstaigų slaugos namai ir kiti 

panašios paskirties 

objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

8,50 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,04 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

12.2. Gydymo paskirties objektai 

Patalpos ar pastatai, skirti 

gydymo reikmėms, 

kuriuose teikiama 

medicininė pagalba 

žmonėms ir gyvūnams 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

7,37 Eur/ 

100 m2/mėn. 

2,42 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 



8 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

(poliklinikos, 

ambulatorijos ir kiti 

panašios paskirties 

objektai) 

13. Poilsio paskirties objektai 

Naudojami poilsiui (poilsio 

namai, turizmo centrai,  

kaimo turizmo pastatai, 

medžioklės nameliai, 

kempingai, poilsiavietės, 

paplūdimiai, apžvalgos 

aikštelės, kiti turizmo 

objektai ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

8,43 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,04 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

14. Sporto paskirties objektai 

Naudojami sportui (sporto 

halės, salės, teniso kortai, 

baseinai, čiuožyklos, 

jachtklubai, šaudyklos, 

stadionai, maniežai, 

aikštynai, laikinos sporto 

aikštelės ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

2,12 Eur/ 

100 m2/mėn. 

0,50 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

15. 
Religinės paskirties 

objektai 

Patalpos ir pastatai, skirti 

religiniams tikslams 

(bažnyčios, koplyčios, 

maldos namai, parapijų 

namai ir kiti panašios 

paskirties objektai) 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

1,90 Eur/ 

100 m2/mėn. 

0,81 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

16. 
Specialiosios paskirties 

objektai 

Naudojami specialiesiems 

tikslams (kareivinių 

pastatai, kalėjimai, pataisos 

darbų kolonijos, tardymo 

izoliatoriai, policijos, 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

1,90 Eur/ 

100 m2/mėn. 

0,81 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

priešgaisrinių ir gelbėjimo 

tarnybų pastatai, slėptuvės, 

pasienio kontrolės punktai 

ir kiti panašios paskirties 

objektai) 

17. 

Sodų paskirties objektai 

(naudojami tik sezono 

metu, sezonas – 7 

mėnesiai, nuo balandžio iki 

spalio mėnesio imtinai) 

Naudojami poilsiui ir 

(arba) sodininkystei ir 

(arba) daržininkystei 

sodininkų bendrijos 

nariams priklausantys arba 

nepriklausantys sodininkų 

bendrijos nariams, bet 

esantys sodo teritorijoje 

sodo sklypai su pastatais 

NT objektas 

(sodo namas) 

NT objektas 

(sodo namas) 
- 

1,72 Eur/ 

1 objektui/mėn. 

1,21 Eur/ 

1 objektui/mėn. 
- 

18. Kiti objektai: 

18.1. Kitos paskirties objektai 

Naudojami kita paskirtimi 

ar kiti savarankiški 

objektai, kurių negalima 

priskirti jokiai nurodytai 

paskirčiai 

NT objekto 

plotas 

NT objekto 

plotas 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

8,50 Eur/ 

100 m2/mėn. 

4,04 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

18.2. 

Laikini statiniai (ne 

nuolatinio pobūdžio veiklai 

vykdyti) ar renginių ar 

projektų įgyvendinimo 

vietos 

Kai nėra konkretaus NT 

objekto, kuriam 

priskiriamos atliekos 

- - 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 
- - 

Įkainis 

pateikiamas 3 

lentelėje 

18.3. Viešosios erdvės 
Komunalinės atliekos 

surenkamos viešose erdvėse 
- - 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 
- - 

Įkainis 

pateikiamas 3 

lentelėje 

18.4. Kapinės 
Komunalinės atliekos 

surenkamos kapinėse 
- - 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 
- - 

Įkainis 

pateikiamas 4 

lentelėje 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

objektų grupė 

Atliekų turėtojų veiklos, 

patalpų ar pastatų 

apibūdinimas 

Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą 

Pastovus 

apmokestina-

masis 

parametras 

Kintamas 

apmokestina-

masis 

parametras, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas 

apmokestina-

masis parametras, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

Pastovus vietinės 

rinkliavos dydis 

Kintamas 

vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

kolektyviniais 

konteineriais 

Kintamas vietinės 

rinkliavos dydis, 

besinaudojan-

tiems 

individualiais 

konteineriais 

19. 

Sandėliavimo paskirties 

objektai 

Pastatai, naudojami 

sandėliuoti arba ką nors 

laikyti (saugyklos, bendro 

naudojimo sandėliai, 

specialūs sandėliai, kiti 

objektai, naudojami 

produkcijai laikyti ir 

saugoti) 

NT objektas  
NT objekto 

plotas** 

Konteinerių  

skaičius, tūris, 

ištuštinimo dažnis 

2,00 Eur/ 

1 objektui/mėn. 

1,00 Eur/ 

100 m2/mėn. 

Įkainis 

pateikiamas 2 

lentelėje 

* Mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo paslauga teikiama 26 kartus per metus. 

** Maksimalus apmokestinamas bendras plotas 5000 m2, į kurį bendrai įskaičiuojami vienam nekilnojamojo turto objekto savininkui nekilnojamojo turto 

objektai, priklausantys tai pačiai nekilnojamojo turto objektų grupei, kuriems eksploatuoti naudojama viena mišrių komunalinių atliekų konteinerių 

aikštelė. 
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2 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIAI NEGYVENAMOSIOS IR KITOS PASKIRTIES 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS, KURIOS NAUDOJASI INDIVIDUALIAIS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ KONTEINERIAIS 
 

Konteineriai Mato vnt. 
Atliekų surinkimo ir tvarkymo 

dydis, Eur 

120 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 1,05 

140 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 1,22 

240 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 2,10 

770 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 6,74 

1100 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 9,63 

 

3 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI 

LAIKINIEMS STATINIAMS (NE NUOLATINIO POBŪDŽIO VEIKLAI VYKDYTI), RENGINIŲ AR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO 

VIETOMS, VIEŠOSIOMS ERDVĖMS 
 

Konteineriai Mato vnt. 
Atliekų surinkimo ir tvarkymo 

dydis, Eur 

240 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 3,59 

770 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 11,52 

1100 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 16,44 

3000 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 44,84 

5000 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 74,74 
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4 LENTELĖ. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIAI 

KAPINĖMS 
 

Konteineris Mato vnt. 
Atliekų surinkimo ir tvarkymo 

dydis, Eur 

240 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 4,31 

770 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 13,81 

1100 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 19,72 

3000 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 53,79 

5000 litrų talpos Eur / 1 konteinerio ištuštinimas 89,65 

 

_________________________________ 

 


