
             
 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. 

SPRENDIMO NR. T1-1014 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ 

TVARKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFO DYDŽIO NUSTATYMO“ 2 PUNKTO 

BEI 2.1, 2.2, 2.3 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO  

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T1-2296 

Šilutė 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 719 

patvirtinto Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir 

perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro 

įvedimo plano IV skyriaus III ir IV skirsniais, Šilutės rajono savivaldybės taryba                             

n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-

1014 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo tarifo dydžio nustatymo“ 

2 punktą bei 2.1, 2.2, 2.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip: 

„2. Nustatyti komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymo paslaugų 

teikimo tarifą – 40,71 Lt (11,79 €) be PVM už 1 m³ (244,24 Lt (70,73 €) be PVM už vieną toną) 

surinktų ir išvežtų komunalinių atliekų ir tarifo sudedamąsias dalis: 

2.1. komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir jų išvežimo į UAB Klaipėdos 

regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną (Klaipėdos r. sav., Dumpių k.) – 20,13 Lt (5,83 €) be 

PVM už 1 m³ (120,78 Lt (34,98 €) be PVM už vieną toną); 

2.2. komunalinių atliekų priėmimo ir jų tvarkymo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centro sąvartyne (Klaipėdos r. sav., Dumpių k.) („vartų mokesčio“) – 16,88 Lt (4,89 €) be PVM už 

1 m³ (101,26 Lt (29,32 €) be PVM už vieną toną). 

2.3. nepadengtų rinkliavos sąnaudų, susidariusių 2010 m., 2011 m., 2012 m., dalis – 3,7 Lt 

(1,07 €) be PVM už 1 m³ (22,20 Lt (6,43 €) be PVM už vieną toną).“ 

2. Nustatyta kaina eurais įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną. 
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