
 

                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                                 Šilutės rajono savivaldybės  

tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. 

                                                                                    sprendimu Nr. T1-491 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ATLIEKŲ TURĖTOJŲ ATLIEKŲ KIEKIO 

DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės rajono savivaldybės  atliekų turėtojų atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas 

(toliau tekste-Aprašas) nustato Šilutės savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą atliekų kiekio deklaravimo procedūros tvarką, suteikiant galimybę 

susimokėti Vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį. 

2. Komunalines atliekas turi teisę deklaruoti komunalinių atliekų turėtojai, jei jiems 

objektyviai ir nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų  

tvarkyti komunalinių atliekų kiekį ir kurie komunalines atliekas kaupia: 

2.1. komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose, esančiose visuomeninės paskirties 

statinių patalpose, įrengtuose pagal STR 2.02.02:2004  „Visuomenės paskirties statiniai“ 

reikalavimus; 

2.2. komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose,  fiziniams ir juridiniams asmenims, 

turinčius jiems priklausančius apribotus žemės sklypus, kuriuose galima pastatyti konteinerius, 

prie kurių gali privažiuoti atliekų surinkimo mašina.  

3. Vietinės rinkliavos mokėtojui, nusprendusiam Vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruotą  

komunalinių atliekų kiekį, negali būti taikomas tais pačiais mokestiniais metais kitas parametras, 

pagal kurį apskaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis. 

4. Atliekų deklaracija (toliau – Deklaracija), tai Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintos formos dokumentas, kuriame Vietinės rinkliavos mokėtojas  deklaruoja 

komunalinių atliekų kiekį ( Deklaracijos forma  pridedama). 

 

II SKYRIUS 

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS 

PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI 

 

5. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti  komunalinių atliekų kiekį už ateinančius 

metus ne vėliau, kaip iki gruodžio 31 d. imtinai, o naujai įsisteigę  ar pradėję veiklą  arba įsigiję 

nuosavybės  ar kitą teisę į nekilnojamo turtą – per 20 darbo dienų nuo įsisteigimo ar veiklos 

pradžios  arba nekilnojamo turto teisės įsigijimo momento. 

6. Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau- Rinkliavos administratorius) turi teisę 

pratęsti Deklaracijos pateikimo terminą, jei asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido 

Deklaracijos pateikimo  terminą dėl objektyvių nuo asmens nepriklausančių priežasčių. 

7. Vietinės rinkliavos mokėtajai, pageidaujantys  deklaruoti atliekų kiekį, užpildo 

Deklaraciją ir ją pateikia  Rinkliavos administratoriui -Viešųjų paslaugų skyriui, Lietuvininkų g. 

8, kab. Nr. 7, Šilutė. 

8. Rinkliavos administratorius patikrina, ar pateikta Deklaracija atitinka šios Tvarkos 2 

punkto reikalavimus, ir teikia derinti atliekų surinkėjui. 



9. Rinkliavos administratorius pateiktos Deklaracijos, suderintą su atliekų surinkėju, 

pagrindu parengia Vietinės rinkliavos  mokėjimo pranešimą (toliau-Mokėjimo pranešimas)  

pagal deklaruotą atliekų kiekį už visą mokestinį laikotarpį. 

10. Rinkliavos administratorius tikrindamas pateiktą  Deklaraciją ir nustatęs, kad pateikti 

dokumentai ar duomenys neatitinka šiame Tvarkos paraše nurodytų reikalavimų arba atliekų 

surinkėjas nederina atliekų kiekio, apie tai informuojamas atliekų turėtojas ir formuojamas 

Mokėjimo pranešimas pagal nekilnojamo turto plotą ir paskirtį.  

11. Pasikeitus komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekiui, konteinerių tūriui, 

konteinerių tuštinimo dažnumui, atliekų turėtojai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną 

savaitę (7 kalendorines dienas), pateikti patikslintą Deklaraciją.   

12. Rinkliavos administratorius, gavęs Vietinės rinkliavos patikslintą deklaraciją, formuoja 

patikslintą Mokėjimo pranešimą nuo kito mėnesio 1 (pirmos) dienos. 

13. Atliekų surinkėjas, nustatęs, kad atliekų turėtojas pažeidė Deklaraciją, nedelsiant 

informuoja  Rinkliavos administratorių.  

14. Rinkliavos administratorius, gavęs Atliekų surinkėjo pranešimą apie galimą atliekų 

turėtojo Deklaracijos pažeidimą, faktą patikrina vietoje ir surašo Apžiūros aktą. Apžiūros aktą 

pasirašo faktą tikrinantis asmuo ir  atliekų turėtojas, jam nesant arba atsisakius pasirašyti-tos 

teritorijos seniūnijos atstovas.  

15. Tuo atveju, kai nustatomas šio Aprašo pažeidimas, apie tai atliekų turėtojas 

informuojamas raštu ir Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal  nekilnojamo turto plotą ir paskirtį 

nuo kito  mėnesio  1 (pirmos) dienos. 

16. Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę ir sąlygas Rinkliavos administratoriui 

tikrinti komunalinių atliekų kaupimą ( konteinerių kiekį, tūrį, tuštinimo dažnumą, atliekų rūšinę 

sudėtį) be atskiro išankstinio Rinkliavos administratoriaus  pranešimo apie planuojamą 

patikrinimą.  

17.  Jeigu atliekų turėtojas Rinkliavos administratoriui neleidžia ar kitaip trukdo atlikti 

komunalinių atliekų tvarkymo patikrinimą, yra laikoma, kad atliekų turėtojas pažeidė šio Aprašo 

reikalavimus ir Rinkliavos administratorius naikina Deklaracijos  galiojimą nuo kito  mėnesio 1 

(pirmos) dienos ir naujas Mokėjimo pranešimas formuojamas  pagal nekilnojamo turto plotą ir 

paskirtį. 

18. Perskaičiuojant metinį mišrių komunalinių atliekų kiekį iš tūrio(m3)  į masės vienetą t 

(tonomis), naudojamas perskaičiavimo koeficientas k=0,16667 t/m3 . 

19. Fiziniams asmenims už turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus žemės 

sklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius, mažiausias leistinas mišrių komunalinių 

atliekų konteinerio tūris-0,24 m3. 

20. Konteinerių tuštinimo dažnumas  individualių namų gyventojams-1 kartą per 2 

savaites. 

 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Atliekų turėtojas atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą. 

22. Nustačius neatitikimą tarp deklaruoto ir kaupiamo komunalinių atliekų kiekio bei faktą, 

kad Vietinės rinkliavos mokėtojas neturėjo teisės deklaruoti komunalinių atliekų kiekio, Vietinės 

rinkliavos  mokėtojui mokestiniais metais taikoma metinė Vietinė rinkliava pagal nekilnojamojo 

turto plotą ir paskirtį.  

24. Fiziniai, juridiniai asmenys, kurie Vietinę rinkliavą moka pagal deklaruotų atliekų 

kiekį, ant konteinerio privalo nurodyti konteinerio valdytojo vardą ir pavardę, nekilnojamo turto 

adresą. 



25. Kilę ginčai tarp atliekų turėtojų ir Rinkliavos administratoriaus sprendžiami įstatymų 

nustatyta tvarka.                                                

                                     

 

                                                        Deklaracijos forma patvirtinta 

                                                                  Šilutės rajono savivaldybės  tarybos 

2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-   491   

 

___________________________________________ 
(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas/vardas ir pavardė) 

 

___________________________________________________________________ 

(įmonės kodas, adresas korespondencijai, telefonas, atsakingas asmuo) 

 

Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriui  

 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARACIJA UŽ __________M. 

 

_______________ Nr. 
(data) 

 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamo 

turto adresas 

Deklaruojamas atliekų kiekis Atliekų 

vežėjas 
Kontei

nerių 

kiekis, 

vnt. 

Kontei

nerių 

tūris, 

m3 

Konteinerių 

tuštinimo 

dažnumas, 

kartai per 

savaitę 

Metinis 

mišrių 

komunal

inių 

atliekų 

kiekis, 

m3 

Metinis 

mišrių 

komunal

inių 

atliekų 

kiekis,  

t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
 

Metinio bendro komunalinių atliekų kiekio (t) apskaičiavimas: 

6 stulpelis(m3 )=3 x 4 x 5 x savaičių skaičius; 7 stulpelis(t)=6 stulpelis x 0,16667t/m3 

 

Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir  

 

atitinka faktines aplinkybes______________________________________________________ 
                                                                     (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) 

 

Dokumentą sudarė ___________________________                           ____________________________                       _______________________ 

                                            (pareigų pavadinimas)                             A. V.              (parašas)                                                       (vardas ir pavardė) 

 

 

 

SUDERINTA su atliekų surinkėju              

 

____________________________               A. V.  

        (atliekų surinkėjas) 

 

_____________________________ 

              (parašas) 

 

____________________________ 

         (vardas ir pavardė) 

 

____________________________ 

              (data) 


