
 

                                           PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės  

tarybos 2016 m. lapkričio 24 d.  

sprendimu Nr.T1-491 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ 

N U O S T A T A I   
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą įvedama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros pakeitimo įstatymu, 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, 

Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T1-2119. 

2.     Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šios rinkliavos apskaičiavimo, mokėjimo, 

išieškojimo ir iš jos gautų Savivaldybės biudžeto pajamų naudojimo tvarką.  

3.     Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nustatoma Šilutės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu. 

 

                                           II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

 

  4.  Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 

jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas 

komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka. 

  5. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, valdantys, naudojantys, 

disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje ir privalantys 

mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius 

leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės 

organizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje. 

6. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo 

pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. 

7. Komunalinių atliekų turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi komunalinių 

atliekų arba kurio veiklos metu susidaro komunalinių atliekų, arba kuris atlieka šių atliekų rūšiavimo 

ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis ir sudėtis. 

8. Komunalinių atliekų tvarkymas – šių atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo 

veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. 

9. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas 

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. 

10. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės įgaliota institucija, kuri tvarko deklaravimo duomenis ir nustato deklaravimo duomenų 

tvarkymo taisykles ir priemones. 

11. Nekilnojamojo turto duomenų valdytojas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota 

institucija, kuri tvarko nekilnojamojo turto duomenis. 



12. Rinkliavos administratorius – Savivaldybės administracijos padalinys arba konkurso 

būdu išrinkta įmonė administruojanti rinkliavą. 

13.  Kitos nuostatuose naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatyme, Atliekų 

tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme.   

 

III SKYRIUS 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS 

 

14. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų 

turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius leidimus, kuriuose 

nustatyti kitų atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.  

15. Juridiniai asmenys, kurių buveinės registruotos ne Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje, bet turintys veikiančius padalinius Savivaldybės teritorijoje, yra Šilutės rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų turėtojai. 

16. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko rinkliavos 

administratorius. 

17. Rinkliavos administratorius sukuria ir administruoja Šilutės rajono savivaldybės vietinės 

rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę, kuriai sukurti gali naudotis VĮ Registrų centro, 

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kitų subjektų 

turimais duomenimis. Trūkstamus duomenis surenka seniūnai, atliekų tvarkytojas. 

18.  Rinkliavos administratorius vietinės rinkliavos registro duomenų bazėje registruoja ir 

tvarko šiuos duomenis apie vietinės rinkliavos mokėtojus: 

18.1. komunalinių atliekų turėtojo (pagal Aplinkos ministerijos nustatytą nekilnojamo turto 

objektų rūšių   sąrašą naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininko arba savininko atstovo 

pagal  įstatymą, arba savininko įgalioto asmens, arba asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis 

bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti) vardas, pavardė ir gimimo data;  

18.2. mokėtojo kodas; 

18.3. gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos adresas; 

18.4 gyvenamosios patalpos plotas, paskirtis; 

18.5. duomenys apie konteinerių išvežimo grafikus; 

18.6. juridinio asmens pavadinimas, kodas; 

18.7. juridinio asmens buveinės adresas; 

18.8. juridinio asmens nekilnojamojo turto objekto bendras plotas, nekilnojamojo turto 

objekto naudojimo paskirtis. 

19. Vietiniam rinkliavos registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

 

IV SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TVARKA 

 

 20. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatoma visiems 

Šilutės rajono komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų 

padalinius, turinčius leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti 

Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.  

21. Rinkliavos administratorius atsako už vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą. Visa 

informacija, susijusi su vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimu ir taikymu, yra viešai prieinama. 



22. Vietinė rinkliava atliekų turėtojui nustatoma eurais už vienerius kalendorinius metus 

atsižvelgiant į 1 (vienos) tonos komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas. Mažiausias laikotarpis už kurį 

mokėtojui gali būtis skaičiuojama rinkliava – vienas mėnuo. 

23. Vietinės rinkliavos dydis turi būti toks, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų 

tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos administravimo, atliekų surinkimo ir 

transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po 

uždarymo, infrastruktūros plėtimo, vietinės rinkliavos administravimo bei kitas su atliekų tvarkymu 

susijusias išlaidas. 

24. Vietinės rinkliavos dydis komunalinių atliekų turėtojams nustatomas pagal komunalinių 

atliekų kiekius nusakančius vienetus ir jiems tvirtinamus susidarančių komunalinių atliekų kiekius . 

 25. Rinkliava apskaičiuojama remiantis nekilnojamo turto plotu ir paskirtimi, Šilutės rajone 

taikoma dvinarė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.  

            26. Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių 

atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 

            27. Kintamoji rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių 

atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 

        28. Kintamąją rinkliavos dalį moka  nekilnojamojo turto objektų 

savininkai  arba  įgalioti  asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir atliekų 

tvarkymo paslauga. Komunalinių atliekų   paėmimo  paslauga  suprantama kaip faktinis mišrių 

komunalinių atliekų  paėmimas iš nekilnojamo turto savininko. 

29. Kintamosios rinkliavos dedamosios nemoka   nekilnojamojo turto  objektų savininkai arba 

įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesnis kaip vienas metų  ketvirtis ir ne 

ilgesnis kaip vieni metai) nebus naudojamasi  nekilnojamojo turto  objektu(ais)  ir  iš šio objekto (ais) 

tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus imamos. Nekilnojamo turto objektų savininkai arba 

įgalioti asmenys deklaruodami, kad nesinaudos nekilnojamu turto objektu(ais) taip pat deklaruoja, 

kad naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektų teisės neperleidžiamos tretiems asmenims ir apie 

tai raštu informuoja  seniūniją pagal nekilnojamojo turto objektų buvimo vietą. Seniūnijos seniūnas, 

gavęs iš nekilnojamo turto objektų savininkų  ar įgaliotų asmenų rašytinę informaciją, ją perduoda 

Savivaldybės atliekų tvarkymo administratoriui.  

      30. Savivaldybės taryba vietinės rinkliavos dydžius gali tikslinti, atsižvelgdama į atliekų 

tvarkymo sąnaudų pasikeitimą. 

            31.  Fiziniai ir juridiniai asmenys už turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus 

žemės sklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius ir prie  kurių gali privažiuoti 

komunalinių atliekų surinkimo mašina, Vietinę rinkliavą galimo mokėti pagal deklaruotą atliekų 

kiekį. Atliekų kiekio deklaravimo tvarką nustato Šilutės rajono savivaldybės taryba. 

 

V SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA  

 

32. Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir tvarko rinkliavos administratorius. 

33. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis rinkliavos administratorius parengia ir iki 

einamųjų metų vasario 15 d. kas metus pateikia kiekvienam juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, 

vietinės rinkliavos mokėtojui nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas 

vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus. Mokėjimų apskaitinis laikotarpis yra vienas 

ketvirtis. Turi būti sudarytos galimybės mokėtojas mokėti avansu už visus metus. Skolininkams 

mokėjimo priminimai siunčiami kas ketvirtį. 

34. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys: 

34.1 gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos savininko arba gyventojo,  vardas, 

pavardė, arba juridinio asmens pavadinimas; 

34.2. įmokos gavėjo duomenys, pavadinimas, įmonės kodas,  banko pavadinimas, įmokos 

kodas. 

34.3. fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bei kodas; 



35.4. fizinio arba juridinio asmens adresas ir laikotarpis, už kurį mokama vietinė rinkliava 

bei atitinkamos rinkliavos dalys. 

36. Vietinė rinkliava turi būti sumokama bankuose ar pasinaudojant elektroninės 

bankininkystės paslaugomis arba pašto skyriuose per 20 dienų nuo mokėjimo pranešimo gavimo 

datos, bet ne vėliau kaip iki mokėjimo laikotarpio pabaigos. 

37. Mokant rinkliavą turi būti užpildomas mokėjimo dokumentas, kuriame privalomai 

nurodomi šie duomenys: 

37.1. įmokos gavėjo duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, įmokos 

kodas; 

37.2. fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bei kodas; 

37.3. fizinio arba juridinio asmens adresas; 

3.7.4. mokėjimo laikotarpis (metai, pusmetis, ketvirtis ar mėnuo); 

37.5. sumokama suma. 

37.6 mokėtojo kodas. 

38. Mokėjimo pranešime nurodyta vietinė rinkliava mokama vietinės rinkliavos mokėtojo 

pasirinkimu už mokėjimo pranešime nurodytus laikotarpius (metus, pusmetį ar ketvirtį). 

Mokėtojui, sumokėjusiam vietinę rinkliavą už visus metus, ji nebus perskaičiuojama, nors ir 

bus priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl jos padidinimo. 

39. Rinkliavos administratorius savo duomenų bazėje nustato vietinių rinkliavų 

nesumokėjusius komunalinių atliekų turėtojus ir išsiunčia jiems mokėjimo pranešimus, raginimus 

arba pakartotinius raginimus registruotu laišku sumokėti vietines rinkliavas arba atitinkamas jų dalis. 

40. Gavęs registruotu laišku raginimą arba pakartotinį raginimą sumokėti vietinę rinkliavą 

arba jos dalį, atliekų turėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 10 dienų nuo raginimo 

datos. 

VI SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS  

 

41. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 

įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių 

paslaugomis. 

VII SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA 

 

42. Vietinės rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio nei mokėjimo pranešime 

nurodytą vietinę rinkliavą, neteisingai apskaičiuotą arba neteisėtai išieškotą vietinę rinkliavą, taip pat 

nuostatų nustatyta tvarka nustačius mažesnę vietinę rinkliavą, permokėta suma užskaitoma kaip 

įmoka už būsimą laikotarpį, o vietinės rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 

dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje datos. Grąžinama permokėta suma vietinės 

rinkliavos mokėtojui pervedama į jo prašyme nurodytą banko sąskaitą. 

43. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo rinkliavos 

administratoriui pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos ir 

mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį. 

44. Sprendimus dėl rinkliavos ar jos permokos grąžinimo priima Savivaldybės 

administracijos direktorius, remdamasis specialistų, nagrinėjusių mokėtojų prašymus, pateiktomis 

išvadomis. 

45. Rinkliavą grąžina savivaldybės biudžeto ir finansų skyrius, administruojantis rinkliavos 

surinkimo sąskaitą. 

VIII SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA 

 

46. Rinkliavos administratorius organizuoja ir tvarko vietinės rinkliavos apskaitą. Šilutės 

rajono savivaldybės administracija tvarko asignavimus. 



47. Sumokėta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą apskaitoma Savivaldybės 

biudžeto straipsnyje „Vietinės rinkliavos.” 

  

IX SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

48. Vietinės rinkliavos surinkimą kontroliuoja rinkliavos administratorius, Savivaldybės 

kontrolierius. 

49. Savivaldybės administracija yra atsakinga už administracinę vietinės rinkliavos 

priežiūrą. 

50. Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi komunalinių atliekų turėtojai – 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės bei 

bet kokio tipo esantys struktūriniai ar ūkiniai padaliniai, kuriems privalomai teikiama šių atliekų 

tvarkymo paslauga. 

51. Vietinės rinkliavos mokėtojai, laiku negavę mokėjimų pranešimų, privalo informuoti 

rinkliavos administratorių.  

X SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

52. Atliekų turėtojai – vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę: 

52.1. susipažinti su visa informacija apie vietinės rinkliavos dydžius ir įmokas, jų 

apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis; 

52.2. reikalauti iš rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti duomenis, jei tokie 

duomenys yra neteisingi ar neišsamūs; 

52.3. reikalauti perskaičiuoti neteisingai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas. 

53. Atliekų turėtojai privalo laiku sumokėti apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas, 

nurodytas mokėjimo pranešimuose. 

54. Rinkliavos administratoriaus prašymu atliekų turėtojai, vietinės rinkliavos mokėtojai, 

bendrijos, daugiabučių namų administratoriai, juridiniai asmenys, privalo teikti visus duomenis, 

reikalingus vietinės rinkliavos registrui ir vietinės rinkliavos dydžiams apskaičiuoti ar tikslinti. 

55. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinės rinkliavos 

apskaičiavimui, ir asmenys, laiku nemokantys vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos nuostatus bei kitus 

atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

  

XI SKYRIUS 

  ATLEIDIMAS NUO VIETINĖS RINKLIAVOS IR LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

56. Vietinės rinkliavos lengvatos gali būti taikomos Savivaldybės tarybos sprendimu. 

57. Lengvatos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto. 

58. Juridinių asmenų patalpos, kurios yra nenaudojamos, jose nevykdoma jokia veikla ir 

nesukuria atliekų yra atleidžiamos nuo rinkliavos mokesčio Savivaldybės tarybos sprendimu. 

59. Fizinių asmenų patalpos, kurios yra pripažįstamos kaip netinkamos naudoti yra 

atleidžiamos nuo savivaldybės mokesčio Savivaldybės tarybos sprendimu. 

  

XII SKYRIUS 

 VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS 

60. Vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą lėšos naudojamos apmokėti išimtinai 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms. 

_________________________________ 


