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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D.

SPRENDIMO NR. T1-153 ,,DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

RINKLIAVOS  UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ  IŠ ATLIEKŲ

TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR  

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS  UŽ KOMUNALINIŲ

ATLIEKŲ SURINKIMĄ  IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m.                   d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos

ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio

nustatymo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2021 m.

gruodžio 16 d. potvarkiu Nr. T3-89 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės 2022

m. sausio 19 d. posėdžio protokolą Nr. 2, į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022

m. sausio 28 d. raštą Nr. IS-49 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą metodikos ir nuostatų pakeitimo“,

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, patvirtintą Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 2

punktu:

1.1. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

„53. Nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniu konteineriu, Vietinės

rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas.

Šios normos nustatomos atlikus Šilalės rajono savivaldybėje surenkamų mišrių komunalinių

atliekų kiekių matavimus ir apibendrinus šių matavimų rezultatus bei gali pasikeisti, atsižvelgiant

į naujausių atliktų tyrimų rezultatus.“

1.2. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,55. Naudojant parametrą „Gyventojų skaičius“ (Metodikos 1 priedas) kiekvienam

nekilnojamojo turto objektui Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

DVRKD = DVRKDK x GSGPO

(13)

Kur:

DVRKD – Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji gyvenamosios paskirties objektui (Eur),

DVRKDK – Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios kintamojo dydis gyvenamosios

paskirties objektų kategorijai (Eur/gyventojui),

GSGPO – gyvenamosios paskirties objekte gyvenančių gyventojų skaičius (vnt.).“

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.3. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,56. Naudojant kintamąjį „NT objekto plotas“ (Metodikos 1 priedas) kiekvienam

nekilnojamojo turto objektui Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

DVRKD = DVRKDK x APNTO

(14)

Kur:

DVRKD – Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui

(Eur),

DVRKDK – Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios kintamojo dydis konkrečiai

nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (Eur/m2),

APNTO – nekilojamojo turto objekto apmokestinamas bendras plotas (m2).“

1.4. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,57. Naudojant kintamąjį „NT objektų skaičius“ (Metodikos 1 priedas) kiekvienam

nekilnojamo turto objektui Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 DVRKD = DVRKDK x TOSSPO

                                                            (15)

Kur:

DVRKD – Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji sodų paskirties objektui (Eur),

DVRKDK – Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios kintamojo dydis sodų paskirties

objektų kategorijai (Eur/turto objekt.),

TOSSPO – sodų paskirties objektų skaičius (objekt.).“

1.5. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio

nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu:

2.1. Pakeisti 25.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„25.1. Kai naudojamasi individualiais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos

dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus

iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamo dydžio / tūrio

konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo

normas bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto

objekto plotą arba nekilnojamojo turto objektų skaičių.“

2.2. pakeisti 25.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,25.2. Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 70

proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio. Bazinis konteinerių ištuštinimo dažnis

nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir naudojamų

individualių konteinerių dydį / tūrį, bet ne didesnis, negu nustatyta patvirtintose Šilalės rajono

savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.“

2.3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m.                     d.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras 

http://www.silale.lt
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Šilalės rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą dydžio nustatymo metodikos

1 priedas

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS IR

VIETINĖS RINKLIAVOS KINTAMIEJI

Nekilnojamo turto objektų kategorijos
Vietinės rinkliavos

pastovioji dedamoji

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji

Naudojamas

individ. konteineris

Naudojamas

kolekt.  konteineris

1 Gyvenamosios paskirties objektai

NT objekto plotas

(maks. apmok. plotas –

100 m2), m2

Konteinerių

skaičius, tūris ir

ištuštinimo dažnis

(min 70 proc.

numatyto bazinio

konteinerių

ištuštinimo dažnio)

Gyventojų skaičius

2 Viešbučių paskirties objektai NT objekto plotas, m2

NT objekto plotas

3 Administracinės paskirties objektai NT objekto plotas, m2

4 Prekybos paskirties objektai NT objekto plotas, m2

5 Paslaugų paskirties objektai NT objekto plotas, m2

6 Maitinimo paskirties objektai NT objekto plotas, m2

7 Transporto paskirties objektai NT objekto plotas, m2

8 Garažų paskirties objektai NT objekto plotas, m2

9 Gamybos, pramonės paskirties objektai NT objekto plotas, m2

10 Sandėliavimo paskirties objektai NT objekto plotas, m2

11 Kultūros paskirties objektai NT objekto plotas, m2

12 Mokslo paskirties objektai NT objekto plotas, m2

13 Gydymo paskirties objektai NT objekto plotas, m2

14 Poilsio paskirties objektai NT objekto plotas, m2

15 Sporto paskirties objektai NT objekto plotas, m2

16 Religinės paskirties objektai NT objekto plotas, m2

17 Specialiosios paskirties objektai NT objekto plotas, m2

18 Sodų paskirties objektai
NT objekto skaičius,

vnt.
NT objektų skaičius

19 Kiti objektai

19.1 Žemės ūkio paskirties objektai NT objekto plotas, m2 Konteinerių

skaičius, tūris ir

ištuštinimo dažnis

NT objekto plotas
19.2 Kiti objektai NT objekto plotas, m2

19.3 Netinkami naudoti NT objektai
NT objekto skaičius,

vnt.
- -

19.4

Laikino statinio naudotojai, renginių ar 

projektų įgyvendintojai 

(kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su  

NT objekto)

-

Konteinerių

skaičius, tūris ir

ištuštinimo dažnis

(visa kaina)

-

_____________
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Šilalės rajono savivaldybės vietinės

                                                                                                rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                                   surinkimą iš atliekų turėtojų ir

                                                                                    atliekų tvarkymą nuostatų

                                                                                                   1 priedas

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

Nekilnojamo turto

objektų kategorijos

Vietinės rinkliavos pastovioji dalis Vietinės rinkliavos kintamoji dalis

Parametras
Rinkliavos dydis,

metams
Parametras

Rinkliavos dydis,

metams

Gyvenamosios paskirties

objektai (individualūs 

namai)

NT objekto plotas 0,26 Eur/1 m2 Gyventojų skaičius 14,52
Eur/1 

gyvent.

Gyvenamosios paskirties

objektai (butai)
NT objekto plotas 0,26 Eur/1 m2 Gyventojų skaičius 16,65

Eur/1 

gyvent.

Viešbučių paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,20 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,51 Eur/1 m2

Administracinės 

paskirties objektai
NT objekto plotas 0,17 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,36 Eur/1 m2

Prekybos paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,20 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,43 Eur/1 m2

Paslaugų paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,20 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,36 Eur/1 m2

Maitinimo paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,20 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,63 Eur/1 m2

Transporto (tame tarpe 

garažai, išskyrus 

individualių (bendrijų) 

garažus) paskirties 

objektai

NT objekto plotas 0,05 Eur/1 m2

NT objekto plotas

0,31 Eur/1 m2

Individualių (bendrijų) 

garažų paskirties 

objektai

NT objekto plotas 0,02 Eur/1 m2.

NT objekto plotas

0,15 Eur/1 m2

Gamybos, pramonės 

paskirties objektai
NT objekto plotas 0,05 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,39 Eur/1 m2

Sandėliavimo paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,05 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,12 Eur/1 m2

Kultūros paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,10 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,09 Eur/1 m2

Mokslo paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,10 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,11 Eur/1 m2

Gydymo paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,23 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,21 Eur/1 m2

Poilsio paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,20 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,30 Eur/1 m2

Sporto paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,10 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,18 Eur/1 m2

Religinės paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,04 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,18 Eur/1 m2

Specialiosios paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,04 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,36 Eur/1 m2
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Sodų paskirties objektai NT objektų skaičius 3,30
Eur/1 

objekt.
NT objektų skaičius 6,84

Eur/1 

objekt.

Žemės ūkio paskirties 

objektai
NT objekto plotas 0,02 Eur/1 m2 NT objekto plotas

0,05 Eur/1 m2

Kiti objektai NT objekto plotas 0,09 Eur/1 m2 NT objekto plotas 0,35 Eur/1 m2

Netinkami naudojimui 

objektai
NT objektų skaičius 6,17

Eur/1 

objekt.
- -

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi

individualiais konteineriais:

  1,06 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  2,12 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  6,82 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  9,74 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji laikinų statinių naudotojams, renginių ar projektų

įgyvendintojams (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su  NT objekto):

  1,68 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  3,34 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  10,73 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą.

  15,34 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

___________________________



                                                                                         Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D.

SPRENDIMO NR. T1-153 ,,DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

RINKLIAVOS  UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ  IŠ ATLIEKŲ

TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS  UŽ KOMUNALINIŲ

ATLIEKŲ SURINKIMĄ  IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

            1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šilalės rajono savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio

nustatymo metodiką (toliau – Metodika) ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau –

Nuostatus), patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo

Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vietinės rinkliavos ar kitos

įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.

711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgiant į Šilalės rajono

savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 16 d. potvarkiu Nr. T3-89 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“

sudarytos darbo grupės 2022 m. sausio 19 d. posėdžio protokolą Nr.2, ir į UAB Tauragės regiono

atliekų tvarkymo centro 2022 m. sausio 28 d. raštą Nr. IS-49 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

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

metodikos ir nuostatų pakeitimo“.

Šilalės rajono savivaldybės meras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis ir atsižvelgdamas į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo

centro 2021 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. IS-536 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą metodikos ir nuostatų

pakeitimo“ 2021 m. gruodžio 16 d. potvarkiu Nr. T3-89 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarė

darbo grupę įvertinti situaciją ir pateikti pasiūlymus dėl Metodikos ir Nuostatų, patvirtintų Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono
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savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“,

pakeitimo.

Darbo grupei UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2022 m. sausio 14 d. raštu

Nr. IS-33 pateikė duomenis apie faktines 2021 m. komunalinių atliekų sutvarkymo sąnaudas ir

preliminarią 1 tonos sutvarkymo kainą 2021 m., prognozuojamą 1 tonos sutvarkymo kainą 2022

m. bei Šilalės rajono savivaldybės rinkliavos už komunalines atliekas duomenis už laikotarpį

2021-01-01 – 2021-12-31.

Pagal šiuos duomenis Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) per keletą metų

susidariusi skola už atliekų tvarkymą UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau –

UAB TRATC) rodo tai, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų

turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėtojams nustatyti dydžiai nepadengia

atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaštų. Skolos dydis 2022 m. sausio 1 d. yra 251 tūkst. Eur (2021

m. sausio 1 d. – 129,9 tūkst. Eur).

2022 m. sausio 1 d. Vietinės rinkliavos mokėtojų skola siekė 125,2 tūkst. Eur. Šių metų

gale, tikėtina, kad skola bus sumažinta perpus. 2021 m. sausio 1 d. Šilalės rajono savivaldybės

Vietinės rinkliavos mokėtojų skola siekė 109,4 tūkst. Eur. 2021 m. pabaigoje ši skola buvo

sumažinta iki 44,5 tūkst. Eur. Santykis tarp skolos už sutvarkytas atliekas ir negrąžintos skolos

parodo, kad ir sumokėjus rinkliavos mokėtojams visą priskaitytą sumą, jos nepakaktų padengti

neapmokėtoms sąskaitoms. 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-109 patvirtinta

1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina – 96 Eur be PVM (116,16 Eur su PVM). Tačiau

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153 patvirtintų

Vietinės rinkliavos nuostatų 1 priede nustatytuose Vietinės rinkliavos dydžiuose įskaičiuota 1

tonos sutvarkymo kaina yra 94,21 Eur su PVM. Todėl Šilalės r. savivaldybės Vietinės rinkliavos

mokėtojai už 1 tonos atliekų sutvarkymą moka 21,95 Eur arba 23,3 proc. mažiau nei Savivaldybė

turi mokėti UAB TRATC.

Pažymėtina, kad 2021 m. gruodžio 31 d. skola Šilalės vežėjui siekė 212 tūkst. Eur.

Nuo 2021 m. Aplinkos ministerijos sprendimu buvo dvigubai padidintas mokestis už teršimą

sąvartyne šalinamosiomis atliekomis – nuo 5 Eur/t iki 10 Eur/t. 2022 m. šis mokestis bus didinamas

dar kartą, t. y. iki 15 Eur/t. UAB TRATC šio mokesčio 2020 m. sumokėjo 82 tūkst. Eur.

Prognozuojama, kad 2021 m. šio mokesčio bus priskaičiuota apie 160,5 tūkst. Eur, o 2022 m. –

apie 229 tūkst. Eur. Mokestis už teršimą sąvartyne turi būti sumokamas iškart pasibaigus metams,

todėl lėšos turi būti kaupiamos ištisus metus.

Paminėtina, kad tarp Šilalės rajono savivaldybės ir UAB TRATC yra pasirašyta koncesijos

sutartis „Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus

funkcijų vykdymo“, kurios 72 punkte nurodyta, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybai

nemotyvuotai neatsižvelgus į ekonomiškai pagrįstus UAB TRATC Vietinės rinkliavos dydžio

skaičiavimus nustatant Vietinės rinkliavos dydį, kuris padengtų visus atliekų surinkimo ir

tvarkymo kaštus, kaštų skirtumas dengiamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Įvertinant šią situaciją ir norint stabilizuoti nurodytą padėtį ir neužkrauti didelės mokesčių

padidėjimo naštos Vietinės rinkliavos mokėtojams, reikalinga padidinti vietinės rinkliavos už

komunalinių atliekų tvarkymą dydžius, perskaičiuojant pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d. Šilalės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T1-109 patvirtintą 1 tonos

komunalinių atliekų sutvarkymo kainą – 96 Eur be PVM (116,16 Eur su PVM).

Atsižvelgiant į tai, darbo grupė 2022 m. sausio 19 d. įvykusiame posėdyje nutarė siūlyti

Šilalės rajono savivaldybės merui teikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo

projektą dėl Metodikos ir Nuostatų pakeitimo ir Vietinės rinkliavos dydžius padidinus ir

perskaičiavus pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. Šilalės r. sav.

tarybos sprendimu Nr. T1-109 patvirtintą 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą - 96 Eur

be PVM (116,16 Eur su PVM), t. y. jie padidėtų 23,3 proc.
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Atsižvelgiant į tai, šiuo parengtu sprendimo projektu siūloma pakeisti Šilalės rajono

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

tvarkymą dydžio nustatymo Metodiką ir Nuostatus, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus ir

darbo grupės siūlymus.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Vietinės rinkliavos mokėtojams padidės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžiai.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus teikiamą sprendimo projektą bus įgyvendintos teisės aktų nuostatos ir

stabilizuotas lėšų surinkimas už Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą bei tvarkymą.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

               Nėra.

Vyresnioji specialistė                                                                               Aušra Liaudaitytė            
(pareigos)                                                                                                              (vardas, pavardė)
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