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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, 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.).“
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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. balandžio 1 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 Algirdas Meiženis

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.

___________________________
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