
Atsakymai į aktualiausius klausimus apie atliekų išvežimą 

Liepos mėnesio pabaigoje pirmųjų mokėjimo pranešimų už mišrių komunalinių atliekų 

išvežimą sulaukė individualių namų gyventojai. Todėl atliekų tvarkymo sistemos administratorius, 

atsakingas už rinkliavos apskaitą ir surinkimo kontrolę, UAB „Širvintų šiluma“, vėl sulaukė nemažo 

srauto klientų su klausimais. 

Tikimės, kad žemiau pateikiama informacija pagelbės rajono gyventojams ir atsakys į 

dažniausiai užduodamus bendro pobūdžio klausimus. 

Primename, kad dvinarė rinkliava Širvintų rajone yra nustatyta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, patvirtintomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis. 

Mokestį sudaro pastovioji dalis (už nekilnojamojo turto vienetą, kurią moka visi Širvintų rajono 

savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys) ir kintamoji dalis 

(pagal registruotus asmenis). 

Kintamoji dalis gali būti neskaičiuojama, jeigu gyventojas laiku deklaruoja, kad tam tikrą 

laikotarpį nesinaudoja savo nekilnojamuoju turtu. Pvz. išvykus kažkuriam laikui į užsienį, turint 

sodybą kaime ir pan. Apie tai gyventojai turi informuoti administratorių – UAB „Širvintų šilumą“ bei 

laiku pateikti kaip pagrindžiantį įrodymą elektros, vandens sunaudojimo rodiklius, bus atleidžiamas 

nuo rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Šių principų taikymas yra reglamentuotas Savivaldybės 

atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad bene daugiausiai nesusipratimų kyla dėl Nekilnojamojo turto, 

adresų, gyventojų registruose fiksuojamų ir faktinių duomenų neatitikimo. Todėl siekiant 

išvengti keblumų, prašome nekilnojamojo turto savininkus atsakingai peržiūrėti ir sutvarkyti 

Nekilnojamojo turto, adresų, gyventojų registrų duomenis. Pasikeitus buto ar namo savininkams, 

nepamirškite pristatyti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymėjimą apie 

nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Daug gyventojų 

nėra susitvarkę registro dokumentų dėl namų valdos adreso (pvz. anksčiau registro įraše buvo 

nurodytas tik kaimas, o suteikus kaimuose gatvių pavadinimus ir namų numerius, šiuos duomenis 

privalu pateikti Registrų centrui. Kitaip susietose sistemose nėra tikslių duomenų). 

Svarbu žinoti: 

1)      Mišrių komunalinių atliekų vežėjas Širvintų rajone yra UAB „VSA Vilnius“. Dėl kylančių 

problemų galite skambinti tel. 8 700 70001. 

2)      Pagal dvinarės rinkliavos sistemą už mišrių komunalinių atliekų vežimą mokama pagal 

registruotą nekilnojamojo turto vienetą. 

3)      Antrinių žaliavų surinkimo paslaugas (plastmasės, popieriaus, metalo, stiklo) ir toliau teikia 

UAB „Ecoservice“. Aptarnavimo tel. 8 687 44 444. Už šių atliekų išvežimą gyventojai mokesčių 

nemoka. 

4) Atliekų tvarkymo sistemos administratorius, atsakingas už rinkliavos apskaitą ir surinkimo 

kontrolę, yra UAB „Širvintų šiluma“. Dėl mokėjimų, negautų konteinerių ir kitų panašių klausimų 

galite kreiptis tel.  8 382 51831 8 678 01445. 

4)  Gyventojai yra atsakingi už tai, kad Nekilnojamojo turto, adresų, gyventojų registruose būtų 

teisingi duomenys, pagal kuriuos skaičiuojami rinkliavos mokesčiai. 

 


