
    PATVIRTINTA 

    Širvintų rajono savivaldybės tarybos  

    2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-171 

 

                                                                                Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos 

                                                                                už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų  

                                                                                turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 

                                                                           1 priedas 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo 

turto objektų 

kategorija 

Apmokestinamieji parametrai 
Metiniai vietinės rinkliavos 

dydžiai  

Pastovus 

apmokestinamasis 

parametras 

Kintamas 

apmokestinamasis 

parametras 

Pastoviosios 

dalies dydis, 

Eur 

Kintamosios 

dalies dydis, Eur 

1. 

Butai 

daugiabučiuose 

namuose, 

besinaudojantys 

kolektyviniais 

(bendrais) 

konteineriais 

Gyventojas  Gyventojas  
18,00/  

1 gyventojui 

18,00/  

1 gyventojui 

2. 

Butai 

daugiabučiuose 

namuose 

miesteliuose ir 

kaimuose, 

besinaudojantys 

individualiais 

konteineriais* 

Objektas (butas) 

0,12 m3 

konteineris / 0,24 

m3 konteineris 

(ištuštinimo 

dažnis – 12 kartų 

per metus) 

23,00/ 

1 objektui 
17,00/34,00 

3. 

Individualūs 

gyvenamieji 

namai Širvintų 

mieste* Objektas 

(individualus 

gyvenamasis 

namas) 

0,12 m3 

konteineris / 0,24 

m3 konteineris 

(ištuštinimo 

dažnis – 17 kartų 

per metus) 

23,00/ 

1 objektui 
24,00/48,00 

4. 

Individualūs 

gyvenamieji 

namai 

miesteliuose ir 

kaime* 

0,12 m3 

konteineris / 0,24 

m3 konteineris 

(ištuštinimo 

dažnis – 12 kartų 

per metus) 

23,00/  

1 objektui 
17,00/34,00 

5. 

Viešbučių 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 

konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 **** 



Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo 

turto objektų 

kategorija 

Apmokestinamieji parametrai 
Metiniai vietinės rinkliavos 

dydžiai  

Pastovus 

apmokestinamasis 

parametras 

Kintamas 

apmokestinamasis 

parametras 

Pastoviosios 

dalies dydis, 

Eur 

Kintamosios 

dalies dydis, Eur 

6. 

Administracinės 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

7. 

Prekybos 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas*** 
8,00/100 m2 

**** 

8. 

Paslaugų 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

9. 

Maitinimo 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas*** 
8,00/100 m2 

**** 

10. 

Transporto 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

11. 

Garažų 

paskirties 

objektai 

(išskyrus 

garažus, 

esančius namų 

valdoje, 

lengviesiems 

automobiliams)  

Objektas 

(garažas) 

Objektas 

(garažas) 

4,00/ 

1 objektui 

4,00/ 

1 objektui 

12. 

Gamybos, 

pramonės 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 **** 

13. 

Sandėliavimo 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

14. 

Kultūros 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

15. 

Mokslo 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

16. 

Gydymo 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 



Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo 

turto objektų 

kategorija 

Apmokestinamieji parametrai 
Metiniai vietinės rinkliavos 

dydžiai  

Pastovus 

apmokestinamasis 

parametras 

Kintamas 

apmokestinamasis 

parametras 

Pastoviosios 

dalies dydis, 

Eur 

Kintamosios 

dalies dydis, Eur 

17. 

Poilsio 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

18. 

Sporto 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

19. 

Religinės 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

20. 

Specialiosios 

paskirties 

objektai 

NT objekto 

bendro ploto m2 
konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 

**** 

21. 

Sodų paskirties 

objektai su 

pastatais, 

kuriuose nėra 

nuolatos 

gyvenama  

Objektas (sodų 

valda) 

Objektas (sodų 

valda) 

3,00/ 

1 objektui 

2,00/ 

1 objektui 

22. Kiti objektai 
NT objekto 

bendro ploto m2 

konteinerio 

ištuštinimas** 
8,00/100 m2 **** 

* Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų, nurodytų lentelės 2–4 punktuose, 

objektams, kuriuose gyvena vienas asmuo ir kurie naudojasi 0,12 m3 talpos konteineriu, taikomas 0,7 

dydžio koeficientas vietinės rinkliavos pastoviajai ir kintamajai dalims. 

** Ten, kur nėra galimybės priskirti nekilnojamojo turto objektui individualių mišrių komunalinių 

atliekų konteinerių (besinaudojantiems kolektyviniais (bendrais) konteineriais), taikomas vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies 

dydis – 73,00 Eur/100 m2. 

*** Ten, kur nėra galimybės priskirti nekilnojamojo turto objektui individualių mišrių komunalinių 

atliekų konteinerių prekybos ir maitinimo paskirties objektams (besinaudojantiems kolektyviniais 

(bendrais) konteineriais), taikomas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies dydis – 233,00 Eur/100 m2. 

**** Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų kintamosios dalies 

dydžiai negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, kurios 

naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais: 

Eil. 

Nr. 

Mišrių komunalinių atliekų 

konteinerio dydis (talpa), l 

Mišrių komunalinių atliekų 

konteinerio ištuštinimo 

dažnis, kartais per 

metus***** 

Metiniai vietinės rinkliavos 

kintamosios dalies dydžiai, 

Eur 

1. 120 26 36,00 



Eil. 

Nr. 

Mišrių komunalinių atliekų 

konteinerio dydis (talpa), l 

Mišrių komunalinių atliekų 

konteinerio ištuštinimo 

dažnis, kartais per 

metus***** 

Metiniai vietinės rinkliavos 

kintamosios dalies dydžiai, 

Eur 

2. 240 26 73,00 

3. 770 26 233,00 

4. 1100 26 333,00 

 

***** Tuo atveju, jei mišrių komunalinių atliekų konteineriai ištuštinami kitu dažniu, nei 

nurodyta lentelėje aukščiau, vietinės rinkliavos kintamoji dalis perskaičiuojama, dauginant 

kintamosios dalies 1 m3 dydį (kuris yra lygus 12,00 Eur/m3), iš konteinerių dydžio (talpos), 

konteinerių skaičiaus ir išvežimo dažnio per metus. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


