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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 
 

SPRENDIMAS 
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ 
NUSTATYMO METODIKOS, ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ IGNALINOS RAJONO 
SAVIVALDYBĖJE PATVIRTINIMO 

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. T-161 
Ignalina 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu, 
Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. 
balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir 
atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2016 m. liepos 8 d. reikalavimą Nr. 10-153 
„Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30² str. pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 
nuostatos įgyvendinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti pridedamus:  
1.1. Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodiką. 
                   1.2. Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. 

2. Pripažinti netekusiais galios: 
2.1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. T-9 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Kompata“ buitinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo“. 

2.2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-192 
„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės  „Kompata“ buitinių  atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo“ pakeitimo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja  nuo 2017 m. sausio 1 d. 
4. Paskelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje, o visą tekstą – savivaldybės interneto 

svetainėje www.ignalina.lt.  
 

 
 

Savivaldybės meras                                                                                                 Henrikas  Šiaudinis 
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PATVIRTINTA 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  
2016 m. gruodžio 2 d. 
sprendimu Nr. T-161 

 
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ 
NUSTATYMO METODIKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio 

nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – nustatyti bendruosius įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo reikalavimus.  

2. Metodika vadovaujasi Ignalinos rajono savivaldybė.  
3. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme. 
 

II. BŪTINŲJŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ 
NUSTATYMAS 

 
4. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su 

komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros 
eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir sudaryti komunalinių atliekų turėtojams priimtinas 
sąlygas dalyvauti tvarkant komunalines atliekas, taip pat mažinti aplinkos taršą.  

5. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos apskaičiuojamos kaip 
atskirų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo veiklų, be kurių neįmanoma įgyvendinti 
komunalinių atliekų tvarkymo tikslų, nustatytų Ignalinos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 
plane ir Utenos regiono atliekų tvarkymo plane, bendrųjų sąnaudų suma. 

6. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, apima šias komunalinių 
atliekų tvarkymo veiklos sąnaudas: 

6.1. komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių sąnaudas; 
6.2. komunalinių atliekų apdorojimo ir (ar) šalinimo, ir (ar) naudojimo energijai gauti 

sąnaudas, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo; 
6.3. įmokos administravimo sąnaudas. 
6.4. kitos, su atliekų tvarkymu susijusios būtinosios sąnaudos. 
7. Atsižvelgiant į tai, kad faktinės sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus kalendoriniams metams, 

o pajamas faktinėms sąnaudoms apmokėti būtina užtikrinti veiklos pradžioje, siekiant laiku 
užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų apmokėjimą, būtinųjų su komunalinių atliekų 
tvarkymu susijusių sąnaudų dydis nustatomas iš anksto. 

8. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos 
atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus.  

9. Skaičiuojant būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, turi būti 
atsižvelgiama į planuojamą atliekų, pateksiančių į savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą, kiekį ir jų tvarkymo sąnaudas. 

10. Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos nustatomos pagal 
formulę: 

BS =  PS p +  KS p, kur: 
BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos; 
PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos; 
KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos; 
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p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas p, kuris kinta nuo 1 iki n, 
atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių. 

11. Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio 
nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos. 

12. Kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – su komunalinių atliekų kiekiu 
susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos. 

13. Sąnaudų skirstymas į pastoviąsias ir kintamąsias, atliekamas remiantis savivaldybės 
pasirinktais kriterijais, kurie turi neprieštarauti bendriesiems apskaitos principams.  

14. Pagrindžiant kitų kalendorinių metų būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias 
sąnaudas, turi būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir duomenimis: 

14.1. regioniniu ir (ar) savivaldybės atliekų tvarkymo planu; 
14.2. praėjusių kalendorinių metų faktinėmis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis; 
14.3. galiojančiose paslaugų, darbų atlikimo sutartyse nustatytomis kainomis; 
14.4. atliekų tvarkymo įmonių patvirtintomis sąnaudų normomis ar normatyvais; 
14.5. mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis, jeigu 

tokios nustatytos; 
14.6. rinkos kainomis; 
14.7. prognozuojamais atliekų kiekiais; 
14.8. numatomu lėšų poreikiu kitiems kalendoriniams metams. 
 

III. ĮMOKOS DYDŽIO NUSTATYMAS 
 
15. Įmokos nustatomos nekilnojamojo turto objektams, kurių sąrašą nustato Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija. Savivaldybė nekilnojamojo turto objektus suskirsto į kategorijas 
pagal nekilnojamojo turto objektų rūšis ir (ar) jų paskirtį ar kitus kriterijus. 

16. Sąnaudų priskyrimas atskiriems nekilnojamojo turto objektams nustatomas pagal formulę: 
OS = BS*KO  
BS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos; 
OS – būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios konkrečios nekilnojamojo turto 

objektų kategorijos sąnaudos; 
KO – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos lyginamasis svoris, kuris 

apskaičiuojamas pagal formulę: 
KO =OA/BA 
BA – bendras komunalinių atliekų kiekis; 
OA – konkrečios nekilnojamojo objekto rūšies komunalinių atliekų kiekis. 
17. Įmokos dydis turi būti toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba įgaliotų 

asmenų surinktomis lėšomis būtų apmokėtos visos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu 
susijusios sąnaudos. 

18. Taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.  
19. Pastovioji įmokos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių 

atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 
20. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti 

asmenys. 
21. Pastovioji įmokos dalis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatoma 

pagal formulę: 
OPSp = OS*PSp / BS 
OPSp – pastoviosios konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos sąnaudos; 
22. Pastovioji įmokos dedamoji nustatoma pagal objektų skaičių: 
PR1p = OPSp/Sp 
PR1p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos įmokos pastovioji dalis metams 

objektui; 
Sp – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos bendras skaičius. 
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23. Kintamoji įmokos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų kintamąsias su komunalinių 
atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 

24. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti 
asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.  

25. Kintamoji įmokos dalis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatoma 
pagal formulę: 

OKSp = OS*KSp / BS 
OKSp – kintamosios konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos sąnaudos. 
26. Kintamoji įmokos dedamoji (išskyrus nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojasi 

kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais) nustatoma pagal naudojamų 
mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnumą: 

 KR1p = Kt*Kd* ((KSp- OKSp) / Kt*Kd*Ks) 
KR1p – konkretaus komunalinių atliekų konteinerio (įvertinant metinį išvežimo dažnį) įmokos 

kintamoji dalis metams; 
Kt – mišrių komunalinių atliekų konteinerio tūris; 
Kd – mišrių komunalinių atliekų konteinerio rūšies išvežimo dažnis; 
Ks – mišrių komunalinių atliekų konteinerių rūšies skaičius; 
OKSp – kintamosios sąnaudos, priskirtos nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi 

kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais; 
27. Kintamoji įmokos dedamoji gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektams, 

kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais nustatoma pagal 
gyventojų skaičių: 

KR2p = OKSp/Pd/12 
KR2p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos įmokos kintamoji dalis mėnesiui; 
Pd – gyventojai kurie naudojasi kolektyviniais (bendrais) mišrių komunalinių atliekų 

konteineriais. 
28. Kintamoji įmokos dedamoji juridiniams asmenims, kurie naudojasi kolektyviniais 

(bendrais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais nustatoma pagal darbuotojų skaičių: 
KR3p = OKSp/Sd/12 
KR3p – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos įmokos kintamoji dalis metams 

objektui; 
Sd – darbuotojų skaičius įmonėse (įstaigose) kurios naudojasi kolektyviniais (bendrais) mišrių 

komunalinių atliekų konteineriais. 
 

_________________ 
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             PATVIRTINTA 
             Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  
             2016 m. gruodžio 2 d. 
             sprendimu Nr. T-161 

 
 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI  

  
 
1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Įmoka) 
dydis daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų (butų) ir individualių namų savininkams arba 
įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais: 
 

Nekilnojamojo turto objektų 
kategorija 

Įmokos 
dedamoji 

Apmokestinamasis 
parametras 

Įmokos 
dedamosios 

dydis per 
mėnesį, 

Eur/mėn. be 
PVM 

Įmokos 
dedamosios 

dydis per 
mėnesį, 

Eur/mėn. su 
PVM 

Nr. Pavadinimas 

1.1. Daugiabučių namų 
gyvenamosios patalpos 
(butai) ir individualūs 
namai, kurie naudojasi 
bendrojo naudojimo 
konteineriais 

Pastovioji  Turto vienetas  1,35 1,63 

Kintamoji  Gyventojas  1,22 1,48 

 
 
2. Įmokos dydžiai vieno ir dviejų butų individualių gyvenamųjų namų savininkams arba įgaliotiems 
asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais: 
 

Nekilnojamojo turto 
objektų kategorija Įmokos 

dedamoji 
Apmokestinamasis 

parametras 

Įmokos 
dedamosios dydis 

per mėnesį, 
Eur/mėn. be PVM 

Įmokos 
dedamosios dydis 

per mėnesį, 
Eur/mėn. su PVM 

Nr. Pavadinimas 

1.2. Vieno ir dviejų 
butų individualūs 
namai, kurie 
naudojasi 
individualiais 
konteineriais 

Pastovioji  Turto vienetas  1,35  1,63 

Kintamoji  
Konteinerio 
ištuštinimas  
 

Pagal 4 p. lentelę Pagal 4 p. lentelę 
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3. Įmokos dydžiai negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų savininkams arba įgaliotiems asmenims: 
 

 
Nekilnojamojo turto objektų kategorija 

Įmokos pastovioji dalis Įmokos kintamoji dalis 

Apmokestinamasis 
parametras 

Pastoviosios dalies 
dydis per mėnesį, 
Eur/mėn. be PVM 

Pastoviosios dalies 
dydis per mėnesį, 
Eur/mėn. su PVM 

Apmokestinamasis 
parametras 

Kintamosios 
dalies dydis, 
Eur/mėn. be 

PVM 

Kintamosios 
dalies dydis, 
Eur/mėn. su 

PVM Nr. Pavadinimas 

 2 3 4 5 6 7 8 
1. Viešbučių paskirties 

objektai 
Turto vienetas  

 2,20  2,66  

Konteinerio  
ištuštinimas * 

 
 
 

Pagal 4 p. 
lentelę 

Pagal 4 p. 
lentelę 

2. Administracinės paskirties 
objektai 

Turto vienetas  

3. Prekybos paskirties objektai Turto vienetas  

4. Paslaugų paskirties objektai Turto vienetas  

5. Maitinimo paskirties 
objektai 

Turto vienetas  

6. Transporto paskirties 
objektai 

Turto vienetas  

7. Garažų paskirties objektai Turto vienetas  

8. Gamybos, pramonės 
paskirties objektai 

Turto vienetas  

9. Sandėliavimo paskirties 
objektai 

Turto vienetas  

10. Kultūros paskirties objektai Turto vienetas  

11. Mokslo paskirties objektai Turto vienetas  

12. Gydymo paskirties objektai Turto vienetas  

13. Poilsio paskirties objektai Turto vienetas  

14. Sporto paskirties objektai Turto vienetas  

15. Religinės paskirties objektai Turto vienetas  

16. Specialiosios paskirties 
objektai 

Turto vienetas  

17. Sodų paskirties objektai Turto vienetas  
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Nekilnojamojo turto objektų kategorija 

Įmokos pastovioji dalis Įmokos kintamoji dalis 

Apmokestinamasis 
parametras 

Pastoviosios dalies 
dydis per mėnesį, 
Eur/mėn. be PVM 

Pastoviosios dalies 
dydis per mėnesį, 
Eur/mėn. su PVM 

Apmokestinamasis 
parametras 

Kintamosios 
dalies dydis, 
Eur/mėn. be 

PVM 

Kintamosios 
dalies dydis, 
Eur/mėn. su 

PVM Nr. Pavadinimas 

 2 3 4 5 6 7 8 
18. Kitos paskirties objektai Turto vienetas  

 

* Ten kur nėra galimybės priskirti nekilnojamojo turto objektui individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių (juridiniams asmenims, naudojantiems 
kolektyvinius konteinerius), taikomas Įmokos kintamosios dalies dydis – 0,7 Eur (0,9 Eur. su PVM)/darbuotojui per mėnesį. 

 

4. Įmokos kintamosios dalies dydžiai, nekilnojamojo turto savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais: 
 

Eil. 
Nr. 

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa), l 
Mišrių komunalinių atliekų konteinerio 
ištuštinimas (1 aptarnavimas), Eur be PVM 

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio 
ištuštinimas (1 aptarnavimas), Eur su PVM 

1.  120 1,35 1,63 
2.  140 1,58 1,91 
3.  240 2,70 3,27 
4.  660 7,42 8,98 
5.  1100 12,37 14,97 

 
Pastaba: Įmokos kintamoji dalis apskaičiuojama vieno išvežimo konteinerio ištuštinimo įkainį padauginus iš konteinerių skaičiaus ir išvežimo dažnio per 
mėnesį ar metus. 

 
__________________________ 

 
 
 
  
 


