
 
 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 

ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 
PATVIRTINIMO 

 
2019 m. lapkričio  27  d. Nr. T-228 

Ignalina 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu ir 
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“, Ignalinos 
rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 
d. sprendimu Nr. T-161 „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“, ir atsižvelgdama į savivaldybės įmonės „Kompata“ 2019 m. lapkričio 
13 d. raštą Nr. S-3005 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą patvirtinimo“, Ignalinos 
rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą dydžius Ignalinos rajono savivaldybėje (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. 
3. Pripažinti netekusiais galios: 
3.1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 

„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“ 1.2 papunktį. 

3.2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-61 
„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „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“ pakeitimo“. 

3.3. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos  2017 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. T-100   
„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-161 „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“ pakeitimo“. 
 4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje 
www.ignalina.lt. 

  

Savivaldybės meras                                                                                                         Justas Rasikas 



                                                                
     

PATVIRTINTA 
                                                                                                  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                          2019 m. lapkričio 27 d.  
                                                             sprendimu Nr. T-228    

 
ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 

ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE  
 

1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
(toliau – įmoka) dydžiai gyvenamosios paskirties objektų savininkams arba įgaliotiems 
asmenims, kurie naudojasi bendrojo naudojimo konteineriais: 

Nekilnojamojo turto 
objektų kategorija* 

Įmokos 
dedamoji 

Apmokestina-
masis 

parametras 

Įmokos 
dedamosios 

dydis per 
mėnesį Eur 

be PVM 

PVM 

Įmokos 
dedamosios 

dydis per 
mėnesį Eur 

su PVM 
Nr. Pavadinimas 

1. Gyvenamosios 
paskirties 
objektai, kurie 
naudojasi 
bendrojo 
naudojimo 
konteineriais 

Pastovioji  Turto vienetas  1,82 0,38 2,20 

Kintamoji  Gyventojas  1,28 0,27 1,55 

2. Įmokos dydis gyvenamosios paskirties objektų savininkams arba įgaliotiems 
asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais: 

Nekilnojamojo turto 
objektų kategorija* 

Įmokos 
dedamoji 

Apmokestina-
masis 

parametras 

Įmokos 
dedamosios 

dydis per 
mėnesį Eur 

be PVM 

PVM 

Įmokos 
dedamo-
sios dydis 
per mėnesį 

Eur su 
PVM 

Nr. Pavadinimas 

1. Gyvenamosios 
paskirties 
objektai, kurie 
naudojasi 
individualiais 
konteineriais 

Pastovioji  Turto vienetas 1,82** 0,38 2,20** 

Kintamoji  
Konteinerio 
ištuštinimas  
 

Pagal 4 
punkto 

lentelę** 

Pagal 4 
punkto 
lentelę 

Pagal 4 
punkto 

lentelę** 

Pastabos. 
* Nekilnojamojo turto objektų kategorija suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 patvirtintame 
Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą 
rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąraše. 

** Individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų 
susidarymo vietoje, kai jiems teikiama pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, 
surinkimo individualiais konteineriais paslauga, ir (ar) atsisakantiems priimti (atsisakymu 
priimti laikomas sutarties dėl rūšiavimo konteinerių panaudos nesudarymas su įmone, 
tvarkančia komunalines atliekas) individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines 
žaliavas, surinkimo konteinerius, įmoka didinama 2 kartus. 



 

    

 

3. Įmokos dydis negyvenamosios ir kitos paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijų savininkams arba įgaliotiems asmenims: 

 Pastaba.*** Ten, kur nėra galimybės priskirti nekilnojamojo turto objektui individualių mišrių komunalinių atliekų konteinerių (juridiniams 
asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius), taikomas įmokos kintamosios dalies dydis – 0,66 Eur be PVM (0,80 Eur su PVM) darbuotojui per 
mėnesį. 

Nekilnojamojo turto objektų 
kategorija* 

Įmokos pastovioji dalis Įmokos kintamoji dalis 

Nr. Pavadinimas 

Apmokestinamasis 
parametras 

Pastoviosios 
dalies dydis 
per mėnesį 

Eur be PVM 

PVM Pastoviosios 
dalies dydis 
per mėnesį 

Eur su PVM 

Apmokestinamasis 
parametras 

Kintamosios 
dalies dydis  
per mėnesį 

Eur be PVM 

Kintamosios 
dalies dydis  
per mėnesį 

Eur su PVM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Viešbučių paskirties objektai Turto vienetas  3,15 0,66 3,81 Konteinerio  

ištuštinimas *** 
 
 
 

Pagal 4 
punkto lentelę 

Pagal 4 
punkto 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  
18. Kitos paskirties objektai Turto vienetas  



 

    

 

 4. Įmokos kintamosios dalies dydžiai nekilnojamojo turto objektų 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 
PVM 

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio 
ištuštinimas (1 aptarnavimas) Eur su 

PVM 
1.  120 1,49 0,31 1,80 
2.  140 1,74 0,36 2,10 
3.  240 2,98 0,62 3,60 
4.  660 8,18 1,72 9,90 
5.  1100 13,64 2,86 16,50 

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

mėnesį ar metus. 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


