
   

     

Šiaulių miesto savivaldybės 

vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir 

atliekų tvarkymą nuostatų   1 

priedas 

2019 m. gruodžio 12 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-453 

redakcija 

 

2022 m. balandžio 7 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-104 

redakcija 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Grupės 

Apmokestinamieji parametrai 

Vietinės rinkliavos už 

apmokestinamąjį 

parametrą dydžiai 

Pastovus parametras 
Kintamas 

parametras1 

Pastovusis 

vietinės 

rinkliavos 

dydis Eur 

Kintamasis 

vietinės 

rinkliavos 

dydis Eur 

1. 

Daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

butai 

Deklaruotų gyventojų 

skaičius 

Deklaruotų 

gyventojų 

skaičius 

18,96 13,56 

Individualūs 

gyvenamieji namai; 

kiti nekilnojamojo 

turto objektai, 

kuriuose yra 

deklaruota gyventojų 

Deklaruotų gyventojų 

skaičius 

0,12 m3 

konteinerio 

ištuštinimas 

18,96 1,20 

0,24 m3 

konteinerio 

ištuštinimas 

18,96 2,40 

1,1 m3 

konteinerio 

ištuštinimas 

18,96 13,92 

Deklaruotų 

gyventojų 

skaičius 

18,96 13,56 

2. 

Prekybiniai ir 

daugiafunkciai 

kompleksai, 

prekybos centrai, 

parduotuvės ar kito 

pobūdžio statiniai, 

Bendrasis plotas m2  
Bendrasis 

plotas m2  
1,68 0,96 



   

     

naudojami 

mažmeninės 

prekybos veiklai 

3. Turgavietės Bendrasis plotas m2 
Bendrasis 

plotas m2 
1,08 0,84 

4. 
Viešojo maitinimo 

įmonės  
Bendrasis plotas m2 

Bendrasis 

plotas m2 
0,96 0,60 

5. 
Gamybos, pramonės, 

statybos įmonės 
Darbuotojų skaičius  

Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

6. Paslaugų įmonės Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

7. 
Administravimo 

įmonės 
Darbuotojų skaičius  

Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

8. Kultūros įstaigos Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

9. Transporto įmonės Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

10. Prekybos įmonės Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

11. 

 

Kiti ūkiniai 

subjektai, įstaigos ir 

organizacijos, 

juridiniai asmenys, 

nuolat veikiantys 

savivaldybės 

teritorijoje pagal 

jiems suteiktas 

licencijas ir leidimus 

(notarų biurai, 

advokatų, antstolių 

kontoros, jų 

padaliniai ir pan.) 

Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
15,84 13,08 

12. 

 

Kiti subjektai: 

fiziniai asmenys, 

vykdantys ūkinę 

veiklą, kurie 

neišvardyti šios 

lentelės kitose 

Darbuotojų skaičius, 

vienas fizinis asmuo 

Darbuotojų 

skaičius, 

vienas fizinis 

asmuo 

15,84 13,08 



   

     

eilutėse, taip pat 

fiziniai asmenys, 

kuriems išduotas 

verslo liudijimas ir 

(arba) 

individualiosios 

veiklos pažyma 

 

13. 
Viešbučiai, moteliai, 

svečių namai  
Darbuotojų skaičius  

Darbuotojų 

skaičius  
84,12 47,16 

14. 

Mokymo įstaigų 

bendrabučiai, 

internatinės 

mokyklos 

Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
94,44 52,92 

15. 

Gydyklos (ligoninės, 

klinikos, slaugos 

namai, sanatorijos), 

globos namai, 

Tardymo 

izoliatorius  

Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
21,12 11,88 

16. 

 

Mokslo ir švietimo 

įstaigos, vaikų 

darželiai ir lopšeliai  

Darbuotojų skaičius  
Darbuotojų 

skaičius  
9,12 5,04 

17. 

Garažų paskirties 

pastatai 
Boksų skaičius 

Boksų 

skaičius 
0,00 0,00 

Garažų bendrijos  Boksų skaičius 

Konteinerių 

ištuštinimas 

m3 

0,00 18,48 

18. 

Sodo paskirties 

pastatai 
Sodo sklypų skaičius 

Sodo sklypų 

skaičius 
7,80 5,64 

Sodininkų bendrijos  Sodo sklypų skaičius 

Konteinerių 

ištuštinimas 

m3 

0,00 18,48 

 

1Parametras, nesusijęs su individualaus identifikuoto mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo 

konteinerio ištuštinimu, taikomas tuo atveju, kai vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi 

kolektyviniais mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. 

Kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant 

įkainį 12,70 Eur už m³ šiems atliekų turėtojams: 



   

     

1. Nuostatų 12.5–12.11 papunkčiuose nurodytų Vietinės rinkliavos mokėtojų grupių atliekų 

turėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius. 

2. Vietinės rinkliavos mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus biologinių 

atliekų surinkimo konteinerius, kurie buvo ištuštinti daugiau nei 16 kartų per metus. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


