
PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. spalio 28 d.  

            sprendimu Nr. T1-272 

(pakeista 2021 m. lapkričio  

25 d. sprendimu Nr. T1- 300) 

(pakeista 2022 m. balandžio  

28 d. sprendimu Nr. T1-  ) 

 

   

Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  

už komunalinių atliekų surinkimą iš  

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų  

priedas 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ 

TVARKYMĄ DYDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto objektų 

kategorija 

Pastovus 

administravimo 

parametras 

Pastovus 

įmokos dydis, 

Eur/vnt./metus 

 

Kintamas 

administravimo 

parametras
1
 

Kintamas įmokos 

dydis
1
, 

Eur/vnt./metus 

Kintamas 

administravimo 

parametras
2
 

Kintamas 

įmokos dydis
2
 

Eur 

1. 
Gyvenamosios paskirties butai 

daugiabučiuose namuose 

Nekilnojamojo 

turto paskirtis ir 

objektų skaičius 

30,00 
Gyventojų 

skaičius
3
 

12,00 

Konteinerių 

skaičius, tūris ir 

ištuštinimo 

dažnis 

 

 

2 Eur už 0,12 

m
3
 konteinerio 

ištuštinimą; 

 

3 Eur už 0,24 

m
3
 konteinerio 

ištuštinimą; 

 

14 Eur už 1,1 

m
3 

konteinerio 

2. 
Gyvenamosios paskirties 

individualūs namai 
24,00 

Nekilnojamojo 

turto paskirtis ir 

objektų skaičius 

30,00 

3. 
Gyvenamosios paskirties įvairių 

socialinių grupių asmenims 
84,00 364,00 

4. Viešbučių paskirties objektai 84,00 364,00 

5. 
Administracinės paskirties 

objektai* 
84,00 48,00 

6. Prekybos paskirties objektai 84,00 364,00 

7. Paslaugų paskirties objektai 84,00 48,00 



8. Maitinimo paskirties objektai 84,00 364,00 ištuštinimą; 

 

30 Eur už 3 m
3 

konteinerio 

ištuštinimą; 

 

60 Eur už 5 m
3 

konteinerio 

ištuštinimą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Transporto paskirties objektai 84,00 48,00 

10. Garažų paskirties objektai 4,00 3,00 Netaikomas 

11. 
Gamybos, pramonės paskirties 

objektai 
84,00 364,00 Konteinerių 

skaičius, tūris ir 

ištuštinimo 

dažnis 

12. Sandėliavimo paskirties objektai 84,00 364,00 

13. Kultūros paskirties objektai* 84,00 48,00 

14. Mokslo paskirties objektai* 84,00 364,00 

15. Gydymo paskirties objektai 84,00 364,00 

 

16. Poilsio paskirties objektai 84,00 364,00 

17. Sporto paskirties objektai* 84,00 48,00 

18. Religinės paskirties objektai 18,00 48,00 

19. Specialiosios paskirties objektai* 84,00 48,00 

20. Sodų paskirties objektai 8,00 8,00 Netaikomas 

21. Kiti objektai* 84,00 364,00 

Konteinerių 

skaičius, tūris ir 

ištuštinimo 

dažnis 

22. Kitos (fermų) paskirties pastatai** 

 

84,00 

 

364,00 

23. Kitos (ūkio) paskirties pastatai** 84,00 364,00 

24. Kiti poilsio objektai 84,00 364,00 

25. 
Įvairios paskirties objektai įrengti 

butuose 
84,00 48,00 

 

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo sistema, už 1 

m
3
 atliekų sutvarkymą moka 25,00 Eur. 

1 Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos 

konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio. 
2
Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių 

aikštelę ar individualų konteinerį. 
3
Maksimali kintamo administravimo parametro reikšmė - 4 gyventojai, t. y. iki keturių bute gyvenančių asmenų įmoka skaičiuojama už 

tiek asmenų, kiek bute gyvena; jeigu bute gyvena daugiau nei 4 asmenys, įmoka skaičiuojama tik už 4 asmenis. 

*Juridiniams pelno nesiekiantiems asmenims, teikiantiems paslaugas gyventojams (arba vykdantiems veiklą) ne komerciniais tikslais, 

priskiriamiems nekilnojamojo turto objektų kategorijoms Eil. Nr. 5, 13, 14, 17, 19 ir 21, nustatomas toks vietinės rinkliavos pastovusis ir 

kintamasis įmokos dydis, kaip ir gyvenamosios paskirties individualių namų objektų kategorijai (Pastovusis įmokos dydis – 24,00 Eur per metus, 

kintamasis įmokos dydis – 30,00 Eur per metus (taikomas kintamas administravimo parametras – konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo 

dažnis). 



**Rinkliavos mokėtojai, besiribojančiuose sklypuose turintys pastatus, kurių paskirtis -  kitos (fermų) paskirties pastatai ir kitos (ūkio) 

paskirties pastatai, turi teisę kreiptis į Administratorių su prašymu taikyti vieną Vietinės rinkliavos mokestį už besiribojančiuose sklypuose 

esančius pastatus, kurie priklauso vienam ir tam pačiam savininkui. Administratorius, įvertinęs galimybę aptarnauti šiuos pastatus kaip vieną 

rinkliavos mokėtoją, priima sprendimą dėl šių pastatų, kaip atskirų objektų, išbraukimo iš Rinkliavos mokėtojų registro arba motyvuotu raštu 

pateikia neigiamą atsakymą. 

 
___________________________________________________________ 

 


