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ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 
ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIAI 

 
1. Pastoviosios įmokos dalies dydžiai 

Eil. 
Nr. 

Nekilnojamojo turto objekto 
kategorija 

Apmokestinamasis 
vienetas 

Kaina 
eurai mato 
vnt./mėn.  
be PVM 

 1. Gyvenamosios paskirties pastatai * gyv. 1,05 

 2. Viešbučių paskirties pastatai 100 m2 5,60 

 3. Administracinės paskirties pastatai 100 m2 2,46 

 4. Prekybos paskirties pastatai 100 m2  7,39 

 5. Paslaugų paskirties pastatai 100 m2 4,10 

 6. Maitinimo paskirties pastatai 100 m2 18,46 

 7. Transporto paskirties pastatai 100 m2 2,06 

 8. Garažų paskirties pastatai 100 m2 2,06 

 9. Individualaus naudojimo garažų 
paskirties pastatai 

valda (individualus 
garažas bokse) 

0,32 

10. Gamybos, pramonės paskirties pastatai 100 m2 4,93 

11. Sandėliavimo paskirties pastatai 100 m2 0,62 

12. Kultūros paskirties pastatai 100 m2 0,62 

13. Mokslo paskirties pastatai 100 m2 0,82 

14. Gydymo paskirties pastatai 100 m2 4,51 

15. Poilsio paskirties pastatai 100 m2 4,10 

16. Sporto paskirties pastatai 100 m2 0,62 

17. Religinės paskirties pastatai 100 m2 2,06 

18. Specialiosios paskirties pastatai 100 m2 4,10 

19. Sodų paskirties pastatai valda (sklypas su 
pastatu) 

0,46 

20. Kitos paskirties pastatai ir objektai Valda ( NT objektas)  101,11 

 
*Gyvenamosios paskirties pastatų maksimalus apmokestinamasis kiekis 4 asmenys ir daugiau. 
 
 
 
 
 
 



2. Kintamosios įmokos dalies dydžiai 
 

Kintamąją įmokos dalimi apmokestinamas mato vienetas 

Kaina eurai 
mato 
vienetui/mėn.  
be PVM 

Vienos tonos kintamoji įmoka (KKt) 70,28 

Vienos tonos kintamoji įmoka vienkartinių renginių, statybos ir 
rekonstrukcijos projektų rangovų, kitų subjektų, kai nėra 
konkretaus NT objekto, kuriam priskiriamos atliekos (KKt.kt.) 

131,40 

Vieno m3 kintamoji įmoka (KKkūb.)   14,06 

Vieno m3 kintamoji įmoka vienkartinių renginių, statybos ir 
rekonstrukcijos projektų rangovų, kitų subjektų, kai nėra 
konkretaus NT objekto, kuriam priskiriamos atliekos (KKkūb.kt.)   

39,42 

Kintamoji įmoka vienam gyventojui (KKgyv.) ** 1,09 

Kintamoji įmoka vienam darbuotojui (KKdarb.) 0,18 

Kintamoji įmoka vienam sodų paskirties objektui (KKsodai) 0,44 

Kintamoji įmoka vienam individualaus naudojimo garažui 
(KKgaražai) 

0,29 

**Gyvenamosios paskirties pastatams, naudojant 0,24 m3 tūrio konteinerį, kintamosios įmokos 
apmokestinimo riba 3 ir daugiau asmenys. 
       
Pastoviosios ir kintamosios dalių bendra maksimali įmoka vienam būstui 7,47 Eur per mėnesį be 
PVM. 
 
3. Minimali komunalinių atliekų paslaugos apimtis ir minimali kintamoji įmokos 
dalis 
 

 Susikaupimo norma 

Minimali 
kintamoji 

įmoka eurai be 
PVM 

1 gyventojas 0,01544 t/gyv./mėn.  1,09 

2 gyventojai 0,01544 t/gyv./mėn. × 2 2,18 

3 ir daugiau gyventojų 0,01544 t/gyv./mėn. × 3 3,27 

 
 
 
 
 


