
 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų  

1 priedas 

 
2013 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-301 redakcija 

 

METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA  

 

Eil. 

Nr.  

Registro 

tipas 

Pagrindinė 

tikslinė 

naudojimo 

paskirtis ir 

plotas, m2  

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties 

apibūdinimas 

Vietinės 

rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, t 

Metinė 

vietinė 

rinkliava, 

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR 

kursą) 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Pastatas Gyvenamosios 

Vienbutis gyvenamasis namas – pastatas, skirtas 

gyventi vienai šeimai, kurių visas naudingasis 

plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo 

ploto yra gyvenamosios patalpos. Vienai namų 

valdai priklauso vienas vienbutis gyvenamasis 

namas ir kitos paskirties pastatai, esantys tos pačios 

namų valdos sklype 

Viena namų valda 1,08915 281,00 81,38 

2. Pastatas Gyvenamosios 

Butas, esantis dvibučiame ir daugiau butų 

(daugiabučiame) gyvenamajame name.  

Butas – pastato dalis iš vieno, kelių ar daugiau  
kambarių ir kitų pagalbinių patalpų, atskirta 

atitvaromis nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų 
butų arba negyvenamosios paskirties patalpų, skirta 

žmonėms gyventi  

Bendrojo ploto m2 

(maksimalus 

apmokestinamas 

vieno buto 

bendrasis plotas 

95 m2) 

0,01140 2,94 0,85 

3. Pastatas 
Viešbučių ir 

poilsio 

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui 

(viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.), taip pat 

pastatai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam ir 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 
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Eil. 

Nr.  

Registro 

tipas 

Pagrindinė 

tikslinė 

naudojimo 

paskirtis ir 

plotas, m2  

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties 

apibūdinimas 

Vietinės 

rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, t 

Metinė 

vietinė 

rinkliava, 

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR 

kursą) 

dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, 

kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, 

medžioklės nameliai ir kt.) 

 

4. Pastatas 

Administracin

ės, 

specialiosios, 

transporto, 

religinės ir 

garažų 

Pastatai, skirti administraciniams tikslams (bankai, 

paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, 

ambasados, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir 

organizacijų administraciniai pastatai). 

Pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių 

vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos darbų 

kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, 

priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, 

slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kt.).  

Pastatai, skirti transporto reikmėms, susiję su 

transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, 

geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimų ir 

iešmų postų, dispečerinių, uosto terminalų, signalų 

perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kt.). 

Pastatai, skirti religiniams tikslams (bažnyčios, 

cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, 

katedros ir kt.). 

Pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir 

remontuoti ir kuriuose vykdoma ūkinė komercinė 

veikla arba jie susiję su ūkinės komercinės veiklos 

vykdymu, kurių bendras plotas didesnis kaip 60 m2 

 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 
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Eil. 

Nr.  

Registro 

tipas 

Pagrindinė 

tikslinė 

naudojimo 

paskirtis ir 

plotas, m2  

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties 

apibūdinimas 

Vietinės 

rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, t 

Metinė 

vietinė 

rinkliava, 

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR 

kursą) 

5. Pastatas 

Prekybos      

didesni kaip 

500 m2 

bendrojo ploto Pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai 

(prekybos centrai, maisto ir alkoholinių gėrimų 

parduotuvės, visą parą veikiančios parduotuvės, 

vaistinės, gėlių salonai, prekybos paviljonai, 

dengtas turgus ir kt.) 
Bendrojo ploto m2 

0,01504 2,72 0,79 

nuo 100 m2 iki 

500 m2 

bendrojo ploto 

0,01504 2,72 0,79 

iki 100 m2 

bendrojo ploto 
0,01504 2,72 0,79 

iki 500 m2 

bendrojo ploto  

Knygynai, fotoprekių, rūbų, pramoninių prekių,  ne 

maisto parduotuvės ir kt. 
0,01504 2,72 0,79 

6. Pastatas 

Paslaugų, 

gamybos ir 

pramonės 

Pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio 

salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, 

plovyklos, laidojimo namai ir kt.) taip pat pastatai, 

skirti gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos 

perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, 

skerdyklos, gamybinės laboratorijos ir kt.) 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 

7. Pastatas Maitinimo 
Pastatai, skirti žmonių maitinimui ir pramogoms 

(valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.) 
Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 

8. Pastatas 

Sandėliavimo  

ir žemės ūkio 

(fermų, ūkio, 

šiltnamių)  

Pastatai, skirti ką nors laikyti (saugyklos, bendro 

naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti 

pastatai, skirti produkcijai laikyti), taip pat pastatai, 

skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir 

laikyti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, 

paukštidės, daržinės, svirnai, garažai, šiltnamiai ir 

kt.) 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 
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Eil. 

Nr.  

Registro 

tipas 

Pagrindinė 

tikslinė 

naudojimo 

paskirtis ir 

plotas, m2  

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties 

apibūdinimas 

Vietinės 

rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, t 

Metinė 

vietinė 

rinkliava, 

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR 

kursą) 

Sandėliai, kuriuose vykdoma prekyba 0,01504 2,72 0,79 

9. Pastatas 

Kultūros, 

mokslo ir 

sporto  

Pastatai, skirti kultūros reikmėms ir vešiesiems 

pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, 

kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, 

archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir 

televizijos pastatai ir kt.), pastatai skirti švietimo ir 

mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo 

įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, 

laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo 

lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų 

darželiai ir kt.), taip pat pastatai, skirti sportuoti 

(sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, 

jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir 

kt.) 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 

10. Pastatas Gydymo  

Pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose 

teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams 

(ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, 

reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos 

apsaugos pastatai, medicininės priežiūros įstaigų 

slaugos namai, veterinarijos gydyklų ir kt.) 

Bendrojo ploto m2 0,01504 2,72 0,79 

11. 

Žemės 

sklypas 

su 

pastatu 

(išskyrus 

gyvenam

Žemės ūkio 

(sodų) 

Sodo pastatas,  

 Sodo namas – nesudėtingas poilsiui skirtas statinys  

Mėgėjiško sodo 

sklypas 
0,54349 140,22 40,61 
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Eil. 

Nr.  

Registro 

tipas 

Pagrindinė 

tikslinė 

naudojimo 

paskirtis ir 

plotas, m2  

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties 

apibūdinimas 

Vietinės 

rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, t 

Metinė 

vietinė 

rinkliava, 

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR 

kursą) 

ąjį 

namą) 

12. Pastatas Kita 

Negyvenamieji pastatai: benzino kolonėlės, bilietų 

kasos, buitinės patalpos, degalinės, dispečerinės, 

dujų balionų keitimo punktai, garso įrašymo 

studijos, gelbėjimo stotys, sargo nameliai ar 

pastatai, kontrolės postas, kūrybinės dirbtuvės, 

lentpjūvės, muitinės, operatorinės, pultinės, 

telekomo patalpos 

Bendrojo ploto m2 

0,01504 2,72 0,79 

Lošimo namai (kazino) ir kiti lošimų organizavimo 

pastatai, pramogų centrų patalpos 
0,01504 2,72 0,79 

13. Nenaudojami pastatai, patalpos  Bendrojo ploto m2 0 0 0 

14. Atliekų turėtojai, kurie deklaruoja komunalinių atliekų kiekį 

Viena 

komunalinių 

atliekų tona 
– 258, 00 74,72 

*-pastaba: metinė vietinė rinkliava perskaičiuota pagal lito ir euro perskaičiavimo kursą – 3,45280 ir skelbiama pagal Euro įvedimo įstatymo 

17 straipsnio 1 punkto nuostatas. Vietines rinkliavas eurais, taikytinas nuo 2015 m. sausio 1 d., nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 

atskiru sprendimu.  

 
______________ 



 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

nuostatų  

2 priedas  

 
2013 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-301 redakcija 

 

METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA PARDAVĖJAMS AR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS 

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos / paslaugos 

pavadinimas 

Vietinės rinkliavos 

administravimo 

parametras 

Metinė 

komunalinių 

atliekų 

susikaupimo 

norma, 

t 

Metinė vietinė 

rinkliava, tenkanti 

mėnesiui,  

Lt 

Metinė vietinė 

rinkliava,  

Lt   

Metinė vietinė 

rinkliava, 

tenkanti 

mėnesiui, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR kursą) 

Metinė vietinė 

rinkliava, 

EUR* 

(perskaičiuota 

pagal 3,45280 

Lt ir EUR kursą)  

1. Ne maisto prekių pardavimas 
Prekybos ir (ar) 

paslaugų teikimo 

vieta 

0,44093 9,48 113,76 2,75 32,95 

2. Maisto prekių pardavimas  0,59068 12,70 152,40 3,68 44,14 

3. Paslaugos teikimas  0,44093 9,48 113,76 2,75 32,95 

4.  

Viešojo maitinimo paslaugos 

teikimas 

(lauko kavinėse) 

Aptarnavimo vietos 

užimamas plotas, m2 
0,01054 0,227 2,72 0,066 0,79 

 

*-pastaba: metinė vietinė rinkliava perskaičiuota pagal lito ir euro perskaičiavimo kursą – 3,45280 ir skelbiama pagal Euro įvedimo įstatymo 

17 straipsnio 1 punkto nuostatas. Vietines rinkliavas eurais, taikytinas nuo 2015 m. sausio 1 d., nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 

atskiru sprendimu.  

                                            ______________________________ 


