
Kur ir kaip atsiskaityti už vietinę rinkliavą už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Atsiskaityti už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą galite: 

• Swedbank, AB, AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB „Citadele“ 

bankas, Danske Bank, UAB Medicinos bankas - grynaisiais ir/ar negrynaisiais pinigais arba 

naudojantis minėtų bankų paslaugomis, teikiamomis internetu

• AB „Lietuvos paštas“ filialuose ir skyriuose, UAB MAXIMA LT terminaluose, Loterijos 

„Perlas“ terminaluose, UAB „Lietuvos spauda“ kasose – grynaisiais pinigais.

• AB SEB banke ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje įmokas galima sumokėti tik   

internetu teikiamomis elektroninės bankininkystės paslaugomis. 

• Naudodamiesi elektronine sistema „Viena sąskaita“. Daugiau informacijos apie paslaugą 

„Viena sąskaita” rasite www.vienasaskaita.lt   .  

Paaiškinimai, kaip susirasti reikalingą užpildyti mokėjimo nurodymą besinaudojantiems 

internetu:

• SWEDBANK, AB 

Atsiskaitant sistema „Swedbank interneto bankas“ reikia pasirinkti Kasdienės paslaugos> Įmokos 

ir mokesčiai> Gavėjo paieška> Įveskite įmokos kodo ar gavėjo pavadinimo fragmentą :pasirinkite 

reikiamą kodą:

 13102 Klaipėdos m. įmokos

 13104 Neringos sav.įmokos

• AB DNB BANKAS

Atsiskaitant sistema Interneto linija reikia pasirinkti Mokėjimai> Už paslaugas> Tipiniai 

mokėjimai> Atliekų tvarkymas. 

Mokėjimų formoje reikia pasirinkti: 

 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras paslaugos Klaipėdos mieste (įm.kodas 

13102)-jei norite sumokėt už Klaipėdos miesto vietinę rinkliavą.

 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras paslaugos Neringos savivaldybėje 

(įm.kodas 13104) – jei norite sumokėti už Neringos savivaldybės vietinę rinkliavą.

• DANSKE BANK A/S LIETUVOS FILIALAS

Atsiskaitant sistema Danske_eBankas reikia pasirinkti Operacijos>Įmokos ir  Mokesčiai> Tiekėjo 

pasirinkimas: „03. Klaipėdos apskrities komunalinės paslaugos“. Tuomet pasirinkite:

https://ebankas.danskebankas.lt/ib01/ibserver/pages/logon_lit.htm
https://www.i-linija.lt/login.aspx?SetLang=LIT
http://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems
http://www.vienasaskaita.lt/


 Atliekų tvarkymo centras (Klaipėda)

 Atliekų tvarkymo centras (Neringa)

• AB ŠIAULIŲ BANKAS

Atsiskaitant sistema „SB linija“ reikia pasirinkti Operacijos> Mokesčiai> Mokesčių grupė mokesčių 

grupėje pasirinkite Miesto zoną ir spragtelėkite mygtuką Parodyti -> iš sąrašo pasirinkite mokesčių 

gavėjo pavadinimą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Mokesčių formoje pasirinkite 

reikiamą įmokos kodą:

 13102 Klaipėdos miestas

 13104 Neringos savivaldybė

• AB ŪKIO BANKAS

Atsiskaitant sistema Eta bankas reikia pasirinkti Operacijos> Mokėjimas už paslaugas. Tipiniuose 

mokėjimuose pasirenkama:

 UAB „Klaipėdos RATC“ (Klaipėdos miesto savivaldybė ) 

 UAB „Klaipėdos RATC“ (Neringos savivaldybė)

• AB „CITADELE“ BANKAS

Atsiskaitant sistema AB „Citadele“ interneto bankas reikia pasirinkti Operacijos> Mokesčiai> 

Pasirinkti reikiamą apskritį> Pasirinkti iš sąrašo „Klaipėdos apskritis“> Pasirinkite:

 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (Klaipėdos miestas)

• UAB MEDICINOS BANKAS

Atsiskaitant internetine bankine sistema IBS reikia pasirinkti Mokėjimai> Už paslaugas> 

Atsiskaitymai už paslaugas> UAB  „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“.

• AB SEB BANKAS

Atsiskaitant banko paslaugų internete sistema reikia pasirinkti Pervedimai> Vietinis.

Pavyzdys, kaip užpildyti vietinį mokėjimą AB SEB banke:

1. Pavyzdys, kai norite sumokėti už vietinę rinkliavą Klaipėdos mieste.

https://ebankas.seb.lt/
https://ibs.medbank.lt/login.aspx
https://www.ibank.lt/ib01/ibserver/pages/logon_lit.htm
https://ebank.ub.lt/login.aspx
https://online.sb.lt/ib01/ibserver/pages/logon_lit.htm


• NORDEA BANK FINLAND Plc LIETUVOS SKYRIUS 

Atsiskaitant Nordea internetinės  bankininkystės sistema reikia  pasirinkti  Operacijos> Įmokos ir  

mokesčiai>  Gavėjo  pavadinimo fragmentas> Įveskite  gavėjo  pavadinimo fragmentą :pasirinkite 

reikiamą kodą:

 13102 Klaipėdos m. saviv. vietinė atliekų rinkliava

 13104 Neringos sav. vietinė atliekų rinkliava

https://netbank.nordea.com/pnb/login.do?ts=LT&language=lt

